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Útdráttur 

Rannsóknin fjallar um stefnumótun yfirvalda í málefnum fatlaðra barna á Íslandi, með 

áherslu á réttindi þeirra varðandi líkamlegt inngrip innan grunnskóla.  

Markmið rannsóknarinnar er annars vegar að skoða stefnumótun yfirvalda á Íslandi í 

málefnum fatlaðra barna í alþjóðlegu samhengi og hins vegar að skoða hvert eftirlitið sé 

með líkamlegum inngripum í grunnskólum, með áherslu á börn með þroskahömlun 

og/eða ögrandi hegðun.  

Notast er við eigindlega aðferðarfræði og rannsóknin er tilviksrannsókn. Gögnum var 

safnað með viðtölum við átta skólastjórnendur í Reykjavík og með því að skoða lagalegt 

umhverfi grunnskóla, alþjóðasamninga og stefnumótun yfirvalda. Áhersla var á að 

tengja niðurstöður viðtalanna við opinbera stefnumótun og mismunandi sjónarhorn 

fötlunarfræðinnar.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru, að stefnumótun í málefnum fatlaðra barna á 

Íslandi sé að mörgu leyti sambærileg alþjóðlegri þróun, að því leyti að áhersla er lögð á 

að fötluð börn geti tekið þátt í samfélaginu, til jafns við önnur börn. Þó virðist stefna 

varðandi réttindagæslu fatlaðra barna í grunnskólum vera óljós. Eftirlit með atvikum þar 

sem gipið hefur verið til líkamlegs inngrips er lítið og ómarkvisst. Mun skýrari stefna 

virðist vera í málefnum fatlaðs fólks á stofnunum og eftirlit með atvikum þar sem 

einstaklingur hefur verið beittur e líkamlegu inngripi er mun meira. Málefni fatlaðra 

barna virðast þannig hafa orðið útundan í þróun og útfærslu lagasetningar í 

málaflokknum. 

 

 

  



4 

Abstract 

This thesis describes public policy making relating to disabled children in Iceland, 

focusing on their rights concerning physical intervention in primary schools. 

The objective of this research is on one hand to examine the policy making of public 

authorities in Iceland in the matters of disabled children in an international context, and 

on the other hand to determine what monitoring exists of physical intervention in 

primary schools, with an emphasis on children with developmental disabilities and/or 

challenging behavior.  

The research was conducted using a qualitative method, specifically the case study 

method. Data was gathered by interviewing eight school administrators in Reykjavík 

and by examining the legal environment for primary schools in Iceland, international 

conventions and government policy making. There was an emphasis on connecting the 

results of the interviews to public policy and the various points of view within the field 

of disability studies.  

The main findings of the study are that policy making in the affairs of disabled 

children in Iceland is in many ways comparable to the development in other countries, 

in that the focus is on the ability of disabled children to participate equally in society. 

However, the policy regarding the protection of the rights of disabled children in primary 

schools seems unclear. The monitoring of incidents in schools where physical 

intervention is necessary, is limited and unfocused. The policy for disabled people in 

public institutions seems much clearer and the monitoring of incidents of physical 

intervention much more focused. The affairs of disabled children therefore seem to have 

been left out in the development and implementation of legislation in the field. 

 

 

 

 

 

  



5 

Formáli 

Rannsóknin er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu (MPA) 

við Stjórnmálafræðideild HÍ. Leiðbeinendur voru Margrét S. Björnsdóttir aðjúnkt og 

Eva Marín Hlynsdóttir lektor. Vil ég færa þeim innilegar þakkir fyrir sérlega góða 

leiðsögn og stuðning.  

Í þessari rannsókn er stefna stjórnvalda, er varðar réttindi fatlaðra barna í 

grunnskólum, skoðuð og þróunin hér borin saman við þá sem verið hefur erlendis. Efnið 

er skoðað út frá alþjóðlegum sáttmálum, Salamancayfirlýsingunni 1 , samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks2 og samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins3. Sjónum er beint að líkamlegu inngripi meðal barna í grunnskólum 

með þroskahömlun og/eða hegðunarraskanir og hvað lög og reglugerðir segja um slík 

inngrip. Skoðað er hvernig eftirliti er háttað með atvikum, þar sem líkamlegu inngripi er 

beitt, og hvort grunnskólar hafi sett sér verklagsreglur varðandi líkamleg inngrip. Einnig 

er skoðað hvernig eftirlitið er í grunnskólum, samanborið við lög um réttindagæslu fyrir 

fatlað fólk.  

Efnið er höfundi hugleikið, þar sem hann vann í mörg ár á sambýli fyrir einstaklinga 

með væga þroskahömlun, en með mjög alvarlega hegðunarerfileika. Í þeirri vinnu 

kynntist höfundur hvernig eftirliti er háttað með atvikum þar sem nauðung er beitt í 

vinnu með fullorðnum einstaklingum með þroskaraskanir og ögrandi hegðun. Einnig er 

höfundur menntaður leikskólakennari og á því ekki langt að sækja áhugann fyrir 

málefnum barna. 

Það er stundum sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn og hefur það átt vel við 

í mínu lífi þennan vetur. Margir ættingjar og vinir hafa verið tilbúnir, að hjálpa til við að 

líta eftir dóttur minni, þegar ég hef þurft á því að halda og vil ég hér með færa þeim 

mínar bestu þakkir. Að öðrum ólöstuðum, á ég þó móðir minni mest að þakka fyrir 

stuðning, bæði í formi hvatningar og þess að vera ávallt reiðubúin að gæta dóttur minnar. 

Aðrir hafa hjálpað til með yfirlestur, komið með góð ráð og ábendingar. Þeim vil ég 

                                                 
1 Salamancayfirlýsingin : Um grundvöll stefnu og framkvæmd í málefnum nemenda með sérþarfir. Yfirlýsingin var 

samþykkt í júní 1994 af fulltrúum 92 ríkja, þ.m.t. Íslandi, og 25 alþjóðasamtökum 

2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, hér eftir nefndur mannréttindasamningur SÞ fyrir fatlað 

fólk. Alþjóðaþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti samning um réttindi fatlaðs fólks 13 desember 2006 og þann 30 

mars 2007 var opnað fyrir undirritun. Ísland undirritaði samninginn 30. mars 2007 en hefur ekki enn fullgilt hann.  

3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, hér eftir nefndur Barnasáttmálinn. Þann 20 nóvember 1989 

var barnasáttmálinn lagður fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Sáttmálinn var lögleiddur á Íslandi 20. febrúar 

2013   
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þakka fyrir þolinmæðina við að hlusta á hugleiðingar mínar um efnið en það hefur nánast 

átt hug minn allan síðastliðið ár. Viðmælendur mínir í grunnskólum fá kærar þakkir fyrir 

að gefa sér tíma til að ræða við mig og gefa mér þannig dýrmæta innsýn inn í heim 

skólasamfélagsins.  
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1 Inngangur 

Mikil vakning hefur orðið á síðustu árum varðandi mannréttindi fatlaðs fólks. 

Mannréttindasamningur SÞ. fyrir fatlað fólk, frá árinu 2006, á þar stóran hlut að máli. 

Þar er lögð áhersla á rétt fatlaðs fólks til að ráða eigin lífi. Samningurinn er opinbert 

baráttutæki fatlaðs fólks fyrir auknum mannréttindum. Ísland er aðili að samningnum en 

á þó eftir að fullgilda hann. Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 voru 

einnig stórt skerf í réttindabaráttu fatlaðs fólks hér á landi og þá ekki síst sá kafli sem 

fjallar um ráðstafanir til að draga úr nauðung. Samkvæmt lögum nr. 88 /2011, 11. gr. er 

nauðung athöfn sem gengur gegn vilja einstaklings eða þrengir að sjálfsákvörðunarrétti 

einstaklings í það miklum mæli, að það telst nauðung þótt að einstaklingurinn mótmæli 

ekki. Nauðung er þannig ekki bara líkamlegt inngrip heldur miklu víðtækara hugtak. 

Barnasáttmálinn var lögleiddur hér á landi árið 2013 og þótti mikil réttarbót fyrir börn á 

Íslandi. Áður hafði skort á að dómstólar vísuðu í samninginn, þrátt fyrir að Ísland væri 

aðili að honum.  

Fatlað fólk er stór og fjölbreyttur hópur, en í þessari rannsókn er sjónum beint að 

börnum með þroskaröskun og hegðunarerfiðleika. Þetta tvennt getur haldist í hendur en 

svo þarf þó ekki að vera. Sum börn eru með greiningar sem fela í sér að þau eiga erfitt 

með að stjórna hegðun sinni en eru þó ekki með þroskaröskun.  

Árið 2012 fengu 16% grunnskólanemenda á landinu stuðning í námi, ásamt því að 

vera með formlega greiningu. Af þessum hópi eru drengir tvöfalt fleiri en stúlkur Með 

formlegri greiningu er átt við að börnin hafi fengið greiningu hjá Greiningarstöð ríkisins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015, 2 og 7). Í yfirliti yfir fjölda barna með svo 

nefnt umönnunarmat í desember 1999-2014 kemur fram að fötluð börn, börn með 

raskanir og langveik börn í Reykjavík séu 1139 eða 4,2 % af 0-17 ára börnum 

(Tryggingastofnun, 2014). Umönnunarmat er ferli sem fer í gang hjá Tryggingastofnun 

til að meta alvarleika fötlunar eða veikinda barna, hversu hár útlagður kostnaður er vegna 

þessa og hversu mikil þörf er fyrir einhverskonar meðferð og/eða þjálfun. Í framhaldi af 

matinu geta foreldrar fengið umönnunargreiðslur. Umönnunarmatið skiptist í fimm 

flokka, frá fyrsta flokki sem er með erfiðustu og alvarlegustu tilfellin, upp í fimmta flokk 

þar sem börn eru með hegðunarraskanir og vægari þroskaröskun (Tryggingastofnun, 

e.d.). Af fjöldanum sem hefur fengið umönnunarmat má ráða að töluverður hópur barna 

í samfélaginu þarf sérhæfða þjónustu og/eða umönnun. Hlutfall nemenda sem fá 
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stuðning eða sérkennslu hefur hækkað á sama tíma og nemendum í grunnskóla hefur 

fækkað (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015, 2). 

Í lögum nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk er í 13. gr., er fjallað um 

tilkynningskyldu þjónustuveitenda ef þurft hefur að beita líkamlegi inngripi, vegna þess 

að einstaklingur er að valda sér eða öðrum skaða eða stórfelldu eignatjóni. Samkvæmt 

10. gr. laganna er öll nauðung bönnuð. En þar stendur: „Öll beiting nauðungar í 

samskiptum við fatlað fólk er bönnuð nema veitt hafi verið undanþága á grundvelli 12. 

gr. eða um sé að ræða neyðartilvik skv. 13. gr.0 “Reglur er varða beitingu líkamlegra 

inngripa gagnvart börnum innan skólasamfélagsins eru ekki eins afdráttarlausar. Þó er 

ljóst að samkvæmt 13. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins, þá ber starfsmönnum grunnskóla skylda til að grípa inn í, ef talin er 

hætta á ferðum. „Ef starfsfólk skóla metur að háttsemi nemenda leiði af sér hættu fyrir 

samnemendur og/eða starfsfólk skóla ber starfsfólki skylda til að bregðast tafarlaust við 

slíku með líkamlegu inngripi til að stöðva nemanda.“ Hér vakna hins vegar upp 

spurningar um hversu mikið eftirlit sé haft með atvikum þar sem þarf að grípa til 

líkamlegs inngrips. Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur gefið út öryggishandbók 

fyrir grunnskóla. Þar má m.a. finna tilmæli um að skólar komi sér upp viðbragðsáætlun 

vegna hættu sem kann að skapast vegna hegðunar nemenda. Talin eru upp alls konar 

öryggisatriði sem skólar þurfa að huga að, m.a. er farið yfir hvenær og hvernig eigi að 

skrá slys á nemendum í skóla. Í lok handbókarinnar eru svo tillögur að ýmiskonar 

gátlistum t.d. varðandi eineltismál. Þar er hins vegar ekkert að finna um viðbrögð vegna 

líkamlegra inngripa og engin tillaga að gátlista og/eða atvikaskráningareyðublaði 

(Mennta– og menningarmálaráðuneyti, 2014, 18 og 36). Handbókin tekur því ekki á 

tilmælum 13. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins um að það eigi að skrá atvik, lýsa aðdraganda og leggja mat á hvaða 

afleiðingar það hefði haft, ef ekki hefði verið gripið inní. Í 37. gr. laga um grunnskóla 

nr. 91/2008 segir jafnframt: „Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs, 

sbr. 5. og 6., gr. og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat 

skóla, ytra mat sveitarfélaga framgang skólastefnu sinnar, og áætlanir um umbætur.“ 

Það er hins vegar ekki ljóst hvort þetta eftirlit sé einnig eftirlit með nauðung gagnvart 

nemendum og þá einkum nemendum með þroskahömlun og/eða hegðunarfrávik. 

