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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar var að kanna áhrif skólaumhverfisins á tækifæri nemenda með 

hreyfihömlun til þátttöku í skóla. Rannsóknin er tilviksrannsókn og byggðist á 

könnunarraðsniði blandaðs rannsóknarsniðs þar sem eigindlegum gögnum var safnað í 

upphafi og í kjölfarið megindlegum gögnum með matslistanum Skólafærni – athugun. 

Eigindlegu gögnin voru greind samkvæmt vinnulagi grundaðrar kenningar. Lykilþátttakendur 

voru tveir nemendur með hreyfihömlun sem stunduðu nám í almennum grunnskóla. 

Gagnagreining leiddi í ljós  að aðgengi, aðstoð og þjónusta hafði megináhrif á tækifæri 

nemendanna til þátttöku en hvernig þeim málum var háttað réðst að töluverðu leyti af 

viðhorfum. Það hvort og hvernig þjónusta var í boði hafði áhrif á hvernig náms- og 

félagslegum þörfum nemendanna var mætt og þar með tækifæri þeirra til þátttöku. 

Mikilvægt er að aðlaga umhverfi og bjóða upp á viðeigandi aðstoð og þjónustu til að 

nemendum með hreyfihömlun gefist tækifæri til að vera virkir þátttakendur í skóla án 

aðgreiningar. 
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Abstract 

The aim of this thesis was to explore how the school environment can affect participation 

opportunities for pupils with physical impairments. This was a case study utilizing an 

exploratory mixed method design where qualitative data were initially gathered followed by 

data from the School Function Assessment (SFA). Grounded theory procedures were used 

for analysis of the qualitative data. The study focused on two key participants who both had 

physical impairments and attended mainstream schools. The findings revealed that access, 

assistance and services largely affected the pupils’ opportunities to participate, but often 

these aspects depended on attitudes within school. Whether or not relevant services were 

available and the way in which they were offered affected how the pupils’ social and 

educational needs were met, and thus their participation opportunities. In order for pupils 

with physical impairments to have the opportunity to actively participate in an inclusive 

school, adjustment of the environment is vital, alongside the availability of relevant 

assistance and services. 
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Formáli 

Ritgerðin Skólaumhverfi nemenda með hreyfihömlun er 60 eininga lokaverkefni í 

meistaranámi í fötlunarfræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin að 

baki henni byggist á blönduðu rannsóknarsniði en þó einkum á eigindlegum gögnum. 

Megindlegu gögnunum er síðan ætlað að veita annars konar upplýsingar til að öðlast dýpri 

skilning á skólaumhverfi nemenda með hreyfihömlun. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn dr. 

Snæfríðar Þóru Egilson, iðjuþjálfa og prófessors í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Kann 

ég henni bestu þakkir fyrir ómetanlega leiðsögn, hvatningu, stuðning og aðstoð við gerð 

þessa verkefnis. 

Ég vil einnig þakka öllum þátttakendum í rannsókninni fyrir góðar viðtökur og 

ánægjulegt samstarf. Þau gáfu mér tækifæri til að kynnast skólaumhverfi nemenda með 

hreyfihömlun frá ólíku sjónarhorni og skapa um leið þekkingu á áhrifum skólaumhverfis á 

tækifæri nemenda með hreyfihömlun til þátttöku í skólastarfi. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir góðan stuðning og skilning í þessari vinnu, 

Bjargey Unu Hinriksdóttur fyrir trygga aðstoð í öllu ferlinu, Þorgerði Lilju Björnsdóttur fyrir 

aðstoð við þýðingar og Önnu Brynju Valmundsdóttur fyrir yfirlestur. Sérstakar þakkir fær 

Hannes Kristinn fyrir stuðning og þolinmæði við gerð þessa verkefnis. 
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1 Inngangur 

Skólar fyrir almenning eiga sér ekki langa sögu hér á landi. Fyrstu lög um almenningsskóla 

voru sett árið 1907 og þeim var fylgt eftir á næstu árum með nokkrum lögum um menntun 

barna. Það var svo árið 1974 að mikil þáttaskil urðu í menntun barna. Með þeim lögum var 

kveðið á um að öll börn ættu rétt á að ganga í skóla, líka fötluð börn (Jón Torfi Jónasson, 

2008). Á næstu árum var mikil gróska í menntamálum þjóðarinnar og með lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 var menntastefna um skóla án aðgreiningar lögfest hér á landi. Með 

henni var vikið að þeirri mannréttindanálgun sem einnig er ríkjandi í hugmyndafræði 

fötlunarfræða, en sú nálgun er í ríkum mæli að ryðja sér til rúms um allan heim. Til marks um 

hana má nefna samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007). Óhætt er að 

fullyrða að hugmyndafræði fötlunarfræða og skóla án aðgreiningar er mikið framfaraskref í 

átt til jafnaðar en hvernig setja þessar hugmyndir mark sitt á skólakerfið í reynd? Með 

þessari rannsókn er ætlunin að rýna í þessa þætti og kanna hvernig skólaumhverfi nemenda 

með hreyfihömlun getur haft áhrif á það hvort og hvernig þeir geti verið virkir þátttakendur í 

skólanum. Verður menntastefnan um skóla án aðgreiningar höfð að leiðarljósi þar sem Ísland 

hefur unnið í anda hennar frá árinu 2002 og hún verið lögfest menntastefna hér á landi í sjö 

ár.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Áhugi minn á skólaumhverfi var vakinn í grunnnámi mínu. Þar lagði ég stund á 

grunnskólakennarafræði með áherslu á textílmennt og miðstig grunnskóla. Því námi lauk ég 

með B.Ed. gráðu í júní 2013. Við upphaf námsins í ágúst 2010 réðst ég til Reykjavíkurborgar 

þar sem ég vann við liðveislustörf. Þar vann ég meðal annars með fólki með hreyfihömlun og 

áhugi minn beindist fljótt að lífi þess og aðstæðum. Eitt sumar starfaði ég einnig í 

Safamýrarskóla sem þá var sérskóli fyrir fötluð börn en hefur nú verið sameinaður 

Klettaskóla. Á sama tíma og ég starfaði í sérskóla og kynntist lífi og aðstæðum fólks með 

hreyfihömlun fannst mér athyglisvert að sitja áfanga í grunnskólakennarafræðum þar sem 

menntastefnan skóli án aðgreiningar var aðalviðfangsefnið. Mér fannst mikil mótsögn felast í 

því sem ég lærði í náminu og því sem ég hafði sjálf upplifað og rekið mig á í samtölum við fólk 

sem þá tengdist atvinnu minni. Í náminu var til dæmis mikil áhersla á að allir nemendur ættu 

þann rétt að komið væri á móts við þarfir þeirra innan almennra skóla og bekkjardeilda. Í 
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reynd sá ég hins vegar að því var ekki að heilsa meðal þeirra barna sem ég hafði kynnst og 

stunduðu ýmist nám í sérskólum eða í sérkennslu sem var þannig háttað að nemandinn var 

meiri hluta skóladagsins einn með sérkennara í aðgreindu úrræði fjarri bekkjarfélögum 

sínum. Á þessum tíma gerði ég mér ekki grein fyrir því hvers vegna foreldrar barna völdu 

sérskólann fram yfir almenna grunnskólann og hvers vegna nemandi, sem þegar var í 

almennum grunnskóla, stundaði nám sitt að miklu leyti án samneytis við bekkjarfélagana. Ég 

velti þessu mikið fyrir mér og að loknu námi til grunnskólakennaraprófs hóf ég meistaranám í 

fötlunarfræði. Þar áttaði ég mig á því að þar gæti ég rannsakað það sem ég hafði svo mikið 

hugsað um á liðnum árum og það varð síðan kveikjan að þessu verkefni. 

Með þessa reynslu að baki fannst mér áhugavert að hafa menntastefnuna skóli án 

aðgreiningar að leiðarljósi þegar rannsakað væri skólaumhverfi nemenda með hreyfihömlun. 

Sá hópur nemenda varð fyrir valinu því að ég þekkti veruleika þeirra hvað best. Leiðbeinandi 

minn, Snæfríður Þóra Egilson, benti mér á að þótt skólaumhverfi nemenda með 

hreyfihömlun hefði töluvert verið skoðað bæði hérlendis og erlendis þá hefðu þær 

niðurstöður ekki verið tengdar menntastefnunni um skóla án aðgreiningar.  

1.2 Rannsóknin í hnotskurn 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) með það að markmiði að skoða ítarlega hvernig 

ýmsir þættir í skólaumhverfinu, eins og aðgengi, viðhorf, hefðir, tími, þjónusta, aðstoð, 

skipulag kennslu, búnaður og fjármagn, hafa áhrif á tækifæri nemenda með hreyfihömlun til 

að taka virkan þátt í því sem fram fer í skólanum hverju sinni.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig skólaumhverfi nemenda með 

hreyfihömlun getur haft áhrif á það hvort og hvernig þeir geti verið virkir þátttakendur við 

mismunandi aðstæður í almennum grunnskóla án aðgreiningar. 

Spurningar sem leitað er svara við eru:  

1. Hvernig hefur skólaumhverfið áhrif á tækifæri nemenda með hreyfihömlun til 

þátttöku í skólanum?  

2. Hvernig gengur skólunum að fylgja eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar? 
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1.3 Mikilvægi rannsóknar 

Þar sem skóli án aðgreiningar hefur verið bundinn í lögum á Íslandi í sjö ár og fyrri rannsóknir 

á skólaumhverfinu ekki verið tengdar stefnunni var mikilvægt að rannsaka skólaumhverfið 

með þeim hætti sem hér var gert. Nokkur ár eru einnig liðin síðan fyrri rannsóknir um 

skólaumhverfi voru gerðar hér á landi en niðurstöður þeirra bentu til þess að skólum gengi 

misjafnlega vel að sinna þörfum nemenda með hreyfihömlun (Rannveig Traustadóttir, Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir og Helgi Þór Gunnarsson, 2010; Snæfríður Þóra Egilson, 2005; 

Snæfríður Þóra Egilson og Rannveig Traustadóttir, 2009c) og með hækkandi aldri nemenda 

verði aðgreining oft og tíðum meiri (Snæfríður Þóra Egilson, 2011a). Ástæðan kann að vera 

sú að námsefni þyngist, kennurum fjölgar og nemendur þurfa í auknum mæli að fara á milli 

kennslustofa. Í ljósi þessa er mikilvægt að kanna umhverfi og aðstæður í almenna 

grunnskólanum með áherslu á nemendur sem þegar hafa stundað nám í skólanum í 3–4 ár til 

að fá skýrari mynd af því hvers vegna aðgreining nemenda verði meiri. Vonast er til þess að 

rannsóknin bæti við núverandi þekkingu um efnið og að lærdóm megi draga af því sem 

gengur vel og því sem verr gengur þannig að bæta megi skólaumhverfið til að það mæti sem 

best þörfum nemenda með hreyfihömlun.  

1.4 Fræðilegur bakgrunnur 

Flestar rannsóknir á börnum og fötlun hafa til þessa verið á sviði sérkennslu eða 

endurhæfingar. Oft er nálgunin út frá læknisfræðilegri sýn á fötlun þar sem litið er á fötlun 

sem frávik frá hinum eðlilega. Mikil þörf er því á annars konar rannsóknum þar sem fötlun er 

skilgreind í ljósi félagslegra viðhorfa til hennar (Egilson, Ytterhus, Traustadóttir og Berg, 

2015). Rannsókn þessi er einn liður í því að koma til móts við þessa þörf og byggist 

hugmyndafræði hennar á kenningum í fötlunarfræðum þar sem litið er svo á að umhverfið 

eigi ekki síður þátt í því að skapa fötlun en skerðingin sjálf (Rannveig Traustadóttir, 2006, 

2009). Hér er það sjónarhorn sérstaklega haft að leiðarljósi sem lengi hefur verið ríkjandi á 

Norðurlöndum og nefnt hefur verið tengslasjónarhorn, en það beinist að samspili umhverfis 

og þess einstaklings sem býr við skerðingu af einhverju tagi (Tøssebro, 2004; Ytterhus, 

Egilson, Traustadóttir og Berg, 2015). 

 Á síðustu árum hefur rík áhersla verið á jöfnuð allra þjóðfélagsþegna og hefur 

stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks þróast í átt til mannréttinda sem nýlegur 



  

12 

mannréttindasáttmáli um réttindi fatlaðs fólks á stóran þátt í (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Íslenskum lögum hefur því verið breytt að 

einhverju leyti til að koma til móts við breyttar áherslur í málaflokknum (Lög um málefni 

fatlaðs fólks, 1992, með síðari breytingum) þótt samningurinn hafi enn ekki verið lögleiddur 

hér á landi. Á sviði skólamála hefur einnig orðið mikil stefnubreyting frá fyrstu 

fræðslulögunum 1907 en þar var ekki tryggður réttur allra til menntunar (Loftur 

Guttormsson, 2008a). Árið 1994 varð mikil framþróun í skólamálum þegar 

Salamancayfirlýsingin sem fjallar um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir, var samþykkt 

einróma á ráðstefnu um skóla fyrir alla. Þar var samþykkt að frumréttur allra barna væri 

menntun og hana skyldi veita í almennum skólum án aðgreiningar (Menntamálaráðuneyti, 

1995). Hin ríka áhersla á mannréttindi endurspeglast í nýrri menntastefnu sem unnið hefur 

verið eftir hér á landi frá árinu 2002 (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002) sem síðan var 

lögfest með grunnskólalögunum frá 2008. Þar er kveðið á um skóla án aðgreiningar en með 

því er átt við það að öll börn eigi rétt á að ganga í skóla í sinni heimabyggð og að komið sé til 

móts við þarfir hvers og eins í almennum grunnskóla án aðgreiningar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011; Jón Torfi Jónasson, 2008; Lög um grunnskóla, 2008; Reglugerð um 

stuðning við nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 2010). Með því að leggja áherslu á breytta 

nálgun á sviði rannsókna og stefnumála í málefnum fatlaðs fólks og nemenda fæst 

umfangsmikil mynd af því hvernig þörfum nemenda með hreyfihömlun er sinnt í skólunum. 

1.5 Skilgreiningar meginhugtaka 

Skólaumhverfi: Skólaumhverfinu er hér skipt í þrjár víddir, þ.e. efnisheim, stjórnsýslu, og 

samfélag og menningu. Undir efnisheim falla húsnæði, skólalóð, veðurfar, hlutir sem notaðir 

eru við nám nemenda og búnaður. Undir stjórnsýslu falla þjónusta og þar með talið aðstoð 

og stefna skóla. Undir samfélag og menningu falla samskipti og samráð, viðmót annarra, 

skipulag kennslu, hefðir, verklagsreglur og sveigjanleiki.  

Félagsleg þátttaka: Hér felur hugtakið þátttaka bæði í sér framkvæmd, þ.e. það sem fólk 

tekur sér fyrir hendur, og upplifun af hlutdeild sem vísar til upplifunar, ánægju og áhuga við 

þær aðstæður sem um ræðir (Maxwell, Augustine og Granlund, 2012; World Health 

Organization (WHO), 2001). 
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Skóli án aðgreiningar: Kveður á um að öll börn eigi rétt á að ganga í skóla í sinni heimabyggð, 

að komið sé á móts við þarfir hvers og eins og að allir fái jöfn tækifæri til náms þar sem 

viðhorf einkennast af virðingu fyrir rétti hvers nemenda til virkrar þátttöku í skólaumhverfinu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Lög um grunnskóla, 2008).  

Skóli: Skólarnir tveir sem lykilþátttakendurnir Aron og Ingvar gengu í.  

1.6 Bygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í Inngangi eru markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

kynntar auk mikilvægis rannsóknarinnar og hvaða ástæður liggja að baki vali á viðfangsefni. Í 

öðrum kafla er fjallað um hugmyndafræði rannsóknarinnar, mannréttindasáttmála, landslög 

og reglugerðir. Þriðji kafli fjallar um aðgengi fatlaðra nemenda að námi þar sem fyrst er rakin 

skólasaga fatlaðra barna á árunum 1867–2015. Því næst er fjallað um skólaumhverfi 

nemenda með hreyfihömlun og rýnt í rannsóknir um það efni. Í fjórða kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar lýst og þátttakendur kynntir til sögunnar. Í næstu þremur köflum eru 

niðurstöður rannsóknar lagðar fram. Í fimmta kafla er fjallað um aðgengi, sjötti kafli er um 

aðstoð, þjónustu og búnað og að lokum er í sjöunda kafla fjallað um nám og félagslega 

þátttöku. Í áttunda kafla eru umræður tengdar niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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2 Sjónarhorn á fötlun og menntun án aðgreiningar 

Í þessum kafla er fyrst gerð grein fyrir upphafi fötlunarfræða. Í öðrum hluta hans verður sagt 

frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar sem byggist á hugmyndafræði fötlunarfræða á 

Norðurlöndum. Í þriðja hluta er fjallað um mannréttindasáttmála, lög og reglugerðir sem 

liggja til grundvallar menntun án aðgreiningar og eru mikilvæg fyrir hana. Í fjórða og síðasta 

hluta er efni kaflans síðan dregið saman. 

2.1 Upphaf fötlunarfræða  

Fötlunarfræði er ung fræðigrein sem á rætur að rekja til hagsmunahreyfinga fatlaðs fólks 

sem barðist fyrir því að fá tækifæri til þátttöku í samfélaginu (Goodley, 2011; Roulstone, 

Thomas og Watson, 2012). Fræðigreinin var til í andófi gegn ríkjandi hugmyndum um það 

hvað telja skuli „eðlilegt“ og því mótmælt að fötlun sé vandamál og harmleikur einstaklings 

(Rannveig Traustadóttir, 2006, 2009). Þróun fræðigreinarinnar má síðan rekja til þriggja 

lykilatriða. Í fyrsta lagi að fatlað fólk hafi verið jaðarsett og ekki fengið sömu tækifæri og 

aðrir. Í öðru lagi að litið sé á fatlað fólk sem minnihlutahóp og í þriðja lagi, sem jafnframt er 

hið mikilvægasta, að hugmyndin um fötlun sé endurskilgreind í félagslegu tilliti í stað þess að 

líta á hana sem læknisfræðilegt vandamál (Roulstone o.fl., 2012). Innan fötlunarfræða er því 

almennt litið svo á að fötlun sé félagslega eða menningarlega mótuð og þannig geti ýmsar 

hindranir í umhverfinu, svo sem fordómar, staðalmyndir, viðhorf og óaðgengilegar 

byggingar, átt þátt í að skapa fötlun ekki síður en skerðing einstaklingsins (Rannveig 

Traustadóttir, 2006, 2009). Fötlunarfræði beinir því sjónum að samfélaginu og hvernig hægt 

sé að laga það að fötluðu fólki í stað þess að laga einstaklinginn að samfélaginu (Linton, 

2005). Rannsóknir innan fötlunarfræða snúa því í miklum mæli að reynslu og upplifun fatlaðs 

fólks í stað þess sem áður þekktist, að rannsóknir væru gerðar á fötluðu fólki en ekki með því 

(Barnes, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2009). Með þessa sameiginlegu áherslu 

fræðigreinarinnar er almennt litið svo á að fötlun sé félagsleg hugsmíð (Taylor, 2006). Hefur 

sá skilningur verið nefndur félagslegur skilningur á fötlun en innan hans rúmast síðan ólíkar 

hugmyndir (Shakespeare, 2013).  

Fræðileg sjónarhorn innan fötlunarfræða eru því mörg og má þar meðal annars nefna 

breska félagslega líkanið (Campbell og Oliver, 1996), minnihlutalíkanið (Albrecht, 2002) og 

norræna tengslasjónarhornið (Gustavsson, Tøssebro og Traustadóttir, 2005). Breska 
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félagslega líkanið er líklega þekktast og róttækast en það var mótað af hagsmunahreyfingu 

fatlaðs fólks í Bretlandi (UPIAS, 1976). Lagði hreyfingin til endurskilgreiningu á fötlun þar sem 

greinarmunur var gerður á skerðingu og fötlun og  áherslan þannig færð frá einstaklingnum 

yfir á samfélagið (Drake, 1999). Er megináhersla skilningsins því sú að fólk sé fatlað af 

samfélaginu en ekki eigin líkama (Thomas, 2004). Minnihlutalíkanið líkt og hið breska 

einkennist af baráttu fyrir borgaralegum réttindunum, lokun stofnana og sjálfstæðu lífi. Á 

það rætur að rekja til baráttu fatlaðs fólks í Bandaríkjunum sem kaus að líta á fötlun sem 

sjálfskilning einstaklinga og fatlað fólk sem minnihlutahóp (Goodley, 2011). Norræna 

tengslasjónarhornið er ólíkt breska skilningnum og minnihlutalíkaninu að því leyti að það 

þróaðist í  hópi fræðafólks en ekki í hagsmunahreyfingum fatlaðs fólks (Rannveig 

Traustadóttir, 2003, 2006, 2009). Nánar verður fjallað um það í næsta hluta kaflans.  

2.2 Norræna tengslasjónarhornið 

Á Norðurlöndum hefur fötlunarfræði þróast í nánum tengslum við velferðarkerfið þar sem 

áherslan er á full borgaraleg réttindi og jöfn tækifæri allra þegna (Goodley, 2011; Rannveig 

Traustadóttir, 2009; Ytterhus o.fl., 2015). Þennan skilning má rekja til sjöunda áratugarins 

þegar fræðimenn á Norðurlöndum tóku að móta hugmyndafræði um eðlilegt líf (e. 

normalisering) og blöndun (e. integration). Sú hugmyndafræði var svar við vaxandi gagnrýni 

á það að vista fatlað fólk á altækum sólarhringsstofnunum enda gengi slíkt þvert á þá áherslu 

velferðarkerfisins að tryggja jafnan rétt allra þjóðfélagsþegna (Rannveig Traustadóttir, 2009; 

Tøssebro og Kittelsaa, 2004). Samkvæmt hugmyndum Nirje (1972) um eðlilegt líf, sem 

einkum sneru að fólki með þroskahömlun, átti að skapa aðstæður þar sem fatlað fólk gæti 

lifað lífi sem líkast væri lífi annarra einstaklinga í samfélaginu. Markmiðið var ekki að breyta 

fötluðu fólki heldur umhverfinu svo að fólk með skerðingar gæti tekið þátt í samfélaginu líkt 

og aðrir borgarar. Til að svo yrði þurftu félagslegar breytingar að eiga sér stað og beindi þessi 

nýja hugsun sjónum í meiri mæli að umhverfinu en áður hafði tíðkast (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001; Tøssebro og Kittelsaa, 2004).  

Þessar hugmyndir voru upphaf þess sem nú er kallað hinn norræni tengslaskilningur á 

fötlun og felst hann í þremur meginatriðum: 1. Fötlun felst í misræmi á milli einstaklings og 

umhverfis þar sem fötlun verður til þegar einstaklingur og umhverfi falla ekki hvort að öðru. 

Hugsanleg ástæða er sú að hönnun umhverfis geri ekki ráð fyrir margbreytileika samfélagsins 

en einnig getur færni einstaklingsins verið önnur en almennt er gert ráð fyrir. Einstaklingur er 
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því skilgreindur sem fatlaður ef takmörkuð færni eða skerðing leiðir til hindrana í daglegu 

umhverfi (Tøssebro, 2004). Í ljósi þessa skilnings má rekja erfiðleika nemenda með 

hreyfihömlun bæði til umhverfis og eiginleika þeirra sjálfra. Þannig getur skert handbeiting 

gert nemandanum erfiðara fyrir og leitt til fötlunar ef ekki er komið til móts við hann með því 

að aðlaga námsefnið að þörfum hans í þeirri mynd sem nemandinn ræður við. 2. Fötlun er 

bundin aðstæðum. Hvort skerðing leiðir til fötlunar eða ekki er bundið aðstæðum 

einstaklingsins hverju sinni (Tøssebro, 2004). Nemendur með hreyfihömlun eru því síður 

fatlaðir ef umhverfið er aðlagað, til dæmis með því að hafa rennihurð við alla innganga 

þannig að þeir komist auðveldlega um. 3. Fötlun er afstæð, þar sem skilgreiningar á því sem 

telst skerðing eða fötlun eru félagslega ákvarðaðar og oft og tíðum ræður tilviljun eða 

hagsmunir ákveðinna hópa því hvar mörkin eru dregin (Tøssebro, 2004). Þótt meginatriði 

norræna tengslaskilningsins sé hinn sami má innan hans greina ólíkar hugmyndafræðilegar 

stefnur sem einkennast af áherslu á samspil milli órjúfanlegra þátta eins og skerðingar og 

persónuleika og utanaðkomandi þátta í umhverfinu (Shakespeare, 2013; Ytterhus o.fl., 2015) 

og því er hann í sífelldri þróun (Gustavsson o.fl., 2005).  

Norræni tengslaskilningurinn og hugmyndafræðin um eðlilegt líf hafa haft mikil áhrif í 

rúma hálfa öld hvað varðar skipulag þjónustu og stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks í 

flestum vestrænum ríkjum (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Rannveig Traustadóttir, 2003, 

2006, 2009; Tøssebro og Kittelsaa, 2004). Nú má sjá hvernig norræna tengslasjónarhornið 

endurspeglast í ýmsum myndum, til dæmis í réttindabaráttu fatlaðs fólks og hvernig það 

varð kveikjan að samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks og þeim mannréttindasjónarhornum 

sem hann byggist á (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Hér á 

landi hefur samningurinn enn ekki verið bundinn í lög en sjá má að hann er óðum að taka við 

af fyrri kenningum í stefnumótun og þjónustu í málefnum fatlaðs fólks þar sem hann hefur 

haft töluverð áhrif á orðræðu og áherslur. 

2.3 Mannréttindi og landslög 

Með fullgildingu mannréttindasáttmála heitir ríki því að taka á sig þá ábyrgð að tryggja öllum 

mönnum rétt til þess að njóta mannlegrar reisnar eins og fram kemur í 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 (Sameinuðu þjóðirnar, 1948). Þrátt 

fyrir þetta ná ákvæði almennra mannréttindasáttmála ekki í reynd yfir börn sem skilgreind 

eru viðkvæmur hópur í samfélaginu (Barnasáttmálinn, e.d.). Því var gripið til þess ráðs árið 
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1989 að tryggja börnum aukna vernd gegn mannréttindabrotum þegar allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna samþykkti samning um réttindi barna sem oftast er nefndur 

Barnasáttmálinn. Þremur árum síðar var sáttmálinn fullgiltur hér á landi og lögfestur árið 

2013. Þar með er hann orðinn hluti af íslenskri löggjöf (Barnasáttmálinn, e.d.).  

Fjórtán árum eftir fullgildingu Barnasáttmálans, árið 2006, höfðu Sameinuðu þjóðirnar 

gefið út sjö mannréttindasáttmála. Þeir fólu allir í sér lagalega skyldu sem í fræðilegu tilliti 

náði yfir réttindi fatlaðs fólks en stóðust þó ekki í reynd. Ástæðan er sú að sáttmálarnir tóku 

ekki mið af þeim hindrunum sem fatlað fólk stóð frammi fyrir til að njóta þeirra 

mannréttinda sem þykir sjálfsögð (Quinn, 2009; Stein og Lord, 2009). Í desember 2006 var 

því á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna samþykktur nýr mannréttindasamningur um 

réttindi fatlaðs fólks (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Hann 

var tekinn til undirritunar 30. mars 2007 og þann sama dag undirritaði Ísland hann ásamt 

valfrjálsri bókun hans (Velferðarráðuneyti, 2009).  

Eins og fram hefur komið tryggir hinn nýi mannréttindasamningur fötluðu fólki engin 

ný réttindi sem ekki hafa áður verið tryggð með lögum. Hins vegar er markmið hans að sýna 

fram á hvaða breytingar eru nauðsynlegar til að raunveruleg réttindi fatlaðs fólks séu tryggð 

og að réttur allra til að nýta hæfileika sína sé viðurkenndur (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Í 1. grein samningsins segir:  

Markmið með samningi þessum er að efla, verja og tryggja full og jöfn 

mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra, jafnframt 

því að efla og vinna að virðingu fyrir eðlislægri mannlegri reisn þess.  

Til fatlaðs fólks teljast m.a. þeir sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða 

vitsmunalega skerðingu eða hafa skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar 

hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til 

jafn við aðra. 

 

Í samningum gegnir skilgreining á fötlun veigamiklu hlutverki þar sem ríkjandi skilningur á 

fötlun víkur fyrir nýjum skilningi (Egilson o.fl., 2015). Þar er fötlun skilgreind í síðari hluta 1. 

greinar, þar sem má sjá þrjá þætti sem benda til þess að tengslasjónarhornið sé haft að 

leiðarljósi. Fyrst má nefna einstaklinga með ólíkar skerðingar og þar á meðal þá sem hafa 
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varanlegar skerðingar, næst er víxlverkun á milli einstaklings og umhverfis og í þriðja lagi eru 

hindranir (Lid, 2014). Í e-lið inngangskaflans kemur þetta einnig fram en þar segir: „... 

hugtakið fötlun þróast og að fötlun verður til í samspili fólks með skerðingar og umhverfis og 

viðhorfa sem hindra fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra.“ (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Lid (2014) bendir á að samkvæmt 

þessu sé enginn vafi á að tengslaskilningurinn sé hér notaður til að skilgreina hugtakið fötlun. 

Hefur ábyrgðin því verið færð frá fötluðum einstaklingum til samfélagsins og stjórnvalda og 

um leið er því hafnað að hindranir, sem fatlað fólk verður fyrir, megi eingöngu rekja til 

skerðingar þess. Er það því á ábyrgð stjórnvalda að koma í veg fyrir hindranir og tryggja 

jafnan rétt allra án mismununar og þar með fulla þátttöku fatlaðs fólks (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013).  

Þátttaka gegnir lykilhlutverki í samningnum, en í 3. gr. hans, sem fjallar um almennar 

meginreglur, c-lið, segir „full og virk þátttaka í samfélaginu án aðgreiningar“ (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Hugtakið er hér ekki skilgreint nánar en 

Bickenbach (2011) bendir á að í samningnum sé mið tekið af Alþjóðlega flokkunarkerfinu um 

færni, fötlun og heilsu (International Classification of Function, Disability and Health, ICF)  

þar sem þátttaka gegnir lykilhlutverki. Samkvæmt ICF er þátttaka skilgreind sem félagsleg 

aðild einstaklings að daglegu lífi (WHO, 2001). Hefur þessi skilgreining nokkuð verið gagnrýnd 

þar sem áherslan er á mælanlega þætti og hlutdeild (e. involvement), sem vísar til upplifunar, 

ánægju og áhuga einstaklings, er ekki í brennidepli (Maxwell o.fl., 2012). Hefur því verið bent 

á mikilvægi þess að meira er ekki alltaf betra og að ekki þurfa allir að gera eins því að 

einstaklingum kann að finnast þeir fullgildir þátttakendur þó að þeir takist ekki á við 

viðfangsefni á hefðbundinn hátt heldur fái við það aðstoð eða aðlöguð verkefni (Snæfríður 

Þóra Egilson, 2008a). Reynslan hefur sýnt að hlutdeild er grundvallaratriði þátttöku en það 

að vera til staðar (e. attendance) er forsenda hlutdeildar (Bedell, Khetani, Cousins, Coster og 

Law, 2011; Imms o.fl., 2015; Snæfríður Þóra Egilson og Rannveig Traustadóttir, 2009b; Sylvia 

Söderström, 2014). Er því mikilvægt að hafa hugfast að þátttaka feli bæði í sér framkvæmd 

og upplifun af hlutdeild við þær aðstæður sem um ræðir, en að umhverfið hafi áhrif á það 

hvort þátttaka geti átt sér stað. Þannig getur umhverfið bæði stutt og hindrað þátttöku 

fatlaðra barna í skólaumhverfinu (Bedell o.fl., 2011) en í umræðu um menntun án 

aðgreiningar er félagsleg þátttaka talin ein af aðalatriðum stefnunnar (Bossaerta, Colpin, Pijl 

og Petry, 2013). Því þarf að hrinda úr vegi hindrunum í umhverfinu sem koma í veg fyrir fulla 

og virka þátttöku fatlaðra barna.  
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Fötluð börn 

Líkt og með aðra mannréttindasáttmála náðu ákvæði Barnasáttmálans í reynd ekki til 

fatlaðra barna og fjallar því 7. grein samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2007) um fötluð 

börn. Mikilvægt er samt til þess að líta að í inngangskafla samningsins kemur fram að hafi 

land undirritað Barnasáttmálann sé það þegar búið að skuldbinda sig til að fylgja honum 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Í 7. grein samningsins 

kemur fram að: 

1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að fötluð börn fái 

notið fullra mannréttinda og grundvallarfrelsis til jafns við önnur börn.  

2. Í öllum aðgerðum, sem snerta fötluð börn, skal fyrst og fremst hafa hagsmuni 

barnsins að leiðarljósi.  

3. Aðildarríkin skulu tryggja fötluðum börnum rétt til þess að láta skoðanir sínar 

óhindrað í ljós um öll mál er þau varða, jafnframt því að sjónarmiðum þeirra sé 

gefinn gaumur eins og eðlilegt má telja miðað við aldur þeirra og þroska, til jafns 

við önnur börn og veita þeim aðstoð þar sem tekið er eðlilegt tillit til fötlunar 

þeirra og aldurs til þess að sá réttur megi verða að veruleika.  

 

Með þessari grein er 23. grein Barnasáttmálans þar með áréttuð og hefur umfjöllun um 

fötlun verið löguð að breyttu samfélagi. Auk 23. greinar hafa greinar 2., 12. og 13. verið 

áréttaðar og aðlagaðar í 7. grein samningsins til að tryggja að fullu rétt fatlaðra barna líkt og 

annarra barna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1989; Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).  

Samkvæmt samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks og Barnasáttmálanum, er lögð áhersla 

á að byggja upp samfélag án aðgreiningar þar sem hindrunum er rutt úr vegi til að fötluð 

börn og ófötluð getið notið jafns réttar. Öll börn eru þar með fullgildir meðlimir í samfélaginu 

þar sem hvert barn er sérstakt og á rétt á að vera virt og á það hlustað. Samfélag án 

aðgreiningar krefst því breytinga svo að allir hafi sambærilegan aðgang að því (UNICEF, 

2013).  

 



  

21 

Aðgengi 

9. grein samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2007) fjallar um aðgengi. Þar kemur fram að 

aðildarríkin skulu gera ráðstafanir til að fatlað fólk geti tekið þátt á öllum sviðum mannlífsins. 

Með því er átt við það að fötluðu fólki sé tryggður aðgangur til jafns við aðra að samgöngum, 

efnislegu umhverfi, upplýsingum og samskiptum svo og annarri þjónustu sem öllum stendur 

til boða. Samræmist þetta áherslum fötlunarfræða sem hafa bent á mikilvægi þess að fatlað 

fólk hafi sama aðgang og aðrir þar sem það til dæmis ferðast um á sömu svæðum og ófatlað 

fólk (Priestley, 2003). Til að svo verði er nauðsynlegt að ryðja hindrunum úr vegi sem hindra 

aðgengi, meðal annars í skólum og á öðrum opinberum stöðum (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).  

Auk þessa ákvæðis er mikilvægt að líta til 2. greinar samningsins þar sem fjallað er um 

algilda hönnun (e. universal design). En „„algild hönnun“ merkir hönnun framleiðsluvara og 

umhverfis, áætlanir og þjónustu sem allir geta nýtt sér, að því marki sem mögulegt er, án 

þess að koma þurfi til sérstök útfærsla eða hönnun“ (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 2007). Dæmi um hönnun sem hentar öllum eru til dæmis rafdrifnar 

hurðir, rampar og hljóðbækur. Í skólastarfi miðar algild hönnun meðal annars að því að 

námskrár, kennsluaðferðir og mat á stöðu nemenda skuli miðast við hvern einstakling. Þrátt 

fyrir mikilvægi algildrar hönnunar er nauðsynlegt til þess að líta að hún getur líklega ekki 

mætt þörfum allra ein og sér. Auk algildrar hönnunar þarf því til að koma einstaklingsbundin 

aðlögun svo hægt sé að koma til móts við sérstakar þarfir og auka þar með aðgengi að námi 

og félagslegri þátttöku í skóla. En til þess er mikilvægt að rík áhersla sé á notkun hjálpartækja 

til stuðnings fyrir nemendur í námi og almennu skólastarfi (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks, 2007; Sylvia Söderström, 2014). 

 

Menntun 

Í 28. grein Barnasáttmálans (1989) er viðurkenndur réttur barns til menntunar. Hins vegar 

hafa réttindi fatlaðs fólks til menntunar ekki verið tryggð þrátt fyrir ákvæði samningsins 

(WHO, 2011). En samkvæmt skýrslu UNICEF (2013) er menntun sérstaklega mikilvæg fyrir 

fötluð börn til að tryggja þátttöku þeirra í samfélaginu því að þau eru í miklum mæli útilokuð 

frá ýmsum aðstæðum. Því hefur hin síðustu ár verið lögð rík áhersla á menntun fyrir alla 

(UNICEF, 2013) og má rekja þá áherslu til Salamancayfirlýsingarinnar og rammaáætlunar um 
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menntun barna með sérþarfir frá 1994 (Menntamálaráðuneyti, 1995; UNICEF, 2013). 

Undanfari þess var ráðstefna sem haldin var í Salamanca á Spáni en hún fjallaði um 

skólastefnu fyrir alla. Þar var ítrekaður réttur hvers einstaklings til menntunar líkt og 

mannréttindasáttmálar höfðu þegar kveðið á um þótt ekki næði fram að ganga. Í 2. grein 

yfirlýsingarinnar segir svo:  

Við lýsum yfir þeirri sannfæringu okkar að menntun sé frumréttur hvers barns og 

skylt sé að gefa því kost á að ná og viðhalda viðunandi stigi menntunar; börn séu 

mismunandi og hafi sérstök áhugamál, hæfileika og námsþarfir; í skipulagi 

menntakerfis og tilhögun náms beri að taka mið af miklum mun á einstaklingum 

og þörfum þeirra; einstaklingar með sérþarfir á sviði menntunar skuli hafa 

aðgang að almennum skólum og þar beri að mæta þörfum þeirra með 

kennsluaðferðum í þeim anda að mið sé tekið af barninu; almennir skólar séu 

virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, móta umhverfi sem tekur 

fötluðum opnum örmum, enn fremur megni þeir að veita þorra barna góða 

menntun og stuðli að skilvirkni menntakerfisins í heild og bæti, þegar til lengdar 

lætur, nýtingu fjármuna. 

 

Í grundvallaratriðum er því kveðið á um að allir eigi rétt til menntunar. Hins vegar er 

framkvæmdin ekki á þá leið og víða um lönd eru börn sem fæðast með skerðingar ekki skráð 

og þar með útilokuð frá námi og annarri þjónustu sem aðrir njóta (UNICEF, 2013; WHO, 

2011). Vegna þessa og annarra þátta höfðu aðeins 2% fatlaðra barna aðgang að skóla árið 

2006 í heiminum öllum (Quinn, 2009). Nýjum mannréttindasáttmála um réttindi fatlaðs fólks 

var ætlað að bæta fyrir þau mannréttindabrot sem fötluð börn hafa orðið fyrir og greiða þar 

með leið þeirra að menntun (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

2007). Samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF hefur löndum miðað vel áfram í þeirri vinnu og má 

rekja þá velgengni til alþjóðlegra yfirlýsinga um menntun fyrir alla. Höfðu því árið 2013 aldrei 

fleiri börn notið menntunar eða yfir 90% (UNICEF, 2015). Hvergi er þess þó getið hvar 

menntun skuli fara fram og hvernig. Hér á landi þykir ekki nægjanlegt að börn njóti 

menntunar, heldur er mikilvægt að það sé gert án aðgreiningar og er samningur SÞ um 

réttindi fatlaðs fólks (2007) mikið framfaraskref í þeim efnum.  
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24. grein samningsins fjallar um menntun en þar kemur fram að aðildarríkin viðurkenni 

rétt fatlaðs fólks til menntunar án mismunar og að koma skuli á menntakerfi án aðgreiningar 

á öllum skólastigum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Menntakerfið miðar þar með að því að auka mannlega getu, tilfinningu einstaklinga fyrir 

eigin verðleikum og mannlegri reisn, svo og að auka virðingu fyrir mannréttindum, mannlegri 

fjölbreytni og grundvallarfrelsi. Einnig skal menntakerfið miða að því að fatlað fólk geti 

fullþroskað persónuleika sinn, líkamlega og andlega getu svo og hæfileika og sköpunargáfu. 

Að lokum skal fötluðu fólki gert kleift að vera virkir þátttakendur í samfélaginu (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).  

Svo að réttur fatlaðs fólks til menntunar megi verða að veruleika þurfa aðildarríkin að 

tryggja að fatlað fólk verði ekki útilokað frá almennu menntakerfi og að það fái viðeigandi 

aðlögun til að þörfum þess sé mætt. Einnig að fatlað fólk njóti viðeigandi stuðnings innan 

almenna menntakerfisins til að stuðla að traustri menntun. Að lokum „að árangursríkar, 

einstaklingsbundnar stuðningsaðgerðir séu veittar í umhverfi sem hámarkar hvað mest 

mögulegan árangur í námi og félagslegan þroska sem aftur samræmist því markmiði að 

fatlað fólk geti notið menntunar án nokkurrar aðgreiningar“ (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).  

 

Fullgilding samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks 

4. grein Barnasáttmálans (1989) fjallar um það að aðildarríkin verði að gera allar viðeigandi 

ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu til að tryggja þau réttindi sem fram koma í 

samninginum. 4. grein samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2007) fjallar um sama efni og 

tekur jafnframt fram að til að stuðla að því að öll mannréttindi og fullt grundvallarfrelsi verði 

að veruleika fyrir fatlað fólk þurfi að breyta eða afnema núgildandi lög, reglur, venjur og 

starfshætti sem fela í sér mismunun gagnvart fötluðu fólki (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Því er velgengni samningsins háð því að hve miklu leyti hann 

nýtist til að móta ný stjórnmál sem skuldbinda sig til að bregðast við þeim hömlum sem 

fatlað fólk býr við (Quinn, 2009).  

Auk þessa ræðst velgengi samningsins einnig af því hvort og hvenær lönd fullgilda 

samningana báða. Í apríl 2014 höfðu 193 lönd fullgilt Barnasáttmálann og 148 lönd fullgilt 

samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks en 158 höfðu þá skrifað undir hann (Ytterhus o.fl., 
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2015). Ekki er nægilegt að skrifa undir samninginn (UNICEF, 2013) því eins og fram kemur í 

45. grein samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks er ríki með fullgildingu búið að staðfesta 

formlega að gerast aðili að samningnum og þar með fylgja honum. Árið 2015, átta árum eftir 

undirritun Íslands að samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks hefur Ísland enn ekki fullgilt hann 

og er annað af tveimur Norðurlandaþjóðum sem ekki hafa gert það. Danmörk, Noregur og 

Svíþjóð hafa fullgilt samninginn en Ísland og Finnland eiga enn eftir að ljúka því ferli (Ytterhus 

o.fl., 2015). Hins vegar hefur verið tekið mið af samningnum í lögum hér á landi og má þar 

meðal annars nefna lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, með breytingum frá 2010, en í 

1. grein þeirra segir:  

Markmið þessara laga er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör 

við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Við 

framkvæmd laga þessara skal tekið mið af þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem 

íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks.  

 

Með þessu ákvæði er réttur fatlaðs fólks áréttaður. Svipað ákvæði er í reglugerð um stuðning 

við nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010, þar sem fram kemur að nemendur 

„hafi jöfn tækifæri í grunnskólum í samræmi við alþjóðlega samninga um réttindi barna og 

fatlaðra“. Þrátt fyrir þessi ákvæði er ljóst að ef Ísland fullgildir samning SÞ um réttindi fatlaðs 

fólk þarf að breyta ákveðnum ákvæðum laga um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerðar um 

stuðning við nemendur með sérþarfir nr. 585/2010. Þar myndi áherslan færast frá því að 

reka tvö aðskilin kerfi fyrir fötluð börn og ófötluð, sem gera ráð fyrir sérskólum og 

sérdeildum, til þess að fötluð börn njóti menntunar í almennu menntakerfi án aðgreiningar 

og fái þar viðeigandi aðlögun og stuðning til að þörfum þeirra sé mætt og að þau eigi kost á  

traustri menntun (Ferguson o.fl., 2012; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks, 2007).  

2.4 Samantekt 

Vaxandi áhersla síðustu ára á mannréttindi fatlaðs fólks til jafns við aðra hefur leitt til mikillar 

framþróunar í málefnum fatlaðs fólks og skólamálum. Helst má þar nefna nýjan 

mannréttindasáttmála um réttindi fatlaðs fólks sem fram kom vegna þess að eldri sáttmálar 
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náðu ekki í reynd yfir rétt fatlaðs fólks þó að svo ætti að vera. Með hinum nýja sáttmála var 

fötlun endurskilgreind frá sjónarhorni hins norræna tengslaskilnings þar sem litið er svo á að 

fötlun verði til þegar víxlverkun verður á milli einstaklinga með skerðingar og hindrana sem 

umhverfi skapar og að það komi síðan í veg fyrir fulla og virka þátttöku þeirra í samfélaginu. 

Mikilvægt er því að ryðja úr vegi hindrunum sem fatlað fólk verður fyrir og einn liður í þeirri 

viðleitni er áhersla í menntamálum sem kveður á um skóla án aðgreiningar.  
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3 Aðgengi fatlaðra nemenda að námi 

Erfitt er að rekja sögu skólamála þeirra barna sem þurftu á sérstökum úrræðum að halda í 

námi. Annars vegar vegna þess að skilgreiningar skerðinga hafa breyst í áranna rás og hins 

vegar vegna þess að skólaganga barnanna var lengi vel samofin vistun á stofnunum. Ekki 

sinntu allar stofnanir skólamálum en oft og tíðum fór menntun fram á heilbrigðis- eða 

velferðarstofnununum (Jón Torfi Jónasson, 2008). Að einhverju leyti verður hér rakin 

skólasaga fatlaðra barna þar sem í fyrstu er farið hratt yfir sögu en þegar kemur að þeim 

lögum, reglugerðum og aðalnámskrám sem nú er unnið eftir verður fjallað ítarlegar um efnið 

með áherslu á menntastefnuna skóla án aðgreiningar. Einkum er lögð áhersla á þróun 

skólamála í íslensku samfélagi en jafnframt er tekið mið af ríkjandi hugmyndum og verklagi 

annarra þjóða til samanburðar. 

Í fyrsta hluta verður fjallað um skóla fyrir útvalinn hóp barna á árunum 1867–1945. Í 

öðrum hluta er sagt frá árunum 1946–1994 þegar hugmyndir um skóla fyrir alla voru að taka 

á sig mynd. Í þriðja hluta verður fjallað um skóla án aðgreiningar frá árinu 1994–2015 en sú 

áraskipting stafar af breytingum sem urðu í skólamálum árið 1994 með 

Salamancayfirlýsingunni. Í fjórða hluta er sagt frá fyrri rannsóknum á skólaumhverfinu með 

sérstakri áherslu á nemendur með hreyfihömlun og í fimmta og síðasta hluta er efni kaflans 

dregið saman. 

3.1 Skóli fyrir útvalinn hóp barna 1867–1945 

Öldum saman fór menntun barna á Íslandi ekki fram með skipulögðum hætti og var börnum 

kennt heima fram á 20. öld. Árið 1867 hófst hins vegar skipulagt skólahald fyrir afmarkaðan 

hóp heyrnarskertra og mállausra barna en þá hafði verið starfræktur skóli fyrir heyrnarlaus 

börn í Danmörku í rúm 60 ár. Fimm árum síðar var gefin út tilskipun um að kenna skyldi 

öllum heyrnar- og mállausum börnum á aldrinum 10–14 ára (Bryndís Guðmundsdóttir og 

Guðmundur Egilsson, 1989) og má segja að með þeirri tilskipun hafi verið sett fyrstu ákvæði 

um skólaskyldu barna á Íslandi. Átta árum síðar, árið 1880, voru fyrstu lög um fræðslu barna 

sett (Bryndís Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989; Þorsteinn Sigurðsson, 1993). 

Með þeim lögum var þó ekki komið á skólaskyldu, það gerðist ekki fyrr en árið 1907 með 

lögum um fræðslu barna nr. 59/1907, sem í flestum heimildum eru nefnd fræðslulögin 1907. 

Var börnum á aldrinum 10–14 ára þar með skylt að sækja skóla en áður en skólaganga þeirra 
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hófst skyldu þau hafa lært heima skrift og lestur (Loftur Guttormsson, 2008a). Þá hafði í 

rúma hálfa öld verið skólaskylda á öðrum Norðurlöndum eða frá fyrri hluta 19. aldar (Soysal 

og Strang, 1989) og er því ljóst að Ísland var langt á eftir nágrannaþjóðunum í þessu tilliti. 

Við upphaf fyrri heimsstyrjaldarinnar urðu miklar breytingar í menntamálum hér á 

landi. Árferði var erfitt á Íslandi, miklar efnahagssveiflur sem höfðu áhrif á framkvæmdir í 

menntamálum og voru stjórnvöld einnig tvístígandi andspænis þessum málaflokki. Voru því 

árið 1926 sett ný lög um fræðslu barna sem byggðust að mörgu leyti á fyrri lögum með 

nokkrum breytingum. Fengu byggðarlög heimild til að skylda börn á aldrinum 7–9 ára til að 

sækja skóla en nokkuð var það misjafnt milli byggðarlaga hvernig þeim málum var háttað. 

Þessi þróun leiddi til þess að ný fræðslulög voru sett árið 1936 þar sem kveðið var á um að öll 

börn á aldrinum 7–14 ára væru skólaskyld. Undantekning var á þessum lögum þar sem 

skólahverfi fengu því ráðið hvort nám skyldi hefjast við átta, níu eða tíu ára aldur. Auk þess 

voru einhver börn undanþegin skólaskyldu sem einnig höfðu verið á undanþágu frá 

skólaskyldu í lögunum frá 1907 og 1926. Þetta voru annars vegar börn sem fengu fræðslu 

þrátt fyrir undanþáguna og hins vegar börn sem samkvæmt læknisvottorði þótti skorta 

andlega eða líkamlega getu til að stunda nám með öðrum börnum í almennu skólakerfi og 

voru þau því að einhverju leyti vistuð á stofnun (Loftur Guttormsson, 2008b; Margrét 

Margeirsdóttir, 2001; Ólöf Garðarsdóttir, 2008). Heyrnar- og mállaus börn á aldrinum 8–17 

ára voru þó ekki þeirra á meðal þar sem lög um skólaskyldu þeirra voru sett árið 1922 (Lög 

um kennslu heyrnar- og málleysingja, 1922). Hins vegar tók hið opinbera fyrst ábyrgð á 

börnum sem ekki gátu lært það sem fram fór í almenna skólanum og sáu þeim fyrir frekari 

fræðslu með fræðslulögunum frá 1936. Þá var því í fyrsta sinn gefinn gaumur að börn þyrftu 

á sérkennslu að halda og líta má svo á að þar sé að finna fyrsta vísi að sérkennslu á Íslandi 

(Jón Torfi Jónasson, 2008; Þorsteinn Sigurðsson, 1993). 

Á næstu árum fengu fötluð börn litla sem enga kennslu en hugmyndir manna um 

sérstakar stofnanir fyrir börn sem undanskilin voru skólaskyldu urðu að veruleika eftir 1930 

(Ólöf Garðarsdóttir, 2008). Á næstu árum risu upp ýmsar stofnanir fyrir ólíka hópa barna. 

Þeirra á meðal var barnaheimilið Sólheimar sem upphaflega var ætlað fötluðum og 

ófötluðum börnum. Þörfin þótti meiri fyrir fötluðu börnin og voru þau í miklum meirihluta. 

Var á þessum stofnunum einkum lögð áhersla á umönnun og gæslu en lítið fór fyrir menntun 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001; Ólöf Garðarsdóttir, 2008). Erlendis hafði fatlað fólk á þessum 
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árum og raunar allt frá iðnbyltingu verið vistað í ríkum mæli á stofnunum. Meðal annars 

vegna þess að hlutverk fjölskyldna breyttist og erfiðara var fyrir fólk í borgum en sveitum að 

annast fötluð ættmenni eins og áður hafði tíðkast. Mannkynbótastefnan sem breiddist út um 

Vesturlönd nokkru fyrir aldamótin 1900 var þar einnig mikill áhrifavaldur en þeir sem 

aðhylltust hana trúðu því að fátækt fólk og fatlað væri úrkynjað, gallað og hefði slæma 

eiginleika sem koma yrði í veg fyrir að næðu útbreiðslu, til dæmis við getnað barna og því var 

þetta fólk vistað á stofnun (Barnes, 2010; Margrét Margeirsdóttir, 2001; Unnur B. Karlsdóttir, 

1998). 

Eftir síðari heimsstyrjöldina varð hins vegar mikil breyting á málefnum fatlaðs fólks 

bæði hér á landi og erlendis. Mannkynbótastefnan leið undir lok þótt ekki sé hægt að segja 

að hugmyndir manna hafi almennt breyst um fordóma af ýmsu tagi og að fatlað fólk væri 

álitið gallað. Í auknum mæli var hins vegar viðurkennt að fatlað fólk hefði þörf fyrir að búa 

við eðlilegar aðstæður og njóta aðstoðar sem rekja má til rannsókna svissneska geðlæknisins 

René Spitz og barnalæknisins Johns Bowlby á stofnanaskaða þar sem þörf fyrir ýmiss konar 

þjónustu var viðurkennd. Má þar meðal annars nefna þörf fyrir sérkennslu í menntamálum 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001; Unnur B. Karlsdóttir, 1998) en misjafnt var á milli landa 

hvenær þeirra áhrifa tók að gæta eins og fjallað er um í næsta hluta þessa kafla. 

3.2 Skóli fyrir alla 1946–1994 

Árið 1946 voru sett fræðslulög og lög um gagnfræðanám. Var þar í fyrsta sinn skýrt kveðið á 

um að kenna skyldi öllum börnum, einnig þeim sem af einhverjum ástæðum voru ekki talin 

geta gengið í skóla með öðrum börnum samkvæmt fyrri lögum (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). 

Var þeim þar með tryggður réttur til skólagöngu eða vistunar á stofnunum en vikið var frá 

þeim ákvæðum í lögunum frá 1936 að börn nytu sérkennslu. Með nýju lögunum var þar með 

gengið út frá því að annaðhvort gætu börn gengið í almennan skóla og staðið sig vel eða þau 

ættu heima á sérhæfri stofnun (Jón Torfi Jónasson, 2008). Tveimur árum áður hafði réttur 

fatlaðra barna til menntunar verið bundinn í lög í Bretlandi. Ólíkt okkar lögum kváðu þau á 

um að öll börn skyldu hljóta menntun sem hæfði aldri þeirra og getu og var 

menntastofnunum skylt að bjóða upp á sérkennslu fyrir þau ef þörf krafði (Barnes, 2010).  

Vegna aukinnar kröfu um sérgreind úrræði risu upp á næstu árum heimavistarskólar 

sem sérhæfðu sig í kennslu fyrir börn með ólíkar skerðingar. Á árunum 1938–1956 var til 

dæmis starfræktur skóli fyrir blinda á vegum Blindravinafélagsins í Reykjavík en árið 1971 var 
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stofnuð sérdeild við Laugarnesskóla sem tók við kennslu þessara barna (Jón Torfi Jónasson, 

2008). Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra stofnaði heimavistarskóla fyrir börn með 

hreyfihömlun í Reykjadal árið 1969 og var skólinn starfræktur í sex ár fyrir nemendur á 

aldrinum 7–17 ára. Á þessum árum var hugmyndafræðin um eðlilegt líf og blöndun (e. 

integration) að ryðja sér til rúms á Norðurlöndum þar sem markmiðið var að skapa aðstæður 

fyrir fatlað fólk til að lifa eðlilegu lífi líkt og aðrir í samfélaginu. Hafði þetta mikil áhrif á 

lagasetningar og reglugerðir í málefnum fatlaðs fólks og menntamálum og kom til dæmis 

fram í reglugerð um kennslu á fávitahælum árið 1972. Í þeim var kveðið á um að börn sem 

nú höfðu verið vistuð á stofnunum fengju að njóta menntunar líkt og önnur börn (Þorsteinn 

Sigurðsson, 1993).  