 Lítið hefur verið fjallað um valdbeitingu gagnvart börnum með þroskaröskun og 

hegðunarörðugleika innan skólasamfélagsins. Töluvert hefur hins vegar verið skrifað 
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um stefnu um skóla án aðgreiningar og einnig um börn með erfiða hegðun en höfundi 

hefur ekki tekist að finna efni sem tengist þvingun og valdbeitingu í starfi með börnum 

með þroskaröskun og krefjandi hegðun í almennum grunnskólum. Hins vegar 

rannsakaði Margrét Rannveig Halldórsdóttir (2013, 69) nauðung gagnvart börnum í 

sérúrræðum á Íslandi og niðurstaða hennar var, að þó nokkuð væri um nauðung í 

sérúrræðum fyrir fötluð börn. Hún benti jafnframt á mikilvægi þess að kanna hvort 

nauðung sé beitt stofnunum þar sem börn dvelja, svo sem grunnskólum og leikskólum.  

Markmið verkefnisins er þannig tvíþætt, annars vegar að skoða þróun stefnumótunar 

í málefnum fatlaðra barna á Íslandi í alþjóðlegu samhengi og hins vegar að skoða hvort 

eitthvað eftirlit sé með atvikum er innihalda líkamleg inngrip gagnvart börnum með 

þroskahömlun eða hegðunarerfiðleika.  

1.1 Rannsóknarspurningar og viðfangsefni ritgerðar  

Ritgerðin fæst við tvær megin rannsóknarspurningar.  

1. Hefur stefnumótun í málefnum fatlaðra barna á Íslandi þróast á sambærilegan 

hátt og alþjóðlega  

2. Hvert er eftirlitið með atvikum í grunnskólum þar sem líkamlegu inngripi er beitt 

í starfi með nemendum með þroskahömlun og/eða hegðunarraskanir? 

Fyrri meginrannsóknarspurningin varðar heildarstefnu í málefnum fatlaðra og seinni 

rannsóknarspurningin fjallar um það hvernig eftirliti með líkamlegu inngripi í 

grunnskólum er háttað. 

Tölfræði frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO) (2012) segir okkur að fötluð 

börn séu 3,7 sinnum líklegri en ófötluð börn til að verða fyrir ofbeldi. Þá einkum börn 

með þroskaröskun og geðgreiningar. Barnasáttmálinn, var lögfestur hér á landi með 

lögum nr.19/2013 en í honum er lögð áhersla á að börn séu hópur sem þarfnist sérstakrar 

verndar og að mannréttindi barna séu óháð réttindum fullorðinna (Umboðsmaður barna, 

2014). Börn með þroskaröskun eiga sérstaklega erfitt með að gæta eigin réttinda. Þau 

eru háð því að einhver gæti réttinda þeirra fyrir þau. Oft getur hegðun einstaklinga með 

þroskaröskun, í þessu tilfelli barna, verið það erfið og/eða ögrandi fyrir umhverfið að 

talið er nauðsynlegt að stöðva hana. Rökin fyrir inngripi eru þá yfirleitt þau að inngrip 

sé nauðsynlegt til að vernda viðkomandi eða aðra (Finvold og Westad 2011, V).  
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Þroskaröskun er hér skilgreind eins og hún er skilgreind í 2. gr. laga nr. 83/2003 um 

Greiningar og ráðgjafarstöð Íslands: „Með alvarlegri þroskaröskun er átt við meðfætt 

eða áunnið ástand sem veldur því að þroski og færni víkur verulega frá því sem eðlilegt 

er talið og hindrar einstakling í að aðlagast venjulegum kröfum þjóðfélagsins án 

markvissrar aðstoðar á uppvaxtarárum.“ 

Börn með hegðunarerfiðleika geta verið margs konar og með alls konar greiningar. 

Óásættanleg eða ögrandi hegðun er skilgreind af Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem 

hegðun sem „...skerðir þá persónulegu hagsmuni annarra nemenda eða starfsmanna sem 

mikilvægastir eru. Vernd þeirra hagsmuna er þá talin réttlæta inngrip, sem annars teldist 

óheimilt.“ (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d. 1-2 ). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

valdi gagnvart þessum nemendum er aðallega beitt þegar starfsfólk upplifir að hætta sé 

á ferðum (Finvold og Westad 2011, VI). Jafnframt hafa komið upp tilfelli í 

Bandaríkjunum þar sem börn hafa látist vegna líkamlegs inngrips í grunnskólum 

(Mulay, 2012; Kasten 2013). Meginniðurstöður þessara rannsókna sýna að full þörf er á 

betri réttindagæslu fyrir börn í grunnskólum, ekki síst börn með þroskaraskanir og aðrar 

greiningar, sem auka líkur á ögrandi hegðun. Þessi börn eru enda í sérstökum 

áhættuhópi. 

Ásamt því að skoða þróun stefnumótunar í málefnum ofangreindra barna er þessari 

rannsókn ætlað að varpa ljósi á verklag í grunnskólum, þegar kemur að því að 

nauðsynlegt er talið að beita líkamlegu inngripi í hegðun nemenda. Undir það fellur 

einnig hvaða eftirlit er haft með líkamlegu inngripi í hegðun nemenda, í áhættuhópi 

innan skólanna og/eða af öðrum utanaðkomandi aðilum. Sérstaklega verður litið til þess 

hvort verklagsreglur séu til staðar, eins og reglugerð nr 1040/2011 um ábyrgð og skyldur 

aðila skólasamfélagsins kveður á um. Samkvæmt reglugerðinni 13.gr. eiga 

verklagsreglurnar að vera hluti af starfsáætlun skóla. Þá verða lög nr. 88 /2011 um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk sérstaklega höfð til hliðsjónar hvað varðar 

tilkynningaskyldu og eftirlit.  

1.2 Aðferðafræði rannsóknar  

Val á viðfangsefninu tengist fyrra starfi höfundar á sambýli, en þar bjuggu einstaklingar 

með vægar þroskahamlanir og alvarlegar hegðunaraskarnir. Ýmis konar þvinganir voru 

því hluti af daglegu starfi.  
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Árið 2011 voru lög nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk samþykkt og ári 

seinna bættist kafli í lögin um ráðstafanir til að draga úr nauðung. Eftirlitið sem og 

fræðsla um hvað væri nauðung jókst, með það að markmiði að gera starfsfólk meðvitaðra 

um nauðsyn þess að geta rökstutt allar aðgerðir, sem fælu í sér einhverskonar þvingun 

og valdbeitingu. Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefni í opinberri 

stjórnsýslu var höfundur því viss um að hann vildi rannsaka eitthvað sem tengdist 

réttindagæslu fyrir fatlaða. Niðurstaðan varð að ákveðið var að skoða réttindagæslu 

innan grunnskólanna fyrir börn með þroskaröskun og/eða hegðunarröskun. 

Ákveðið var að beita eigindlegri rannsóknaraðferð en í því felst að áhersla er á að ná 

heildarmynd af einhverju ákveðnu fyrirbæri. Um leið er áhersla lögð á hið persónulega, 

að skilja frekar en að spá fyrir um (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsóknin fellur 

jafnframt undir það sem nefnt er tilviksrannsóknir (e. case studies). Tilviksrannsóknir 

eru fjölbreyttur flokkur en Yin skilgreinir þær sem „rannsóknir sem eru byggðar á 

athugunum á samtíma fyrirbæri í sínu rétta umhverfi“ (Yin, 2014, 16). Efnið er mjög 

viðamikið og gefur vissulega tilefni til stærri rannsóknar. Ákveðið var að taka viðtöl við 

átta skólastjóra í grunnskólum í Reykjavík og tekin var ákvörðun um að takmarka sig 

við Reykjavík, þar sem gera má ráð fyrir að samræming á verklagsreglum sé frekar til 

staðar innan einstakra sveitarfélaga. Þannig var litið til þess hvernig skráningum er 

háttað, hvaða verklagsreglur eru til staðar í grunnskólum í Reykjavík og hvort verklagið 

samræmist lögum, reglugerðum og öðrum opinberum verklagsreglum að hálfu 

borgaryfirvalda. 

Tekin voru hálfopin viðtöl (e. semi-structured) en í slíkum viðtölum er unnið með 

ákveðnar grunnspurningar, en hægt er að bæta við aukaspurningum eða raða þeim 

öðruvísi á milli viðtala. Rannsakandi lætur viðtalið þannig leiða sig áfram (Cresswell, 

2003, 4; Hart 357). Allir viðmælendur fengu sama viðtalsramma en stundum bættust við 

spurningar til þess að staðfesta skilning eða til að fá nánari útskýringar á því sem sagt 

var. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt fljótlega eftir að þau voru tekin. Í 

kjölfarið tók við greiningarvinna, þar sem leitast var við að greina í þemu í svörum, út 

frá þeim spurningum sem lagðar voru til grundvallar. 

Þar sem þetta er tilviksrannsókn með tiltölulega fáa þátttakendur (aðeins átta), þá er 

alhæfingargildi rannsóknarinnar lítið. Í henni er fyrst og fremst leitað eftir skoðunum og 

viðhorfum tiltekinna einstaklinga til málefnisins. Hins vegar þá styrkir samanburður við 

erlendar rannsóknir þessa rannsókn, en bæði norskar og bandarískar rannsóknir hafa sýnt 
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að nauðung og líkamlegu inngripi sé beitt í skólum (Finvold og Westad 2011; Mulay, 

2012; Kasten 2013). Jafnframt má benda á að lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 

88/2011 eru mjög sambærileg kafla 9 í norsku umönnunarlögunum (e. Lov om 

kommunale helse og omsorgstjenester, kap.9, 2011). 

Það er mjög mikilvægt að huga vel að hönnun rannsóknar, til að styrkja innra 

réttmæti. Þannig var viðtalsvísir unninn í samstarfi við leiðbeinendur og jafnframt var 

fyrsta viðtalið notað sem „pilot“ viðtal og viðtalsvísir endurskoðaður í kjölfarið. 

Jafnframt var gagnaöflun mjög víðtæk t.d. í gegnum lög og reglugerðir, alþjóðlega 

sáttmála, verklagsreglur bæði Reykjavíkurborgar og Sambands íslenskra sveitarfélaga 

og erlendar rannsóknir. Áreiðanleiki rannsóknar byggist á vönduðum og nákvæmum 

vinnubrögðum (Yin, 2014, 48-49). Reynt var eftir fremsta megni að gæta sanngirni við 

skráningu niðurstaðna og ef uppi voru ólík sjónarmið var þeim leyft að koma fram 

(Hermanowicz, 2002). 

Efni rannsóknar er viðkvæmt, ekki síst vegna þess að í henni er verið að skoða 

viðkvæman minnihlutahóp. Þess vegna er mikilvægt að vera hreinskilinn við 

viðmælendur um markmið og tilgang rannsóknar. Ekki er alltaf hægt að sjá fyrir þau 

siðferðilegu álitamál sem koma upp í rannsóknum, en mikilvægt er að bera virðingu fyrir 

viðmælendum og gæta hlutleysis. Jafnframt er mikilvægt að fullvissa viðmælendur um 

að fullrar leyndar verði gætt, þannig að svörin séu ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda 

(Hart, 2005, 283 ). Viðtölin voru tekin við skólastjórnendur, og fjölluðu um verklagið 

og hvernig staðið er að eftirliti. Ekki var aflað upplýsinga um einstaka nemendur og mál 

þeirra. 

Hart (2005, 66) segir að óhepppilegt sé að velja sér rannsóknarefni sem rannsakandi 

hefur sterkar skoðanir á. Alltaf sé hætta á að skoðanir rannsakenda hafi áhrif. 

Óhjákvæmilega litast skoðanir höfundar af því að hafa kynnst náið framkvæmd laga nr. 

88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk í fyrra starfi. Í þessu felst að nokkru leyti 

ástæða þess að höfundur ákvað að skoða líkamlegt inngrip í grunnskólum í stað þess að 

rannsaka efni sem tengist fötluðu fólki á sambýlum. 

Sigurður Kristinsson (2013, 71 og 73) bendir á að það sé jafn mikilvægt fyrir 

rannsókn að standast siðferðilegar kröfur og aðferðafræðilegar. Í því sambandi segir 

hann höfuðreglurnar vera fjórar. Þær eru, skv. Sigurði; Sjálfræðisreglan sem fjallar um 

virðingu fyrir manneskjunni. Það á ekki að misnota fólk eða hafa af því gögn á rangan 

hátt t.d. með því að veita viðmælendum rangar eða villandi upplýsingar um rannsóknina. 
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Önnur reglan nefnist Skaðleysisreglan sem vísar til þess að rannsakendum beri að forðast 

að valda viðmælendum skaða og sjá til þess að áhættan af þátttöku sé viðunandi. Þriðja 

reglan er Velgjörðarreglan sem fjallar um að ekki eigi að framkvæma rannsóknir nema 

von sé um mikilvæga þekkingu. Síðasta og fjórða reglan er Réttlætisreglan sem fjallar 

um að vernda eigi hópa, sem teljast veikir eða viðkvæmir, fyrir áhættu (Sigurður 

Kristinsson, 2013, 74-75). Til að framfylgja þessum reglum fengu allir viðmælendur 

kynningarbréf um efni og tilgang rannsóknarinnar. Þeim var einnig gert ljós að þeir gætu 

hafnað þátttöku á öllum stigum rannsóknar. Þegar viðtalið átti sér stað fengu 

viðmælendur svo tækifæri til að spyrja meira út í efni rannsóknarinnar. Allir veittu leyfi 

fyrir að viðtalið væri hljóðritað. 

Að mati höfundar uppfyllir rannsóknin Velgjörðarregluna þar sem efni rannsóknar er 

mikilvægt og niðurstöður veita dýrmæta innsýn í verklagið í grunnskólunum. Reynt var 

eftir megni að takmarka áhættu af þátttöku með því að dulkóða gögnin, þannig að ekki 

væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Efni rannsóknar verður að teljast 

viðkvæmt þar sem verið er að fjalla um viðkvæman samfélagshóp, en það dregur úr 

áhættunni að ekki voru skoðuð nein gögn sem hægt væri að tengja einstaka nemendum. 