Tveimur árum síðar voru sett fyrstu lög um grunnskóla en með þeim var hugmyndin 

um skóla fyrir alla í fyrsta sinn lögfest. Nám flestra fatlaðra barna færðist frá því að vera á 

stofnunum yfir í skólakerfið þar sem þau stunduðu nám, ýmist í sérdeildum eða sérskólum 

vegna aukinnar kröfu um að fatlað fólk lifði eðlilegu lífi (Jón Torfi Jónasson, 2008; Margrét 

Margeirsdóttir, 2001; Þorsteinn Sigurðsson, 1993). Samfara þessari þróun var 

heimavistarskólinn í Reykjadal lagður niður og árið 1974 var stofnuð sérdeild í Hlíðaskóla 

fyrir börn með hreyfihömlun. Aðgengið í skólanum var ekki hið besta fyrir börn með 

hreyfihömlun þar sem skólinn var byggður á pöllum og fáar stofur á hverjum palli. Viðhorf 

skólastjórnenda og starfsmanna skólans gerði það hins vegar að verkum að skólinn var valinn 

og þegar mest lét voru 18 nemendur í deildinni (Snæfríður Þóra Egilson, 2005).  

Þótt ýmislegt hefði áunnist í skólamálum barna með hreyfihömlun var enn kveðið á um 

í lögum um grunnskóla frá 1974 að börnum með þroskahömlun og sjúklingum yrði kennt á 

stofnunum (Jón Torfi Jónasson, 2008). Ástæðuna má rekja til þess að ekki var litið á fólk með 

þroskahömlun sem hluta af mannlegum margbreytileika heldur var fötlun frávik frá því 

eðlilega og áherslan á að breyta fólkinu í stað þess að breyta umhverfinu. Þar með þurfti að 

aðlaga fólkið að því almenna eða aðgreina það frá öðrum. Með því var aðgreining orðin 

viðmið í stað undantekningar og hið eðlilega fyrir börn með þroskahömlun var að ganga í 

sérskóla, sérdeild eða stofnun í stað almenns skóla (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Í 

von um breytingar í skólamálum fyrir börnin hélt Þroskahjálp námsstefnu árið 1983 undir 

yfirskriftinni „Skóli fyrir alla“. Í henni fólst að öll börn ættu rétt á að sækja almenna skóla, 

hafa sama rétt og fá sambærilega kennslu (Heiður Baldursdóttir, 1987). Með nýrri reglugerð 
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um sérkennslu árið 1990, sem tók mið af nýjum áherslum, var loks kveðið skýrt á um að öll 

börn ættu rétt á að sækja sinn heimaskóla (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000). Um líkt leyti 

voru í Bandaríkjunum sett ný lög, „The Individuals with Disabilities Education Act“ sem kváðu 

á um sama efni (Yell, Rogers og Rogers, 1998). Hins vegar var börnum hér á landi ekki tryggt 

með nýrri reglugerð að þeim yrði kennt í almennum bekkjum eins og bandarísku lögin kváðu 

á um heldur gátu þau einnig sótt sérúrræði ef skólastjóri mat svo (Jón Torfi Jónasson, 2008; 

Yell o.fl., 1998). Það var svo árið 1991 með nýjum lögum um grunnskóla að kveðið var á um 

rétt allra barna til að ganga í sama bekk (Lög um grunnskóla, 1991). Hins vegar var ekki 

hróflað við fjárhagslegum grundvelli sérdeilda og sérskóla með hinum nýju lögum. En með 

sérkennslureglugerðinni frá 1990, sem tók við af þeirri frá 1977, var vikið frá því að skólar 

fengju úthlutað fé eftir greiningu nemenda og þar með rétt til að bjóða kennslu og 

sérþjónustu í sérdeild en fengu nú úthlutað fé sem tók mið af heildarfjölda nemenda. Það var 

svo í höndum fræðslu- og skólastjóra að úthluta fénu til sérkennslu en ekki voru til reglur um 

það hvernig fénu skyldi úthlutað til einstakra verkefna (Jón Torfi Jónasson, 2008). Í þessu 

ákvæði fólst mikið traust til fagmennsku skólastjóra. Sumir töldu að með þessari reglugerð 

hafi verið tekið skref til baka þar sem réttur einstakra nemenda til sérstakrar aðstoðar á 

grundvelli óháðs mats var veiktur. Aðrir álitu að nú væri loks vikið frá því að flokka börn niður 

en að þau njóti engu að síður þeirrar faglegu þjónustu sem hvert og eitt þeirra þarfnast 

(Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014; Grétar Marinósson, 1995). 

3.3 Skóli án aðgreiningar 1994–2015 

Upp úr 1990 og allt til dagsins í dag hefur krafan um að öll börn eigi rétt á menntun í 

almennum skóla án aðgreiningar orðið sterkari en upphafið má sem fyrr segir rekja til 

Salamancayfirlýsingarinnar og rammaáætlunar um menntun barna með sérþarfir frá 1994. Á 

næstu árum var hins vegar ekki mikil stefnubreyting í íslenskum menntamálum þó að ný lög 

um grunnskóla væru sett árið 1995 og grunnskólinn færðist frá ríki til sveitarfélaga. Sem fyrr 

var það ákvæði í gildi að börn ættu rétt á að sækja heimaskóla en sérkennslu var þar hins 

vegar hvergi getið þótt ekki hefði dregið úr mikilvægi sértækrar aðstoðar við nemendur (Jón 

Torfi Jónasson, 2008).  

Átta árum eftir samþykki Salamancayfirlýsingarinnar birti sveitarfélagið Reykjavík 

stefnu borgarinnar í fræðslumálum en þar kom fram að „[m]eginleiðarljós [stefnunnar væri] 

skóli án aðgreiningar. Það felur í sér að skóli sé fær um að sinna öllum nemendum sínum, 
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jafnt fötluðum sem ófötluðum, og að allir nemendur eigi kost á að sækja hverfisskóla sinn“ 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002, bls. 44). Var því árið 2002 í fyrsta sinn hér á landi unnið 

eftir menntastefnunni skóla án aðgreiningar. Samfara þessum breyttu áherslum var deild 

fyrir hreyfihömluð börn í Hlíðaskóla og sérdeild fyrir blind börn í Álftamýrarskóla lögð niður 

árið 2004 en sú síðarnefnda hafði verið starfrækt frá árinu 1983 (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2002; Hlíðaskóli, 2010; Reykjavík, e.d.) 

Árið 2008 var þessi menntastefna loks lögfest hér á landi með lögum um grunnskóla nr. 

91/2008. Í 2. grein laganna sem fjallar um hlutverk grunnskóla kemur fram að stuðla skuli að 

alhliða þroska og þátttöku allra nemenda í lýðræðissamfélagi sem er í sífelldri þróun. Einnig 

að „grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins“ (Lög um 

grunnskóla, 2008). Með þessu ákvæði er viðurkenndur réttur allra nemenda til að stunda 

nám en í áranna rás hefur það sýnt sig að almenn ákvæði laga og alþjóðasáttmála duga varla 

til að tryggja fötluðum börnum sama rétt og ófötluðum. Ágreiningur um skipulag skólastarfs 

hefur þar átt stóran hlut að máli þar sem menn hafa ekki verið á eitt sáttir um það hvernig 

koma eigi á jafnræði meðal barna með ólíkar þarfir (Jón Torfi Jónasson, 2008). Í því skyni 

fjallar 17. grein grunnskólalaganna sérstaklega um nemendur með sérþarfir til að árétta rétt 

þeirra en þar kemur fram að „[n]emendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir 

þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis“ 

(Lög um grunnskóla, 2008). Í 8. grein reglugerðar um stuðning við nemendur með sérþarfir 

nr. 585/2010 er ákvæði laganna áréttað þar sem fram kemur að nemendur með sérþarfir eigi 

rétt á að vera virkir þátttakendur í skóla án aðgreiningar þar sem þörfum þeirra er mætt með 

viðeigandi stuðningi. Hins vegar kemur fram í 17. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 að 

telji „foreldrar barns, skólastjórar, kennarar eða aðrir sérfræðingar að það fái ekki notið 

kennslu við sitt hæfi í almennum grunnskóla geta foreldrar sótt um skólavist fyrir barnið í 

sérúrræði innan grunnskóla eða í sérskóla“. Má líta svo á að ákvæðin orki hér tvímælis, í fyrri 

hluta 17. gr. má sjá að nemendur eiga þann rétt að vera mætt án aðgreiningar en í seinni 

hluta kemur fram að því sé ekki alltaf hægt að framfylgja og geti foreldrar því sótt um 

sérúrræði, ýmist innan almenna skólans eða í sérskóla. Er því ljóst að enn þann dag í dag er 

deilt um hvort kennsla sé við hæfi allra nemenda þó að mannréttindasáttmálar líkt og 

samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2007) taki af allan vafa og kveði á um skóla án 

aðgreiningar á öllum skólastigum.  
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Sem rammi utan um skólastarf hefur verið gefin út Aðalnámskrá grunnskóla allt frá 

árinu 1929 (Sigurjón Mýrdal, munnleg heimild, 13. nóvember 2015) en þar er heildarsýn um 

menntun og menntastefnu nánar útfærð í ljósi gildandi laga (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Í þeirri aðalnámskrá grunnskóla sem nú er í gildi er í kafla 7.3 sérstaklega fjallað um 

nám í skóla án aðgreiningar en þar kemur fram að:  

Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 

nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og eins 

með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Í skóla án 

aðgreiningar er gengið út frá því að allir fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms og 

að námið sé á forsendum hvers einstaklings. Í skóla án aðgreiningar ríkir ákveðið 

viðhorf sem einkennist af virðingu fyrir rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í 

námssamfélagi heimaskóla óháð atgervi þeirra og stöðu. Þessi 

grundvallarhugmyndafræði í skólastarfi hér á landi felur í sér alhliða hlutdeild, 

aðgengi og þátttöku allra nemenda í skólastarfinu. Menntun án aðgreiningar er 

samfellt ferli sem hefur það að markmiði að bjóða upp á góða menntun fyrir alla. 

Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum, hæfileikum og 

einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að útrýma öllum gerðum 

mismununar og aðgreiningar í skólum. 

 

Athygli vekur að hér er þess hvergi getið hvort nám skuli fara fram í almennum skólum eða 

sérskólum. Er sveitarfélögum þar með í sjálfsvald sett hvernig skilgreina eigi skóla án 

aðgreiningar en samkvæmt Sameiginlegri framtíðarsýn fyrir grunnskólastarfið 2007–2020 

sem Félag grunnskólakennara, Samband íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélag Íslands 

(2007) stóðu að er skóli án aðgreiningar skilgreindur svo: „Skóli án aðgreiningar – 

einstaklingar sem þurfa sérstaka aðstoð vegna persónulegra aðstæðna (fötlunar eða annars) 

eiga ekki bara rétt á að vera í skóla, heldur eiga rétt á að velja að vera í almennum skólum í 

sinni heimabyggð eða sérskóla/deild“ (Félag grunnskólakennara, Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Skólastjórafélag Íslands, 2007, bls. 32). Er með þessu aðeins litið á skóla án 

aðgreiningar sem rétt allra til menntunar og þar með í mótsögn við Salamancayfirlýsinguna 

sem íslenska ríkið hefur þegar skuldbundið sig til að vinna eftir. Því er ljóst að opinberum 

stefnuskrám ber ekki saman og hafa rannsóknir hér á landi og erlendis sýnt að þessar 
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misvísandi upplýsingar í stefnumálum og fleiri þættir eins og skortur á samvinnu milli kerfa, 

skortur á upplýsingum, ósveigjanlegar kennsluaðferðir og skortur á fjármagni standa í vegi 

fyrir jafnri menntun fyrir alla (Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014). Er því 

mikilvægt að fræðigreinar vinni saman, til dæmis fötlunarfræði, uppeldisfræði og önnur 

menntavísindi, því að fræðilegum hugmyndum verður að bera saman til að sem vænlegastur 

árangur náist. Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að samningur SÞ um réttindi 

fatlaðs fólks (2007) verði löggiltur hér á landi til að enginn vafi leiki á því hvernig tryggja skuli 

rétt fatlaðs fólks og þar með aðgang þess að menntun án aðgreiningar.  

3.4 Fyrri rannsóknir á skólaumhverfi nemenda með hreyfihömlun 

Rannsóknir sýna áhrif skólaumhverfisins á þátttöku fatlaðra nemenda (Anaby o.fl., 2013; 

Coster o.fl., 2013). Í flestum þessum rannsóknum eru hindranir ítrekað þema. Þar kemur 

fram að það sem helst dregur úr þátttöku er hönnun skólabyggingarinnar, meðal annars 

stigar og annað sem hefur áhrif á möguleika nemenda á að ferðast um (Colver, Hammal, 

Jarvis og Welsh, 2006; Hemmingsson og Borell, 2002; Rannveig Traustadóttir o.fl., 2010; 

Snæfríður Þóra Egilson, 2003). Í yfirlitsgrein (e. scoping review) Anaby og félaga (2013) kom 

hins vegar fram að viðhorf ráði þó mestu um möguleika nemenda á því að taka þátt í 

skólastarfi. Er ástæðan rakin til þess að þegar viðhorf eru jákvæð er hindrunum rutt úr vegi 

en hið gagnstæða er uppi þegar viðhorf eru neikvæð (Anaby o.fl., 2013). Í þeim rannsóknum 

sem sýndu að unnið var eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar var þátttaka nemenda 

gjarnan meiri þar sem viðeigandi stuðningur gerði það að verkum að nemendum gáfust 

jafngild tækifæri til þátttöku (Anaby o.fl., 2013). Skortur á nauðsynlegri og viðeigandi aðstoð 

og þjónustu dró úr þátttöku fatlaðra nemenda (Coster o.fl., 2013; Hemmingsson og Borell, 

2002; Snæfríður Þóra Egilson og Rannveig Traustadóttir, 2009b). Athygli vekur að rannsóknir 

sýna að oftar er viðeigandi aðstoð og aðlögun í boði fyrir nemendur með hreyfihömlun en 

nemendur með vanda af sálfélagslegum toga líkt og einhverfu (Egilson og Hemmingsson, 

2009). 

 

Tækifæri nemenda með hreyfihömlun til þátttöku í skólastarfi 

Í skólastarfi er mikilvægt að litið sé á alla nemendur sem hluta af því félagslega umhverfi sem 

þeir eru í. Þannig megi skapa fötluðum nemendum tækifæri til þátttöku með því að breyta 
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eða laga aðstæður eða umhverfi að þörfum nemenda (Hemmingsson, Egilson, Hoffman og 

Kielhofner, 2006; Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). Misvísandi er hins vegar hvaða skilningur er 

lagður í hugtakið þátttaka. Foreldrar og börn í doktorsrannsókn Snæfríðar Þóru Egilson 

(2005) lögðu almennt áherslu á félagstengsl og það að vera viðurkennd við mismunandi 

aðstæður skólans þó að þau tækju ekki þátt á sama hátt og jafnaldrar eða við sömu athafnir. 

Kennarar mátu þátttöku hins vegar út frá því hvort nemendur fylgdu viðfangsefnum og venju 

bekkjarins. Samræmist það niðurstöðum rannsókna á þátttöku barna í skóla að yfirleitt er 

litið á þátttöku út frá sjáanlegri framkvæmd athafna og því hvort börn séu til staðar við sömu 

aðstæður og jafnaldrar þeirra (Maxwell o.fl., 2012). Þó að misvísandi sé á milli einstaklinga 

hvernig þeir skilgreina hugtakið þátttaka hafa rannsóknir sýnt að þátttaka fatlaðra nemenda 

er að mörgu leyti takmörkuð í skólum þar sem þeim gefast ekki sömu tækifæri og öðrum. 

Víðtæk áhrif umhverfisins koma ítrekað fram í rannsóknum á þátttöku nemenda með 

hreyfihömlun (Coster o.fl., 2013; Snæfríður Þóra Egilson, 2005) og hafa rannsóknir sýnt að 

stefna skóla, og hefðir hafa áhrif auk þeirra vídda sem áður hafa verið nefndar (Kramer, 

Olsen, Mermelstein, Balcells og Liljenquist, 2012; Snæfríður Þóra Egilson, 2003; Snæfríður 

Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, 2009). 

Rannsóknir sýna að af þessum sökum skortir nemendur með hreyfihömlun stundum 

tækifæri til að hitta vinina sem getur dregið úr félagslegri þátttöku á vettvangi skólans og 

hættan eykst með hækkandi aldri. Ástæðan kann að vera sú að krafa er um að nemendur fari 

meira um skólaumhverfið og eiga þeir erfiðara með að fylgja bekkjarfélögum vegna skorts á 

aðgengi á mörgum stöðum. Rannsóknir benda einnig til þess að þyngra námsefni og skipulag 

skólastarfs geti haft áhrif, og að nemendur taka iðulega minni þátt í athöfnum á skólalóð og í 

náms- og vettvangsferðum en í bekkjarstofunni (Coster o.fl., 2013; Eiríkur Karl Ólafsson 

Smith, 2010; Eriksson, Welander og Granlund, 2007; Snæfríður Þóra Egilson, 2003, 2011a; 

Egilson og Coster, 2004; Snæfríður Þóra Egilson og Rannveig Traustadóttir, 2009c).  

Til að tryggja þátttöku nemenda með hreyfihömlun í skólaumhverfi er mikilvægt að 

nægileg og viðeigandi aðstoð og aðlögun sé tiltæk þegar þörf krefur. Hins vegar bendir margt 

til þess að nemendurnir fá ekki alltaf viðeigandi aðstoð þegar á þarf að halda (Hermína 

Gunnþórsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013; Snæfríður Þóra Egilson, 2003, 2011a; 

Egilson og Coster, 2004; Snæfríður Þóra Egilson og Rannveig Traustadóttir, 2009c). Hafa 

rannsóknir þannig sýnt að þótt aðstoð stuðningsfulltrúa geti auðveldað þátttöku nemenda í 
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bóklegu námi þá getur hún einnig torveldað félagslega þátttöku nemenda í frímínútum og 

frjálsum tíma (Asbjørnslett og Hemmingsson, 2008; Hemmingsson, Borell og Gustavsson, 

2003; Snæfríður Þóra Egilson, 2005; Snæfríður Þóra Egilson og Rannveig Traustadóttir, 

2009a). Ástæðan kann að vera sú að rík áhersla hefur verið á það að nemendur öðlist 

ákveðna færni í námi og oft og tíðum hefur gleymst að huga að félagslegri þátttöku þeirra og 

mikilvægi þess að eiga vini. Hins vegar er þetta ekki alltaf svo auðvelt því meiri aðstoð þarf 

ekki alltaf að vera betri.  Bent hefur verið á mikilvægi þess að stuðningsfulltrúi sjái til þess að 

nemandi njóti sín og grípi einungis inn í þegar þörf krefur. Þarf stuðningsfulltrúinn því að 

þekkja vel til nemandans þar sem hann sjálfur hefur upplýst um hvernig aðstoðinni skuli vera 

háttað. Þarf stuðningsfulltrúinn að vera tilbúinn til að takast á við nýjar áskoranir, laga sig að 

aðstæðum, sýna sveigjanleika og skynja hvenær nemandi þarf aðstoð og hvenær ekki (Freyja 

Haraldsdóttir, 2007). Í þeim rannsóknum þar sem markvisst er leitað eftir áliti nemenda 

kemur hins vegar fram að þeir eru sjaldnast spurðir út í eigin þarfir í skólanum og hafa í 

reynd lítið um það að segja hvers konar aðstoð þeir fá og hverjir veita hana (Kramer o.fl., 

2012; Snæfríður Þóra Egilson, 2011a).  

Matstækið Mat nemenda á skólaumhverfi (MNS) var hannað með það að leiðarljósi að 

nemendur meti sjálfir samsvörun milli skólaumhverfis og sjálfs sín til þess að auðvelda 

skipulag þjónustu og gera hana markvissari. Eru nemendur þar með virkir þátttakendur í 

ákvörðunum sem þá varða og þjónustan skipulögð í samvinnu við þá. Í kjölfar matsins er 

útbúin íhlutunaráætlun sem svipar til einstaklingsnámskrár. En rannsóknir hafa sýnt að 

mikilvægt er að nemendur séu með í ráðum um þá aðstoð og þjónustu sem þeir þarfnast 

(Kramer o.fl., 2012; Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2006). Samkvæmt Hafdísi Guðjónsdóttur 

(2008) skal í einstaklingsnámskrá koma fram staða nemenda, markmið og framkvæmd. 

Mikilvægt er að námskráin sé lifandi skjal þar sem rannsóknir hafa sýnt að kennarar láta oft 

hjá líða að framfylgja einstaklingsnámskrám (Kurth og Mastergeorge, 2010; Ragnheiður 

Gunnbjörnsdóttir, 2006). Því telur Hafdís Guðjónsdóttir brýnt að framkvæmdin sé vel 

skipulögð þar sem námskráin byggist á því hvað gert verði til að nemandinn nái markmiðum 

sínum, hvers sé að vænta af honum, hvað skuli kennt, hvenær, hvar og hvernig. En 

Hemmingsson, Egilson, Hoffman og Kielhofner (2006) benda á að þetta skuli gert í samvinnu 

við nemandann því mikilvægt er að á hann sé hlustað þar sem hann er sérfræðingur í eigin 

lífi. Hafdís nefnir ekki mikilvægi samvinnu við nemanda en tekur fram að í námskránni skuli 

einnig koma fram á hvers konar stuðningi nemandinn þurfi á að halda. Möguleikar á aðstoð 
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eru margir og er það háð kennslufræðilegri hæfni kennarans að laga nám og kennslu að 

hverjum og einum. Sumir nemendur gætu því þurft aðlöguð verkefni en aðrir tölvu til að geta 

unnið það sem fyrir þá er lagt (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008).  

Í umfangsmikilli rannsókn á grunnskólastarfi sem birtist í bókinni Starfshættir í 

íslenskum grunnskólum við upphaf 21. aldar kemur fram að tölvur eru mikilvægar til að gera 

nám einstaklingsmiðaðra og sýndu niðurstöður að slíkur búnaður hefur nýst vel (Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). Hið sama kom fram í 

niðurstöðum Snæfríðar Þóru Egilson (2011) og jafnframt að tölvunotkun dró úr þörf 

nemanda fyrir sértækar lausnir eins og aðstoð stuðningsfulltrúa. Fyrri rannsókn sama 

höfundar (2005) sýndi hins vegar að kennsluhættir réðu miklu um hvort tölvubúnaður var 

nýttur eða ekki. Níu árum síðar vakti það athygli í þessu ljósi að niðurstöður fyrrnefndrar 

rannsóknar á grunnskólastarfi sýndu að aðgangur nemenda að tölvubúnaði var yfirleitt ekki 

góður (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014). Athyglisvert er því að velta fyrir sér hvort tölvur 

nýtist sem skyldi og hvort staðan sé enn sú sama og árið 2005 þegar Snæfríður birti 

niðurstöður sínar.  

 

Þverfaglegt samstarf 

Rannsóknir sýna að árangursríkt samstarf milli foreldra og skóla byggist á áreiðanleika, 

virðingu og trausti (Epstein, 2011; A. Turnbull, Turnbull, Erwin og Soodak, 2006; A. Turnbull, 

Turnbull og Wehmeyer, 2007). Hér á landi hafa rannsóknir sýnt að sú leið hefur verið ríkjandi 

í foreldrasamstarfi að umsjónarkennarar beri ábyrgðina og leiði samstarf og samskipti við 

foreldra (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). Samræmist það áherslum 

grunnskólalaga frá 2008 þar sem kveðið er á um að umsjónarkennari sé tengiliður skóla og 

skuli stuðla að því að efla samstarf heimilis og skóla (Lög um grunnskóla, 2008). Í hinum 

almenna hluta Aðalnámskrár 2011 er þetta ákvæði áréttað og kemur þar fram að 

umsjónarkennari beri „meginábyrgð á að halda uppi virku samstarfi“ og skuli „kappkosta að 

skapa tækifæri til að auka hlutdeild foreldra í skólastarfi“ (bls. 69). Til glöggvunar er 

samkvæmt Epstein (2011) með samskiptum heimilis og skóla átt við tengsl og 

upplýsingastreymi milli foreldra og skóla, þ.e. samskipti með tölvupósti, símtölum og fundum 

svo nokkuð sé nefnt. Í rannsókn um starfshætti í íslenskum grunnskólum kemur hins vegar 

fram að streymi upplýsinga til foreldra hafi verið gott en raunverulegt samstarf verið lítið 
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(Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). Með samstarfi er átt við samskipti sem fela í 

sér samtöl og samráð um málefni nemenda (Deslandes, 2001; Nordahl, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka foreldra stuðlar að betri námsárangri og aðlögun 

barna í skóla (Desforges og Abouchaar, 2003; Hattie, 2009). Hins vegar hefur aðild foreldra 

að skólastarfi ekki verið bundin í lög hér á landi nema frá árinu 2008 (Lög um grunnskóla, 

2008). Segja má að með þeirri breytingu hafi verið stefnt að valdeflingu foreldra en í því felst 

að hver einstaklingur sé sérfræðingur í eigin þörfum, hafi vald í samskiptum við þá sem veita 

honum þjónustu og að samskipti byggist á gagnkvæmri virðingu (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006a). Valdefling foreldra og aukin þátttaka í skólastarfi er mikilvæg fyrir 

stöðu barna og nýlegar niðurstöður rannsókna hér á landi sýna að foreldrar og starfsfólk 

skóla telja samstarf nauðsynlegt fyrir velferð og nám barna og mikill meirihluti foreldra telur 

að samskiptin við skólana gangi vel (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). Þótt 

rannsóknin hafi ekki sérstaklega fjallað um fötluð börn má ætla að náið samráð milli foreldra 

og starfsfólks skóla geti skipt sköpum til að tryggja þátttöku þeirra og velsæld í skólanum 

(Gunnhildur Jakobsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson og Kjartan Ólafsson, 2015). Ætla má að 

valdefling nemendanna sjálfra hafi sömu áhrif ef ekki meiri þar sem litið er svo á að 

nemandinn sé sérfræðingur í eigin lífi og á hann sé hlustað. Hann taki því virkan þátt í 

ákvörðunum sem varða hann sjálfan og um leið fái hann tækifæri til virkrar þátttöku í sama 

mæli og aðrir nemendur (Hemmingsson o.fl., 2006).  

Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að erfiðleikar eru oft í samskiptum fjölskyldra fatlaðra 

barna við þjónustukerfið þar sem foreldrar upplifa að þeir þurfi að vera í stöðugri baráttu til 

að fá viðeigandi aðstoð og þjónustu en um leið þurfa þeir að sýna kurteisi og jákvæðni til að 

fá málum sínum framgengt (Dóra S. Bjarnason, 2010; McLaughlin, 2012; Snæfríður Þóra 

Egilson, 2011b). Foreldrar barnanna í doktorsrannsókn Snæfríðar Þóru Egilson (2005) lýstu 

því hvernig þeir töldu sig þurfa að fylgjast náið með skólanum til að öruggt væri að þörfum 

barnsins væri mætt þannig að það væri virkur þátttakandi í starfi skólans, fengi viðeigandi 

stuðning og að hjálpartæki væru nýtt sem skyldi (Snæfríður Þóra Egilson, 2008b). Þá hafa 

rannsóknir einnig sýnt að nokkuð hefur skort á samstarf skóla og heilbrigðisþjónustu og hafa 

foreldrar stundum gripið til þess ráðs að vera milliliður og oft er hreinlega reiknað með því að 

þeir séu milliliðir og beri upplýsingar á milli kerfa. Í einhverjum tilvikum hefur skortur á 

samstarfi haft þær afleiðingar að hjálpartækjamálum er ekki sinnt sem skyldi. Í þeim tilvikum 
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hafa foreldrar bent á að þó að barnið mæti reglulega til þjálfara, hafi það lítið að segja þegar 

barnið situr í vanstilltum stól í skólanum (Hemmingsson, Gustavsson og Townsend, 2007; 

Snæfríður Þóra Egilson, 2011b; Söderström og Ytterhus, 2010). Gott samstarf er mjög 

mikilvægt fyrir velferð barnsins og forsenda fyrir árangursríku skólastarfi (Eggertsdóttir o.fl., 

2002). Til að svo sé telja foreldrar að allir aðilar sem koma að málum þurfi að hlusta hver á 

annan og taka mið af þörfum hvers einstaklings fyrir sig þar sem enginn einn geti verið 

sérfræðingur á öllum sviðum (Eggertsdóttir o.fl., 2002; Snæfríður Þóra Egilson, 2011b). 