Í viðtölunum fékk höfundur að heyra lýsingar á líkamlegum inngripum, en engar nánari 

upplýsingar um þá nemendur sem um var að ræða. Því er ekki veruleg áhætta af þessari 

rannsókn og viðkvæmur hópur nemenda er verndaður fyrir áhættu með dulkóðun allra 

upplýsinga um skólana. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í fyrsta kaflanum er gerð grein fyrir bakgrunni rannsóknar, 

rannsóknarspurningum sem ritgerðinni er ætlað að svara, markmiðum með ritgerðinni 

og aðferðarfræði rannsóknar. Annar kaflinn snýr að mótun stefnu hjá hinu opinbera. 

Fjallað er um hvernig stefna kemst á dagskrá stjórnvalda og hvernig stefnurek verður til 

þegar stefna yfirvalda er óljós. Einnig eru þremur megin sjónarhornum 

fötlunarfræðunum gerð skil og fjallað um þróunina frá því að horfa á fötlun sem 

einstaklingsbundinn vanda yfir í að horft er á tengsl samfélagsins og ástæður fötlunar. 

Í þriðja kaflanum er gerð grein fyrir réttindum fatlaðs fólks, fjallað er um lög um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk og hvernig þau komu til, sagt frá samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, Barnasáttmálanum og barnaverndarlögum, sem og 

stefnu stjórnavalda í málefnum fatlaðs fólks. Fjórði kaflinn fjallar um stefnu um skóla 



17 

án aðgreiningar og þróun stefnunnar sett í sögulegt samhengi. Fjallað er um hvernig sjá 

má orðræðuna og einnig viðhorfin um stefnu um skóla án aðgreiningar meðal 

almennings. Í lokin á fjórða kafla er fjallað um helstu gagnnrýni á stefnuna. Í fimmta 

kaflanum er gerð grein fyrir laga umhverfi grunnskóla og verklagsreglum sem 

grunnskólar styðjast við í samskiptum við nemendur með sértækar þarfir. Fjallað er um 

rafræn skráningarkerfi og gangrýni Persónuverndar á þau. Í sjötta kaflanum er fjallað 

um nauðung með áherslu á líkamleg inngrip í grunnskólum. Fjallað er um hvernig 

skólasamfélagið bregst við ögrandi hegðun nemanda og einnig um réttaröryggi nemanda 

og starfsfólks. Skoðað er hvernig umræðan hefur verið á alþjóðlegum vettvangi og hvaða 

lög eða verklagsreglur eru í gildi þar, hvað varðar líkamleg inngrip í hegðun og hvaða 

aðferðum er beitt. Í sjöunda kaflanum sem nefnist ,,Viðtöl við reykvíska skólastjóra og 

verklag við líkamleg inngrip“ er, eins og nafnið bendir til, gerð grein fyrir niðurstöðum 

viðtalanna. Kaflanum er skipt upp í sjö undirkafla, hver undirkafli hefur ákveðið þema 

og eru fræðileg efni teng við svör skólastjóranna. Síðasti kaflinn fjallar um niðurstöður 

úr rannsókninni, rannsóknarspurningunum er svarað og komið með tillögur um frekari 

rannsóknir er tengjast þessu efni.  
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2 Mótun stefnu og sjónarhorn fötlunarfræðinnar 

Í þessum kafla verður annars vegar fjallað um opinbera stefnu og hvernig hún verður til 

og reynt að varpa ljósi á hvað verður til þess að breytingar verða á opinberri stefnu 

stjórnvalda og hvernig málefni komast á dagskrá. Hins vegar er fjallað um hvernig ólík 

sjónarhorn á fötlun hafa, í gegnum tíðina, haft áhrif á hvernig samfélagið bregst við 

fötluðu fólki en hægt er að sjá áhrif mismunandi sjónarhorna í lagasetningu á hverjum 

tíma sem og í þjónustu við fatlað fólk (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007).  

2.1 Opinber stefnumótun  

Mótun stefnu hjá hinu opinbera er hægt að skipta í tvo meginþætti sem báðir skipta miklu 

máli, annars vegar stefnuupplegg og hins vegar útfærslu. Lykilaðilar í þessu ferli eru 

framkvæmdavaldið og þær stofnanir sem heyra undir það (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2006). Í handbók forsætisráðuneytisins um opinbera stefnu og áætlanagerð er opinber 

stefna skilgreind sem: „leið sem ríkisstjórn, flokkur eða embættismenn kjósa að fara og 

framkvæma í samræmi við“ (Stjórnarráð Íslands: forsætisráðuneyti 2013, 6). Héðinn 

Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson (2012, 158) benda á að ekki sé löng hefð fyrir 

stefnumörkun hjá hinu opinbera á Íslandi og að stefna birtist helst í ákvörðunum 

ríkisstjórnar, sem síðan birtist í lögum. Gunnar Helgi Kristinsson (2013, 262) telur að 

opinber stefna birtist í yfirlýsingum ráðamanna, fjárveitingum og mönnun, reglum, 

skipun í nefndir og úrskurðum. Einnig í almennum stefnuskjölum og lögum. Því má 

álykta að greina megi opinbera stefnu víða og alls ekki einungis í löggjöfinni. Fjármagn 

er þó ætíð undirstaða þess að framkvæma stefnu. 

Opinberri stefnu má skipta upp í stefnumótun og stefnumörkun. Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir (2006, 3) telur að yfirleitt sé litið svo á að lagasetning eða stjórnvöld 

marki stefnu og að stofnanir og fagfólk innan þeirra geri lítið annað en að framfylgja 

stefnunni. Einnig telur hún að mjög margir haldi, að það sé hefð að ráðherrar taki 

ákvörðun um stefnuna en embættismenn séu einungis ráðgefandi. En þetta sé ekki 

allskostar rétt, embættismenn og fagfólk geti átt frumkvæði að málum og komið því til 

leiðar að koma stefnu á dagskrá einnig geti þeir að sama skapi komið í veg fyrir að 

tiltekið málefni komist á dagskrá. 
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2.2 Hvernig kemst stefna á dagskrá 

Dagskrárkenningar Kingdon (2003) fjalla um hvernig ferlið er frá því að hugmynd lítur 

dagsins ljós og þangað til hún er samþykkt og verður hluti af stefnumótun stjórnvalda. 

Það eru bæði formlegir og óformlegir þættir sem móta dagskrá pólítískrar umræðu 

og/eða ákvarðanatöku. Umræðan eða sérstakir atburðir í samfélaginu geta haft áhrif á 

hina pólítísku umræðu. Stofnanir í stjórnkerfinu sjá þó um formlega hlutann með 

þingfrumvörpum (Gunnar Helgi Kristinsson, 2013, 263). Kingdon (2003, 1) telur að við 

vitum meira um hvernig málefnum er hafnað heldur en hvernig þau verði að máli sem 

pólitíkin setur á dagskrá hjá sér. Hann fjallar um glugga tækifæranna sem leið til að 

koma málefni á dagskrá. Kingdon (52) bendir á að þegar samstaða ríki um stefnu hjá 

sérfræðingum í málaflokki t.d. í heilbrigðismálum,verði litlar breytingar á starfseminni, 

það ríki, með öðrum orðum, stöðugleiki. Ef sérfræðingar geti, á hinn bóginn, ekki 

sameinast um stefnu þá verði stefna hins opinbera ómarkviss og óstöðug. Þetta þýði að 

þegar samstaða sérfræðinga er mikil, þá eigi stjórnvöld erfiðara um vik við að 

framkvæma stefnubreytingar (Nanna Björk Bjarnadóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 

2013, 57). 

Kingdon (2003, 19 og 87) telur að finna megi þrjá meginstrauma hjá hinu opinbera, 

vandamálastraum (e. problem stream), stefnustraum (e. policy stream) og 

stjórnmálastraum (e. political stream). Þetta eru sjálfstæðir straumar sem flæða í 

gegnum kerfið óháðir hver öðrum og hafa eigin lögmál og reglur. Þegar þessir straumar 

koma saman, þá komast mál á dagskrá stjórnvalda og meiriháttar stefnubreytingar verða. 

Í straumi vandamála rísa vandamálin mishátt. Yfirleitt er það þannig að vandamál 

komast efst á listann í kjölfar stóraukins kostnaðar við tiltekið málefni eða vegna þess 

að það skapast einhverskonar krísa. Stefnustraumur er straumur hugmynda og rannsókna 

sem verður til í samfélagi sérfræðinga og fræðimanna. Hugmyndir þróast og nýjungar 

líta dagsins ljós. Síðasti straumurinn er svo stjórnmálastraumur. Innan hans má finna 

stjórnmálamenn og hagsmunafélög. Niðurstöður kosninga og stjórnarskipti hafa mest 

áhrif, einnig þjóðarsálin, skoðanakannanir, breytingar í stjórnsýslunni og þrýstingur frá 

hagsmunahópum (Kingdon, 2003, 87). Straumarnir leita saman í ákveðnum aðstæðum, 

vandamál eru skilgreind, lausnir fundnar og í framhaldi af því skapast rými fyrir nýjar 

hugmyndir sem verða að stefnu (Kingdon, 2003, 165-166). Sérfræðingarnir, sem 

Kingdon kallar stefnusamfélag, þróa lausnirnar með þekkingu sinni og rannsóknum 

(Nanna Björk Bjarnadóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013, 57). Kingdon telur að 
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gluggi tækifæra opnist þegar aðstæður eru þannig að straumarnir nái saman (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2006, 8 ). Þá er, eins og áður hefur komið fram, tækifæri til að ná fram 

meiriháttar breytingum. Nánar verður fjallað um glugga tækifæranna í málefnum 

fatlaðra hér á eftir. 

Bent hefur verið á að það sé helst vegna breytinga í hinum póltíska straumi sem gluggi 

tækifæra opnist, t.d. vegna stjórnarskipta eða vegna þess að stjórnvöld verða meðvituð 

um nýtt vandamál (Kingdon 2003, 168). Dæmi um þetta gæti verið að þegar Ísland 

undirritaði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks árið 2007. Í framhaldi 

af því skipaði Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi félagsmálaráðherra, starfshóp til að 

skoða og koma með tillögur að réttindagæslu fyrir fatlað. Vinna starfshópsins varð síðan 

undirstaðan fyrir lög nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk fólk (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). Glugginn helst þó ekki lengi opinn. Því er þetta tilvik 

gott dæmi um að ef þátttakendur grípa ekki tækifærið meðan það gefst, lokast glugginn 

og þeir þurfa að bíða þangað til næsta tækifæri gefst. Þrátt fyrir þetta, geta átt sér stað 

meiriháttar breytingar í opinberri stefnu þegar glugginn er opinn, jafnvel þó það sé 

einungis í skamman tíma. Á meðan beðið er eftir að gluggi tækifæra opnist bíða málefnin 

í röð. Þegar tækifærið svo gefst, setja þáttakendur þau málefni á oddinn sem þeir halda 

að eigi möguleika á að ná í gegn. Ef þáttakendur sjá ekki fram á að það opnist gluggi 

tækifæra, vilja þeir ekki eyða tíma og orku í málefni sem þeir hafa ekki trú á að nái fram 

að ganga (Kingdon, 2003, 165 -167). Þær hugmyndir sem sérfræðingar og fræðimenn 

eru með, þegar glugginn opnast, er það sem ræður úrslitum um hvort þær komast á 

dagskrá. Kingdon heldur því fram að í stjórnmálum sé ekki verið að leysa vandamál, 

heldur séu stjórnmálamenn að vekja athygli á hugmyndum sem þeir telji vera mikilvægar 

og á sama tíma séu hugmyndirnar jafnvel vinsælar á öðrum vettvangi (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2006, 8). 

Til þess að breytingar verði, þegar gluggi tækifæranna er opinn, þurfa að vera til 

staðar einstaklingar sem koma auga á vandamálin og koma með tillögu að lausn sem er 

þá oftast sú lausn sem þeim finnst best. Þeir þurfa þá að selja stjórnvöldum á hverjum 

tíma, hugmynd sína (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006, 8). Raunin getur líka verið sú, 

að þrátt fyrir að vakin sé athygli á einhverju vandamáli, þá séu stjórnvöld ekki tilbúin til 

að veita málinu brautargengi ef þau koma ekki auga á ákjósanlega lausn (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2006, 13). Skortur á framtíðarsýn í málaflokki getur valdið því að 

stjórnvöld komi í veg fyrir að sum vandamál komist á dagskrá. Við þessar aðstæður geta 
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sérfræðingarnir farið sínu fram án afskipta stjórnvalda sem þá leitast við að halda í 

horfinu og horfa þá ekki til framtíðar. Breytingar á þjónustu geta þá náð fram að ganga 

án þess að tekin hafi verið um það stefnumarkandi ákvörðun. Svona aðstæður eru 

kallaðar stefnurek (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006, 13). Orðabanki Íslenskrar 

málstöðvar (e.d) skilgreinir stefnurek svona: „aðstæður sem geta myndast þegar formleg 

stefnumörkun er ekki fyrir hendi og innleiðing stefnu er veik“. Þá aukast möguleikar 

hagsmunaðila á að komast til of mikilla áhrifa. Rannsóknir Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur 

á íslenska heilbrigðiskerfinu sýna að svona stefnurek hafi leitt til meiriháttar breytinga í 

heilbrigðiskerfinu án þess að fyrir þeim hafi verið stoð í lögum (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2006, 13). Ef eftirfylgni stjórnvalda með stefnumörkun er lítil eða 

stefna stjórnvalda er á einhvern hátt óljós, verður stefnurek (Nanna Björk Bjarnadóttir 

og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013, 60). 