 

Raddir og reynsla foreldra  

Afskipti foreldra af skólastarfi er með misjöfnum hætti en rannsóknir hafa sýnt að ánægja 

foreldra með skólann snýr sjaldnast að frammistöðu barnsins í námi heldur tengist því hvort 

barnið sé ánægt og félagslegum og námslegum þörfum þess sé mætt í skólanum (Snæfríður 

Þóra Egilson, 2005, 2008b). Í þeim rannsóknum, sem leita eftir mati foreldra á áhrifum 

umhverfis á þátttöku barna sinna í skólanum, kom fram að foreldrar fatlaðra barna upplifa 

umhverfið síður styðjandi til þátttöku en foreldrar jafnaldra þeirra (Bedell o.fl., 2013; Bedell 

o.fl., 2011; Coster o.fl., 2013; Law o.fl., 2013). Samræmist það niðurstöðum í nýlegri íslenskri 

rannsókn um efnið þar sem fram kom að foreldrar barna með einhverfu töldu að 

skólaumhverfið styddi ekki við eða skapaði meiri hindranir fyrir þátttöku barnsins en aðrir 

foreldrar (Gunnhildur Jakobsdóttir o.fl., 2015). Athygli vekur að í sömu rannsókn kom fram 

að foreldrar barna með einhverfu voru síður ánægðir með þátttöku barna sinna en aðrir 

foreldrar og töldu þörf á breytingu. Sömu niðurstöður var að finna í rannsókn Coster og 

félaga (2013) þar sem foreldrar fatlaðra barna sögðu þátttöku barna sinna minni en annarra 

og að þörf væri á breytingu. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að foreldrar barna með 

einhverfu eru óánægðari með þjónustu og gagnrýnni á úrræði sem í boði eru fyrir börn 

þeirra miðað við foreldra barna með aðrar skerðingar (Dóra S. Bjarnason, 2010; Snæfríður 

Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2014). Í rannsókn Gunnhildar Jakobsdóttur, Snæfríðar 

Þóru Egilson og Kjartans Ólafssonar (2015) voru foreldrar beðnir um að meta hlutdeild barna 

sinna en þar hefur til dæmis geta og áhugi nemandans áhrif, en einnig hvort hann hafi 

viðeigandi stuðning til að halda einbeitingu og njóta ánægju við athafnir. Vera má að ánægja 

foreldranna ráðist því af skorti á stuðningi og aðlögun sem endurspeglaðist í rannsókninni í 

takmarkaðri hlutdeild barna með einhverfu miðað við jafnaldra þeirra í skólanum 

(Gunnhildur Jakobsdóttir o.fl., 2015).  
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3.5 Samantekt 

Ýmislegt hefur áunnist hvað varðar réttindi fatlaðra barna til menntunar og skólagöngu. Áður 

var rík áhersla á aðskilin kerfi fyrir fötluð börn fjarri hinu almenna skólakerfi. Árið 1974 urðu 

þáttaskil í menntun nemenda með hreyfihömlun með stofnun sérdeildar í Hlíðaskóla en 

samfara þróun í menntamálum, sem kvað á um skóla án aðgreiningar, var hún lögð niður 

árið 2004. Krafan um jöfn réttindi allra barna hefur orðið háværari á síðustu árum en nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt að þátttaka fatlaðra nemenda er á margan hátt minni en jafnaldra 

þeirra. Hefur skólaumhverfið þar mikil áhrif þar sem aðgengi, hefðir, viðhorf, kennsluaðferðir 

og fleiri víddir geta dregið úr þátttöku í skólanum. Viðeigandi aðstoð virðist einnig skorta fyrir 

nemendur með hreyfihömlun í hinum almenna grunnskóla og mörgum foreldrum finnst þau 

þurfa að vera í stöðugri baráttu til að þörfum barna þeirra sé sinnt nægilega vel innan veggja 

skólans. Oft er misbrestur á notkun hjálpartækja innan skólans og skortur á þekkingu og 

eftirfylgd í þeim efnum þó að rannsóknir hafi sýnt fram á mikilvægi þeirra fyrir nemendur. 

Allir þessir þættir hafa áhrif á það hvaða augum nemendur og foreldrar þeirra líta skólann. 

Svo virðist sem ánægja foreldra með skólagöngu barna þeirra ráðist fremur af því hvort 

barnið sé ánægt og að félagslegum og námslegum þörfum þess sé sinnt heldur en af 

námsárangri barnsins.  
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4 Aðferð 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim aðferðum sem beitt var við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Fyrst  er fjallað um markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar. Í öðrum 

hluta er rannsóknarsniðinu lýst. Í þriðja hluta er fjallað um tilviksrannsóknir. Í fjórða hluta er 

sagt frá vettvangi rannsóknar og viðmælendum. Fimmti hluti fjallar um framkvæmd 

rannsóknar, gagnagreiningu og úrvinnslu gagna. Í sjötta og síðasta hluta er síðan vikið að 

siðferðilegum álitamálum sem upp komu við gerð rannsóknarinnar.  

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna ítarlega hvernig ýmsir þættir í skólaumhverfinu, eins 

og aðgengi, viðhorf, hefðir, tími, þjónusta, skipulag kennslu og fjármagn, hafa áhrif á 

möguleika nemenda með hreyfihömlun til að taka virkan þátt í því sem fram fer í skólanum 

hverju sinni. Rýnt var í þessa þætti með menntastefnuna skóli án aðgreiningar að leiðarljósi 

þar sem skólum er skylt að vinna samkvæmt þeirri stefnu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; 

Lög um grunnskóla, 2008).  

Spurningar sem leitað var svara við eru:  

1. Hvernig hefur skólaumhverfið áhrif á tækifæri nemenda með hreyfihömlun til 

þátttöku í skólanum?  

2. Hvernig gengur skólunum að fylgja eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar? 

4.2 Rannsóknarsnið 

Í upphafi rannsóknar er mikilvægt að hafa að leiðarljósi hvaða rannsóknarsnið, aðferðafræði 

(e. methodology) og aðferðir (e. methods) henta rannsókninni best. Með rannsóknarsniði er 

átt við það sem leiðir rannsakanda áfram í ferlinu og stýrir því hvaða aðferðir eru notaðar við 

gagnaöflun og greiningu (Crotty, 1998). Til grundvallar hverju sniði er ákveðið fræðilegt 

sjónarhorn (e. theoretical perspective) og þekkingarfræði (e. epistemology) sem hafa þarf í 

huga til að uppfylla kröfur hvers rannsóknarsniðs.  

Í rannsóknum eru tvær ríkjandi meginrannsóknarhefðir, annars vegar eigindlegar og 

hins vegar megindlegar. Í eigindlegum rannsóknum (e. qualitative research) er markmiðið að 

setja sig inn í hugarheim fólks til að öðlast skilning á aðstæðum þess og reynslu. Til að öðlast 
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þennan skilning kveður rannsóknarhefðin á um að gagnasöfnun fari fram í því umhverfi sem 

rannsóknin beinist að og sem viðmælendur þekkja vel til og kjósa sjálfir (Bogdan og Biklen, 

2007; Creswell, 2013). Í megindlegum rannsóknum (e. quantitative research) er hins vegar 

tölulegra gagna aflað á hlutlægan og kerfisbundinn hátt, til dæmis með prófum eða 

spurningalistum. Tölfræðilegum aðferðum er síðan beitt við úrvinnslu og túlkun gagna 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Fyrr á árum var algengt að rannsakendur skiptust í eigindlega og megindlega hópa sem 

sérhæfðu sig í öðru hvoru rannsóknarsniðinu. Rannsakendur töldu að fræðileg sjónarhorn 

hefðanna gætu ekki farið saman og að þekkingarfræði þeirra væri of ólík. Nú á tímum hefur 

sýn fræðimanna breyst og oft þykir farsælla að beita fleiri en einni rannsóknarhefð, sér í lagi 

til að varpa ljósi á flókin viðfangsefni. Þá er eigindlegum og megindlegum hefðum beitt 

saman í svokölluðum blönduðum rannsóknarsniðum til að afla gagna og greina þau. Þeim er 

síðan teflt saman til að skilja betur viðfangsefni rannsóknarinnar. Ýmist getur eigindlegt eða 

megindlegt snið verið ríkjandi eða þau notuð samhliða eftir því sem hentar rannsókninni 

(Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013).  

Rannsókn þessi er byggð á þekkingarfræði um félagslega mótunarhyggju (e. social 

constructionism) sem einnig er nefnd félagsleg hugsmíðahyggja. Samkvæmt henni er 

veruleikinn félagslega mótaður í samskiptum við fólk og enginn einn raunverulegur 

sannleikur til staðar. Því getur þekking í þessum skilningi verið mismunandi eftir því hver 

skilgreinir (Brinkmann og Kvale, 2015; Creswell, 2013; Crotty, 1998). Notað var blandað 

rannsóknarsnið, byggt á könnunarraðsniði (e. exploratory design). Með því er átt við það að 

rannsóknin byggist fyrst og fremst á eigindlegum gögnum um skólaumhverfi nemenda með 

hreyfihömlun, en megindlegum gögnum er ætlað að veita annars konar upplýsingar og 

endurspegla þar með sjónarmið kennara og annarra sem fylla út matslistann Skólafærni –

athugun. Matslistinn beinist að skólaþátttöku og frammistöðu 6–12 ára nemenda með 

sérþarfir í námi. Með þessu sniði nýtast kostir beggja aðferða og skýrari mynd fæst í 

niðurstöðum. 

4.3 Tilviksrannsókn 

Innan eigindlegra rannsóknarhefða má finna ólíkar aðferðir og rannsóknarsnið (e. 

methodology) (Creswell, 2013). Þar sem rannsókn mín snýr að skólaumhverfinu varð 

tilviksrannsókn (e. case study) fyrir valinu. Samkvæmt skilgreiningu hennar er ákveðið tilvik 
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rannsakað í smáatriðum til að þróa eins ítarlegan skilning og mögulegt er. Því er farin sú leið 

að skoða raunverulegt líf einstaklinga náið í umhverfi sínu (Creswell, 2013). Einkenni 

tilviksrannsókna er að unnið er frá því víðtæka til hins sértæka. Í upphafi er ákveðið hvaða 

staðir eru hugsanlegir til að rannsaka, hvaða einstaklingar taka þátt, hvers konar gögnum er 

safnað og að lokum er vikið að markmiði rannsóknarinnar. Rannsóknarferlið er breytilegt og 

er gögnum safnað með ólíkum aðferðum; þar má nefna viðtöl, þátttökuathuganir og skrifleg 

gögn. Í upphafi er lagt upp með viðtöl við ákveðna einstaklinga sem tengjast tilvikinu með 

einum eða öðrum hætti og einnig eru aðrar aðferðir við gagnaöflun nýttar með. Í ferlinu geta 

fleiri þátttakendur bæst við og aðferðirnar breyst, allt eftir því hvað kemur fram í fyrri 

gagnaöflun (Bogdan og Biklen, 2007). Rannsóknin er því unnin í anda nytjahyggju (e. 

pragmatism) þar sem gögn af fjölbreyttum toga eru notuð til að varpa ljósi á viðfangsefnið. 

Það er gert þegar talið er að ekki fáist nægilega skýr mynd af viðfangsefninu með einungis 

annarri hefðinni (Creswell, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013).  

Góð tilviksrannsókn einkennist af því að notaðar eru fjölbreyttar aðferðir við 

gagnaöflun til að þróa ítarlegan skilning á tilvikinu. Einnig er mikilvægt að tilvikið sé vel 

afmarkað þar sem reynsla og upplifun fólks skipta mestu máli við gagnaöflun (Creswell, 

2013). Ekki eru allir fræðimenn á einu máli um það að tilviksrannsókn sé rannsóknarsnið 

heldur telja sumir að hún sé aðferð (e. method) (Creswell, 2013; Naughton, Rolfe og Siraj-

Blatchford, 2010). Í þessari rannsókn er litið svo á að tilviksrannsókn sé rannsóknarsnið og 

var ferlinu sem lýst er hér að ofan fylgt eftir. Í upphafi var ákveðið að kanna skólaumhverfi 

nemenda með hreyfihömlun ítarlega og til að öðlast þennan ítarlega skilning var ljóst að 

nemendurnir sjálfir yrðu í lykilhlutverki. Með það að leiðarljósi voru valdar aðferðir sem 

hæfðu markmiðinu. Ferlið var breytilegt og í upphafi var gengið út frá því að nemendur yrðu 

einn eða tveir, en að lokum urðu þeir tveir og aðferðirnar þróuðust í ferlinu.  

4.4 Vettvangur rannsóknar og lykilþátttakendur 

Þegar búið var að ákveða rannsóknarefni var sótt um leyfi til Vísindasiðanefndar fyrir 

rannsókninni og hún tilkynnt til Persónuverndar. Að fengnu leyfi frá Vísindasiðanefnd, VSN-

14-136 (viðauki A), var haft samband við CP-félagið sem hafði með undirritaðri 

samstarfsyfirlýsingu (viðauki B) samþykkt að aðstoða við leit að þátttakendum. Þeir þurftu að 

uppfylla ákveðin skilyrði til þátttöku og því var notað svokallað markvisst úrtak (e. purposive 

sample). CP-félagið sá um að senda út auglýsingu (viðauki C) og voru hugsanlegir 
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þátttakendur hvattir til að setja sig í samband við félagið. Auglýsingin skilaði engu en seinni 

viðmælandinn fékkst þó í gegnum stjórnarmann í félaginu. Fyrri þátttakandinn var fundinn 

með því að haft var samband við einstakling sem hafði samband við annan sem fann 

þátttakanda.  

Þátttakendum hefur verið skipt í lykilþátttakendur og aðra viðmælendur. 

Lykilþátttakendur eru tveir nemendur með hreyfihömlun í 4.–6. bekk almenna grunnskólans. 

Aðrir viðmælendur tengjast námi nemendanna með einum eða öðrum hætti, þeirra á meðal 

eru foreldrar, kennarar, stuðningsfulltrúar og þjálfarar.  

Auk lykilþátttakenda tóku 11 aðilar þátt í rannsókninni og eru nöfn þeirra hér að neðan 

skáletruð. Til að gæta trúnaðar hafa öllum viðmælendum verið gefin gervinöfn, 

bakgrunnsupplýsingum verið hagrætt og vettvangi rannsóknar breytt.  

 

Aron Þór Pétursson 

Aron er nemandi í 4.–6. bekk almenna grunnskólans. Hann býr á höfuðborgarsvæðinu ásamt 

þremur systkinum og foreldrunum Sigurlaugu og Pétri. Aron hefur áhuga á íþróttum og 

tölvum. Aron er með töluverða hreyfihömlun þar sem miklir erfiðleikar eru við handbeitingu, 

jafnvægi lítið og þarf hann á hjálpartækjum að halda við að ferðast um innan dyra og utan. 

Til þess notar hann göngugrind, rafmagnshjólastól (trax) sem hann ferðast á úti á milli staða, 

vinnustól og standstól sem eru sérsniðnir að þörfum hans. Auk hreyfihömlunar er hann með 

lesblindu. 

 

Ingvar Þorsteinsson 

Ingvar er einnig nemandi í 4.–6. bekk almenna grunnskólans. Hann býr á 

höfuðborgarsvæðinu með foreldrunum Ernu og Þorsteini. Ingvar hefur áhuga á íþróttum og 

tölvum. Ingvar er ekki með umfangsmikla hreyfihömlun en handbeiting er skert og þarf hann 

ekki á hjálpartækjum að halda til að ferðast um innan dyra og styttri vegalengdir en hann á 

rafmagnshjólastól (trax) sem hann ferðast um á úti ef veður leyfir. Í bekkjarstofu notar hann 

vinnustól sem er sérsniðinn að þörfum hans. Auk hreyfihömlunar er hann með lesblindu og 

erfiðleika af sálfélagslegum toga. 
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Rósa Sigurfinnsdóttir, Guðrún Óskarsdóttir, Guðmundur Þorsteinson og Sandra 

Steindórsdóttir 

Rósa er umsjónarkennari, Guðrún er sérgreinakennari, Guðmundur er stuðningsfulltrúi og 

Sandra er þjálfari. Þau vinna öll í skóla Arons. Þau koma að námi hans eða aðstoða hann í 

skólanum með mismiklum hætti. Þau hafa unnið í skólanum frá fimm mánuðum og allt að tíu 

árum.  

 

Jóna Halldórsdóttir, Halla Guðbjartsdóttir, Sigrún Alfreðsdóttir og Margrét Jóhannesdóttir 

Jóna er umsjónarkennari, Halla er sérkennari, Sigrún er stuðningsfulltrúi og Margrét er 

þjálfari. Þær starfa allar í skólanum sem Ingvar er nemandi í. Þær koma að námi Ingvars eða 

aðstoða hann í skólanum með mismiklum hætti. Þær hafa starfað í skólanum frá tveimur 

árum og allt að átta árum.  

 

Skólarnir 

Skólarnir tveir eru á höfuðborgarsvæðinu og eru fremur nýlegir. Skólarnir eru svipaðir að 

stærð og 500–700 nemendur stunda nám við hvorn þeirra.  

4.5 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin fór fram á höfuðborgarsvæðinu frá því í nóvember 2014 fram í apríl 2015. Í 

upphafi var haft samband við mæður lykilþátttakenda í síma og rannsóknin kynnt fyrir þeim í 

grófum dráttum. Mæðurnar miðluðu þeim upplýsingum til sona sinna og umsjónarkennara 

þeirra. Síðan var haft samband við umsjónarkennara í tölvupósti og óskað eftir þátttöku 

þeirra eftir að mæðurnar höfðu fengið munnlegt samþykki frá skólunum. Í kjölfarið fengu 

þessir aðilar send kynningarbréf (viðaukar D, E og F) og samþykkisyfirlýsingu (viðaukar G, H 

og I) í tölvupósti til undirritunar. Aðra viðmælendur var haft samband við meðan 

þátttökuathuganir stóðu yfir.  

4.5.1 Gagnaöflun og greining í eigindlegum hluta rannsóknarinnar 

Í upphafi var haft samband við móður fyrri lykilþátttakandans og fundinn tími fyrir fyrsta 

viðtal. Meðvituð ákvörðun var tekin um að taka fyrst viðtal við foreldra til að kynnast 

nemandanum lítillega áður en viðtal yrði tekið við hann sjálfan. Við upphaf viðtalanna 
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skrifuðu viðmælendur undir samþykkisyfirlýsingu, einnig las rannsakandi yfir 

samþykkisyfirlýsinguna með lykilþátttakendum. Í yfirlýsingunni var tekið fram að fyllsta 

trúnaðar yrði gætt og staðarháttum breytt. Einnig samþykktu viðmælendur að viðtalið yrði 

tekið upp á hljóðupptökutæki og afritað orðrétt. 

Fyrsta gagnasöfnunarlotan hófst í nóvember 2014, þar sem eitt hálfstaðlað viðtal (e. 

semi-structured) var tekið við Sigurlaugu og Pétur. Ákveðinn viðtalsrammi var notaður til 

hliðsjónar og spurningar voru opnar og þeim fylgt eftir með eftirfylgnispurningum til að fá 

nánari skýringu á efninu sem um var rætt (Bogdan og Biklen, 2007). Eftir viðtalið við 

Sigurlaugu og Pétur var viðtal tekið við Aron og að því loknu fór rannsakandi í 

vettvangsheimsókn í skólann. Á vettvangi fylgdist rannsakandi með menningunni á staðnum, 

þar á meðal samskiptum einstaklinga, hvaða hefðir virtust ríkjandi í skólanum, skipulag og 

félagslegar athafnir. Rannsakandi skráði allt sem fram fór í skólanum nákvæmlega niður í 

vettvangsnótur, annars vegar á vettvangi og síðan að athugun lokinni (Bogdan og Biklen, 

2007). Að lokinni heimsókn var viðtal tekið við Rósu til að fylgja eftir því sem fram fór á 

vettvangi.  

Næsta lota fór fram í febrúar 2015 og hófst með vettvangsheimsókn, en því næst var 

rætt við Guðrúnu, Sigurlaugu og Pétur, Aron og Söndru. Seinna í sömu viku fór þriðja 

vettvangsheimsóknin fram og viðtal var tekið við Guðmund í lok heimsóknarinnar. Þriðja 

gagnaöflunarlotan var í apríl 2014. Þá fóru fram viðtöl við Ernu, vettvangsheimsókn, 

skoðunarferð um skóla Arons, viðtal við Ingvar og að lokum viðtal við Jónu. Rúmum tveimur 

vikum seinna fór fram fimmta og jafnframt síðasta gagnasöfnunarlotan. Hún hófst á 

vettvangsheimsókn, því næst fór Ingvar með rannsakanda í skoðunarferð (e. participatory 

appraisal) um skólann. Með þessari aðferð gafst nemendunum tækifæri til láta í ljós 

þekkingu sína á umhverfinu þegar þeir gengu með rannsakanda um skólann til að sýna 

honum ýmsa staði í skólaumhverfinu (Clark, 2005). Eftir skoðunarferð var viðtal tekið við 

Ernu, Jónu, Sigrúnu, Margréti, Höllu og Ingvar. Viðtölin við lykilþátttakendur og foreldra fóru 

fram á heimili þeirra og viðtölin við starfsfólk skólans fóru fram í skólanum; einnig fóru 

vettvangsheimsóknir og skoðunarferðir fram í skólanum. Samtals fóru fjögur viðtöl fram á 

heimili Arons og fjögur á heimili Ingvars. Níu viðtöl fóru fram í skólunum, fimm 

vettvangsheimsóknir og tvær skoðunarferðir með nemendum. Fylgst var með í ólíkum 

kennslustundum og ólíkum vettvangi innan skólans. Þar má meðal annars nefna 
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samfélagsfræðitíma, sérkennslu, matartíma, frímínútur, útikennslu, sérgreinatíma og við 

athafnir sem eiga sér stað þegar nemandi er að fara á milli staða.  

Bæði í viðtölum og vettvangsheimsóknum var ákveðnum viðtalsramma (viðaukar J, K 

og L) fylgt eftir og byggðist hann á opnum spurningum. Þegar nánari upplýsingar vantaði var 

spurningunum fylgt eftir með eftirfylgnispurningum. Einnig var rannsakandi vel á verði fyrir 

nýjum hlutum sem kynnu að koma á óvart. Í skoðunarferð voru nemendurnir við stjórnvölinn 

en rannsakandi sá til þess að gengið yrði um allan skólann. Að viðtölum loknum voru þau 

afrituð orðrétt í tölvu af hljóðupptökutæki. Við afritun viðtala voru einnig skráðar niður 

spurningar fyrir næsta viðtal við viðmælendur þegar það átti við; þannig var nýr viðtalsrammi 

mótaður. Kostur þess að taka tvö viðtöl við sama einstakling var sá að í upphafi rannsóknar 

var viðtalsramminn mjög opinn með það að markmiði að fá góða yfirsýn. Með sömu aðferð í 

næsta viðtali við sama aðila var markmiðið hins vegar það að öðlast dýpri sýn á ákveðna 

þætti (Bogdan og Biklen, 2007). 

Fyrsta vettvangsheimsóknin var punktuð niður í bók meðan á heimsókn stóð og afrituð 

nánar þegar heim var komið. Seinni heimsóknirnar fjórar svo og skoðunarferðir voru talaðar 

inn á hljóðupptökutæki á bílastæði skólanna og afritaðar við heimkomu. Samtals hljóðrituð 

gögn voru fimm klukkustundir og fjöldi afritaðra blaðsíðna 700. Auk viðtala, 

vettvangsheimsókna og skoðunarferða var rýnt í skrifleg gögn frá skólunum, þar á meðal 

vefsíður skólanna og stundatöflur nemanda með ákveðin markmið í huga. 

Greining eigindlegra gagna hófst um leið og afritun þar sem athugasemdir rannsakanda 

voru skráð eftir viðtöl, vettvangsheimsóknir og skoðunarferðir. Hugleiðingar voru skráðar í 

lok afritunar. Við greiningu var unnið eftir vinnulagi grundaðrar kenningar samkvæmt 

Charmaz (2014). Einn af kostunum við að nota þetta vinnulag er að upplifun viðmælenda 

skín skýrt í gögnunum þar sem markmiðið er að fanga reynslu viðmælanda og koma henni til 

skila í niðurstöðum (Brinkmann og Kvale, 2015; Charmaz, 2014; Creswell, 2013). Líkt og 

vinnulagið kveður á um voru gögnin marglesin og kóðuð ítarlega. Með kóðun er átt við að 

fundin eru nákvæm og stutt orð sem lýsa vel því sem á sér stað og er lýst í viðtölunum. Þetta 

er gert til að fá góða yfirsýn yfir textann til að sjá það sem er líkt og ólíkt í gögnunum 

(Brinkmann og Kvale, 2015). Í upphafi var gögnunum skipt í tvennt, annars vegar öll gögn 

sem fylgdu fyrri lykilþátttakanda og hins vegar þau sem fylgdu seinni lykilþátttakanda. Byrjað 

var á upphafskóðun (e. initial coding) þar sem gögnin voru marglesin mjög nákvæmt, línu 
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fyrir línu og kóð skráð á spássíur sem síðan voru flokkuð í þemu sem voru ríkjandi í 

gögnunum. Að gagnasöfnun lokinni voru þau kóðuð með afmarkaðri kóðun (e. focused 

coding) þar sem gögnin voru lesin yfir með eitt ákveðið þema í huga með það að markmiði 

að skilja til fullnustu reynslu viðmælenda af tilvikinu (Brinkmann og Kvale, 2015; Charmaz, 

2014; Creswell, 2013). Til að skilja betur samræmið á milli ríkjandi þema voru þau skrifuð upp 

á hugarkort, en með þeirri aðferð sameinuðust þemu enn frekar og samræmið varð betra. 

Þegar búið var að beita öllum þessum aðferðum á gögnin fyrir báða lykilþátttakendur var 

þeim teflt saman. Í öllu greiningarferlinu voru gögnin í sífelldum samanburði til að sjá hvað 

væri sameiginlegt og hvað skildi þau að. Skrifleg gögn, þar á meðal vefsíður skólanna og 

stundatöflur nemanda, voru greind með sama hætti og hin eigindlegu gögnin eftir vinnulagi 

grundaðrar kenningar samkvæmt Charmaz (2014).  

4.5.2 Gagnaöflun og greining í megindlega hluta rannsóknarinnar 

Í megindlega hlutanum var matslistinn Skólafærni – athugun (School Function Assessment, 

SFA) notaður. SFA byggir á hugmyndafræði Alþjóðlega flokkunarkerfisins um færni, fötlun og 

heilsu ICF) (WHO, 2001). Ekki er gerð krafa um að ákveðinn fagaðili geri matið heldur er það 

gert í samvinnu fagaðila sem vinna náið með nemandanum sem á að meta (Coster, Deeney, 

Haltiwanger og Haley, 1998). Hægt er að leggja matslistann fyrir í heild eða valda hluta hans. 

Þær upplýsingar sem fást við úrvinnslu koma að góðu gagni við skipulag og tilhögun þjónustu 

svo og við gerð einstaklingsnámskrár. Einn af kostum SFA er að sjónum er ekki beint að 

skerðingu einstaklingsins og hentar listinn því öllum börnum, óháð því hver sérþörfin er. 

SFA-listinn er þátttökumiðaður en með því er átt við að unnið er frá hinu víðtæka til 

hins sértæka. Skiptist hann í þrjá meginhluta, þeir eru þátttaka, stuðningur við viðfangsefni 

og færni við athafnir. Í fyrsta hluta er þátttaka nemenda athuguð við sex mismunandi 

aðstæður í skólanum, þær eru kennslustofa eða sérkennslustofa, skólalóð, frímínútur, ferðir í 

og úr skóla, snyrting, ferðir innan skólans og matartímar í mötuneyti eða í nestistímum. 

Annar hluti snýr að stuðningi við nemandann í viðfangsefnum sem eru nauðsynleg til 

þátttöku í námi. Viðfangsefni eru flokkuð í tvennt, annars vegar þætti sem reyna á líkamlega 

færni og hins vegar þætti sem reyna á vitræna færni og atferli. Er þar metin sú aðstoð og 

aðlögun sem nemandinn fær við viðfangsefnin. En við fyrirgjöf er færni, frammistaða, aðstoð 

og aðlögun til bekkjarfélaga höfð til viðmiðunar. Með aðstoð var vísað til fjölda athafna sem 

nemendur fá hjálp við frá fullorðnum, óháð því hversu oft reynir á hvern þátt á venjulegum 
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skóladegi eða viku, hve mikil hjálpin er, eða hvers vegna hún er veitt. Á það við líkamlega 

aðstoð jafnt sem vísbendingar, eftirlit eða íhlutun umfram það sem bekkjarfélagar fá. 

Aðlögun vísar til þess hversu margar athafnir tengdar viðfangsefni eru framkvæmdar með 

aðlögun, þ.e.  hve oft breytingar eru gerðar og hversu sérhæfðar þær eru. Á það við 

breytingu á búnaði, umhverfi, athöfn eða áætlun þannig að ekki er að staðaldri þörf fyrir 

afskipti fullorðinna (Coster o.fl., 1998; Coster, Deeney, Haltiwanger og Haley, 2009; 

Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, 2009). Í þriðja hluta er færni nemenda athuguð 

við tilteknar athafnir í starfi skólans með það að markmiði að skoða nánar viðfangsefnin sem 

fram komu í öðrum hluta.  

Með hugtakinu skólafærni er vísað til færni nemandans við mikilvæg viðfangsefni sem 

ýmist styðja eða efla þátttöku hans í námi og félagslegum samskiptum í skólaumhverfinu. 

Þessi færni getur verið að handfjatla bækur, fara um í skólanum og hafa samskipti við 

bekkjarfélaga. Ekki þykja þessir þættir síður mikilvægir í skólastarfi en að öðlast þekkingu á 

námsefninu. Í skólastarfi eru ýmsir þættir sem tryggja þarf til að nemendum líði vel, þeir fái 

tækifæri til að taka þátt og nái árangri í námi. SFA er ætlað að meta þessa þætti og gefa 

niðurstöðurnar vísbendingar um hvar þörf er á aðlögun skólaumhverfisins til að mæta 

nemandanum svo að hann geti tekið virkan þátt í viðfangsefnum skólans og upplifi ánægju 

og árangur.  

Matslistinn er markbundinn (e. criterion referenced) og byggja viðmiðunarmörk (e. 

criterion cut-off score) hans á frammistöðu nemenda sem stunda nám samkvæmt almennri 

námskrá og eru mælitölur prófsins með 95% öryggisbil. Viðmiðstölur (e. criterion score) 

byggjast á frammistöðu nemenda með sérþarfir í námi og gefa þær til kynna hve mikinn þátt 

nemandi tekur í athöfnum í skólanum, þörf fyrir aðstoð og aðlögun og færni hans við 

viðfangsefni í skólanum. Hægt er að draga upp færnimynd þar sem frammistaða nemenda er 

borin saman við jafnaldra. Réttmæti SFA hefur verið rannsakað. Styður það notagildi SFA í 

vinnu með nemendum með sérþarfir í námi (Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, 

2009) og hefur matslistinn verið notaður hér á landi (Snæfríður Þóra Egilson, 2005; Egilson 

og Coster, 2004).  

Í þessari rannsókn var matslistinn fylltur út eftir að eigindlegri gagnaöflun lauk af 

aðilum sem þekktu best til nemendanna við ýmsar aðstæður í skólanum. Í öðrum skólanum 

fylltu Sandra þjálfari, Rósa umsjónarkennari og Guðmundur stuðningsfulltrúi út matslistann 
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en í hinum skólanum var það Jóna umsjónarkennari. Þegar aðilarnir höfðu lokið við að fylla 

matslistann út fékk rannsakandi það í hendur og reiknaði saman tölurnar í hverjum kvarða 

fyrir sig. Þær tölur voru skráðar á samantektarblað og fundin út marktala samkvæmt 

handbók SFA. Við greiningu voru færnimynstur skoðuð ítarlega, þau borin saman innbyrðis 

og einnig miðuð við frammistöðu jafnaldra. Með þessari aðferð var kannað hvar þátttaka var 

mest, hvernig aðlögun og aðstoð hafði verið veitt og hvar þátttaka var minnst. Þegar þessar 

niðurstöður voru ljósar var rýnt nánar í ákveðin atriði sem bæði komu fram í eigindlegu 

gögnunum og þeim megindlegu, þau borin saman með það að markmiði að fylgja þeim betur 

eftir og greina innbyrðis samræmi eða ósamræmi til að öðlast dýpri skilning á tilvikinu. 

4.6 Siðferðileg álitamál  

Gæði rannsókna velta á siðferðilegri ábyrgð rannsakanda gagnvart viðmælendum sínum og 

góðum tengslum þeirra á milli. Með siðferðilegri ábyrgð er átt við að viðmælendur gefi 

upplýst samþykki fyrir þátttöku, viðmælendur verði ekki fyrir skaða eða þeir beittir blekkingu 

og að friðhelgi og trúnaður við viðmælendur sé virtur (Brinkmann og Kvale, 2015; Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006b). Í rannsóknum með börnum þarf að huga sérstaklega vel að 

þessum þáttum, en samkvæmt lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014 

eru börn skilgreind sem viðkvæmur hópur. Viðkvæmur hópur er samkvæmt 15. gr. laganna 

„einstaklinga[r] sem af einhverjum ástæðum eru ekki í aðstöðu til að taka upplýsta eða 

óþvingaða ákvörðun“. Í lögunum kemur einnig fram að einstaklingar sem tilheyra þessum 

hópi skuli vera upplýstir um rannsóknina af fremsta megni og forsjáraðili barns skuli einnig 

veita samþykki (Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 2014).  

Í rannsóknum með börnum er einnig mikilvægt að huga að því hvaða aðferðum er beitt 

til að barnið geti tjáð skoðanir sínar. Börn hafa ekki mikla reynslu af því að fara í viðtöl og 

gera sér oft ekki grein fyrir til hvers er ætlast af þeim (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Því er 

mikilvægt að beita fleiri leiðum og reyna að kynnast barninu sem best áður en sjálft viðtalið 

fer fram (Naughton o.fl., 2010). Með þessa þætti í huga voru aðferðir þessarar rannsóknar 

sérstaklega valdar til að upplifun nemendanna sjálfra fengi að skína og viðurkenna um leið að 

börn væru hæf til að láta skoðanir sínar í ljós (Clark, 2005).  

Auk þessa voru höfuðreglunar fjórar (Sigurður Kristinsson, 2003) hafðar að leiðarljósi í 

gegnum allt rannsóknarferlið. Hér að neðan verður fjallað um þá þætti sem mikilvægt var að 

hafa í huga og gæta að við framkvæmd rannsóknar, með vísan í höfuðreglurnar: 
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Sjálfræðisreglan: Viðmælendur fengu sent kynningarbréf um rannsóknina svo þeir 

gætu veitt upplýst og óþvingað samþykki með undirskrift samþykkisyfirlýsingar. Foreldrar 

nemendanna fóru yfir kynningarbréfin með sonum sínum og ákváðu í sameiningu hvort þau 

tækju þátt. Einnig las ég yfir kynningarbréf og samþykkisyfirlýsingu með nemendunum. 

Kynningarbréf og samþykkisyfirlýsing fyrir nemendur voru styttri og orðanotkun auðvelduð 

til að auka líkur á að ekki færi á milli mála við hvað væri átt og hvað fælist í þátttöku. Áhersla 

var lögð á trúnað við viðmælendur og persónurekjanlegum upplýsingum og staðarháttum því 

breytt. Viðmælendur voru upplýstir um að ekki þyrfti að svara öllum spurningum, eða 

matslistanum SFA í heild. Einnig voru viðmælendur upplýstir um að þeir gætu hætt þátttöku 

á hvaða stigi rannsóknar sem væri.  

Skaðleysisreglan: Engir þekktir áhættuþættir fylgdu því að taka þátt í rannsókninni. 

Samt sem áður var rannsakandi meðvitaður um að í viðtalshluta rannsóknar gætu komið upp 

viðkvæm málefni sem hefðu áhrif á nemendur. Að því gefnu var samið við Helgu 

Þorleifsdóttur, félagsráðgjafa hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (viðauki M), og 

nemendum gerð grein fyrir því í kynningarbréfi að þeir gætu leitað til hennar sér að 

kostnaðarlausu eftir viðtalið ef þeir fyndu fyrir tilfinningalegum erfiðleikum í kjölfar þátttöku 

eða ef þeir eða foreldrar þeirra teldu þörf á slíku.  

Velgjörðareglan: Enginn beinn ávinningur eða áhætta var fyrir viðmælendur í 

rannsókninni. Ávinningur að rannsókninni er fyrst og fremst sá að upplýsingarnar sem 

rannsóknin veitir varpi ljósi á það hvernig skólaumhverfið getur haft áhrif á þátttöku 

nemenda með hreyfihömlun í því sem fram fer í skólanum hverju sinni. 

Réttlætisreglan: Rannsóknir með börnum eru háðar ákveðnum skilyrðum því ekki er 

leyfilegt að framkvæma rannsókn ef ávinningur hlýst ekki af. Ávinningurinn þarf ekki að vera 

fyrir barnið sjálft heldur er nóg að hann snúi að hópi fólks í svipaðri stöðu. Eins og fram hefur 

komið hér að ofan voru þessi siðferðislegu atriði í hávegum höfð í gegnum allt 

rannsóknarferlið af virðingu við viðmælendur. 
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5 Aðgengi 

Niðurstöðum rannsóknar minnar er skipt í þrjá kafla. Í þessum fyrsta kafla og þeim næsta 

verður spurningunni „Hvernig hefur skólaumhverfið áhrif á tækifæri nemenda með 

hreyfihömlun til þátttöku í skólanum“ svarað. Í upphafi kaflans verður fjallað almennt um 

aðgengi í skólunum og síðan tekin fyrir helstu svæði innan þeirra. Í öðrum hluta verður sagt 

frá opnum rýmum og salernum. Í þriðja hluta er fjallað um bekkjarstofu. Í fjórða hluta er sagt 

frá list- og verkgreinum. Í fimmta hluta er fjallað um vettvangsferðir og efnið dregið saman 

að lokum. 

5.1 Skólabyggingin í heild 

Skólarnir sem Aron og Ingvar gengu í voru nýlegir 500–700 barna skólar á 

höfuðborgarsvæðinu. Þegar skólarnir voru byggðir voru gerðar ríkari kröfur um aðgengismál í 

byggingarreglugerð en áður tíðkaðist. Margt benti til að vel hefði gengið að fylgja eftir 

auknum kröfum í skóla Arons en síður í skóla Ingvars. Einnig kom fram að skipulag innan 

skólanna og viðhorf starfsfólks til nemenda með hreyfihömlun ráða því oft hvernig aðgengið 

er í reynd, svo sem með uppsetningu lyftu, námsefni við hæfi og skipulagi í kennslustofum. 

Allir viðmælendur í tilviki Arons tóku fram að aðgengi væri yfirleitt gott í skólanum. 

Sigurlaug móðir Arons sagði eftirfarandi um aðgengismál í skólanum: „Ef það hefur ...  

eitthvað komið upp á þá er það bara leyst, það er ekkert sem að við þurfum, þú veist.“ Þegar 

aðgengi hafði verið ábótavant höfðu foreldrar Arons alltaf mætt góðu viðhorfi stjórnenda og 

fundnar farsælar lausnir á málunum. Ekki var sömu sögu að segja hjá Ingvari og höfðu 

foreldrarnir og Ingvar rætt að skipta um skóla, meðal annars vegna þess að aðgengi væri 

ábótavant. Erna móðir Ingvars sagði:  

Þessi skóli stækkar allt alltof hratt ... hann bara fer úr því að [eiga] bara að vera 

smá skóli yfir í að vera einn stærsti skólinn á höfuðborgarsvæðinu, og byggingin 

býður ekki upp á það og ...  það er ekkert sem býður upp á þennan fjölda sem er í 

þessum skóla. Þannig það er líka svolítið að bitna á þessum börnum sem passa 

ekki inn í kassann, það er þessi ofboðslegi fjöldi. 

 

Ljóst er að skólinn hefur vaxið ótrúlega hratt en aðgengið ekki fylgt í þeirri þróun. Nánar 

verður fjallað um aðgengi á einstökum svæðum innan skólanna. 
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5.2 Opin rými og salerni 

Hér verður fjallað um aðgengi að opnum rýmum, sem í þessu tilfelli eru inngangar, matsalir, 

gangar og skólalóð, auk aðgengismála á salernum. 

Skólabyggingar í skólum Arons og Ingvars voru stórar þar sem önnur var tvær hæðir og 

hin þrjár. Þær höfðu þrjá innganga fyrir mismunandi stig, það er yngsta stig, miðstig og 

unglingastig. Í skóla Arons voru rennihurðir við innganga og á móti inngangi Arons var lyfta 

sem var aðgengileg öllum; hún var skammt frá skólastofunni hans sem var á hæðinni fyrir 

neðan innganginn. Aron nýtti lyftuna mikið og það kom sér vel að hún var nálægt stofunni. 

Þegar hann var á leikskóladeild sem var starfrækt í skólanum sáu foreldrar og kennarar að 

brýnt væri að setja upp aðra lyftu. Sigurlaug komst svo að orði: 

Það var svo langt í lyftuna ... þannig hann var alltaf farinn að missa þá úr tíma ef 

hann hefði þurft að fara í lyftuna til þess að fara niður eða fara upp útaf því þau 

nota mjög mikið allar hæðirnar.  

 

Kennarar voru farnir að grípa til þess ráðs að halda á Aroni og hjálpartækjunum upp 

tröppurnar. Skólastjórnendur pöntuðu því lyftu sem var komin áður hann hóf nám í fyrsta 

bekk. Ákveðin hindrun fólst í því að lyftan sem sett var upp var ekki almenningslyfta heldur 

aðeins fyrir stólinn og lykil þurfti til að gangsetja hana. Aron gat því ekki notað hana fyrst á 

morgnana þar sem hann hafði ekki lykil að lyftunni og fór þá niður í hinni lyftunni. Aron fékk 

svo lykil þegar hann var mættur í skólann og gat notað lyftuna það sem eftir lifði dags og 

farið styttri leið líkt og vinirnir. 

Í skóla Ingvars var ekki rennihurð við inngang nemenda, en rennihurð var við 

kennarainngang. Hafði það þau áhrif að Ingvar gat ekki notað innganginn sem ætlast var til 

að nemendur gengju inn um þegar hann kom á rafmagnshjólastólnum (trax), í skólann. Fór 

hann því inn um kennarainngang en einn starfsmaður skólans komst svo að orði: „Hann fær 

alltaf að koma aðalinnganginn sem að náttúrlega börn mega ekki, eiga ekki almennt, en börn 

eins og með fatlanir, hann og önnur hérna í skólanum ... ef það er þá koma þau beint inn 

aðalinnganginn.“ Fötluð börn og önnur sem þurfa á rennihurð að halda gengu því inn um 

inngang sem almennt var ekki ætlast til að þau færu inn um. Erna móðir Ingvars var ósátt við 

þetta fyrirkomulag og lýsti því svo það þegar Ingvar kom á traxinum í skólann:  
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Hann fer inn um kennarainnganginn af því það er rafmagn í þeim hurðum ...  

hinar hurðirnar gat hann ekki einu sinni opnað sjálfur þær voru svo þungar. Það 

var búið að tala um að mögulega væri hægt að setja rafmagn í hurðarnar en það 

var ekki búið að gera það enn. En þetta var sem sagt lausnin, að fara 

bakdyramegin, og það er aftur ofboðslegur galli, þá missir hann af þessu 

félagslega og missir af bekkjarfélögunum sínum þegar að mestu tengslin eiga sér 

stað, það er eiginlega í fataklefanum, það er verið að klæða sig í skó og ákveða 

hvað á að gera eftir skóla og þetta, hann missti alltaf af því. 

 

Síðastliðinn vetur notaði Ingvar ekki traxinn sinn vegna veðurs. Þegar snjóa leysti og Ingvar 

fór að fara á traxinum missti hann hins vegar aftur af því félagslega samneyti sem fram fór í 

fataklefanum. Líkt og í skóla Arons var lyfta staðsett í miðju skólans nálægt kennarainngangi 

og skammt frá skólastofu Ingvars sem var á sömu hæð. Ingvar notaði lyftuna mismikið eftir 

því hvernig lá á honum eða eins og hann sjálfur komst að orði: 

Stundum nota ég lyftuna ef ég er að halda á einhverju rosalega miklu þegar ég er 

að fara til Höllu [sérkennara], þá held ég oftast bara á töskunni, nei, hérna, 

lestrabókinni og, og stundum, já ... ef ég er að halda á einhverju miklu þá fer ég í 

lyftuna ... eitthvað svona, fifty fifty hvað ég nota oft. Stundum tek ég stigann og 

stundum lyftuna. 

 

Ingvar hafði ekki alltaf verið svo heppinn að hafa þetta val. Þegar hann byrjaði í fyrsta bekk 

var mjög langt að fara í lyftuna og valdi hann því oftast að taka stigann. Nú hafði verið ráðin 

bót á þessu máli og nýlega var sett upp hjólastólalyfta hjá yngsta stigi vegna nemanda sem 

var á yngsta stigi sem hafði þörf á að nota lyftu. 

Gangar skólanna beggja voru rúmir og einnig gott rými í matsal. Sömu sögu var að 

segja um salerni og skólalóð. Á salernum voru handföng, vaskur og spegill í hæfilegri hæð 

þegar setið var í hjólastól. Þegar strákarnir voru yngri var salerni inn af bekkjarstofunni sem 

alla jafna var aðgengilegt og með handföngum sem þeir nýttu sér. Þó að aðgengið á 

salernunum væri gott voru Aron og Ingvar sammála um að þeim finnst klósettin vera mjög 

sóðaleg og mætti umgengni vera betri.  
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Skólalóðir beggja skóla voru með malbikuðum gangstéttum sem voru ruddar þegar fór 

að snjóa. Áður var möl á lóð Arons sem gerði honum erfiðara fyrir að fara um, en eftir 

breytingar var aðgengið allt annað og komst hann nú þangað sem hann ætlaði sér. Aron og 

Ingvar áttu það svo sameiginlegt að eyða mestum tíma á fótboltavöllunum sem ýmist voru 

gervigrasvellir eða malbikaðir og vildu strákarnir helst að þeir væru fleiri. 

5.3 Bekkjarstofa 

Í skóla Arons var venjan að 6. bekkur færi í útistofur sem voru staðsettar á skólalóðinni. 

Stjórnendur skólans tóku hins vegar ákvörðun um að árgangur Arons færi ekki í útistofur þar 

sem nokkrir nemendur í árganginum væru með sérþarfir og aðgengið þar væri ekki nægilega 

hentugt fyrir þá nemendur. Bekkur Arons var því settur í stofu sem var nálægt lyftu og þar af 

leiðandi var Aron fljótur að fara út í frímínútur og í aðrar kennslustundir. Í skóla Ingvars var 

venjan að hvert skólastig hefði sinn gang og skiptist á um að fara í þær stofur sem þar voru 

þangað til farið var á næsta skólastig. Núna var hins vegar breyting á og bekkur Ingvars var í 

mjög aðgengilegri stofu þar sem stutt var í það sem hann var að sækja sem hafði þau áhrif að 

hann gat fylgt bekkjarfélögunum og tekið þátt. Jóna kennari Ingvars sagði að það hefði þó 

verið tilviljun sem réð því að bekkurinn hans var í þessari stofu þar sem allt var orðið fullt á 

ganginum sem þau áttu að vera á og aðrir bekkir í árganginum þegar komnir með stofu. Það 

hjálpaði einnig að nú var Ingvar orðinn sjálfstæðari í salernisferðum og þurfti ekki á því að 

halda að hafa salerni inn af bekkjarstofunni eins og áður. 

Aðgengi innan bekkjarstofunnar skipti Aron meira máli en Ingvar þar sem Aron fór um í 

hjólastól en Ingvar gekk. Sigurlaug móðir Arons nefndi að aðallega væri hindranir að finna 

þegar inn í bekkjarstofuna væri komið. Tuttugu nemendur voru í bekk Arons sem öll höfðu 

einn stól, eitt borð og skólatöskur sem ekki alltaf rötuðu á réttan stað, því hafi verið 

skiljanlegt að ekki gangi alltaf vel að fara um í stofunni. Um bekkjarstofuna hafði Aron þetta 

að segja:  

Þá er gífurlega erfitt að komast, það er svona, stóll er hér, þú veist, stóll er hér 

bara beint upp við, það er svo lítið pláss inni í stofunni. Sko, það er ekki eðlilegt, 

ég þarf stundum að troða mér, sko, og þá kemst ég. 
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Bekkjarstofan var ekki stór miðað við þann fjölda sem var í bekknum og krafðist þess að allir 

nemendur gengju vel um. Skipulagið innan stofunnar þurfti einnig að vera þannig að Aroni 

gæfust sömu tækifæri og öðrum í bekknum að fara um. Rósa umsjónarkennari Arons var 

opin fyrir breytingum og hafði tekið vel í þær breytingartillögur sem höfðu ýmist komið frá 

Aroni sjálfum eða þjálfurum sem höfðu sérþekkingu á aðlögun umhverfis. Bæði Aron og 

þjálfarar bentu á að æskilegt væri að færa borðið frá glugganum og að hurðinni og brást 

Rósa fljótt og vel við ábendingunni. 

Þó að Aron hafi átt auðveldara með að komast að sínu borði eftir breytingarnar gat það 

reynst þrautinni þyngra fyrir hann að ferðast um innan stofunnar. Vinirnir komu þar af 

leiðandi mikið til Arons. Aron var hneykslaður á að komast ekki til vina sinna vegna hluta sem 

fyrir honum voru og sagði: „Já stundum eru bara svona skólatöskur á miðjum ganginum og 

ég er bara, bíð og þú veist, kemst ekki fyrir skólatöskum.“ Í þessum aðstæðum sagði Aron 

vinina aðstoða sig og eins stuðningsfulltrúann.  

Hjá Ingvari höfðu hlutirnir gengið nokkuð öðruvísi fyrir sig. Til að mynda þegar hann 

byrjaði í fyrsta bekk óskuðu foreldrarnir eftir því að bekkjarstofa Ingvars væri á fyrstu hæð til 

þess að hann væri fljótur að fara út í frímínútur og inn í tíma aftur og gæti fylgt vinunum. Í 

fyrstu var það ekkert mál en breyttist fljótt. Erna sagði:  

Svo kom [það] upp á [að] kennarinn hans var með mígreni og átti erfitt með að 

vera í þessari kennslustofu af því að dægradvölin þar sem ungu krakkarnir koma 

eftir skóla var beint á móti og það voru svo mikil læti seinni partinn. Kennaranum 

fannst óþægilegt að vera í þeirri stofu, þannig að út af því, að þá var hann færður 

upp á aðra hæð án þess að tala við okkur. 

 

Rök foreldra Ingvars dugðu skammt þegar skipt var um stofu og þarfir kennarans settar ofar 

þörfum drengsins. Erna var ósátt við að ekki væri rætt við þau og hefði hún viljað fá val um 

það hvort Ingvar myndi skipta um kennara fyrst færa þurfti bekkinn á aðra hæð skólans 

vegna þarfa kennarans. Atvikið hafði því þau áhrif að eftir þetta ríkti ekki fullur trúnaður á 

milli foreldra og skólayfirvalda. Næstu ár á eftir hafði hins vegar verið hugað betur að 

staðsetningu bekkjarstofu og voru allir viðmælendur á sama máli um að betra væri fyrir 

Ingvar að vera á fyrstu hæð eins og nú var.  
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5.4 List- og verkgreinar 

Í list- og verkgreinum hafði Aroni og Ingvari almennt gengið vel en ólíkt kennslufyrirkomulag 

var í skólunum tveimur. Í skóla Ingvars fóru nemendur í textílmennt og myndmennt aðra 

önnina og smíði og heimilisfræði hina. Í skóla Arons voru list- og verkgreinar kenndar í sex 

kennslustundir á viku, sex vikur í senn allan veturinn. Sigríður smíðakennari Arons sagði að 

skipulag greinanna hefði í för með sér ákveðnar hindranir sem sérgreinakennarar bjuggu 

við. Þannig næðu þeir illa að kynnast nemendum og ættu erfitt með að skipuleggja kennslu í 

hóp þar sem nemendur væru með sérþarfir vegna skorts á upplýsingum um nemendur. 

Sigríður komst svo að orði: 

Ég veit það ekki, persónulega þætti mér miklu réttara að, að vera með þessa 

krakka í svona sérdeild þar sem þau fengju bara ýmiss konar handverk sem 

hentaði þeim og væri alltaf sama manneskjan með þeim. Stundum væru þau að 

klippa og líma, stundum að sauma og stundum að smíða og stundum að leira 

þannig að manneskjan sem væri með þeim myndi kynnast þeim miklu meira og 

þekkja miklu betur til getu [þeirra], hvað þau geta, sko, og geta líka skipt oftar. 

 

Viðhorf Sigríðar voru athyglisverð og bentu ekki til þess að hún væri sér meðvituð um 

mikilvægi þess að aðlaga aðgengi og viðfangsefni til að Aron gæti athafnað sig í stofunni. 

Þannig voru í smíðastofunni engin stillanleg borð og stór tæki eins og borvélar og sagir 

óaðgengilegar vegna þess að þær voru innst í þröngri stofu og uppi á háu borði. Sökum 

þessa gat Aron illa athafnað sig og unnið í stofunni, en svona lýsti hann aðstæðum:  

Eins og þar sem maður er að mála, þar er, vá, það er ömurlegt, maður kemst 

ekkert að þar, þú veist ég þarf að vera ... svona og mála, á hlið ... stólinn kemst 

ekki undir borðið, þannig, ég þarf að vera svona einhvern veginn, á hlið. Það er 

svo óþægilegt út af skáparnir, þú veist, stólinn kemst ekki undir skápana. Þetta 

eru svona skápar sem eru svona við gólfið því svo er borðið svona, svona, hvað á 

maður að segja, já, á skápunum. Þannig maður er tæknilega séð að mála á 

skápunum sjálfum. Nema það er síðan eitthvað svona dót ... Þar er líka dálítið 

ömurlegt, að vera bara eitthvað svona á ská, málandi eða svona teygja sig yfir 
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borðið. Því annaðhvort þarf ég að vera geggjað langt í burtu, út af [því að] stólinn 

bara kemst ekki nær. 

 

Aðgengið gerði því ekki ráð fyrir að Aroni gæfust sömu tækifæri til þátttöku í náminu og 

varð rannsakandi vitni að samtali á milli Guðmundar stuðningsfulltrúa og Sigríðar í einni 

vettvangsheimsókninni. Undanfari samtalsins var sá að Aron komst ekki nægilega vel að 

borði þannig að vinnuaðstaða hans var ómöguleg. Stuðningsfulltrúi vildi þá reyna að hækka 

eitt borðið en Sigríður sagði að það væri ekki í boði vegna þess að hún ynni við þetta borð á 

hverjum degi. Í viðtali eftir vettvangsheimsóknina komst Sigríður svo að orði: 

Ég er búin að reyna allt fyrir hann, þú veist, hann kemst hvort sem hann er í 

rafmagnsstólnum eða standandi stólnum ... hann er alltaf of langt frá, hann er 

alltaf að vinna hérna. Sem náttúrlega segir sig sjálft [að] er ekki hvetjandi í sjálfu 

sér, að vera svona langt í burtu.  

 

Orð Sigríðar sýna að ytri aðstæður og hefðbundið verklag í sérgreinakennslunni stýrðu því 

hvernig hún skipulagði hana. Einnig kann að vera erfitt fyrir hana að meta getu einstaklings 

sem til hennar kom í sex kennslustundir í sex vikur. Áhersla hennar á að hafa „reynt allt“ 

vakti athygli þar sem hún hafði ekki beitt sér fyrir því að aðlaga umhverfið að Aroni. Vera má 

að ekki hafi verið til fjármagn en aðgengismál á öðrum vettvangi skólans höfðu ekki 

strandað á því, eins og til dæmis uppsetning lyftu þegar Aron var að byrja í fyrsta bekk. Aðrir 

viðmælendur vissu ekki af vandamálinu í smíðastofunni sem benti til þess að Sigríður ræddi 

það ekki við þá sem koma að málum Arons heldur hafi látið það kyrrt liggja og reynt að gera 

sem best úr þessum sex vikum sem Aron var í smíði.  

Hindranirnar sem Aron mætti í smíðastofunni höfðu hins vegar mikil áhrif á upplifun 

hans af smíði. Sagði hann því að ef aðgengi væri betra þá væri skemmtilegra í smíði eða eins 

og hann komst sjálfur að orði: „Já ef ég gæti unnið. Án þess að vera í kremju, eða í 

einhverju, óþægilegri stellingu.“ Fyrir vikið fannst Aroni smíði og textílmennt vera 

leiðinlegustu námsgreinarnar. Þremur mánuðum síðar í næsta viðtali var staðan orðin önnur 

þrátt fyrir fyrri ummæli hans um þröngan kost og erfitt aðgengi. Þennan mikla mun á milli 

mánaða má skýra með því að nú upplifði Aron að hann gæti gert verkefnin sem lögð voru 

fyrir hann þrátt fyrir erfiðar aðstæður í smíðastofunni. Sama var að segja um textílmennt en 
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þar átti hann að prjóna húfu. Þar sem hann átti erfitt með að prjóna á prjóna fékk hann 

prjónahörpu sem gerði sama gagn og prjónarnir og var einfaldari í notkun. Hann sagði: „Það 

er ekkert svona erfitt í textíl, ekki þegar ég er með það sem ég þarf. En í smíðinni er allt 

dálítið erfitt.“ Verkefni og verkfæri við hæfi eru því allt sem til þarf  svo að upplifun Arons 

verði betri og hann jákvæðari í garð smíðatíma og textílmenntar. 