Hagsmunir stjórnvalda og hagsmunaðaðila og/eða framkvæmdaaðila fara ekki 

endilega saman og framkvæmdaaðilar geta haft veruleg áhrif á framkvæmd stefnu, ef 

eftirfylgni með stefnu er ekki næg eða óskýr. Þannig getur stefnuna rekið af leið og 

niðurstaðan orðið önnur en stjórnvöld gerðu ráð fyrir, einkahagsmunir ráða þá för frekar 

en almannahagsmunir. Þetta getur orðið til þess að þekking verður brotakennd og 

reynslan verði dreifð. Þannig er grafið undan þekkingarþróun. Af þessu getur líka leitt 

ójöfnuður meðal notenda ef stefnurekið verður til þess að markaðslögmál ná 

yfirhöndinni (Nanna Björk Bjarnadóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013, 60- 61). 

2.2.1 Fötlun og ólíkir hugmyndafræðilegir straumar 

Í þessum kafla verður fjallað um þrjú mismunandi sjónarhorn á fötlun. Helstu 

sjónarhornin eru læknisfræðilega sjónarhornið, breska félagslega líkanið og norræna 

tengslasjónarhornið. Í þessum sjónarmiðum er lagður mismunandi skilningur í fötlun og 

áhrif samfélagsins á fötlun. En mesti munurinn er þó á milli læknisfræðilega 

sjónarhornsins og hinna tveggja sem eru flokkuð sem félagsleg sjónarhorn. 

2.2.2 Læknisfræðilega sjónarhornið 

Hinn hefðbundni skilningur á fötlun á rætur sínar í læknisfræðilega sjónarhorninu. Það 

sem einkennir þetta sjónarhorn er einstaklingsmiðuð nálgun, fötlun er þannig álitin 

persónulegur harmleikur (Oliver, 2004). Á sjöunda áratugnum var áhugi fræðimanna á 

fötlun takmarkaður við þetta sjónarhorn. Það að vera heill heilsu var talið eðlilegt ástand. 

Á hinn bóginn var sjúkdómur eða skerðing óeðlilegt ástand og vék því frá hinu 

http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=532939&mainlanguage=IS
http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=532940&mainlanguage=IS
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félagslega normi. Hlutverk læknisfræðinnar, út frá þessu sjónarhorni, er að veita veiku 

fólki lækningu svo að það verði heilt heilsu á ný. Út frá þessari nálgun kemur síðan 

áherslan á að lækna fatlað fólk ( Barnes, 2012, 17). 

Með því að horfa á fötlun út frá læknisfræðilegu sjónarhorni sjáum við fötlun sem 

galla, einhvers konar afbrigðilegt, sjúklegt ástand og persónulegan harmleik. Það er 

skerðingin sem dregur úr lífsgæðum fatlaðs fólks, hún er undirstaða allra erfiðleika hins 

fatlaða einstaklings og umhverfislegir þættir eru ekki teknir með inn í myndina. Þannig 

verður áherslan á lækningu eða endurhæfingu. Þetta sjónarhorn hefur lengi verið ríkjandi 

á Vesturlöndum og haft áhrif á störf mismunandi fagfólks t.d. í menntakerfinu og í 

félagslega kerfinu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). 

Þetta sjónarhorn var lengi vel ríkjandi þegar átti að vinna með fötluðum nemendum í 

menntakerfinu. Sérfræðingar áttu að veita nemendum meðferð vegna vanda sem talinn 

var líffræðilegur, litið var svo á að þetta væri vandi sem þyrfti að laga eða a.m.k. draga 

úr (Skóla- og frístundasvið, 2012, 14). Breska félagslega líkanið kemur síðan fram sem 

andstæða læknisfræðilega sjónarhornsins. 

2.2.3 Breska félagslega líkanið 

Upphaf þessa sjónarhorns má rekja til baráttuhreyfingar fatlaðs fólks í Bretlandi, UPIAS 

eða Union of the Physically Impaired Against Segregation á áttunda áratugnum (Oliver, 

2004, 2). Meðlimir hreyfingarinnar héldu því fram að fötlun væri félagsleg undirokun 

svipuð því sem konur, samkynhneigðir og aðrir minnihlutahópar upplifðu. Í breska 

félagslega líkaninu er áherslan ekki á einstaklinginn, heldur umhverfið og mikil áhersla 

lögð á samfélagslegar hindranir t.d. slæmt aðgengi að menntun og atvinnu. Áherslan er 

á að samfélagið þurfi að breytast en ekki einstaklingurinn og gerður er greinarmunur á 

skerðingu og fötlun. Með skerðingu er átt við líffræðilega þætti, t.d. að geta ekki gengið, 

heyrt eða séð.. Þegar rætt er um fötlun er átt við þær hindranir sem eru í samfélaginu. 

Hér er þá lagður félagslegur skilningur í fötlun. Lögð er áhersla á að í raun séu það 

samfélagslegar hindranir sem stuðli að fötlun fólks en ekki skerðing þess (Barnes 2012, 

13-15). Einstaklingar sem geta ekki gengið eru þá ekki fatlaðir vegna skerðingar sinnar 

heldur vegna hindrana í samfélaginu. Thomas (2004, 24) lýsir hugmyndafræðinni 

þannig að fötlun sé eitthvað sem samfélagið býr til og lýsi sér í að fólk með skerðingar 

sé útilokað. Fötlun er þá, með öðrum orðum, allar hindranir sem verða á vegi fólks allt 

frá fordómum til vandamála í aðgengi að opinberum byggingum. 
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Áhersla sjónarhornsins er því að fötlun megi skilja sem félagslega undirokun, þannig 

þurfi samfélagið og félagslegar aðstæður að breytast en ekki einstaklingurinn. Fatlað 

fólk á, með öðrum orðun, ekki að líta á sig sem rót vandans og það á ekki að þurfa að 

reiða sig á góðvilja annarra. Líkanið hefur haft jákvæð áhrif á lagasetningu og opinbera 

stefnumótun sem og áhrif á þróun þjónustu við fatlað fólk. Í kjölfar þessara hugmynda 

færðist áherslan yfir á að fatlaðir hefðu stjórn á eigin lífi í stað þess að vera háðir öðrum 

t.d. með því að búa á sambýli. Þessi áhersla varð mjög frelsandi fyrir fatlað fólk. Það 

þurfti ekki að breyta sér heldur átti samfélagið að breytast og það var engin þörf fyrir 

sjálfsvorkunn lengur heldur var leyfilegt að vera reiður. Áherslan varð á jafnan rétt 

fatlaðs fólks í samfélaginu í stað þess að fatlað fólk ætti að reiða sig á góðvilja fólks 

(Shakespeare, 2014, 12-13). 

Sjónarhornið er þó engan veginn gallalaust. Það hefur verið gagnrýnt fyrir að leggja 

ofuráherslu á samfélagslegar hindranir. Þrátt fyrir að hindranir í umhverfinu séu stór 

þáttur í því hvernig fatlað fólk upplifir sig má ekki líta framhjá skerðingunum, því þær 

geta vissulega valdið miklum sársauka og hindrunum í daglegu lífi fatlaðs fólks. Bent 

hefur verið á að sjónarhornið sé að litlu leyti byggt á vísindalegum rannsóknum, það sé 

í raun meira eins og öflugt hugmyndafræðilegt verkfæri til að nota í réttindabaráttunni 

(Söder, 2009, 69-71). Þriðja sjónarhornið er síðan norræna tengslalíkanið. 

2.2.4 Norræna tengslalíkanið 

Á Norðurlöndunum hefur fötlunarfræði verið tengd norræna velferðarkerfinu en t.d. í 

Bretlandi er tengingin meira við réttindabaráttu fatlaðs fólks. Rannsóknir á fólki með 

þroskaskerðingar hafa verið í forgrunni á Norðurlöndum og þá tengdar 

afstofnanavæðingu (Söder, 2009, 70). Sjónarhornið er í raun fjölskylda af hugmyndum 

frekar en einhver ein kenning. 

Rannveig Traustadóttir (2006, 26-27) hefur fjallað um hugmyndir Jan Tøssebro sem 

er norskur fræðimaður en hann heldur því fram að þrátt fyrir að Norðurlöndin hafi ekki 

einn sameiginlegan skilning á fötlun, megi finna þar sameiginlegar hugmyndir sem fjalli 

um tengsl einstaklings og samfélags. Tøssebro telur jafnframt að þar sem Norðurlöndin 

eigi það mikið sameiginlegt þegar kemur að skilgreiningum á fötlunum, sé hægt að tala 

um norrænan skilning. Hann telur upp þrjú meginatriði. Í fyrsta lagi þá skapast fötlun 

þegar til verður bil á milli umhverfis og einstaklings og þetta tvennt aðlagist ekki hvort 

öðru, t.d. þegar ekki er gert ráð fyrir margbreytileika í samfélaginu. Í öðru lagi er það 

sem ræður úrslitum um hvort skerðing verði að fötlun, tengt aðstæðum hverju sinni, það 
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er með öðrum orðum aðstæðubundið. Sem dæmi má nefna að það kemur fyrir alla 

einhverntímann að lenda í aðstæðum sem þeir ráða ekki við, t.d. þegar við förum til 

útlanda og tölum ekki tungumál þeirrar þjóðar sem við heimsækjum. Einnig getur 

einstaklingur verið með skerðingu eins og t.d. ADHD sem veldur honum örðugleikum í 

umhverfi, þar sem krafa er um að hafa hljótt og sitja kyrr, en í öðrum aðstæðum veldur 

skerðingin ekki vandræðum. Þriðji og síðasti þátturinn sem Tøssebro bendir á, er að 

fötlun er afstæð. Það hefur áhrif hvernig löggjafarvaldið skilgreinir fötlun. Það hefur t.d. 

verið mjög mismunandi í löndum Evrópu hvar mörkin liggja fyrir þroskaskerðingu, allt 

frá greindarvísitölu 50 til 85. Því er það mjög misjafnt hve stór hópur þjóðar telst með 

þroskaskerðingu. Aðstæður geta með öðrum orðum ráðið því hvort einstaklingur telst 

fatlaður, þannig hafa líkamlegir og/eða andlegir þættir viðkomandi ekki endilega áhrif á 

hvar þau mörk liggja. 

2.3 Samantekt 

Í kaflanum hefur verið fjallað um fötlun út frá ólíkum sjónarhornum. Læknisfræðilega 

sjónarhornið hefur verið á undanhaldi og í dag er lögð meiri áhersla á félagsleg 

sjónarhorn. Breska félagslega líkanið var undanfari annarra félagslegra sjónahorna og 

hefur það haft mikil áhrif á réttindabaráttu fatlaðs fólks. Lögð var áhersla á að fötlun 

væri tilkomin vegna umhverfisins og að einstaklingurinn þurfi ekki að breytast til að 

aðlagast óaðgengilegu samfélagi. 

Kaflinn gerir grein fyrir því hvernig opinber stefna verður til og skýrður munurinn á 

stefnumótun og stefnumörkun. Fjallað var um kenningar Kingdons um hvernig mál 

komast á dagskrá stjórnvalda, en Kingdon kallar það glugga tækifæranna þegar tækifæri 

skapast til meiriháttar breytinga. Þá var rætt um að embættismenn og fagfólk geti haft 

áhrif á hvaða mál komast á dagskrá. Mikilvægt er að velta fyrir sér hverjir taka þátt í 

stefnumótun og hvaða hagsmuna þeir hafi að gæta. Ef stjórnvöld eru ekki með nægt 

eftirlit með stefnu eða ef það eftirlit er á einhvern hátt óskýrt getur myndast stefnurek og 

hagsmunaaðilar geta þá fengið aukin völd. Útkoma stefnumótunar verður þá jafnvel allt 

önnur en upphaflega var lagt af stað með. Fjallað var um lagalegan skilning á fötlun í 

ljósi sögunnar og mikilvægi þess að horfa á fötlun út frá félagslegum skilningi.Í 

kaflanum var einnig rætt um að algengt sé hér á landi að kostnaðarmat við stefnur sé 

óraunhæft. 
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Árið 2011 markaði tímamót í réttindagæslu fatlaðs fólks hér á landi. Lög um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk voru sett. Í næsta kafla verður fjallað um þau sem og 

alþjóðlega samninga sem Ísland á aðild að. 
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3 Réttindi fatlaðs fólks 

Í þessum kafla verður greint frá aðdraganda þess að lög um réttindagæslu fatlaðs fólks 

nr. 88 /2011 voru sett. Einnig er farið yfir hvernig eftirliti er háttað með atvikum þar sem 

nauðung er beitt í starfi með fötluðu fólki. Þá er í kaflanum ennfremur fjallað um réttindi 

fatlaðra barna. Ekki er rætt um mismunandi fatlanir í kaflanum heldur er fjallað almennt 

um fatlað fólk og fötluð börn og réttindi þeirra. Einnig er fjallað um réttindi fatlaðra 

barna í ljósi alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að, svo sem mannréttindasamnings 

SÞ. fyrir fatlað fólk og Barnasáttmálann. 