Upplifun Ingvars af smíði og textílmennt var sú að í smíði væri „rosa gaman“ af því að 

þar gekk honum vel með öll verkefnin. Í textílmennt var „rosa leiðinlegt“ af því að þar gekk 

honum ekki vel, eða eins og Erna sagði: „Það gengur mjög illa, ... það eru svo miklar 

fínhreyfingar að halda á prjónum og gera, hann var ofboðslega spenntur þegar hann var að 

byrja ... en gengur illa, þannig hann er búinn að gefast upp bara á því.“ Hann hafði ekki 

fengið að prófa aðrar aðferðir við að prjóna og hafði gefist upp á textílmenntinni vegna þess 

hve illa gekk. Í báðum fögunum hafði hann stuðningsfulltrúa sér við hlið en þegar verkefnin 

hæfðu ekki getu hans var ekki gaman í faginu. Í myndmennt fannst Ingvari mjög gaman og 

gekk vel. Ólíkt öðrum list- og verkgreinum hafði hann ekki stuðning stuðningsfulltrúa, þar 

sem myndmenntakennarinn taldi það óþarfa vegna þess hve vel gekk. Í einni 

vettvangsheimsókn var rannsakandi vitni að samtali á milli myndmenntakennarans og 

Ingvars. Ingvar var ósáttur við hvað honum gekk illa með fínhreyfingarnar þegar hann var að 

mála með vatnslitum en kennarinn upplýsti hann um að það væri erfitt að vinna fínt með 

vatnslitum og það gerði ekkert til. Viðhorf kennarans og hæfni í að gera verkefnin við hæfi 

Ingvars virtust hafa mikil áhrif á upplifun hans af myndmennt. Má á þessu sjá að áhugi 

strákanna ræðst fyrst og fremst af því hvernig þörfum þeirra er mætt í kennslustundum sem 

þessum. 

5.5 Vettvangsferðir 

Viðmælendur töldu flestir að vettvangsferðir hefðu gengið vel. Það krafðist skipulags af 

hálfu bekkjarkennara og foreldra þar sem huga þurfti meðal annars að því hvaða tæki 

hentaði best eftir því hvert verið væri að fara. Í lengri ferðir fóru þeir báðir með litla 

hjólastóla en í styttri ferðir fóru þeir á traxinum og voru þá sjálfstæðari og komust yfir á 

sama hraða og félagarnir. Þegar farið var í vettvangsferðir með rútu eða strætó gátu þeir 

ekki farið á traxinum, Aron komst svo að orði: „Nei, ég er náttúrlega, þá get ég alltaf bara 

verið með svona lítinn stól og þá náttúrlega get ég ekki verið með svona stóra stólinn því að 

hann kemst náttúrlega ekki í neina strætóa eða rútuna.“ Aron sagði að þetta hefði áhrif á 



  

61 

sjálfstæði sitt því að sá sem keyrði hjólastólinn réð för en ekki hann sjálfur líkt og þegar 

hann fór á traxinum. Í ferðunum þurfti einnig að huga að klæðnaði Arons og Ingvars þar sem 

þeir hreyfðu sig ekki jafn mikið og samnemendur þeirra. Ingvar var hins vegar kvíðinn fyrir 

slíkum ferðum því að hann vissi ekki út í hvað hann var að fara. Erna komst svo að orði:  

Hann er hræddur við svona ferðir, rosalega hræddur um að þurfa að labba of 

mikið, að þær séu of, þú veist, að þetta sé of erfitt. En kennarinn hans er mjög 

meðvitaður um það í dag ...  hvert þau fara og hvað þau gera og svoleiðis. 

 

Skipulag ferðanna og að Ingvar væri upplýstur um það sem fram undan væri skipti því miklu 

máli svo hann hefði gaman af. 

Í báðum skólum var leitast við að gefa strákunum tækifæri til að gera líkt og 

samnemendurnir og mikilvægt var að kennari og stuðningsfulltrúi væru lausnamiðuð. 

Sigurlaug lagði áherslu á að Aron tæki þátt og taldi meiri hættu á geta hans væri vanmetin 

frekar en að hann væri að gera eitthvað sem hann gæti ekki. Sigurlaug lýsti einni 

vettvangsferð svo: 

Já ...  þau tóku sig til og leyfðu honum líka að fara út í sjóinn ... hann hefur verið 

líka mjög heppinn með ... þessa gaura sem að eru þarna með ... við höfum alltaf 

líka sagt ... allt sem ykkur dettur í hug eða haldið að hann geti gert, hann getur 

það og yfirleitt meira þannig að bara, drösla honum bara með ... ef að honum 

langar út í sjó þá bara má hann alveg fara út í sjó, ef hann blotnar þá bara blotnar 

hann. 

 

Að sögn þátttakanda stóðu báðir strákarnir jafnfætis bekkjarfélögunum í vettvangsferðum 

þar sem þeir skáru sig ekki úr með nokkrum hætti. En til að svo væri var mikilvægt að allir 

aðilar væru skipulagðir og tilbúnir að leita lausna ef upp komu vandamál.  

5.6 Samantekt 

Aðgengi hafði mikil áhrif á tækifæri Arons og Ingvars til þátttöku. Staðsetning lyftu og 

bekkjarstofu skipti strákana miklu máli þar sem mikilvægt var að geta fylgt félögunum og ekki 

tæki of langan tíma að fara á milli staða. Einnig skipti skipulag kennslustofa máli fyrir Aron 
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svo honum gæfust jöfn tækifæri til félagslegrar þátttöku og þátttöku í námi. En fyrir Ingvar 

skipti máli að inngangar skólans væru allir með rennihurð. Ekki var nægilegt að aðgengi að 

skólabyggingunum væri gott til að tryggja þátttöku því einnig þurftu verkefni að hæfa getu 

þeirra. Þannig benti flest til þess að með góðu aðgengi væru Aron og Ingvar sjálfstæðari og 

áhugasamari en þegar aðgengi var ábótavant. Í vettvangsferðum gekk mjög vel en báðir voru 

þeir á sama máli um að velja frekar styttir ferðir og stjórna þar með för en að fara í lengri 

ferðir þar sem aðrir aðilar keyrðu hjólastólana. Skipulag skólastarfsins og viðhorf starfsfólks 

var því forsenda þess að aðgengi væri gott í reynd þar sem Aroni og Ingvari gáfust tækifæri til 

að taka þátt líkt og samnemendur þeirra gerðu. 
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6 Aðstoð, þjónusta og búnaður 

Nemendur með hreyfihömlun þurfa oft og tíðum á fjölþættri þjónustu að halda innan veggja 

skólanna. Almennt er aðstoð einn liður þjónustu en hér er farin sú leið að fjalla um hana 

sérstaklega og þá er átt við þá hjálp sem nemandinn fær óháð því hve mikil hjálpin er eða 

hvers vegna hún er veitt. Þannig getur aðstoð verið veitt af stuðningsfulltrúum, kennurum, 

bekkjarfélögum og fleirum. Í þessum kafla verður fjallað um aðstoð og þjónustu sem Aron og 

Ingvar fengu og tildrög þess. Í fyrsta hluta verður fjallað um aðstoð við hæfi. Í öðrum hluta 

verður sagt frá stuðningsfulltrúum. Í þriðja hluta verður fjallað um hjálpartæki sem þörf var á 

að nota í skólanum. Í fjórða hluta verður sagt frá tölvunotkun; þótt tölvur séu hjálpartæki þá 

gegna þær ákveðinni sérstöðu og því er sérstaklega fjallað um hana. Í fimmta hluta verður 

fjallað um hvernig það var fyrir Aron og Ingvar að þiggja og fá aðstoð, og að lokum er efnið 

dregið saman. 

6.1 Tilhögun aðstoðar og þjónustu í skólanum 

Þegar nemendur hafa fjölþættar þjónustuþarfir eins og í tilviki Arons og Ingvars er mikilvægt 

að horft sé á heildarmyndina og vel sé haldið utan um þá aðstoð og þjónustu sem nemendur 

þurfa á að halda. Í báðum tilfellum voru til utanumhalds haldnir teymisfundir á um það bil 

sex vikna fresti, þar af einu sinni til tvisvar á ári stórir fundir, en einnig voru haldnir 

aukafundir ef foreldrar óskuðu. Þar hittust í báðum skólum umsjónarkennarar, foreldrar og 

deildarstjórar þeirra stiga. Hjá Aroni sat einnig fundina deildarstjóri sérkennslu og hjá Ingvari 

þjálfari sem starfaði í skólanum. Auk þessa komu meðal annars sjúkraþjálfar og iðjuþjálfar á 

stóru fundina. Markmið fundanna var að fólkið væri í virkum samskiptum enda mikilvægt að 

aðilar ynnu vel saman svo að aðstoðin og þjónustan, sem strákarnir fengu innan skólans, 

væri í samræmi við þarfir og gengi vel fyrir sig. Á fundunum gafst starfsfólki skólanna einnig 

tækifæri að ræða við þá aðila sem fundinn sátu ef því þótti skorta þekkingu eða aðstoð í 

málum sem þurfti að framkvæma.  

Sú aðstoð og þjónusta sem Aron og Ingvar þurftu á að halda í skólanum var á margan 

hátt lík en hjá Ingvari var einnig þörf á aðstoð vegna hegðunar sem ekki var um að ræða í 

tilviki Arons. Bæði Aron og Ingvar höfðu meðal annars þörf fyrir aðstoð stuðningsfulltrúa og 

þurfti Aron aðstoð við flestar athafnir daglegs lífs sem Ingvar þurfti almennt ekki, en nánar er 

fjallað um stuðningsfulltrúa í kafla 6.2. Í skóla Arons hélt deildarstjóri sérkennslunnar utan 
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um þá aðstoð og þjónustu sem hann fékk í skólanum. Í skóla Ingvars var það hlutverk 

deildarstjóra sérkennslu og Margrétar þjálfara. Að sögn allra viðmælenda sem tengdust 

Aroni hafði almennt gengið vel að sinna þörfum Arons og aðilar sem að honum komu töldu 

sig vinna vel saman. Sigurlaug móðir Arons sagði að vel væri staðið að öllu í skólanum og að 

þau hafi ekki þurft að hafa áhyggjur af því að Aron fengi ekki bestu mögulegu þjónustu. Hún 

sagði að skólinn hefði meðal annars séð um að kalla inn sjúkraþjálfara, séð til þess að hann 

væri teygður og hjálpartækin rétt stillt: „Þau einmitt passa mjög vel upp á það allt, við 

þurfum ekkert að hafa, maður liggur við gleymir því af því við þurfum ekkert að spá í það.“ 

Náið samstarf allra aðila, sveigjanleiki skólans og almennur vilji til að láta málin ganga hafði 

því þau áhrif að Aron var með góða aðstoð og þjónustu í skólanum sem skilaði sér til 

ánægðra foreldra.  

Í skóla Ingvars var margt sem benti til þess að skortur væri á samstöðu og nokkuð var 

um misvísandi upplýsingar frá viðmælendum. Þannig fannst Ernu teymisfundirnir ekki skila 

sér í aukinni aðstoð og þjónustu fyrir Ingvar og sagði starfsfólk skólans jafnan skýla sér á bak 

við fjármagnskort. Hafði hún því fengið til liðs við sig aðila frá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, geðlæknir Ingvars og stundum skólastjóra sem var ætlað að svara fyrir þessi mál. 

Jónu fannst aftur á móti vel staðið að málum og sagði að starfsfólk skólans væri ávallt tilbúið 

að hittast og ræða málin. Hins vegar virtust hlutirnir oft stranda í framkvæmdinni þar sem 

málum var frestað og ekki fundnar lausnir sem virkuðu fyrir Ingvar. Ástæðan kann að vera sú 

að skortur hafi verið á skýru skipulagi og því athyglisvert að sjá að Ingvar var ekki með 

einstaklingsnámskrá og jafnan óljóst hver átti að gera hvað, hvenær og hvernig.  

Jóna kennari taldi þrátt fyrir þetta að skólinn væri almennt að gera sitt besta en Erna 

móðir Ingvars var ekki alltaf á sama máli. Báðar voru þær á því að mál Ingvars hefðu verið 

flókin síðustu ár en ýmislegt hafði þó áunnist á mánuðunum áður en rannsóknin fór fram. 

Var Ingvar nú kominn með stuðningsfulltrúa sem ekki hafði verið í þó nokkurn tíma. Einnig 

naut hann nú aðstoðar Höllu sérkennara sem hann fór til nánast alla morgna í lestur og skrift. 

Á síðustu árum höfðu morgnarnir stundum verið Ingvari erfiðir og þurfti Erna því að vera 

með hann heima þar sem engin úrræði voru í skólanum. Nú hafði verið ráðin bót á þessu og 

var Halla tilbúin að taka á móti honum þegar illa gekk. Erna var ánægð með að Ingvar væri 

loks kominn með þessa aðstoð en fannst það hafa tekið helst til of langan tíma. 
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Seinagang skólans mátti sjá á fleiri dæmum og þegar desember nálgaðist og á 

vormánuðum hafði alla jafna gengið illa hjá Ingvari og stutt í árekstra. Það var fyrst á 

vormánuðum í ár sem skólinn átti frumkvæði að því að fyrirbyggja erfiðleika með tiltækum 

úrræðum. Jóna sagði: „Þegar það er komið svona á þennan tíma þá er ágætt að byrgja 

brunninn áður en barnið er dottið ofan í hann.“ Hún sagði jafnframt að þau hefðu átt að gera 

það líka þegar jólin nálguðust, eða eins hún sagði: „Við vorum aðeins of sein á okkur í 

desember, en þá fékk hann til dæmis bara maður á mann, af því að desember er erfiður.“ Á 

árunum á undan hafði Ingvar verið mikið heima þessa mánuði og fannst Ernu hann vera á 

hennar ábyrgð og því þyrfti hún að finna leiðir til að vel gengi. Hún sagði:  

Þannig var viðhorfið okkar mikið til og þess vegna leyfðum við ofsalega [mörgu] 

yfir okkur að ganga þarna fyrst ... Við erum búin að sjá það núna í svolítinn tíma 

að það náttúrlega er ekkert eðlilegt. Að skólinn á náttúrlega að mæta okkar 

þörfum og sinna hans þörfum ... en við þurfum samt greinilega að berjast fyrir því 

að fá það í gegn. 

 

Reynsla móður af úrræðaleysi skólans á árunum á undan hafði litað mjög upplifun hennar og 

samstarfið við skólann þar sem henni fannst það vera stanslaus barátta að fá þá aðstoð og 

þjónustu sem Ingvar þarfnaðist. Hún sagði jafnframt: „Ég ætla svo sem ekkert að trúa því upp 

á fólkið að það vilji ekki gera þetta fyrir barnið ... Ég held að það sé frekar aðstæðurnar sem 

að starfsfólkinu er boðið upp á að þau ráða ekki við þetta.“ Jóna vildi þó ekki meina að hún 

réði ekki við aðstæðurnar sem henni voru settar og sagði að Ingvari hefði staðið til boða að 

vinna í minni hóp hjá þjálfara í skólanum og sækja líka þangað þegar hann væri mjög 

þreyttur. Hún sagði: „Hann vildi ekki missa af því sem krakkarnir voru að gera, finnst það 

ömurlegt að missa af og eitthvað svona … hann þarf aðstoðina en hann vill ekki missa af því 

sem fram fer í bekknum.“ Hafði stuðningsfulltrúi og bekkjarfélagar hans því verið viljugir að 

aðstoða Ingvar að sögn Jónu en stundum hefði komið upp atvik í skólanum sem ekki var hjá 

komist eða eins og Jóna sagði sjálf: „Í svona stórum skóla þá erum við svolítið að gjalda fyrir 

ef að starfsfólk er veikt. Þá bara sit ég … þá er enginn aðstoð … þá er ekkert alltaf hægt að 

hérna dekka til dæmis stuðningsfulltrúa.“ Í skóla Arons var ekki sömu sögu að segja þegar 

starfsfólk varð veikt og stuðningsfulltrúinn var ekki sendur annað þegar svo bar við. Þó voru 

skólarnir af svipaðri stærð en forgangsröðun ólík að þessu leyti.  
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Foreldrar Arons og Ingvars voru á sama máli um að auðveldara væri að fá aðstoð þegar 

skerðingar voru sjáanlegar, eða eins og Sigurlaug móðir Arons sagði: „Að sumu leyti er maður 

oft feginn að þetta skuli vera þú veist líkamlegt sem að ... sjáist.“ Erna móðir Ingvars tók í 

sama streng og sagði: „Einn veturinn var hann að mestu í hjólastól ... og það gekk betur þú 

veist. Þar fékk hann aðstoð við að fara í lyftuna, og þar fékk hann viðhorfið sem hann þurfti.“ 

Þó að Ingvar gengi um skólann sagði Erna að hann hefði oft þurft aðstoð og var óánægð með 

hvað skólanum gekk illa að sinna þörfum hans. Höfðu foreldrarnir því skoðað aðra skóla þar 

sem þau mátu hvort hann fengi þar þá aðstoð og þjónustu sem þau töldu hann þurfa. Nánar 

er fjallað um það í kafla 7.3. 

6.2 Aðstoð stuðningsfulltrúa 

Stuðningsfulltrúar skipuðu stóran þátt í lífi Arons og Ingvars í skólanum og naut Aron 

aðstoðar allan skóladaginn en Ingvar að hluta. Guðmundur stuðningsfulltrúi Arons aðstoðaði 

hann til dæmis við að komast úr og í útiföt, skipta um hjálpartæki, aðstoða við nám, komast 

tímanlega á milli staða, fara á salerni og við að nálgast mat í matsal. Ingvar þurfti ekki jafn 

mikla líkamlega aðstoð og Aron og ólíkt honum hafði Ingvar ekki einn stuðningsfulltrúa 

heldur að minnsta kosti þrjá, einn sem fylgdi honum í flestar kennslustundir og annan þegar 

hann fór á milli skóla, sundlaugar og íþróttahúss. Ingvar naut því aðstoðar við nám en 

stundum þurfti hann aðstoð við að klæða sig og sér í lagi á veturna þegar hann þurfti að fara 

í kuldabuxur og kuldaskó en þá skorti hann aðstoð. Foreldrar og starfsfólk voru ekki á sama 

máli um það hvernig leysa ætti þann vanda eða hvað Ingvar ætti rétt á mörgum tímum með 

stuðningsfulltrúa. Erna komst svo að orði:  

Hann þarf í raun og veru mestu aðstoðina á göngunum, úti í frímínútum, því hann 

kann ekki alveg félagslega hegðun, hann á erfitt með að klæða sig í útifötin og ... 

til þess að geta fylgt hópnum þá þarf hann stuðninginn þar til þess að ná að elta 

hópinn og vera með. 

 

Því fannst Ernu að hann þyrfti aukna aðstoð til að taka þátt líkt og bekkjarfélagarnir en Jóna 

bekkjarkennari var ekki á sama máli og sagði Ingvar verða ósjálfstæðan með aukinni aðstoð. 

Hún sagði: „Ég hefði ekkert viljað hafa mann inni hjá mér allan veturinn ... Þá hefði ...  Ingvar 

orðið ósjálfstæðari.“ Í viðtali við Ernu kom þó fram að hún taldi að Ingvar lærði ekki þegar 
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stuðningsfulltrúi væri ekki til staðar: „Ég veit bara að það fer ekkert inn öðruvísi, annars er 

hann bara að ... annað hvort að fylgjast með hinum krökkunum, láta þau skrifa fyrir sig eða 

horfa út í loftið.“ Þar sem ekki var sátt um það hve stuðningur ætti að vera mikill hefði verið 

mikilvægt fyrir Ingvar að aðlaga umhverfi hans enn betur svo hann gæti tekið meira þátt í 

námi og félagslegum athöfnum. Hugsanlega hefði það getað aukið sjálfstæði hans en Erna og 

Jóna voru á sama máli um að það væri honum mikilvægt. 

Strákarnir fengu báðir aðstoð frá stuðningsfulltrúa við að lesa og skrifa, eða eins og 

Aron sagði: „Hann er þá að hjálpa mér að skrifa, eða þú veist, eða hvað er hann að gera, 

hjálpa mér bara að læra eiginlega.“ Guðmundur tók fram að hann væri aðeins fyrir Aron til 

stuðnings og sagði: „Ég passa samt sko að láta hann fatta útkomuna finnst mér í námsefninu 

... ég segi honum ekki svörin.“ Sameiginlegur skilningur virtist ríkjandi á því að námið væri á 

forsendum Arons og Guðmundur honum til stuðnings. Sigrún stuðningsfulltrúi Ingvars fór 

ekki eins að og Ingvar talaði eins og námið væri á forsendum Sigrúnar en ekki hans. 

Hneykslaður sagði hann þegar rætt var um það hvort hann segði henni allt sem þurfti að 

skrifa: „Neeih, en þú veist, það stendur eiginlega oftast uppi á töflu.“ Hann tók þó fram að 

oftast byrjaði hann að skrifa og svo tók Sigrún við þegar hann fór að þreytast. Taldi Erna 

sökum þessa mikilvægt að fagaðilar sinntu starfi stuðningsfulltrúa þar sem þeir hefðu 

þekkingu á því hvernig aðstoða ætti Ingvar þannig að námið væri á hans forsendum og hann 

því virkur þátttakandi í eigin námi.  

Í hvorugum skólanum sinnti fagaðili hlutverki stuðningsfulltrúa og miklar 

mannabreytingar voru í starfinu. Flestir viðmælendur voru á sama máli um að það væri ekki 

gott fyrir strákana. Erna sagði: „Það á svo bara að koma einhver nýr og hjálpa þér í 

stærðfræði, þú treystir honum ekkert og þá nýtist aðstoðin ekki sem skyldi.“ Það var gjarnan 

ungt fólk sem sinnti starfi stuðningsfulltrúa og starfaði að jafnaði stutt í skólunum. Strákarnir 

voru á sama máli um að þeir aðilar væru skemmtilegri en eldra fólk sem staldraði lengur við í 

starfi og óskuðu frekar eftir yngri aðilum. Í skóla Arons var forgangsatriði að finna nýja 

stuðningsfulltrúa þegar sá fyrri hætti eða eins og Guðmundur sagði:  

Þegar ég átti að taka við honum fyrst, þá var það bara umhugsunarefni strax að 

setja mann á Aron af því hinn var að hætta. Það þurfti bara að græja það sem 

fyrst af því hann þarf svo mikla hjálp. 
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Í máli strákanna beggja skorti þó nokkuð á að Guðmundur og Sigrún væru upplýst nægilega 

vel þegar þau hófu störf um hagi strákanna, skerðingar þeirra, hjálpartæki og aðrar slíkar 

upplýsingar. Hins vegar voru þau bæði upplýst um hvenær þörf væri á aðstoð. Í báðum 

tilvikum báru bekkjarkennarar ábyrgð á námi og miðluðu upplýsingum til stuðningsfulltrúa 

eftir þörfum. Ingvar sagðist sjálfur stjórna því hvenær stuðningsfulltrúinn aðstoðaði sig og 

sagði Sigrún að Jóna stjórnaði því hvernig aðstoðinni væri háttað. Það var aðeins frábrugðið 

því sem var í tilviki Arons, þar sem hans hlutverk var að segja Guðmundi hvernig hann vildi að 

aðstoðin væri framkvæmd. Aron var ánægður með að fá að stýra aðstoðinni en að sögn 

Sigurlaugar móðir Arons „fer alveg ótrúlega í taugarnar á honum að þurfa að útskýra af 

hverju hann er eins og hann er, sko, og hvað hann vilji gera og hvað hann geti gert.“ Sjálfur 

sagði Aron að honum fyndist þessi tíðu skipti „ömurleg“ ...,Þegar ég er með þú veist nýjan 

stuðningsfulltrúa þá þurfti ég bara að segja honum allt, annars veit hann ekki neitt.“ Sandra 

þjálfari benti á að hægt hefði verið að auðvelda skiptin með því að láta fyrri stuðningsfulltrúa 

og Aron hitta Guðmund áður en hann tók við til að upplýsa hann um hvar áherslurnar lægju. 

Það var hins vegar ekki gert og því varð Aron að endurtaka þarfir sínar fyrir Guðmundi líkt og 

öllum hinum sem á undan höfðu verið. 

6.3 Hjálpartæki 

Hjálpartæki hafa löngum verið mikilvæg fyrir einstaklinga með hreyfihömlun. Aron var með 

meiri hreyfiskerðingu en Ingvar og ferðaðist alfarið um með aðstoð hjálpartækja en Ingvar 

aðeins á lengri leiðum. Mest notaði Aron vinnustól innan skólans, standstól notaði hann einu 

sinni á dag, göngugrind sem hann notaði í frímínútum og í íþróttum og trax sem hann kom á í 

skólann. Auk farartækjanna óskuðu Sigurlaug og Pétur eftir að Aron fengi borð í 

bekkjarstofuna sem hann gæti stillt eftir því í hvaða tæki hann var og brást skólinn fljótt og 

vel við ósk þeirra. Ingvar hafði hins vegar ekki þurft á slíku borði að halda en líkt og Aron 

hafði hann í skólanum vinnustól sem komst vel undir borðin í bekkjarstofunni. Auk vinnustóls 

átti Ingvar trax sem hann kom á í skólann þegar vel viðraði. Aðstaða fyrir tækin í skólunum 

báðum var góð og voru þau geymd við inngang skólanna. Yfirleitt voru tækin látin í friði af 

öðrum nemendum sem voru upplýstir um að tækin væru ekki leikföng. Kennarar og annað 

starfsfólk í skóla Arons virtist vita hvað hjálpartækin gerðu fyrir hann, eins og Rósa kennari 

sagði: „Náttúrlega verður [hann] að vera í standstólnum hérna ákveðinn tíma á dag til að ... 

beinin vaxi og þroskist eðlilega.“ Í tilviki Ingvars skorti hins vegar á að starfsfólk gerði sér 
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grein fyrir hvað hjálpartækin gerðu fyrir hann og hafði vinnustóllinn ekki fylgt Ingvari á milli 

stofa og því aðeins notaður í bekkjarstofunni. Í báðum skólum var kunnátta á tækin ekki góð 

og margt benti til að starfsfólk skólans gerði sér ekki grein fyrir mikilvægi þess að þau væru 

rétt stillt svo þau virkuðu sem skyldi. Eins og Erna sagði: „Þetta er allt fólk sem er allt af vilja 

gert og vill gera vel fyrir hann en það bara, þegar maður hefur ekki unnið með svona tæki og 

tól þá bara sér maður þetta ekki.“ Í báðum tilfellum voru sjúkraþjálfarar fengnir til að líta á 

stólana og einnig foreldrar ef eitthvað sjáanlegt var að. Þegar nýr stuðningsfulltrúi tók við hjá 

Aroni var sjúkraþjálfari hans einnig fenginn til að kenna honum á tækin. Að sögn Söndru var 

þó óvíst hve mikið sat eftir, eða eins og hún sagði: „Þegar ég hef hitt hann þá bara ... þetta er 

nú eitthvað skrítið, og þá er ekkert verið að spá í það.“ Margt benti því til þess að í báðum 

skólum vantaði skýrt skipulag og verklagsreglur þar sem kveðið væri á um hver bæri ábyrgð á 

tækjunum. Ljóst var að ekki var til dæmis nægilegt að kenna stuðningsfulltrúum á tækin ef 

ekki var hugað að því hvort þau væru að sinna því hlutverki sem þeim var ætlað að gera. 

Hefði því jafnvel verið æskilegt að þjálfarnir væru meira á staðnum og kerfin ynnu betur 

saman því mjög brýnt var í tilfelli strákanna beggja að hjálpartækin virkuðu sem skyldi. En til 

þess þarf kunnátta á tækin að vera góð. 

6.3.1 Teygjur 

Í skólanum var Aron teygður þrisvar sinnum í viku af stuðningsfulltrúa sem hafði fengið 

kennslu hjá sjúkraþjálfara drengsins. Vel hafði gengið að koma teygjum inn í dagskrána og 

var reynt að komast hjá því að hann missti úr kennslustundum og voru þær því 

framkvæmdar þegar tími gafst til. Þannig gat hann tekið þátt í því sem bekkjarfélagarnir 

gerðu og fékk ekki heimavinnu sem Aroni var illa við að fá. Hjá Ingvari var málum öðruvísi 

háttað og hafði hann ekki verið teygður í skólanum í langan tíma. Ástæðan kann að vera 

skortur á skýrum verklagsreglum og að málum væri fylgt eftir. Þannig var misvísandi eftir því 

við hvern var rætt hvort þörf væri á að Ingvar væri teygður og benti margt til að það hefði 

verið vegna þess að foreldrarnir höfðu ekki barist jafn mikið fyrir teygjunum eins og öðru 

sem hann þarfnaðist í skólanum. Varð það því til þess að hann skorti þessa þjónustu í 

skólanum.  
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6.4 Tölvunotkun 

Vegna erfiðleika við handbeitingu hefði tölva getað verið hjálplegt tæki fyrir Aron og Ingvar. 

Báðir kusu þeir frekar að skrifa á tölvu en í bók eða á blað. Aron sagði: 

Ef ég er að skrifa einn, sko, ekki út af hraðanum en ég líka, ég fæ líka betri 

stafsetningu í tölvu ... því þar kemur svona rautt strik undir ef það er rangt. 

Þannig þú veist ef ég er að skrifa á blað þá skrifa ég allt öðruvísi heldur en ég 

skrifa í tölvunni út af, þú veist, kemur rautt strik undir ef það er vitlaust. 

 

Auk þess sem Aron var fljótari að skrifa á tölvu hafði hún kennslufræðilegt gildi þar sem hún 

auðveldaði honum við stafsetningu og hann gerði sér góða grein fyrir kostum tölvunnar í því 

skyni. Ingvari fannst mikilvægt að fá að vera sjálfstæður og sagði það skref í átt til sjálfstæðis 

að skrifa sjálfur á tölvu frekar en að hafa stuðningsfulltrúa sem skrifaði fyrir hann.  

Þótt strákarnir kysu báðir að nota tölvu var áherslan í skólunum ekki endilega í 

samræmi við það. Í skóla Arons var mikil áhersla á tölvunotkun en svo var ekki í tilviki 

Ingvars. Aron vann á tölvu í einkaeigu en erfitt hafði reynst að fá tölvu fyrir Ingvar til að vinna 

með í skólanum vegna ósveigjanleika. Ástæðan var að sú sem sá um tölvurnar sagði að Jóna 

kennari þyrfti að fá til sín fjórar tölvur sem Jóna taldi ekki þörf á heldur þyrfti hún aðeins 

eina. Úr varð að engin tölva var í bekkjarstofu Ingvars nema kennaratölvan. Voru verkefni og 

vinnubækur því ekki á tölvutæku formi eins og hjá Aroni, en Rósa kennari hafði séð til þess 

að námsefnið væri á tölvutæku formi. Til að auka færni Arons á tölvu fór hann einnig í 

fingrafimi einu sinni í viku þar sem hann æfði fingrasetningu en hjá Ingvari var ekki um neitt 

slíkt að ræða og að sögn Ernu móður hans gáfust honum ekki nægilega mörg tækifæri í 

skólanum til að æfa sig á tölvu: 

Hann á alltaf að vera með tölvu en það er ekki, það hefur gengið mjög illa að fá 

tölvuna inn í kennslustofu hjá honum til að nota alltaf, þannig hann hefur verið 

að nota kennaratölvu og eitthvað svoleiðis þegar þá á að vera að skrifa en 

námsefnið er ekki sett inn á tölvuna eins og þyrfti að gera. 

 

Þegar Erna komst að vandamálinu með að fá tölvu fyrir Ingvar lagði hún til að hann væri með 

iPadinn sinn í skólanum. Vildi skólinn þá ekki bera ábyrgð á tæki í einkaeigu en að endingu 
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fékk Erna það í gegn að Ingvar færi með iPadinn í skólann. Þrátt fyrir að svo væri komið var 

hann ekki notaður vegna skorts á lyklaborði að sögn Jónu kennara. Ekki beitti hún sér fyrir því 

að fá viðeigandi búnað og námsefni til að hann gæti orðið sjálfstæðari í námi sem þó var 

hans heitasta ósk. Eins og Jóna sagði sjálf:  

Það sem vantar náttúrlega í svona nýjan skóla, það vantar að hafa fleiri 

nemendur á þessu stigi ... til þess að til dæmis fá stækkaðan texta, eða texta inni í 

tölvu. Þetta er örugglega til einhvers staðar en meðan hann hefur ekki verið 

sterkur á tölvurnar þá hef ég ekkert. 

 

Tækifæri Ingvars til að ná betri tökum á fingrasetningu og auka þannig færni sína á tölvunni 

höfðu verið að skornum skammti. Ingvar sagði að hann væri ekkert að æfa fingrasetningu 

nema í tölvutímum en þar var áherslan ekki aðeins á fingrasetningu. Jóna sagði Ingvar fara til 

Margrétar þjálfara og að hann æfði þar fingrasetningu í mesta lagi einu sinni í viku en 

Margrét sagði: „Nei, hann hefur ekkert verið í tölvu hjá mér núna en hérna, það hefur ekki 

verið neitt.“ Upplýsingarnar um fingrasetningu voru því misvísandi eftir því við hvern var 

rætt. Erna var á því að allir aðilar væru á sama máli um að Ingvar þyrfti að ná góðri færni á 

tölvu, og hafði Margrét þetta að segja:  

Við vitum það náttúrlega að tölvan verður meira hans hjálpartæki seinna meir ... 

heldur en í dag og það er einmitt, nú er skólinn að fara að tölvuvæðast meira, 

það er komið held ég þráðlaust net í öll herbergi þannig að þá getum við farið að 

nota iPadinn meira og það verður hans, svolítið fylgir honum þá bara. Getur 

glósað í hann og notað hann bara í kennslustundum, það er auðveldara að pikka 

heldur en að skrifa. 

 

 Vitandi það hvað tölvan gæti verið honum mikilvæg var Jóna þó ekki tilbúin að fórna 

kennslustundum svo hann gæti aukið færni sína eða eins og hún sagði sjálf: „Hvenær á hann 

að æfa sig hér þegar hann er að missa af stærðfræði?“ Erfiðlega gekk því að finna tíma en 

Erna lét ekki þar við sitja og sagði þetta um einn fundinn:  
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Ég meiri segja gekk svo langt síðast að ... ég sagði við þær ... að hann þyrfti á 

þessari kennslu að halda og ég gæti bara skutlað honum eftir skóla í einhverja 

tíma ef þær fyndu sér eyðu til þess að kenna honum þetta ... Þá var þessu troðið 

inn einu sinni í viku einhvers staðar og ég held að það hafi verið í tvö, þrjú skipti, 

sko, sem því var framfylgt.  

 

Ljóst var að skortur á sveigjanleika, skýru skipulagi og samráði milli Jónu og Margrétar varð til 

þess að Ingvari skorti tækifæri til að æfa sig á tölvu eða Ipad. Þannig náði hann ekki að auka 

færni sína á tölvuna í skólanum. Ernu fannst skólinn vera að leggja áherslu á að Ingvar ætti 

frekar að verða sér úti um þessa færni heima en í skólanum. Eins og Jóna sagði: „Ég veit 

ekkert hvað hann hefur heima, þau hafa aldrei sagt það, spurðu bara: „Hefur hann ekkert 

verið að æfa sig hér?“ Voru aðilar því ekki á sama máli um hvernig og hvar kennslan ætti að 

fara fram og ósk Ingvars um sjálfstæði í námi hafði ekkert um það að segja hvernig 

skipulaginu var háttað. 

6.5 Að fá aðstoð 

Báðir strákarnir töldu lítið mál að fá aðstoð við námið sjálft. Jóna kennari og Sigrún 

stuðningsfulltrúi sögðu að Ingvar léti vita ef hann vantaði aðstoð og gátu þær oftast orðið að 

ósk hans. Að sögn Ernu fannst Ingvari hins vegar viðkvæmt mál að biðja um ýmsa aðstoð 

utan skólastofunnar og sagði að hann reyndi að komast hjá því að biðja um aðstoð, til dæmis 

í matsal, og vildi vera sjálfstæður. Erna móðir Ingvars lýsti því hvernig hann fór að einn 

veturinn:  

Heilan vetur, þá fór hann alltaf í renndri peysu af því að ...  þá renndi hann niður 

þegar hann var í hádegismatnum og renndi upp eftir hádegismatinn af því hann 

er svo, hann er svo mikil subba og á erfitt með að bæði að halda á disknum og 

svo að borða ... þá gat hann falið það þannig. 

 

Þótt Jóna segði að hann gæti alltaf beðið um aðstoð, þá taldi Erna að hann vildi ekki aðstoð 

frá kennaranum. Að sögn Ernu kvartaði Ingvar yfir því að það væru alltaf „einhverjar 

kerlingar“ sem vildu vera góðar við hann og sagði það viðmót ekki henta syni sínum: „Honum 

hefur fundist hún [Sigrún] tala við sig eins og hann væri þriggja ára og ...  eins og í stærðfræði 
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verið að segja við hann, gerðu eitt fyrir mig í viðbót, bara eitt dæmi.“ Umfram allt þurfti 

Ingvar á einhverjum að halda sem væri tilbúinn að aðstoða hann á hans eigin forsendum því 

að honum sárnaði þessi framkoma og einnig þegar hann fékk að heyra: „Nú ertu orðinn svo 

stór, nú ættirðu að...“ Framkoma þeirra sem aðstoðuðu Ingvar skipti hann miklu máli. Hafði 

viðmótið einnig mikið að segja um það hvort hann óskaði eftir aðstoð sem kom niður á því að 

honum gáfust ekki jöfn tækifæri til þátttöku þegar aðstoðina skorti. 

Ólíkt Ingvari var Aron vanur því að fá aðstoð við flestar athafnir og þegar hann þurfti að 

óska eftir aðstoð hafði hann þetta að segja: „Það er mjög svona, skrítið þegar það kemur upp 

á. Út af því ég er einhvern veginn alltaf með aðstoð, þannig að, þá finnst mér það mjög 

skrítið þegar ég þarf að gera það.“ Einnig tók hann fram að þegar stuðningsfulltrúinn væri 

ekki til staðar væru vinirnir alltaf tilbúnir að aðstoða hann og þess vegna þyrfti hann sjaldan 

að biðja um aðstoð annarra. Guðmundur staðfesti þetta og sagði: „Hann á svo góða vini ...  

þegar við förum í matsalinn þá grípa þeir í hníf og gaffal, ná í mat fyrir hann og ganga frá eftir 

hann.“ Þessir tryggu vinir sáu til þess að Aron þurfti ekki að leita eftir aðstoð og voru ávallt til 

staðar fyrir hann, þannig hann gat verið virkur þátttakandi í skólastarfi. 

Alla tíð hafði strákunum báðum þótt erfitt að fá aðstoð á salerni. Í fyrstu bekkjunum 

fengu Ingvar og foreldrar hans, eins og Erna orðaði það, „undanþágu að honum yrði hjálpað 

af því hann getur ekki skeint sér.“ Eitt sinn gleymist Ingvar á salerninu í einn og hálfan 

klukkutíma. Það hafði í för með sér mikil vandamál og þegar rannsóknin fór fram fór Ingvar 

ekki enn á salerni nema vera viss um að hann gæti hjálpað sér sjálfur. Aron óskaði ekki sjálfur 

eftir því að fara á salerni og vegna tíðra mannaskipta gleymdist oft að hann þyrfti að fara. Eitt 

sinn var kona stuðningsfulltrúinn hans en þar sem honum þótti óþægilegt að hafa konu við 

þessa athöfn var fenginn karlmaður til verka. Skólinn sýndi málinu mikinn skilning og þar af 

leiðandi höfðu salernisferðir verið á stundatöflu hjá Aroni í einhvern tíma án nokkurra 

vandræða.  

6.6 Samantekt 

Aron og Ingvar þurftu á mikilli aðstoð og þjónustu að halda innan veggja skólanna. Í tilvikum 

þeirra beggja voru reglulega haldnir teymisfundir með það að markmiði að halda vel utan um 

þá aðstoð og þjónustu sem þeir höfðu í skólanum. Var þar meðal annars rætt um þarfir 

strákanna en hún var á margan hátt lík en munur var á skólunum að því leyti hve mikil 

áhersla var lögð í að bjóða upp á viðeigandi aðstoð og þjónustu. Samráð, samstarf og 
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sveigjanleiki skipaði þar stórt hlutverk og hafði því mikið um það að segja hvernig þörfum 

Arons og Ingvars var sinnt til að þeim gæfust tækifæri til þátttöku á öllum sviðum 

skólastarfsins. Þannig gekk að jafnaði vel að fá aðstoð og þjónustu í skóla Arons en að jafnaði 

ekki jafn vel hjá Ingvari. Voru foreldrar bæði Arons og Ingvars á sama máli um það að þegar 

skerðingar væru sýnilegar gengi í flestum tilfellum betur að fá þá aðstoð sem þeir þurftu en 

þegar skerðingar væru ekki sýnilegar. Upplifun foreldra Arons var því sú að þau þyrfti lítið að 

beita sér fyrir því að þörfum hans væri sinnt í skólanum en foreldrar Ingvars upplifðu aftur á 

móti stanslausa baráttu. Þannig var ríkari áhersla í skóla Arons en Ingvars á aðlögun 

umhverfis með notkun hjálpartækja og búnaðar á við tölvu svo og aðstoðar við hæfi sem 

niðurstöður benda til að hafi haft áhrif á tækifæri þeirra til þátttöku. Hins vegar bentu 

strákarnir á að óháð því hve aðstoðin var mikil fannst þeim mikilvægt hvernig þeir væru 

aðstoðaðir og myndu ávallt kjósa að fá aðstoð frá aðila sem þeir þekktu vel og treystu við 

hvaða athöfn sem væri. 

 



  

75 

7 Nám og félagsleg þátttaka 

Í þessum kafla verður síðustu rannsóknarspurningunni svarað: „Hvernig gekk skólunum að 

fylgja eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar“. Fyrst verður fjallað um niðurstöður 

Skólafærni – athugunar og þær bornar saman við önnur gögn og því næst  sagt frá samráði 

og samstarfi í skóla án aðgreiningar. Í þriðja hluta verður fjallað um það hvernig 

skólaumhverfið stuðlar að námi Arons og Ingvars. Í fjórða hluta verður sagt frá félagslegri 

þátttöku strákanna beggja í námi og við aðrar aðstæður í skólanum. Að lokum er efnið dregið 

saman.  

7.1 Niðurstöður Skólafærni – athugunar miðað við önnur gögn 

 

 

Á myndunum má sjá færnimynstur Ingvars og Arons. Fyrsti hluti er efst þar sem þátttaka er 

metin og fyrirgjöf gefin frá 1–6. Þar fyrir neðan er að finna annan hluta þar sem fyrst kemur 

aðstoð við viðfangsefni sem reyna á líkamlega færni, því næst aðlögun sem reynir á sömu 

færni, í þriðja lagi kemur aðstoð við viðfangsefni sem reyna á vitræna færni og atferli og 

síðan aðlögun sem reynir á sömu færni. Svörtu línurnar tákna aðstoð og aðlögun sem 

strákarnir fá og rauðu línurnar sýna til viðmiðunar það sem bekkjarfélagarnir fá. Grái 

dálkurinn eru valfrjáls viðfangsefni. Fyrir neðan hann koma athafnir sem reyna á líkamlega 

færni og neðan við grænu línuna athafnir sem reyna á vitræna og atferlistengda færni. 

Svörtu línurnar sýna færni strákanna við ákveðin viðfangsefni og rauðu línurnar sýna til 

viðmiðunar færni bekkjarfélaganna. 

Aron Ingvar 
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Í fyrsta hluta matslistans var þátttaka Arons og Ingvars metin í aðstæðum sem voru 

hluti af daglegu starfi skólans. Þessar aðstæður voru: almenn kennslustofa, 

skólalóð/frímínútur, fara úr og í skóla, snyrting/salerni, fara um innan skóla, 

matmálstímar/nestistímar. Aron tók að fullu þátt (fyrirgjöf 6) við aðstæðurnar: Fara úr og í 

skóla, fara um innan skóla og matmálstímar og nestistímar. Hann tók minni þátt í: Almenn 

kennslustofa, skólalóð/frímínútur og snyrting og salerni, þar sem þátttaka á öllum sviðum var 

með stöðugu eftirliti (fyrirgjöf 3). Þessar niðurstöður voru í samræmi við niðurstöður 

eigindlegu gagnanna þar sem fram kom að Aron fær aðstoð við þessar athafnir og að hann 

nær illa að athafna sig í kennslustofu vegna þrengsla sem hafa skert tækifæri hans til 

þátttöku. Færnimynstur Ingvars var einsleitara og var þátttaka á öllum sviðum með aðstoð 

öðru hvoru (fyrirgjöf 4) við allar aðstæður nema fara úr og í skóla þar sem hann tók þátt að 

fullu með aðlögun (fyrirgjöf 5). Þessar niðurstöður voru líkt og hjá Aroni í samræmi við það 

sem fram kom í viðtölum við Jónu, kennara Ingvars.  

  Annar hluti SFA skiptist upp í viðfangsefni sem reyna á líkamlega færni og viðfangsefni 

sem reyna á vitræna færni og atferli. Var þar könnuð aðstoð og aðlögun sem Aron og Ingvar 

fengu við viðfangsefni í skólanum. Aron fékk mesta aðstoð og aðlögun við viðfangsefni sem 

reyndu mestmegnis á líkamlega færni en Ingvar við viðfangsefni sem reyndu mestmegnis á 

vitræna færni og atferli. Samkvæmt niðurstöðum hafði Ingvar yfirleitt fengið meiri aðstoð og 

aðlögun en Aron, að teknu tilliti til þeirrar aðstoðar og aðlögunar sem bekkjarfélagarnir 

fengu. Sú niðurstaða var í nokkurri mótsögn við niðurstöður úr eigindlega hlutanum sem 

sýndu að Aron fékk meiri aðstoð og aðlögun en Ingvar. Meðal annars má nefna uppsetningu 

lyftu og áherslu á tölvunotkun, en ekki er víst að þessi atriði skili sér að fullu í matslistanum. 

Þegar nánar var rýnt í einstaka viðfangsefni skólans sást meðal annars mótsögn hjá Ingvari á 

kvarðanum „klæðir sig (í og úr)“, þar sem fram kom að hann hefði fengið miðlungsaðstoð og 

aðlögun. Eigindlegu gögnin sýndu hins vegar að á veturna fór hann ekki í utanyfirflíkur vegna 

þess að hann réði ekki við það og hafði ekki aðstoð. Hins vegar tók Jóna fram að honum 

stæði ávallt til boða að fá aðstoð sem hann nýtti sér ekki. Þetta misræmi endurspeglar ólík 

sjónarhorn aðila.  

Í þriðja hluta sem reyndi á líkamlega færni var Aron langt frá viðmiði (meira en 30%) á 

öllum kvörðum nema „borða og drekka“ og „ferðast um“ en lengst var hann frá viðmiði á 

kvarðanum „uppröðun og frágangur“. Athyglisvert var líta til baka í annan hluta til að sjá hve 

mikla aðstoð og aðlögun hann hafði. Kom þar fram að Aron hafði miðlungsaðstoð en enga 
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aðlögun við þessar athafnir. Svipaða sögu var að segja við „notkun efna og áhalda“ þar sem 

aðstoð var lítil og aðlögun engin. Þessar niðurstöður voru í samræmi við niðurstöður 

eigindlegu gagnanna þar sem Aron lýsti því meðal annars hve erfitt honum veittist að fara 

um bekkjarstofuna og nota áhöldin í smíðastofunni. Þetta leiddi til þess að hann þurfti að 

reiða sig á aðstoð í miklum mæli. Með aukinni aðlögun, til að mynda með aðgengilegri 

bekkjarstofu og áhöldum, hefði hann þó átt léttara með að taka þátt við þessar aðstæður. 

Einnig hefði dregið úr þörf hans fyrir aðstoð og það hefði jafnframt aukið sjálfstæði hans.  

Í sama hluta fylgdi Ingvar viðmiðinu mun betur en Aron og var hann mjög nálægt 

viðmiði í „tölvu og tækjanotkun“ og í „uppröðun og frágangi“. Á fjórum kvörðum var hann 

meira en 30% frá viðmiði og því er áhugavert að rýna í niðurstöður annars hluta og sjá hve 

mikla aðstoð og aðlögun hann fékk á þeim kvörðum. Fyrst má nefna „heldur og skiptir stöðu“ 

þar sem aðstoð og aðlögun var engin þó að þar gengi honum verst. Næst var „þátttaka í 

leikjum“ þar sem aðstoð var lítil en aðlögun miðlungs. Í þriðja lagi var að „ferðast um“ en við 

þá athöfn gekk Aroni hvað best. Þessi samanburður er áhugaverður í ljósi þess að hann var 

með mun meiri hreyfihömlun en Ingvar og ætla mætti í fljótu bragði að honum veittist 

erfiðara að ferðast um. Endurspeglar þetta hvað samspil umhverfis og einstaklingsþátta 

skipta miklu máli. Hafði hönnun skólaumhverfisins haft þau áhrif að Aroni gekk vel að fara 

um en hindranir voru á vegi Ingvars. Til dæmis gat hann ekki komist inn í skólann um 

nemendainngang vegna þess að til þurfti rafdrifna hurð svo aðgangur væri greiður.  

Ingvar fékk litla aðstoð og litla aðlögun við það að „ferðast um“, Aron fékk hins vegar 

litla aðstoð en miðlungs aðlögun. Sterkar vísbendingar voru um að Ingvar þyrfti meiri aðstoð 

og aðlögun og sýndu niðurstöður eigindlegu gagnanna það einnig. Í fjórða lagi voru „skrifleg 

verkefni“ en þar hafði Ingvar mikla aðstoð og mikla aðlögun. Það virtist hins vegar ekki 

nægilegt miðað við það hve illa gekk eða hefði þurft að vera öðruvísi háttað. Helsta skýringin 

á þessu misræmi kann að liggja í því að oft skorti aðstoð þegar starfsfólk skólans var 

fjarverandi vegna veikinda og því hefði aðlögun þurft að vera meiri til að draga úr þörf fyrir 

aðstoð.  

Í þriðja hluta, þar sem reyndi á vitræna og atferlistengda færni, gekk Ingvari almennt 

verr en jafnöldrunum nema í „hagnýtum boðskiptum“ og „minni og skilningi“. Mest vék hann 

frá viðmiði í „stjórn á hegðun“ og „snyrtimennsku“ en hið fyrrnefnda var það sem gekk hvað 

verst. Það vakti athygli að Ingvar fékk miðlungsaðstoð en mikla aðlögun á því sviði. Vera má 
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að sú aðstoð og aðlögun sem hann hafði hafi ekki endurspeglast í eigindlegu gögnunum 

vegna þess að aðeins var byrjað á henni örfáum mánuðum áður.  

Ólíkt Ingvari var færni Arons almennt meiri við flest vitræn og atferlistengd 

viðfangsefni. Lengst var hann frá viðmiði í „snyrtimennsku“ en fram kom í öðrum hluta að 

þar fékk hann hvorki aðstoð né aðlögun. Þegar nánar var rýnt í atriði úr þriðja hluta til að sjá 

hvað það var sem hafði þau áhrif að hann er svo langt frá viðmiði kom fram að hann sýndi 

minnstu samsvörun við bekkjarfélaga í „klæðir sig í áður en farið er fram af snyrtingu/klefa“. 

Eigindlegu gögnin bentu til þess að við þá athöfn hefði hann notið aðstoðar stuðningsfulltrúa 

sem var honum ávallt við hlið. Sýndi þetta dæmi að mikilvægt var að rýna í alla þætti til að 

varpa ljósi á helstu áhrifaþætti hvað varðar þátttöku strákanna beggja við ýmsar aðstæður í 

skólanum. 

Mikilvægt er að hafa hugfast að niðurstöður megindlegu gagnanna endurspegla 

eingöngu sjónarhorn þeirra sem fylltu út matslistann sem í tilviki Arons voru Rósa 

umsjónarkennari, Sandra þjálfari og Guðmundur stuðningsfulltrúi og í tilviki Ingvars var það 

Jóna umsjónarkennari. Eigindlegu gögnin voru mun víðtækari þar sem gagnaöflun var með 

margvíslegum hætti en áhugavert var að tefla gögnunum saman. Þannig mátti sjá að meiri 

aðstoð var ekki alltaf betri og nauðsynlegt var að aðlaga umhverfið til að koma til móts við 

þarfir Arons og Ingvars og draga þar með úr þörf fyrir aðstoð. Við nokkur atriði var aðstoð og 

aðlögun veitt en slíkt skilaði sér að jafnaði ekki í aukinni færni strákanna. Niðurstöður sýndu 

að ástæðan kynni að vera sú að þörf væri á fjölbreyttari lausnum og nánu samráði allra sem 

sinntu þörfum strákanna í skólanum. Nánar er vikið að samráði og samstarfi í næsta hluta 

kaflans. 

7.2 Samráð og samstarf í skóla án aðgreiningar 

Samráð og samstarf aðila sem unnu náið með Aroni og Ingvari skiptu miklu til að mæta 

þörfum þeirra sem best í skólanum. Í báðum tilvikum var mikið um samskipti í tölvupósti milli 

foreldra og kennara. Í þeim samskiptum voru foreldrar Arons meðal annars upplýstir ef 

síðasti tími dagsins féll niður. Erna upplýsti Jónu kennara ef Ingvar var illa fyrir kallaður eða 

þreyttur svo að hún gæti verið á varðbergi ef hann kynni að missa stjórn á skapi sínu og reynt 

að koma í veg fyrir það.  
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Í báðum skólum voru teymisfundir tíðir. Í tilviki Arons skiluðu fundirnir miklu þar sem 

skólinn tók meðal annars vel í ábendingar foreldra og voru fundnar farsælar lausnir á þeim 

vandamálum sem upp komu. Skýrar verklagsreglur á milli aðila virtust því hafa áhrif á að gott 

samstarf og samvinna var á milli aðila sem leiddi af sér ánægðari foreldra og nemanda. Hvað 

varðar Ingvar höfðu fundirnir ekki skilað jafn miklu og helstu ástæður þess virtust vera 

skortur á fullu trausti milli kennara og foreldra og að ákvarðanir sem teknar voru á fundum 

skiluðu sér ekki í framkvæmd að mati foreldra. Skortur var á skýrum verklagsreglum og vakti 

það meðal annars athygli að Ingvar var ekki með einstaklingsnámskrá sem mikilvæg hefði 

verið til að halda utan um þá aðstoð og þjónustu sem hann þarfnaðist innan veggja skólans.  

Í skóla án aðgreiningar er mikilvægt að sýna sveigjanleika og leita lausna. Viðhorf Jónu 

virtist hins vegar mótast af hefðum sem varð til þess að hún átti í erfiðleikum með að finna 

leiðir til að koma til móts við þarfir Ingvars. Sagðist hún ekki hafa reynslu af því að vinna með 

börnum með hreyfihömlun og að sig skorti aðstoð innan skólans til að vinna með honum: „Ég 

er ekki að segja að ég geti þetta ekki, en ég er bara að segja, en ég er ekki endilega 

sérfræðingurinn þannig, og ég þarf náttúrlega að fá líka aðstoðina.“ Í skólanum störfuðu að 

minnsta kosti tveir aðilar, Margrét þjálfari og Halla sérkennari, sem sögðust aðstoða Jónu 

eftir þörfum. Þessi ólíka upplifun var því athyglisverð og benti til skorts á samráði milli þeirra 

aðila sem hlut áttu að máli. Eftirfarandi ummæli Jónu voru einnig athyglisverð og ekki í anda 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar:  

Hann gæti alveg átt heima líka í, í meiri deild, sérdeild sem að er með meiri 

aðlögun að stuðningi .... Eins og ...  þú segir, sko námsefni  stækkað letur ... en við 

erum ekkert með það. 

 

Nú á tímum er mun auðveldara að aðlaga námsefni en fyrr á tímum vegna aukinnar tækni 

og tiltölulega lítið mál er að stækka letur. Hins vegar þarf þekkingu, vilja og sveigjanleika til 

að slíkt sé framkvæmt. Ljóst er að það skorti í skóla Ingvars því að þörfum hans var ekki 

sinnt sem skyldi þrátt fyrir vitneskju um að þörf væri á meiri aðstoð og aðlögun.  

Á sama hátt má nefna viðhorf Sigríðar smíðakennara Arons sem lagði sig ekki fram um 

að bæta aðgengi innan smíðastofunnar og taldi að hann ætti frekar að vera í sérdeild. 