Skoða þarf merkingu þess að vera fatlaður þegar fjallað er um réttarstöðu fatlaðs 

fólks. Skilgreina þarf hugtakið til þess að hægt sé að tryggja að fatlað fólk búi við 

sambærileg lífskjör og annað fólk. Ekki er að finna vel afmarkaða skilgreiningu á fötlun 

í íslenskum lögum. Skilgreining Sameinuðu þjóðanna er sú skilgreining sem helst er 

vísað til á alþjóðlegum vettvangi. Skilgreininguna má finna í 1. gr. Samnings sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, fatlað fólk verður fyrir hindrunum sem leiða til þess 

að fatlað fólk getur ekki tekið þátt í samfélaginu til jafns við aðra og það býr við 

langvarandi skerðingar sem geta verið líkamlegar, andlegar eða vitsmunalegar 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d). 

3.1 Þjónusta við fötluð börn og fullorðna 

Í desember 2006 lagði félagsmálaráðuneytið fram drög að stefnu um þjónustu við fötluð 

börn og fullorðna sem skyldi gilda árin 2007-2016. Sett var fram framtíðasýn í nokkrum 

liðum en þar er lögð áhersla á að jafnan skuli litið á fötlun út frá félagslegu sjónarhorni 

og að samfélagið skuli bjóða fötluðu fólki þjónustu, þannig að dregið sé úr afleiðingum 

skerðingarinnar (Félagsmálaráðuneytið, 2006a, 9 -10). Ráðherra tekur fram að stefnunni 

sé fyrst og fremst beint að þeim hópi og þeirri þjónustu sem fellur undir lög um málefni 

fatlaðra. Því er að mjög litlu leyti fjallað um menntamál eða heilbrigðismál en þau 

málheyra undir önnur ráðuneyti (Félagsmálaráðuneytið, 2006b, 10). Þessari vinnu var 

ætlað að vera hluti af stærri heild og árið 2011 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu 

um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðra 2012-2014 sem skyldi taka mið af samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks - Mannréttindasáttmálanum (Þingskjal 

1496/ 2011- 2012). Þessi áætlun var síðan framlengd til ársloka 2016. Eygló 

Harðardóttir, Félags- og húsnæðismálaráðherra, skipaði síðan starfshóp árið 2015. Hann 
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á að semja drög að nýrri framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 

(Velferðarráðuneytið, 2015). 

Eitt af markmiðunum í áætluninni er að bæta aðgengi í skólum þannig að aðgengi 

fyrir fatlaða nemendur verði í öllum skólum landsins enda er aðgengi, í víðum skilningi,4 

er lykilhugtak þegar fjallað er um mannréttindi samfélagshópa. Starfshópur sérfræðinga 

í mennta- og fötlunarmálum skuli semja viðmið og leiðbeiningar fyrir skólana í samráði 

við notendur og/eða fulltrúa þeirra. Eins og í mannréttindasamningi SÞ. fyrir fatlað fólk 

er aðgengi, í breiðum skilningi, eitt af lykilatriðunum. Ályktað er að fatlað fólk eigi að 

eiga kost á menntun sem samræmist áhugasviði og getu og hafa aðgengi að menntun í 

sama mæli og aðrir þjóðfélagsþegnar (Þingskjal 1496/2011-2012). 

Framkvæmdaáætlunin er nokkuð umfangsmikil. Í henni eru talin upp 43 verkefni. Að 

mati ríkisendurskoðunar var kostnaðaráætlunin ekki raunhæf og árangursmælikvarðar 

óljósir (Ríkisendurskoðun 2014, 8). Eins og kom fram hér að ofan var áætlunin 

framlengd til ársins 2016. Sú framlenging virðist hafa komið Sambandi Íslenskra 

sveitarfélaga í opna skjöldu og þar sem sveitarfélögin eru bæði stjórnvald og 

þjónustuveitandi taldi Sambandið að eðlilegra hefði verið að hafa meira samráð við það 

(Ríkisendurskoðun 2014, 8). Það að kostnaðaráætlun sé óraunhæf og 

árangursmælikvarðar óljósir er í samræmi við það sem Héðinn Unnsteinsson og Pétur 

Berg Matthíasson (2012, 169) komust að í rannsókn sinni á stefnumótun í íslenskum 

ráðuneytum. Þeirra niðurstaða var, að hér á landi sé sjaldnast gert kostnaðarmat á 

stefnum og þær sýni frekar fögur fyrirheit stjórnvalda en raunverulegar aðgerðir. 

Það er ljóst að þessari stefnu, sem upphaflega gilti til ársins 2014 og framlengd var 

til 2016, eru settar verulegar skorður vegna óraunhæfrar kostnaðaráætlunar. Vöntun á 

fjármagni er algeng ástæða þess að ekki gangi að framkvæma áætlanir stjórnvalda. Í 

mannréttindasáttmálanum er fjallað um þetta í 2. mgr. 4. gr. „Að því er varðar efnahags-

, félags-og menningarleg réttindi skuldbindur sérhvert aðildarríki sig til þess að gera 

ráðstafanir, eins og efni þess frekast leyfa…“ (Innanríkisráðuneytið, 2013). Af þessari 

grein má ráða að stjórnvöld geta skýlt sér á bakvið fjárhagsstöðu og tímaramma sem 

hafa verið settir um ákveðin verkefni. Það virðist einmitt hafa gerst varðandi það, sem 

hefur átt sér stað með framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks (Kristín Ólafsdóttir, 

2014, 19).  

                                                 
4 Með aðgengi í víðum skilningi er átt við aðgengi að byggingum, upplýsingum og möguleika fólks til tjáskipta 
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Samningur Sammeinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður af hálfu 

Íslands árið 2007. Í honum má finna fyrimynd þeirra réttinda sem koma fram í lögum 

um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (Innanríkisráðuneytið, e.d.). Í mannréttindasamningi 

SÞ. fyrir fatlað fólk komu ekki fram nein ný réttindi, heldur byggir samningurinn á fyrri 

mannréttindayfirlýsingum svo sem Mannréttindayfirlýsingu Evrópu, en talað var 

nauðsynlegt að gera samning sem skerpti á réttindum fatlaðs fólks sérstaklega (Devi, 

2011, 251). 

3.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Það er frekar nýtilkomið að farið sé að horfa á málefni fatlaðs fólks út frá 

mannréttindum. Þó er fatlað fólk stærsti minnihlutahópur heims. Algengt hefur verið að 

horfa á málefnið út frá velferðarsjónarmiði og fatlað fólk hefur oft á tíðum þurft að sitja 

undir forsjárhyggju og að litið sé á málefnið sem góðgerðarmálefni. Þróunin í átt að 

mannréttindasjónarmiðum hefur verið frekar hægfara og samfélagið hefur frekar lagt 

áherslu á aðgreiningu fatlaðs fólks heldur en hitt. Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks er því eitt stærsta framfaraskref í réttindabaráttu fatlaðra svo árum 

skiptir (Quinn, 2009, 89). Í 1. gr. samningsins kemur fram að markmiðið með honum  er 

að tryggja að fatlað fólk fái að njóta mannréttinda og mannfrelsis til jafns við fólks án 

fötlunar (Innanríkisráðuneytið, 2013). Mannleg reisn er jú hornsteinn allra mannréttinda 

og byggist á þeirri hugmynd að allt fólk sé jafn mikils virði. Ekki eigi að flokka fólk eftir 

framleiðslugetu þess það sé eða mismuna því á annan hátt. 

Aukin áhersla hefur verið undafarin ár á rétt fatlaðs fólks til fullrar samfélagsþáttöku 

og að fatlað fólk hafi öll þau sömu réttindi og aðrir samfélagshópar. Réttaröryggi skiptir 

miklu máli fyrir fatlað fólk þar sem það er minnihlutahópur sem í talsverðum mæli er 

háð opiberri þjónustu sökum fötlunar. Af því leiðir að allar réttar- og stjórnsýlsureglur 

eru sérlega mikilvægar fyrir þennan samfélagshóp. Þegar fjallað er um réttarstöðu fatlaðs 

fólks er nauðsynlegt að athuga vel hvað felst í því að vera fatlaður. Skilgreining á 

hugtakinu er mikilvæg til þess að stjórnvöld geti gert samfélagið betur í stakk búið til að 

tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra og skapað þeim skilyrði 

til þess að lifa eðlilegu lífi. Hugtakið er þó í stöðugri þróun og því ólíklegt að nokkurn 

tíma muni liggja fyrir endanleg skilgreining á því (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d). 

Ísland gerðist aðili að samningnum í mars 2007 en ekki er enn búið að fullgilda 

samninginn. Það ferli er þó í undirbúningi með lagabreytingum, en mörgum 
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hagsmunaðilum finnst ferlið ganga heldur hægt. Aðildarríkin, þar með talið Ísland, 

skuldbinda sig með þessum mannréttindasáttmála til að gera allt í sínu valdi til þess að 

fatlað fólk upplifi mannréttindi og mannfrelsi. Samningurinn áréttar einnig rétt fatlaðs 

fólks til menntunar. Þannig skuldbinda þjóðir, sem eiga aðild að samningnum, sig til að 

bjóða upp á menntun án aðgreiningar á öllum skólastigum (24. gr). Í 7. gr. samningsins 

er sérstaklega minnst á börn. Þar er tekið fram að þjóðir skuldbindi sig til að sýna börnum 

virðingu og að sjá til þess að ekki sé brotið á mannréttindum þeirra. Fötluð börn skulu 

njóta sömu mannréttinda og önnur börn. Þar með er talinn jafn réttur á að tjá skoðanir 

sínar og að það skuli styðja þau til þess að teknu tilliti til aldurs og fötlunar 

(Innanríkisráðuneytið, 2013). 

Lög nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk byggja á mannréttindasamningi 

SÞ. fyrir fatlað fólk. Þau mörkuðu tímamót í réttindagæslu fyrir fatlað fólk hér á landi. 

Næsti kafli fjallar um söulega þróun í réttindagæslu fatlaðs fólks frá árinu 1936 en þá 

mátti í fyrsta sinn sjá stefnu mótaða á Íslandi í málefnum fatlaðs fólks. Réttindagæsla 

fyrir fatlað fólk. 

3.3 Réttindagæsla fyrir fatlað fólk 

Fyrstu lögin þar sem sem stefna í málefnum fatlaðs fólks var mótuð, voru lög um 

fávitahæli nr. 18/1936 en síðar komu lög nr. 53/1967 um fávitastofnanir. Eins og sjá má 

af heitunum eru þessi lög mjög stofnanamiðuð. Árið 1979 voru lög um aðstoð við 

þroskahefta nr. 47/1979 samþykkt. Lögin náðu einungis til þroskaheftra en ekki til allra 

fatlaðra. Þarna má þó sjá vísi að því að þjónusta eigi ekki einungis að vera 

stofnanabundin heldur einnig í formi nærþjónustu. Í kjölfarið hófst uppbygging á 

þjónustu við þroskahamlaða (Friðrik Sigurðsson, 2012, 107). Næstu ár átti mikil 

hugarfarsbreyting sér stað og farið var að veita mannréttindum fatlaðs fólks meiri 

athygli. 

Árið 1981 var ár fatlaðs fólks samkvæmt ákvörðun Sameinuðu þjóðanna en 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 1976 hafði hvatt til þess að aðildarríkin huguðu 

betur að réttindum fatlaðs fólks. Hér á landi tóku lög um málefni fatlaðs fólks nr. 

41/1983 gildi í janúar árið 1984. Með þessum lögum er hugtakið fatlaður skilgreint í 

fyrsta skipti í íslenskum lögum (Brynhildur G. Flóvenz, 2004, 18). Í 2. gr. laga nr. 

41/1983 segir „[o]rðið fatlaður í þessum lögum merkir þá sem eru andlega eða líkamlega 

hamlaðir.“ Í 1 gr. laganna er síðan markmið þeirra skilgreint „[m]arkmið þessara laga er 
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að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna…“ 

Núgildandi löggjöf í málefnum fatlaðra tók við af þessari eða lög um málefni fatlaðs 

fólks, nr. 59/1992 (hétu áður lög um málefni fatlaðra). Í 1. gr. laganna segir um markmið 

þeirra að við framkvæmd þeirra sé tekið mið af alþjóðlegum skuldbindingum. 

Misvísandi skilgreiningar á fötlun má þó sjá í öðrum lögum um fatlað fólk. 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins sér um að greina skerðingar hjá börnum en í 2. gr. 

laga um Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, nr. 83/2003 segir „[m]eð fötlun er átt við 

ástand sem skapast þegar einstaklingur þarf fjölþætta þjónustu og aðstoð til langframa 

vegna alvarlegrar þroskaröskunar eða annarrar röskunar á færni.“ Þroskaröskun er 

skilgreind í sömu grein: „Með alvarlegri þroskaröskun er átt við meðfætt ástand sem 

veldur því að þroski og færni víkur frá því sem eðlilegt er talið og hindrar einstakling í 

að aðlagast venjulegum kröfum þjóðfélagsins án markvissrar aðstoðar á 

uppvaxtarárum.“ Þarna má greina læknisfræðilegan skilning á fötlun en ekkert er fjallað 

um umhverfislega þætti. Hætta er á að þetta viðhorf smiti út frá sér til fagfólks. Í drögum 

að stefnu Félagsmálaráðuneytisins í þjónustu við fötluð börn og fullorðna Mótun 

framtíðarþjónustu við fötluð börn og fullorðna 2007–2016 kemur hins vegar fram að 

mikilvægt sé að horfa á fötlun út frá félagslegum skilning. Þá er gengið út frá því að 

ástæður þess að fólk sem er með skerta færni geti ekki tekið fullan þátt samfélaginu, geti 

verið af félagslegum toga. Sjá má vísun í norræna tengslalíkanið þegar sagt er að 

félagslegur skilningur feli í sér að horft sé á tengsl einstaklings og umhverfis hans. 

Þannig sé mikilvægt að uppræta skilning sem byggist á vorkunnsemi og meðaumkun 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006b, 12 og 14). 

Áður en málaflokkur fatlaðs fólks var fluttur til sveitarfélaganna hafði komið fram 

gagnrýni á framkvæmd og eftirlit í málaflokknum. Byrjað var að huga að réttindagæslu 

árið 2007 en þá var skipaður starfshópur sem ætlað var að koma með tilögur um úrbætur, 

m.a. um hvernig draga mætti úr þvingun og valdbeitingu og hvernig mætti koma í veg 

fyrir að fatlað fólk yrði fyrir ólögmætri nauðung (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009). Úr varð lagafrumvarp um réttindagæslu fyrir fatlað fólk sem var unnið út frá 

tillögum sem starfshópurinn skilaði af sér árið 2009. Í greinargerðinni með 

lagafrumvarpinu um réttindagæslulög segir að talið hefði verið betra að hafa sérstök lög 

um réttindagæslu fatlaðs, fólk heldur en að hafa ákvæði um réttindagæslu í lögum um 

málefni fatlaðra. Aðalástæðan fyrir því er að lög um málefni fatlaðra eru þjónustulög. Í 

nýju lögunum kemur fram að ríkið muni hafa sjálfstætt eftirlit með því að ekki sé brotið 
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á réttindum fatlaðs fólks. Frumvarpið er samið með 12. gr. samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks í huga og er það mikilvægur þáttur í að innleiða 

samninginn í íslensk lög (Þingskjal nr. 1252/2010-2011). Í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fjallar 12. gr. um gerhæfi fatlaðs fólks, að tryggja eigi 

fötluðu fólki rétt til að taka eigin ákvarðanir og nauðsynlega aðstoð við að taka 

ákvarðanir eða með öðrum orðum beitingu gerhæfis og að virða beri óskir fatlaðs fólks 

(Innanríkisráðuneytið, 2013).  

Eins og venja er, var leitað eftir umsögnum um lagafrumvarpið. Meðal umsagna 

sem bárust vegna frumvarpsins var umsögn frá Barnaverndarstofu sem gerði 

athugasemd við að frumvarpinu virtist eingöngu ætlað að ná til lögráða aðila og að það 

liti út fyrir að gert væri ráð fyrir að foreldrar fatlaðra barna ættu að sjá um að gæta 

réttinda þeirra. Í umsögninni er bent á að þau úrræði sem eru nefnd í barnaverndarlögum 

eigi að koma til móts við börn þegar foreldrar geta, einhverra hluta vegna, ekki sinnt 

hlutverki sínu sem skyldi. Í tilfelli fatlaðra barna eru þó aðstæður oft aðrar og ekki 

endilega víst að foreldrar, geti ekki með viðunandi hætti uppfyllt skyldur sínar sem 

foreldrar, heldur er þörfin fyrir aðstoð oft vegna fötlunar barnsins. Börn, eins og þau sem 

eru efni þessar rannsóknar, eru ekki í sömu aðstöðu og ófötluð börn, þar sem þau eru 

bæði ólögráða og fötluð. Hætta er á að þessi börn fái ekki þá aðstoð sem þau þurfa, ef 

ekki er hugað að réttindum þeirra í lögum sem snúa að málefnum fatlaðs fólks (Arndís 

A.K. Gunnarsdóttir, 2011). Félags- og tryggingamálanefnd ræddi þær umsagnir sem 

sneru að börnum í athugasemdum sínum við lagafrumvarpið. Nefndin segir að 

mikilvægt sé að fötluð börn, ásamt fjölskyldum sínum, geti leitað til réttindagæslumanna 

og að réttindavaktin eigi einnig að veita þeim fræðslu. Að öðru leyti gerir nefndin ekki 

tillögur um ný ákvæði í lögunum sem snúi sérstaklega að fötluðum börnum, heldur 

bendir á að barnaverndarlög nái yfir öll börn ófötluð sem fötluð og að 1. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 fjalli um rétt barna á umönnun og að óheimilt sé að beita 

þau ofbeldi. Nefndin áréttar að horfa eigi til mannréttindasamnings SÞ. fyrir fatlað fólk 

við framkvæmd laganna og bendir á að þar sé sérstaklega fjallað um að fötluð börn eigi 

að njóta sömu mannréttinda og önnur börn. Nefndin telur að þar með sé fötluðum 

börnum veitt sú lagavernd sem þau þurfi (Þingskjal 1623/2010-2011). Árið 2102 voru 

sett lög um breytingu á lögum nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Um var að 

ræða nýjan kafla sem nefnist: ,,Ráðstafanir til að draga úr nauðung“. Ástæða þess að 

þessi kafli kom ekki inn í lögin strax í upphafi var að vinnuhópurinn sem vann að 

undirbúningi lagafrumvarpsins til laga nr. 88/2011 taldi að meiri tíma þyrfti til að 
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undirbúa ákvæði um aðgerðir til að draga úr nauðung. Málefnið þótti mikilvægt og 

viðkvæmt, þar sem það varðaði mannréttindi fatlaðs fólks og því mikilvægt að vanda 

sérstaklega til lagasetningarinnar (Þingskjal 1252/2010-2011). Hér á eftir verður fjallað 

nánar um þennan hluta laganna. 

3.4 Ráðstafanir til að draga úr nauðung 

Sá kafli réttindagæslulaganna, er nefnist ráðstafanir til að draga úr nauðung í þjónustu 

við fatlað fólk kom eins og áður sagði til sögunnar árið 2012. Velferðarráðherra lagði 

fram frumvarp til laga nr. 59/2012 um breytingu á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað 

fólk. Í greinargerðinni sem fylgir frumvarpinu kemur fram að þrátt fyrir almenna 

vitneskju starfsfólks í málaflokki fatlaðra um beitingu nauðungar í starfi þá hafi opinber 

umræða verið af skornum skammti. Í frumvarpinu er lagt til bann við nauðung, nema í 

neyðartilvikum. Lagt er til að hægt sé að sækja um undanþágu til þess að koma í veg 

fyrir sjálfsskaða, líkamstjón á öðrum eða stórfellt eignatjón (Þingskjal 1124/2011-2012). 

Þetta samræmist því sem kemur fram í mannréttindasamningi SÞ. fyrir fatlað fólk um að 

fatlað fólk eigi ekki að þurfa að sæta ómannúðlegri meðferð eða vera svipt frelsi sökum 

fötlunar (Innanríkisráðneytið, 2013). 

Í 2. gr, laga nr. 59/2012 um breytingu á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk lið 

e er kveðið á um sérstakt sérfræðiteymi sem skuli veita umsögn um undanþágubeiðnir 

áður en þær fara fyrir undanþágunefnd, sem á m.a. að hafa sérhæfða þekkingu á 

mannréttindum fatlaðs fólks. Ennfremur er tiltekið, að hægt er að sækja um undanþágu 

frá banni við að beita nauðung t.d. til að koma í veg fyrir að einstaklingur skaði sjálfan 

sig eða aðra. Það er einnig er hægt að sækja um undanþágu vegna fyrirbyggjandi aðgerða 

sem ætlað er að koma í veg fyrir skaða. Nauðung er heimil í neyðartilvikum t.d. ef koma 

þarf í veg fyrir meiriháttar líkams- eða eignatjón. Í þeim tilfellum þarf að tilkynna atvikið 

með sérstakri atvikaskráningu innan viku. Samkvæmt 13. gr. laganna þá þarf slík 

atvikaskráning að innihalda upplýsingar um tímalengd atviks, hvernig framkvæmdin 

var,hverjir voru að verki og að lokum hvort eitthvert líkams- og/eða eignatjón hafi orðið. 

Í lögunum er lögð sú skylda á ráðherra að skipa sérfræðiteymi með allt að sjö 

einstaklingum. Hlutverk teymisins er m.a. að taka við tilkynningum um beitingu 

nauðungar og veita ráðgjöf um hvað teljist til nauðungar og um ráðstafanir til að draga 

úr nauðung (Þingskjal 1124/2011-2012). Í reglugerð nr. 970/2012 um sérfræðiteymi um 

aðgerðir til draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk er fjallað nánar um 

teymið og hlutverk þess. Ráðherra á að skipa sérfræðiteymi til 7 ára í senn og í 2. gr. 
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reglugerðarinnar segir að forstöðumenn eða þjónustuaðilar eigi að leita eftir ráðgjöf 

sérfræðiteymisins telji þeir sig þurfa að beita einstakling nauðung eða ef þeir telji líkur 

á að til þess geti komið. Einnig kemur fram að persónulegur talsmaður eða 

réttindagæslumaður geti tekið frumkvæði að því að hafa samband hafi forstöðumaður 

eða þjónustuaðilar ekki gert það. Í 5. gr. kemur fram að teyminu er einnig ætlað að taka 

við tilkynningum um beitingu nauðungar í neyðartilvikum og bjóða fram aðstoð sína 

berist fleiri en þrjár tilkynningar um beitingu nauðungar í neyðartilvikum vegna sama 

einstaklings. Ferlið er skýrt með eftirfarandi mynd frá Velferðarráðuneytinu. 
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Mynd 1 Leiðbeiningar um umsóknarferil vegna banns við beitingu nauðungar og fjarvöktunar 

(Velferðarráðuneytið, e.d.) 

 

Hluti af réttindavakt Velferðarráðuneytisins eru svo réttindagæslumenn sem fjallað er 

um í reglugerð nr. 973/2012. Í 5. og 6. gr. reglugerðar um réttindagæslumenn nr. 

973/2012 kemur fram að ef einhver telur að brotið sé á rétti fatlaðs einstaklings eða 



35 

verður vitni að því að réttur fatlaðs einstaklings sé ekki virtur ber honum að tilkynna það 

til réttindagæslumanns. Réttindagæslumenn geta aðstoðað við að koma ábendingum til 

viðeigandi aðila og óskað eftir úrbótum. Einnig getur réttindagæslumaður sjálfur 

ákveðið að taka mál upp. 

Eins og venja er bárust umsagnir um lagafrumvarpið um ráðstafanir til að draga úr 

nauðung. Rannsóknarsetur í fötlunarfræðum var meðal umsagnaraðila. Það taldi að 

frumvarpið væri mikið framfaraskref og að virðing fyrir mannréttindum fatlaðs fólks 

myndi aukast. Áréttað var mikilvægi þess að skilgreina hvenær leyfilegt væri að beita 

nauðung (Rannveig Traustadóttir, 2012). Umboðsmaður barna sendi einnig inn umsögn 

og benti á að börn og fullorðnir eigi að hafa sömu mannréttindi og að fötluð börn gangi 

í skóla og/eða dvelji á skammtímavistunum. Þess vegna þurfi að gera skýrari grein í 

lögunum fyrir þeirri ábyrgð sem þessar stofnanir hafi og leggja mikla áhersla á að huga 

að því hvernig megi draga úr nauðung í þjónustu við börn (Margrét María Sigurðardóttir, 

2012). Í áliti velferðarnefndar Alþingis er sérstaklega nefnt að umsagnaraðilar hafi rætt 

nauðsyn þess að gæta að réttindum fatlaðra barna. Fötluð börn séu beitt nauðung innan 

veggja skólanna en þeim tilvikum mætti fækka með því að starfsfólk fái meiri fræðslu 

um málefnið. Velferðarnefnd tók í umsögn sinni undir þessi sjónarmið (Þingskjal 1419 

/2011-2012). Það skýtur því skökku við að þrátt fyrir þetta er frumvarpið samþykkt 

óbreytt. Það komu því ekki inn nein ákvæði er snúa sérstaklega að réttindagæslu fyrir 

fötluð börn í grunnskólum eða leikskólum. Í áðurnefndum lögum nr. 59/2012 er í 16. gr. 

fjallað um að forráðamenn þurfi að samþykkja beiðni um undanþágu. Að því 

undanskildu er ekki frekari umfjöllun um börn í lögunum.  

Umboðsmaður barna túlkar lög um réttindagæslu þannig að þau nái yfir börn í t.d. 

grunnskólum. Embættið sendi félags- og húsnæðismálaráðherra fyrirspurn í maí 2015 

með ósk um svör við því hvort þjónusta við börn í daglegu lífi þeirra, t.d. í grunnskólum 

falli undir þann kafla laga nr. 88/2011, sem fjallar um ráðstafanir til að draga úr nauðung. 