Neikvæð viðhorf í garð skóla án aðgreiningar varð því til þess að þessir kennarar beittu sér 

ekki fyrir viðeigandi aðstoð og aðlögun en strákarnir voru báðir á sama máli um að verkefni 
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við hæfi hefði einkum áhrif á upplifun þeirra af skólastarfi. Hve illa hafði gengið að fá aðstoð 

og aðlögun í skóla Ingvars hafði litað upplifun Ernu af skóla án aðgreiningar: 

Hann er ekki til ... Ég hef ekki séð það fúnkera neins staðar. Ég hef ekki 

skýringuna á því nákvæmlega af hverju ... en það er allavega mín upplifun af því 

sem ég hef skoðað. Þar sem kennarinn nær ekki að framfylgja þessu ... eða kann 

það ekki, ég veit það ekki.  

 

Mikilvægt er skólar taki ábyrgð og fyrirbyggi vanda vegna þess að skóli án aðgreiningar er 

kominn til að vera. Eitt af lykilatriðum þess að unnið sé í anda skóla án aðgreiningar er 

farsælt samstarf og að leitað sé lausna á þeim vandamálum sem upp koma.  

7.3 Hvernig stuðlar skólaumhverfið að námi Arons og Ingvars? 

Aroni og Ingvari gekk ágætlega í námi að eigin sögn. Aðstoðin sem þeir höfðu til að stunda 

nám var ólík eins og áður hefur komið fram en viðeigandi aðstoð og aðlögun var forsenda  

þess að þeir fengju jafngild tækifæri til þátttöku. Báðir voru greindir með lesblindu. Sigurlaug 

móðir Arons sagði að lesblindan hefði verið greind frekar snemma þar sem stjórnendur 

skólans gerðu sér grein fyrir því að börn með hreyfihömlun kynnu að vera með 

viðbótarskerðingar. Hafði hann því fljótt fengið viðeigandi aðstoð og aðlögun. Hjá Ingvari 

vaknaði grunur starfsfólks um lesblindu í byrjun þriðja bekkjar. Erna óskaði eftir að það yrði 

kannað nánar en var tjáð að það væri ekki hægt fyrr en í fjórða bekk. Ernu fannst þetta 

einkennilegt og sagði: „Þú eyðir fyrstu þremur árunum einmitt í það að læra að lesa. Þannig 

... er búið að brjóta niður öll þessi börn sem eru lesblind og svo fá þau loksins svar í fjórða 

bekk.“ Greiningin var því orðin forsenda þess að Ingvar fengi aðstoðina sem hann þurfti í 

skólanum til að læra að lesa og skrifa.  

Áður en Ingvar var greindur með lesblindu hafði þó verið lesið fyrir hann í prófum og 

einnig var hann í lestrarhópi einu sinni í viku. Eftir greiningu fékk hann kennslu fjóra daga 

vikunnar hjá sérkennara í lestri og skrift. Áhugavert var að Ingvar hafði fengið ákveðna 

aðstoð vegna gruns um lesblindu en ekki markvissa kennslu í lestri og skrift vegna skorts á 

formlegri greiningu. Hafði bilið á milli Ingvars og jafnaldra farið vaxandi síðustu ár og benti 

margt til þess að ástæðan væri skortur á aðstoð og aðlögun.  
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Þó að tíðir fundir væru á milli foreldra og skóla komst Erna móðir Ingvars nýlega að því 

að hann hefði ekki notið skriftarkennslu í tvö ár. Byrjaði hún þá að sinna honum með mikilli 

heimakennslu og sýndu niðurstöður SFA að í skólanum hefði Ingvar nú mikla aðstoð og 

aðlögun við skrifleg verkefni. Eigindlegu gögnin sýndu nokkra mótsögn þar sem aðlögun 

hafði ekki verið mikil og skortur var á aðstoð þegar veikindi voru í skólanum. Sagðist Jóna 

kennari þá aðstoða hann eftir bestu getu en sagði jafnframt: „Auðvitað er það pínu á kostnað 

hinna að einhverju leyti, en ekkert, ekkert stórkostlegt. Þá læt ég hann bara skrifa, nei, þú 

getur alveg skrifað meira, eða, einhver hjálpar þér, eða, bíddu aðeins, Ingvar.“ Má á þessu sjá 

að þetta kom ekki aðeins niður á öðrum nemendum heldur einnig honum sjálfum. Að sögn 

Ernu var Ingvar látinn sleppa úr blaðsíðum og köflum. Ástæðuna sagði hún vera þá að allir 

yrðu að vinna á sama hraða því að Jóna þyrfti að komast yfir ákveðið efni. Þetta er í mikilli 

mótsögn við skóla án aðgreiningar þar sem nemendur eiga rétt á að þörfum þeirra sé mætt 

og að námið sé á forsendum hvers og eins. Aukin aðlögun og notkun hjálpartækja hefði verið 

mikilvæg svo að möguleiki væri á að draga úr þörf Ingvars fyrir aðstoð.  

Í skóla Arons var rík áhersla á notkun hjálpartækja og hafði Rósa kennari hans þetta að 

segja: 

Ég held það sé bara tölvufærnin, að pikka á þessa tölvu og ná valdi, góðu valdi á 

músinni og svona, sem muni redda honum gegnum áframhaldandi nám. Þegar 

það er komið  þá held ég að hann muni alveg ná þessu öllu saman, að halda í við 

bekkinn.  

 

Viðhorf Rósu og kunnátta hennar á tölvur stuðlaði að því að Aron fékk tækifæri til að styrkja 

færni sína á tölvuna. Athyglisvert er að það skuli ráðast af viðmóti og frumkvæði 

bekkjarkennara hvort komið sé til móts við þarfir strákanna og að þeir fái sömu tækifæri til 

náms og félagslegrar þátttöku. Hvað Ingvar varðar fannst Jónu kennara tölvan ekki nýtast 

sem skyldi og sagði hann hægan og að hann gerði margar villur. Niðurstöður SFA atriðanna 

„Lýkur við heila setningu á tölvu innan viðunandi tímamarka“ og „Vinnur verkefni í tölvu á 

sama hraða og bekkjarfélagar“ studdu orð Jónu og sýndu að hið fyrrnefnda gerir hann ekki 

og hið síðarnefnda aðeins að hluta. Hins vegar var mikil mótsögn á milli SFA og eigindlegu 

gagnanna hvað varðar aðstoð og aðlögun. Þannig sýndi SFA að hann hefði fengið miðlungs 

aðstoð og aðlögun en eigindlegu gögnin sýndu hins vegar að Ingvari hefði ekki gefist tækifæri 
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til að auka færni sína á tölvu. Þessa mótsögn má skýra þannig að Jóna taldi Ingvar vera í 

fingrafimi sem hann var ekki.  

7.4 Félagsleg þátttaka 

Aðstoð og aðlögun hafði áhrif á tækifæri Arons og Ingvars til félagslegrar þátttöku. Á skólalóð 

og í vettvangsferðum hafði strákunum yfirleitt gengið vel þar sem þeim gáfust tækifæri til 

þátttöku. Í frímínútum fóru þeir oftast í fótbolta en þátttaka þeirra innan leiksins var ólík þar 

sem Aron spilaði aðallega úti á vellinum en Ingvar var í marki. Þegar rýnt var í niðurstöður 

SFA kom fram við atriðið „Tekur þátt í einum eða fleiri leikjum sem fela í sér spörk (t.d. 

fótbolta)“ gerði Ingvar það stundum eða í ósamræmi við frammistöðu bekkjarfélaga en Aron 

gerði það að hluta. Má því sjá að samkvæmt matslistanum hafði þátttaka þeirra verið 

takmörkuð í fótboltanum en það var í mikilli mótsögn við upplifun þeirra sjálfra. Ástæðuna 

má rekja til þess að þátttaka er huglægt fyrirbæri þar sem ekki skiptir öllu máli að gera eins 

og aðrir til að upplifa virka þátttöku. Einnig var misræmi á kvarðanum „Þátttaka í leikjum“ 

þar sem þeir sýndu næstminnstu samsvörun miðað við jafnaldra. Ástæðan kann að vera sú 

að áhugi þeirra hafi ekki verið í samræmi við það sem spurt var um og það því leitt til þessara 

niðurstaðna.  

Foreldrar og kennarar strákanna beggja voru á sama máli um að félagslega hafi það 

verið gott fyrir þá báða að þekkja vel til bekkjarfélaga sinna og þeir til strákanna. Báðir sóttu 

þeir leikskóla í sama hverfi og skólinn var í og höfðu því verið með sömu börnum í bekk frá 

leikskólaaldri. Félagar þeirra í skólanum gerðu sér því góða grein fyrir getu strákanna og 

aðstoðuðu svo að þeim gæfust tækifæri til þátttöku í skólastarfi til jafns við aðra. Aðstoðuðu 

bekkjarfélagar Ingvars hann til dæmis við að skrifa þegar stuðningurinn var ekki fyrir hendi og 

bekkjarfélagar Arons færðu til skólatöskur á gangi svo að hann ætti greiðari aðgang.  

Þó að strákarnir þekktu vel til bekkjarfélaga sinna og bekkjarfélagarnir til þeirra hafði 

persónuleiki þeirra áhrif á það hvernig þeir stóðu félagslega. Aron var félagslega sterkur, 

glaðlyndur og skemmtilegur, og allir viðmælendur voru á sama máli um að það hefði verið 

honum mjög til framdráttar. Ekki aðeins væri mikilvægt að eiga góða vini heldur skipti það 

einnig sköpum varðandi nám. Fyrir honum var mikilvægast að stunda námið með vinunum 

sem varð til þess að hann hélt áfram og gafst ekki upp þó að á móti blési. Sjálfur sagði Aron 

að það skemmtilegasta við skólann væri að hitta vinina þar sem þeir gerðu flest saman og 

voru þeir ávallt til staðar hver fyrir annan. Þessu var ólíkt farið í tilviki Ingvars og sagði Erna 



  

83 

hann ekki kunna félagslega hegðun sökum hömluleysis og að leikurinn væri svo mjög á hans 

forsendum. Hafði Ingvar því verið í ákveðinni félagsfærni heima fyrir þar sem móðirin kenndi 

honum að umgangast vini sína. Þegar rannsóknin fór fram sagði Ingvar sjálfur að hann ætti 

nokkra vini í bekknum en Erna taldi reynsluna hafa sýnt að það gæti breyst þegar minnst 

varði. Jafnvel gæti svo farið að eftir viku fyndist honum hann ekki eiga neina vini. Ástæðuna 

mátti rekja til þess að eftir skóla hafði honum ekki tekist að finna neinn til að leika sér við. 

Mikilvægt var að Ingvari gæfist tækifæri í skólanum til að ræða við félagana en hindranir í 

umhverfinu höfðu þau áhrif að hann gat ekki alltaf tekið þátt líkt og þegar hann þurfti að 

nýta kennarainngang í stað nemendainngangs. Sama var uppi á teningnum hjá Aroni í 

bekkjarstofunni en þar upplifði hann að aðgengi þyrfti að vera betra svo að hann gæti farið 

jafn mikið til vinanna og þeir til hans.  

Of mikil aðstoð stuðningsfulltrúa eða of lítil hafði áhrif á tækifæri Arons og Ingvars til 

þátttöku. Aron lýsti Aron stanslausum afskiptum stuðningsfulltrúans svo:  

Maður [má] ekki tala smá, og þá er hann bara, strákar, þið megið ekki tala svona 

mikið. Þú veist, það er bara hann sem heyrir í okkur því hann situr alltaf við 

hliðina á mér ... Kennarinn var alveg sama, en út af því að hann heyrði í okkur, þú 

veist, í staðinn fyrir að leyfa okkur bara að tala þegar enginn annar heyrði í okkur 

og engum fannst það pirrandi nema honum. Þá þurfti hann að eyðileggja allt. 

Ógeðslega pirrandi. 

 

Erna leit öðrum augum á aðstoð stuðningsfulltrúa fyrir Ingvar og taldi að með aðstoð hans 

gæfust Ingvari fleiri tækifæri til þátttöku. Taldi hún brýnt að stuðningsfulltrúi væri til staðar 

fyrir Ingvar í félagslegum athöfnum, fylgdist með og kenndi honum félagslega hegðun þegar 

á þyrfti að halda. Styðja niðurstöður SFA rök móðurinnar þar sem Ingvar sýndi minnstu 

samsvörun miðað við jafnaldra í „Stjórn á hegðun“. Samkvæmt SFA fékk Ingvar hins vegar 

miðlungsaðstoð og mikla aðlögun við þá færni. Miðað við hve illa gekk var ljóst að þörf var 

fyrir meiri eða annars konar aðlögun og aðstoð við þessa færni svo og aðrar af vitrænum 

toga.  

Erna taldi að Ingvari gæfust ekki sömu tækifæri til félagslegrar þátttöku sökum skorts á 

viðeigandi aðstoð og aðlögun. Foreldrarnir höfðu íhugað að skipta um skóla til að meta hvort 

hann fengi þar þá aðstoð og þjónustu sem þau töldu hann þurfa. Í þeirri leit áttuðu þau sig á 
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því að meira kynni að vera í boði í öðrum skólum og að þar væru verkfæri sem hægt var að 

grípa til þegar hentaði. Ákvörðunin um að skipta um skóla hafði þó verið þeim erfið vegna 

þess hve mikilvægt var fyrir Ingvar að vera í bekk þar sem allir þekktu vel til hans. Erna sagði: 

„Við viljum auðvitað líka það besta fyrir hann og það er svolítið erfitt að vega og meta hvort 

er meira virði.“ Þegar Ingvar var sjálfur spurður þegar illa gekk í skólanum sagðist hann vilja 

skipta um skóla en þegar vel gekk sagðist hann ekki kunna að vera í öðrum skóla. Foreldrar 

Ingvars stóðu frammi fyrir erfiðu vali um hvort væri mikilvægara fyrir hann, að fylgja 

krökkunum sem hann þegar þekkti eða að fara í annan skóla sem þau töldu að sinntu þörfum 

hans betur. 

7.5   Samantekt 

Í skóla án aðgreiningar er mikilvægt að skólinn taki ábyrgð þar sem hann fyrirbyggir vanda 

og sér til þess að þörfum nemenda sé sinnt sem skyldi. Í skóla Arons virtist ganga betur að 

fylgja stefnunni eftir þar sem yfirleitt gekk vel að sinna náms- og félagslegum þörfum hans. 

Ástæðuna mátti rekja til þess að samráð og traust ríkti milli heimilis og skóla þar sem allir 

aðilar voru tilbúnir til að leita lausna á þeim vandamálum sem upp komu og gengu fljótt og 

vel í öll verk. Í skóla Ingvars var hins vegar allt þyngra í vöfum og ekki gekk jafn vel að fylgja 

stefnunni eftir því að mikið skorti á að náms- og félagslegum þörfum hans væri mætt. 

Ástæðuna mátti rekja til skorts á samráði, sveigjanleika, trausti og skýrum verklagsreglum. 

Viðhorf starfsfólks í skólunum báðum til skóla án aðgreiningar virtust ráða miklu um það 

hvort farið var í að veita viðeigandi aðstoð og aðlaga umhverfið. En eins og niðurstöður SFA 

sýndu er mikilvægt að aðlaga umhverfi og bjóða upp á viðeigandi aðstoð til að koma til móts 

við þarfir Arons og Ingvars. Með viðeigandi aðlögun er einnig möguleiki á að draga úr aðstoð 

og auka þar með sjálfstæði þeirra og sjálfræði. Bekkjarfélagar strákanna voru þeim afar 

mikilvægir þar sem þeir höfðu meðal annars áhrif á tækifæri þeirra til þátttöku. Erfitt var að 

gera upp á milli hvort þótti mikilvægara, námið sjálft eða bekkjarfélagar sem þeir höfðu 

þekkt frá því í leikskóla. Skýrðist ánægja foreldra með skólagöngu sona þeirra því á margan 

hátt af ánægju strákanna sem mátti rekja til þess hvernig skólunum gekk að sinna þörfum 

þeirra.  
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8 Niðurlag 

Fjölmargar rannsóknir hafa staðfest að skólaumhverfi hefur margvísleg áhrif á möguleika 

nemenda með hreyfihömlun til náms og þátttöku í skóla (Eriksson o.fl., 2007; Schenker, 

Coster og Parush, 2005; Snæfríður Þóra Egilson, 2005, 2011a). Í rannsókn minni leitaðist ég 

því við að svara hvernig þetta umhverfi hefði áhrif á viðkomandi nemendur. Var það gert 

með menntastefnu um skóla án aðgreiningar að leiðarljósi þar sem fyrri rannsóknir á 

skólaumhverfinu hafa ekki verið tengdar stefnunni. Þó að ekki hafi komið fram í rannsóknum 

hvernig skólum gangi að vinna samkvæmt stefnu um skóla án aðgreiningar er almennt talið 

að oft gangi betur að koma til móts við nemendur með hreyfihömlun en nemendur með 

skerðingu af öðrum toga (Egilson og Hemmingsson, 2009). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

benda þó til þess að þótt margt gangi vel sé einnig margt sem megi bæta.  

Markmið þessa kafla er því að leggja út af helstu niðurstöðum og tengja þær fyrri 

rannsóknum um efnið sem og þeim lögum, reglugerðum og mannréttindasáttmálum sem 

lágu til grundvallar rannsókninni.  

8.1 Skólaumhverfið  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aðgengi, aðstoð og þjónusta hefði áhrif á tækifæri 

nemenda til þátttöku í skólanum líkt og fyrri rannsóknir höfðu sýnt en þar kom jafnframt 

fram að til að tryggja þátttöku nemenda með hreyfihömlun verði að bjóða upp á viðeigandi 

aðstoð og þjónustu sem ekki er alltaf tiltæk (Hemmingsson o.fl., 2006; Snæfríður Þóra 

Egilson, 2003, 2011a; Egilson og Coster, 2004; Snæfríður Þóra Egilson og Rannveig 

Traustadóttir, 2009c). Höfðu ýmsar hindranir í skólaumhverfinu átt þátt í að skapa fötlun ekki 

síður en skerðingar Arons og Ingvars (Rannveig Traustadóttir, 2006, 2009). Fötlun varð því til 

þegar misræmi skapaðist á milli strákanna og skólaumhverfisins þar sem hönnun 

umhverfisins gerði ekki alltaf ráð fyrir þeim og færni þeirra var í ósamræmi við það sem 

almennt var gert ráð fyrir (Tøssebro, 2004; Ytterhus o.fl., 2015). Það sem helst hafði áhrif á 

það hvernig aðgengi var í reynd og hvernig aðstoð og þjónustu var háttað voru viðhorf 

kennara og annars starfsfólks skóla, hefðir í skólastarfinu, samráð og samstarf, 

verklagsreglur, skipulag kennslu og sveigjanleiki. Þegar þessum þáttum var vel sinnt stuðluðu 

þeir að þátttöku Arons og Ingvars en skortur á þeim torvelduðu hana, og samræmist það fyrri 

rannsóknum (Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013; Law, 
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Petrenchik, King og Hurley, 2007; Snæfríður Þóra Egilson, 2005; Snæfríður Þóra Egilson og 

Rannveig Traustadóttir, 2009b).  

Það að viðhorf stýri því hvort aðstoð og þjónusta er í boði og hvernig aðgengi er í reynd 

samræmist niðurstöðum í yfirlitsgrein Anaby og félaga (2013) þar sem fram kemur að viðhorf 

stjórna því hvort ráðist er í framkvæmdir til að bæta aðgengi og hvort boðið sé upp á aðstoð 

og þjónustu við hæfi hvers og eins til að fatlaðir nemendur geti verið virkir þátttakendur í 

skóla. Í þessari rannsókn komu fram ýmis dæmi um jákvæð viðhorf sem auðvelduðu þátttöku 

strákanna beggja í skólanum. Var þátttaka þeirra á skólalóð og í vettvangsferðum þannig 

sambærileg þátttöku jafnaldranna sem er ólíkt fyrri rannsóknum sem sýna að þátttaka er 

iðulega minni á skólalóð og í vettvangsferðum en í bekkjarstofu (Simeonsson, Carlson, 

Huntington, McMillen og Brent, 2001; Snæfríður Þóra Egilson, 2003, 2005; Snæfríður Þóra 

Egilson og Rannveig Traustadóttir, 2009b). Hins vegar komu einnig fram dæmi um hið 

gagnstæða sem var meira ríkjandi líkt og fram kom hjá Anaby og félögum (2013). Þannig 

höfðu neikvæð viðhorf tveggja kennara þau áhrif að strákunum gáfust ekki nægileg tækifæri 

til þátttöku en athyglisvert var að þótt báðir aðilar væru allir af vilja gerðir, þá virtist hins 

vegar skorta hugmyndir, kraft og frumkvæði. Í ljósi þess hefur Hafdís Guðjónsdóttir (2008) 

bent á að kennarar verði að sýna sveigjanleika og leita leiða ef kennsluaðferðir henta ekki 

nemendahópnum. Svo að til þess komi segja Gunnhildur Jakobsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson 

og Kjartan Ólafsson (2015) forsenduna vera jákvæð viðhorf og skilning þó að fleira þurfi að 

koma til eins og tími, úrræði og fjármagn.  

Einstaklingsbundnir eiginleikar réðu einnig að einhverju leyti hvort strákarnir fengu 

viðeigandi aðstoð og þjónustu sem hafði áhrif á tækifæri til þátttöku. Yfirleitt fékk Aron meiri 

aðstoð og þjónustu í skólanum en Ingvar. Ástæðan kann að vera sú að þörf Arons var 

sjáanlegri en Ingvars, og samræmist það niðurstöðum rannsókna sem hafa sýnt að oftar er 

komið til móts við þarfir nemenda með hreyfihömlun en nemenda með vanda af 

sálfélagslegum toga (Egilson og Hemmingsson, 2009). Í báðum skólum hefði aðlögun mátt 

vera meiri og hefði það gagnast bæði Aroni og Ingvari. Með aukinni aðlögun hefði þannig 

dregið úr þörf fyrir aðstoð, hún hefði aukið sjálfstæði þeirra og tryggt þeim jafngild tækifæri 

til þátttöku á öllum sviðum skólastarfs líkt og fyrri rannsóknir hafa sýnt (Coster o.fl., 1998; 

Hemmingsson o.fl., 2003; Hemmingsson, Lidström og Nygård, 2009; Snæfríður Þóra Egilson, 

2011a; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014). Hefði þannig mátt koma betur til móts við þarfir 
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þeirra því að ánægja bæði strákanna og foreldra þeirra réðst að mörgu leyti af því hvernig 

skólunum gekk að koma til móts við þarfir þeirra.  

8.2 Skóli án aðgreiningar 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að skólunum tveimur gekk misvel að vinna eftir 

stefnunni um skóla án aðgreiningar. Í báðum skólum var þörf á betra aðgengi til að uppfylla 

ákvæði um skóla án aðgreiningar. Þannig þurfti námsefnið að vera aðgengilegt og hæfa getu 

strákanna. Yfirleitt gekk þó betur í skóla Arons að fylgja stefnunni eftir sem endurspeglaðist í 

því hvernig skólinn kom til móts við námslegar og félagslegar þarfir hans. Í skóla Ingvars gekk 

síður að koma til móts við námslegar og félagslegar þarfir hans í gegnum árin en þó ber að 

geta nýlegra og jákvæðra breytinga í þá átt. Enn skorti nokkuð upp á að Ingvar hlyti sömu 

tækifæri í námi og aðrir  þar sem námið væri á hans forsendum. Þau úrræði sem Ingvar hafði 

fengið til að auka færni sína í lestri og skrift voru aðgreind frá bekkjarfélögum en ekkert í 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008, reglugerð um stuðning við nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla nr. 585/2010 og aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að svo megi ekki vera til að 

uppfylla skóla án aðgreiningar þó að ávallt skuli leitast við að mæta þörfum nemenda án 

aðgreiningar. Aðgreind úrræði eru hins vegar í mótsögn við það sem fram kemur í 

Salamancayfirlýsingunni (1995) og samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2007). Ljóst er að 

ýmislegt megi betur fara í skólunum báðum til að uppfylla skóla án aðgreiningar en til að 

draga úr vafa um það hvernig vinna eigi að skóla án aðgreiningar þarf opinberum 

stefnuskrám að bera saman um skilgreiningu hugtaksins. 

8.3 Niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi samnings SÞ um réttindi fatlaðs 

fólks 

Með þau lög, reglugerðir, aðalnámskrá og mannréttindasáttmála sem hér eru í gildi þarf 

enginn að vera í vafa um að menntun er frumréttur hvers einstaklings. Hvernig menntun fer 

fram og hvar er hins vegar enn mikið vafamál. Þegar kemur til löggildingar samningsins 

(2007) er ljóst að breyta þurfi lögum um grunnskóla nr. 91/2008, reglugerð um stuðning við 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 og aðalnámskrá grunnskóla (2011). 

Ástæðan er sú  að skilgreiningar samningsins á skóla án aðgreiningar eru í mótsögn við það 

sem fram kemur í fyrrnefndum lögum, reglugerð og aðalnámskrá. Þannig þarf einnig margt 
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að breytast í starfsháttum skólanna og skólaumhverfinu í heild eins og niðurstöður þessarar 

rannsóknar hafa sýnt. 

Þegar litið er til ákvæða samningsins sem lúta að aðgengi benda niðurstöður til þess að 

aðgangur Arons að skólaumhverfinu hafi verið að flestu leyti til jafns við aðra en aðgangur 

Ingvars virtist hins vegar takmarkaðri en annarra nemenda. Benda niðurstöður því til þess að 

í skóla Arons hafi 9. gr. samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2007) sem fjallar um aðgengi, 

verið uppfyllt að miklu leyti en í minna mæli í skóla Ingvars. Það að Ingvar þurfi að ganga inn 

um kennarainngang til að komast í skóla sinn er einnig í mótsögn við áherslur fötlunarfræða 

sem benda á mikilvægi þess að fötluð börn ferðist um á sömu svæðum og ófötluð (Priestley, 

2003).  

Þegar litið er til ákvæði 2. gr. samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2007) um algilda 

hönnun er svipað uppi á teningnum. Hjá Aroni voru inngangar skólans með rafdrifnum 

hurðum, námsefni á tölvutæku formi, einstaklingsnámskrá og kennsluaðferðir við hans hæfi 

en nokkur misbrestur var á slíku í tilviki Ingvars. Þegar samningurinn verður lögfestur þarf því 

að finna nýjar leiðir þar sem mikilvægt er að útiloka ekki fatlað fólk frá almennu menntakerfi 

þar sem rík áhersla er á aðlögun umhverfis og hjálpartækjanotkun til stuðnings fyrir 

nemendur í öllu skólastarfi (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007; 

Sylvia Söderström, 2014).  

8.4 Hvaða lærdóm má draga  af niðurstöðum rannsóknarinnar 

Mikilvægt er að í skólastarfi séu nýttar þær rannsóknir sem hér hafa verið gerðar sem sýna 

hvaða þættir hafa helst áhrif til að laga það sem betur má fara og styrkja það frekar sem vel 

er gert. Þannig getur aðlögun umhverfis haft gífurlega mikil áhrif en til þess að til hennar 

komi er mikilvægt að skólayfirvöld viðurkenni vandann sem umhverfið skapar og sé tilbúið til 

úrbóta þar sem þörfin kallar. Einnig er mikilvægt að aðilar vinni saman þar sem nemandinn 

sjálfur er með í ráðum, að leitað sé lausna og að jákvæð viðhorf ríki í garð skóla án 

aðgreiningar, þar sem markmiðið er að gefa öllum jöfn tækifæri til náms og viðhorf 

einkennast af virðingu fyrir rétti hvers nemanda til virkrar þátttöku án aðgreiningar.   

8.5 Lokaorð 

Mikið starf er þegar unnið í skólamálum nemenda með hreyfihömlun í átt til jafnaðar en 

niðurstöður benda til þess að áskoranir í skólaumhverfinu sem greint var frá fyrir tíu árum 
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(Snæfríður Þóra Egilson, 2005) séu enn við lýði í dag. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

endurspegla hins vegar einungis stöðu og skólaumhverfi Arons og Ingvars og því er ekki hægt 

að alhæfa um það að þessi staða sé í öllum skólum. Aftur á móti er ljóst að lengi má bæta 

það sem þegar hefur áunnist. Það er trú mín að með löggildingu samnings SÞ um réttindi 

fatlaðs fólks (2007) verði skólar að mæta þörfum nemenda án aðgreiningar með viðeigandi 

aðlögun og aðstoð. Með samningnum leikur enginn vafi á því hvernig skilgreina eigi skóla án 

aðgreiningar en sú skilgreining hefur til þessa verið nokkuð óljós og orðið til þess að þörfum 

nemenda hefur verið misvel mætt. Er það því von mín að Ísland löggildi samninginn sem allra 

fyrst svo enginn þurfi að velkjast í vafa um það hvernig mæta eigi nemendum með 

hreyfihömlun í almennum grunnskóla án aðgreiningar. 
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