Óskað var eftir nánari skýringum ef svo væri ekki. Umboðsmaður barna telur að 10. gr. 

laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk taki til allra sem veita fötluðu fólki þjónustu á 

heimilum þeirra sem og í daglegu lífi eins og t.d. í grunnskólum (Umboðsmaður barna, 

2015a). Í lögum nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk segir í 10. gr: 

Öll beiting nauðungar í samskiptum við fatlað fólk er bönnuð nema veitt hafi verið undanþága á 

grundvelli 12. gr. eða um sé að ræða neyðartilvik skv. 13. Gr…Ákvæði þessa kafla taka til allra 

þeirra sem veita fötluðu fólki þjónustu á heimilum þess og í daglegu lífi... 
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Einnig óskaði Umboðsmaður barna eftir upplýsingum um hvort undanþágunefnd um 

bann við beitingu nauðungar hefði vísað frá málum sem tengjast nauðung í daglegu 

lífi barna. Í svari ráðuneytisins kemur fram að lögunum sé ætlað að ná til barna og 

fullorðinna en hins vegar nái lögin ekki til forsjáraðila eða þeirra sem annast börn 

tímabundið, svo sem leikskóla, grunnskóla og skammtímavistana. Um undanþágur 

frá nauðung svarar ráðuneytið því til að það sé þjónustuaðili sem þurfi að leggja fram 

slíka beiðni en ekki forsjáraðilar, þeir þurfi þó að veita upplýst samþykki. Þegar fötluð 

börn búa hjá foreldrum/forsjáraðilum og sækja skóla, eins og þeim ber, þá þarf 

skólinn að sækja um til forsjáraðila um heimild til beitingu nauðungar. Að öðru leyti 

vísaði ráðherra málinu áfram til undanþágunefndar. Umboðsmaður barna taldi þessi 

svör ekki ásættanleg og sendi því ráðherra svarbréf þar sem hann bendir á að hann 

telji þetta ekki í samræmi við orðalag laganna. Jafnframt segir Umboðsmaður að 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins megi túlka á þann hátt að börn 

eigi sjálfstæð réttindi. Forsjáraðilar geti þannig ekki gefið öðrum leyfi til að beita barn 

sitt nauðung og brjóta þannig á réttindum þess (Umboðsmaður barna 2015a). 

Í handbók um innleiðingu Barnasáttmálans kemur fram að vegna aldurs séu börn 

yfirleitt háð foreldrum sínum og stjórnvöldum til að gæta réttinda sinna. Í tengslum við 

3. gr. Barnasáttmálans eru stjórnvöld hvött til þess að huga að óháðri lögfræðiþjónustu 

við börn til þess að tryggja að ávallt sé það, sem barninu er fyrir bestu, haft í huga 

(Hodgkin og Newell, 2007, 232). Úr þessu má lesa það sama og Umboðsmaður barna 

hefur verið að benda á, að börn eigi sjálfstæð réttindi og það sé skylda stjórnvalda 

samkvæmt Barnasáttmálanum að hafa ávallt í huga það sem barni er fyrir bestu.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins fjallar síðan nánar um réttindi 

allra barna. Hann markaði þáttaskil í þeim skilningi að lögð er áhersla á að börn séu 

sjálfstæðir einstaklingar sem beri að virða og að þau eigi að fá að vera fullgildir 

þátttakendur í þjóðfélaginu (Vefur um réttindi barna, fyrir börn unglinga og fullorðna, 

e.d.). Nánar er fjallað um samningin í næsta kafla. 

3.5 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Í Barnasáttmálanum eru nokkrar grundvallarreglur sem ganga í gegnum hann allan. Þær 

eru bann við mismunun, að alltaf eigi að hafa í huga það sem er barni fyrir bestu og að 

lög eigi að tryggja vernd barna, allir hafi rétt til lífs og þroska og að lokum að börn eigi 
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rétt á að fá að tjá sig um sínar skoðanir og tjá sig um mál er þau varða fyrir dómstólum 

(Vefur um réttindi barna, fyrir börn unglinga og fullorðna, e.d.). 

 Í 2. gr. sáttmálans er sérstaklega minnst á fötluð börn en þar kemur eftirfarandi fram:  

Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á 

um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 

tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, 

þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris 

þess eða lögráðamanns. (Vefur um réttindi barna, fyrir börn unglinga og fullorðna, 

e.d.)  

Í 19. gr. Barnasáttmálans stendur eftirfarandi:  

Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félags- og 

menntunarmála til að vernda barn gegn hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, 

misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, illri meðferð eða notkun, þar á meðal kynferðislegri 

misnotkun, meðan það er í umsjá annars eða beggja foreldra, lögráðamanns eða lögráðamanna, eða 

nokkurs annars sem hefur það í umsjá sinni. (Vefur um réttindi barna, fyrir börn unglinga 

og fullorðna, e.d.)  

Barnasáttmálinn er orðinn að lögum hér á landi en lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 19/2013 voru samþykkt í október árið 2013. Ísland undirritaði 

samninginn 1990 en fullgilti hann árið 1992 (Umboðsmaður barna, 2014). Það má því 

sjá að langur tími leið á milli undirritunar og lögfestingar. Barnaheill fagnaði þessum 

lögum í umsögn sinni og benti á að núna væri hægt að vísa í Barnasáttmálann fyrir 

íslenskum dómstólum. Samtökin bentu á að þá grundvallarreglu að alltaf eigi að hafa 

það sem er barninu fyrir bestu að leiðarljósi (Erna Reynisdóttir, 2012). Umboðsmaður 

barna benti á í umsögn sinni við frumvarp til laga um Barnasáttmálann að sumir dómar 

hafi gengið þvert á innihald sáttmálans, þrátt fyrir að hann hafi verið fullgiltur hér árið 

1992 og Ísland þannig skuldbindið sig til að framfylgja honum (Margrét María 

Sigurðardóttir, 2012). Öryrkjabandalagið benti sérstaklega á að réttindi fatlaðra barna 

hafi oft og tíðum ekki verið virt (Guðmundur Magnússon, 2012). Velferðarnefnd 

Alþingis benti sömuleiðis á að það væri ekki oft sem dómstólar hefðu vísað í 

Barnasáttmálann (Þingskjal 944/2012-2013). Lög um Barnasáttmálann nr. 19/2013 

þóttu mikið fagnaðarefni og þrátt fyrir að Ísland væri löngu búið að staðfesta 

Barnasáttmálann þá var talið að það hefði mun meiri áhrif að um íslensk lög sé að ræða 

þegar horft er til Barnasáttmálans í dómum er viðkoma börnum. 
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Barnaverndarlög fjalla svo enn frekar um réttindi barna hér á landi. Þau voru 

samþykkt á Alþingi árið 2002. Áherslan í lögunum er á að bæta réttarstöðu barna 

almennt. (Þingskjal 403/2001-2002). 

3.6 Barnaverndarlög 

Í 1. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur eftirfarandi fram: 

Börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska. 

[Allir sem hafa uppeldi og umönnun barna með höndum skulu sýna þeim virðingu og umhyggju 

og óheimilt er með öllu að beita börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Foreldrum ber að 

sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo 

sem best hentar hag og þörfum þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður 

og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna.]1) 

Í 4. gr. segir eftirfarandi í 1. og 2. mgr.:  

Í barnaverndarstarfi skal beita þeim ráðstöfunum sem ætla má að barni séu fyrir bestu. Hagsmunir 

barna skulu ávallt hafðir í fyrirrúmi í starfsemi barnaverndaryfirvalda. 

Í störfum sínum skulu barnaverndaryfirvöld taka tillit til sjónarmiða og óska barna eftir því sem aldur þeirra 

og þroski gefur tilefni til. 

Þetta samræmist því sem kemur fram í Barnasáttmálanum barnsins um að ávallt skuli 

hafa í huga það sem er barni fyrir bestu og að börn eigi að fá að tjá sig um mál er varða 

þau í samræmi við þroska þeirra. Í lögunum er svo fjallað um hlutverk 

barnaverndarnefnda í 12. gr.: 

Hlutverk barnaverndarnefnda er eftirfarandi:  

Eftirlit. Barnaverndarnefndir skulu kanna aðbúnað, hátterni og uppeldisskilyrði barna og meta sem 

fyrst þarfir þeirra sem ætla má að búi við óviðunandi aðstæður, sæti illri meðferð eðaeigi í 

alvarlegum félagslegum erfiðleikum. 

1. Úrræði. Barnaverndarnefndir skulu beita þeim úrræðum samkvæmt lögum þessum til verndar börnum 

sem best eiga við hverju sinni og heppilegust þykja til að tryggja hagsmuni og velferð þeirra. 

2. Önnur verkefni. Barnaverndarnefndir hafa með höndum önnur þau verkefni sem þeim eru falin í 

þessum lögum og öðrum lögum. Heimilt er sveitarstjórn að fela barnaverndarnefndum frekari 

verkefni sem varða aðstæður barna og ungmenna í umdæmi hennar. 
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Í 82. gr. kemur eftirfarandi fram í 3. mgr.:  

Óheimilt er að : 

[a beita barn líkamlegum eða andlegum refsingum, 

[b. beita þvingunarráðstöfunum eða alvarlegum agaviðurlögum nema það teljist nauðsynlegt til að 

ná lögmætum markmiðum, til verndar lífi, heilsu og þroska viðkomandi barns eða annarra barna, 

lífi eða heilsu starfsmanna eða til verndar eignum. 

Í athugasemdum félagsmálaráðherra við frumvarpið tiltekur hann sérstaklega 82. gr. 

barnaverndarlaganna er lýtur að réttindum barna inni á meðferðarheimilum og 

stofnunum. Fjallað er um þvingunarráðstafanir og í ljósi þess sem hafði kom fram í 

skýrslum um beitingu þvingana á meðferðarheimilum á vegum ríkisins þótti nauðsynlegt 

að setja skýran lagaramma utan um beitingu þvingunarráðstafana (Þingskjal 403/2001-

2002). Því eru þessi ákvæði sett inn í lögin. Meðferðarheimili á vegum ríkisins eru í raun 

skammtímavistanir og því, eins og félags- og húsnæðismálaráðherra tekur fram í 

svarbréfi sínu til Umboðsmanns barna, gilda ekki lög um réttindagæslu fyrir fatlaða þar. 

Í barnaverndarlögum er, eins og áður kom fram, meira verið að fjalla um börn almennt 

og ekki endilega börn á stofnunum og í lögunum er ekki sérstaklega minnst á börn með 

þroskaröskun eða aðrar greiningar. Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk taka til fatlaðra 

barna sem dvelja langdvölum á stofnunum. Þau gilda almennt ekki um börn í 

skammtímaúrræðum eins og t.d. skólum, því er þetta óklárað verk. Í reglugerð nr. 

1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins er ákvæði um bann við 

líkamlegu inngripi, nema í neyð, en í reglugerðinni kemur ekkert fram sem tengist 

fötluðum börnum. 

3.7 Samantekt 

Fjallað hefur verið um stefnumörkun Velferðarráðuneytisins í þjónustu við fötluð börn 

og fullorðna. En þar er tekið fram að eigi að líta á fötlun út frá félagslegu sjónarhorni og 

rætt um samspil fötlunar og umhverfis. Í kaflanum var fjallað um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og þau tímamót sem samningurinn markaði. Í 

samningnum er lögð áhersla á að horfa á fötlun frá félagslegu sjónarmiði. Fjallað var um 

undanfara réttindagæslu laga fyrir fatlaða í þessum kafla. Lög um réttindagæslu fyrir 

fatlað fólk taka til fatlaðra barna sem dvelja langdvölum á stofnunum en gildaalmennt 

ekki um börn í skammtímaúrræðum eins og t.d. skólum því er þetta óklárað verk. Í 
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umsögnum um lögin má sjá að margir hafa velt fyrir sér réttindum fatlaðra barna. En 

þær ábendingar hafa þó ekki skilað sér í lögin sjálf. 

Í kaflanum sérstaklega um þau réttindi barna sem koma fram í lögum um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og barnaverndarlögum. Ljóst er að lögin um 

barnasáttmálann voru mikilvæg viðbót við réttindagæslu allra barna og að dómstólar 

þurfa að horfa til þeirra þegar dæmt er í málefnum er snúa að börnum. Reglugerð nr. 

1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins er ákvæði um bann við 

líkamlegu inngripi nema í neyð en í reglugerðinni kemur ekkert fram sem tengist 

fötluðum börnum. Hér á eftir er fjallað um grunnskólalög og reglugerðir sem taka 

tilgrunnskólans til að gera nánari grein fyrir réttindum og skyldum barna í grunnskólum 

sem og starfsfólks í skólum. 
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4 Stefna um skóla án aðgreiningar  

Í þessum kafla verður fjallað um upphaf stefnu um skóla án aðgreiningar, viðhorfin sem 

koma fram í orðræðunni um skóla án aðgreiningar og helstu gagnrýni á stefnuna og 

framkvæmd hennar. Í 17. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla kemur fram að nemendur 

sem eru fatlaðir í skilningi 2. gr. laga um málefni fatlaðra og aðrir sem eiga við sértæka 

erfiðleika að stríða eigi rétt á að komið sé til móts við þá í námi. Í Aðalnámsskrá 

grunnskóla kemur einnig fram að leggja eigi áherslu á að útrýma hvers konar mismunun 

og að borin skuli virðing fyrir mismunandi þörfum mismunandi einstaklinga (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011a, 43). Í 24 gr. mannréttindasamnings SÞ. er einnig 

áréttaður réttur fatlaðs fólks til menntunar. Þjóðir sem eiga aðild að samningnum 

skuldbinda sig til að bjóða upp á menntun án aðgreiningar á öllum skólastigum 

(Innanríkisráðuneytið, 2013). 

Í skýrslu starfshóps sem ætlað var að leggja mat á framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar, kemur fram að á árunum 2005-2012 hafi 26 % nemenda fengið bæði 

sérkennslu og stuðning til náms. Af þessum hópi voru 63% með formlega greiningu frá 

Greiningarstöð ríkisins eða öðrum fagaðilum. Flestir þeirra nemenda, sem voru með 

greiningu og stuðning til nám,s voru á miðstigi og unglingastigi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015, 2). Ljóst er að það er vaxandi fjöldi nemenda með ýmiss 

konar sérþarfir. Skóli án aðgreiningar á að koma til móts við þessa nemendur og því 

getur kennarastarfið verið flóknara og meira krefjandi í dag en oft áður (Ingibjörg 

Karlsdóttir í samvinnu við Ellen Calmon, 2013, 49). 

4.1 Stefna skóla án aðgreiningar kemst á dagskrá 

Árið 1994 kemur hugtakið skóli án aðgreiningar fyrst fram í íslenskri þýðingu á 

Salamanca yfirlýsingunni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015, 2). Salamanca 

yfirlýsingin fjallar um stefnu og framkvæmd í málefnum nemenda með sérþarfir. Hún 

er afrakstur alþjóðlegrar ráðstefnu um menntun nemenda með sérþarfir sem var haldin á 

vegum Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og ríkisstjórnar 

Spánar í júní 1994,í borginni Salamanca á Spáni. Í henni kemur m.a. fram að besta leiðin 

til að sigrast á fordómum sé skóli án aðgreiningar, þannig sé hægt að móta samfélag án 

aðgreiningar. Nemendum með sérþarfir skuli mætt þar sem þeir eru og kennsluaðferðir 

aðlagaðar að þeim. Skorað er á stjórnvöld allra landa að gera það að stefnu sinni að öll 

börn hafi tækifæri til að ganga í almennan grunnskóla og að þau láti fjármagn í 
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menntakerfið svo að hægt sé að hafa skóla án aðgreiningar. Í yfirlýsingunni er lögð 

áhersla á að menntun teljist til grundvallarmannréttinda og að menntun í sérskóla fyrir 

fötluð börn eigi að vera alger undantekning og einungis ef brýna nauðsyn ber til. Öll 

fjárveiting og stefnumótun stjórnvalda á að ganga út frá stefnu um skóla án aðgreiningar. 

Kennsluaðferðir eigi þannig að taka mið af ólíkum einstaklingum þar sem það komi 

öllum börnum til góða, fötluðum sem ófötluðum (UNESCO og Menntamálaráðuneytið 

Spáni, 1994). 

Lög nr. 66/1995 um grunnskóla koma í kjölfarið á Salamanca yfirlýsingunni.Í þeim 

segir að nemendur með sérþarfir eigi rétt á kennslu við sitt hæfi og þannig ítrekað og 

tekið undir með Salamanca yfirlýsingunni að allir eigi að geta gengið í sinn heimaskóla. 

Foreldrar geta þó sótt um skólavist fyrir barnið í sérskóla, telji þeir kennsluna ekki við 

hæfi barnsins. Með þessum lögum fluttist málaflokkurinn yfir til sveitarfélaga sem leiddi 

til grundvallarbreytingar í skipulagi menntamála. Í greinargerð með frumvarpinu segir, 

í athugasemdum við 37. gr., að lagagreinin undirstriki að grunnskólinn sé fyrir alla og 

að aðlaga skuli kennslu að nemendum. Það er einnig áréttað að þetta sé í samræmi við 

lög um málefni fatlaðra (Þingskjal 131/1994). Stefnan var svo endanlega lögfest í lögum 

nr. 91/2008 um grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2015, 10). 

Í 2. gr. reglugerðar nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir er skóli án aðgreiningar 

skilgreindur á eftirfarandi hátt: „Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í 

heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt 

réttlæti að leiðarljósi.“ 

Hugtakið skóli án aðgreiningar, öðru nafni skóli margbreytileikans eða skóli fyrir 

alla, á þannig rætur sínar að rekja til hugmynda um samfélagslegan jöfnuð og félagslegt 

réttlæti. Stefnan hefur þróast úr því að vera stefna um blöndun í skólum í það að verða 

stefna um margbreytileika. Þetta er stefna mannúðar og réttlætis sem þó er ekki alltaf 

auðveld í framkvæmd (Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 2014, 5-9). Almennt talað 

nýtur stefnan þó stuðnings og er talin af hinu góða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015, 1). Í alþjóðlegri yfirlýsingu um menntun fyrir alla (e. 

The World Declaration on Education for All) er sérstaklega tekið fram að það þurfi að 

tryggja aðgang að menntun fyrir minnihlutahópa, svo sem fátæk börn, flóttafólk og ekki 

síst fatlað fólk. Mikilvægt sé að þessir hópar hafi jafnan aðgang að menntakerfinu á við 

aðra (UNESCO, 1990, 5). 
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Lög nr. 59/1907 um fræðslu barna voru fyrstu lögin um skólaskyldu á Íslandi. Lögin 

náðu þó ekki til fatlaðra barna. Í lögum nr. 63/1974 1. gr. kemur fyrst fram skólaskylda 

fyrir öll börn. 

Grunnskólanefnd, sem Magnús Torfi Ólafsson þáverandi menntamálaráðherra 

skipaði til endurskoða grunnskólafrumvarp sem komið hafði fram árið 1970 og náði 

aldrei að verða að lögum, lagði fram umsögn við 1. gr. lagafrumvarpsins til laga nr. 

63/1974. Í umsögninni segir að mikilvægt sé að seinfærir nemendur hafi tækifæri til 

þess að stunda nám á sínum hraða og að þeir fái viðeigandi námsaðstoð (Þingskjal 

9/1973). Í 51. gr. laga nr. 63/1974 um grunnskóla er sagt að að börn sem eru seinþroska 

og geti því ekki fylgt venjulegri kennslu í einhverjum námsgreinum, eigi rétt á að fá 

kennslu sem hentar þeim. Grunnskólanefnd segir, í athugasemdum sínum við þessa 

grein, að greininni sé ætlað að styðja enn frekar við það að öll börn fái kennslu við sitt 

hæfi. Í athugasemdunum við lagafrumvarpið er fjallað um hvernig skipulag á 

kennslunni eigi að vera fyrir þau börn sem þurfi á sérúrræðum að halda, innan skólans. 

Skipan kennslunnar eigiað fara eftir því, á hve háu stigi vanfærni einstaklinganna sé. 

Frá félagslegu sjónarmiði telur gunnskólanefndin rétt að eins mörg hinna svokölluðu 

afbrigðilegu barna og mögulegt er eigi að vera í almennum grunnskólum (Þingskjal 

9/1973). 

Í 3.tl. 48. gr. laga nr. 49/1991 um grunnskóla, er tekið fram að starfsemi skuli vera 

þannig að engum sé mismunað vegna fötlunar. Í 53. gr. er síðan rætt um að börn með 

sérþarfir, að mati sérfræðinga, eigi rétt á kennslu við sitt hæfi, og í lið 2 kemur fram að 

að stefnan sé að allir gangi í sinn heimaskóla. Í athugasemdum menntamálaráðherra við 

53. gr. kemur fram að þessari lagagrein sé ætlað að tryggja að allir nemendur hafi jöfn 

tækifæri til náms, kennsla eigi að vera einstaklingsmiðuð og að hún eigi að fara fram í 

heimaskóla (Þingskjal 192/1990).  

Kristjana Jokumssen skoðaði, í meistararverkefni sínu Mannréttindi í orðræðu um 

sérskóla og skóla án aðgreiningar, viðhorfin til skóla án aðgreiningar og sérskóla. Hún 

lagði áherslu á að skoða orðræðuna í fjölmiðlum og tók jafnframt viðtöl við foreldra 

þroskahamlaðra barna. Niðurstöður hennar benda til þess að, þrátt fyrir að 

stuðningsaðilar skóla án aðgreiningar og sérskólar noti mannréttindi barna sem 

röksemdir fyrir málflutningi sínum, þá geri þeir það á mjög ólíkan hátt. Nánar verður 

fjallað um orðræðu og viðhorf til skóla án aðgreiningar í næsta kafla. 
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4.2 Viðhorf fagfólks og almennings  

Hjá Reykjavíkurborg er leiðarljós stefnunnar um skóla án aðgreiningar svohljóðandi: 

„Grunnskólar Reykjavíkur eru án aðgreiningar þar sem allir nemendur eru virkir og 

fullgildir þátttakendur í skóla- og námssamfélaginu á jafnréttisgrunni.“ Lögð er áhersla 

á sveigjanlegt nám og fjölbreytt námsumhverfi þar sem komið sé til móts við nemendur. 

(Reykjavíkurborg, Skóla- og frístundasvið, 2012, 5). 

Það eru tveir sérskólar í Reykjavík; Klettaskóli og Brúarskóli. Klettaskóli er fyrir börn 

með þroskahamlanir. Annars, vegar börn með miðlungs til alvarlegrar þroskahömlunar, 

án viðbótar fatlana og hins vegar nemenda með væga þroskahömlun og viðbótarfötlun 

t.d. einhverfu (Reykjavík, e.d.). Brúarskóli er skóli fyrir börn í 4. – 10. bekk sem eiga 

við alvarlegan geðrænan og tilfinningalegan vanda að etja,börn sem stríða við félags- og 

hegðunarerfiðleika og nemendur sem eru í vanda vegna afbrota eða fíkniefnaneyslu. 

Brúarskóli sinnir einnig ráðgjöf og handleiðslu fyrir almenna grunnskóla, meðal annars 

vegna hegðunarvanda nemenda (Brúarskóli, e.d.). Markmiðið með handleiðslunni er 

m.a. að kennarar verði færari í að gera áætlanir, vegna alvarlegra atferlis- og 

hegðunarörðugleika, og framfylgja þeim (Reykjavíkurborg, Skóla- og frístundasvið, 

2012, 49). Klettaskóli varð til við sameiningu Öskjuhlíðar- og 

Safamýrarskóla.Samkvæmt skýrslu starfshóps um tilhögun náms og kennslu nemenda 

með þroskahömlun á áherslan á að vera á list- og verkgreinar sem og hreyfikennslu, 

önnur kennsla eins og t.d. bóknám er svo flokkuð undir samheitinu ýmis konar kennsla. 

Í skýrslunni kemur framað foreldrum mikið fatlaðra nemenda sé gefinn kostur á 

skólavist fyrir börn sín í sérskólum og sérdeildum (Hrund Logadóttir, 2010, 8). 

Viðhorf foreldra og kennara til stefnu um skóla án aðgreingar voru rannsökuð á 

árunum 2008-2013. Foreldrar og kennarar voru spurðir um viðhorf til skóla án 

aðgreiningar og til þess að öll börn geti gengið í sinn heimaskóla. Niðurstöður voru að 

62% foreldra töldu það mjög eða frekar mikilvægt að öllum börnum óháð getu eða fötlun 

gefist kostur á að sækja sinn hverfisskóla og um það bil helmingur kennara telur það 

mjög eða frekar mikilvægt. Kristjana Jokumsen (2013) bendir á að þeir sem styðji stefnu 

um skóla án aðgreiningar, vinni út frá þeirri hugmyndafræði að stefnan sé byggð á 

mannréttindum fyrir alla og banni við hvers konar mismunun. Skóli án aðgreiningar er 

þannig opinbera stefnan og sérskólar samræmast ekki þeirri stefnu. Þeir aðilar sem styðja 

sérskóla nefna helst að innan þeirra hafi byggst upp mikil fagþekking á menntun fatlaðra 

barna og að þeir skólar séu betur fjármagnaðir Börn með þroskaröskun þurfi alltaf 
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einhvers konar sérúrræði og því henti sérskóli betur. Að mati Kristjönu þá virðist sem 

umræða meðal almennings sé til stuðnings sérskólum, þrátt fyrir að allir opinberir aðilar 

styðji skóla án aðgreiningar og lög um þá byggi á alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. 

Umræða meðal almennings, sé þannig enn sterklega undir áhrifum eldri hugmynda um 

aðskilnað. Kristjana byggir þetta á greiningu á orðræðu um sérskóla og skóla án 

aðgreiningar, sem kemur fram í netmiðlum janúar–maí 2011. Almenningur geti þannig 

speglað sig betur í umræðunni um sérskóla undir því yfirskyni að börnin okkar eigi jú 

að fá bestu menntun sem völ sé á (2013, 62-93). 

4.3 Gagnrýni á stefnuna 

Í október 2012 setti Reykjavíkurborg fram stefnu um skóla án aðgreiningar. Þar segir 

eftirfarandi: 

Skóli án aðgreiningar byggir á viðurkenningu og þátttöku allra nemenda. Námskráin er 

merkingarbær fyrir alla nemendur og námsumhverfið einkennist af margbreytileika. Allir 

nemendur njóta virðingar og ná besta mögulega árangri. Skólastarf án aðgreiningar er ferli í 

sífelldri þróun, allt skólastarfið er heildstætt og samþætt og stuðningur er veittur eftir þörfum hvers 

og eins (Reykjavíkurborg Skóla- og frístundasvið, 2012, 3). 

Þó nokkrir aðilar veittu umsögn um drög að stefnunni. Skólastjórar höfðu áhyggjur af 

nemendum með alvarlegan atferlisvanda og geðraskanir og bentu á skort á fjármagni. 

Stefnan sem slík væri góðra gjalda verð en tryggja þyrfti að úrræði og fjármagn væri til 

staðar. Kennarafélag Reykjavíkur tók undir, hvað varðaði fjármagn, og benti á að 

takmarka þyrfti fjölda nemenda í bekk. Umboðsmaður barna benti á, að til þess að 

stefnan væri raunhæf þá væri mikilvægt að næg sérfræðiþekking og nægur fjöldi 

starfsfólks væri til staðar. Menntavísindasvið Háskóla Íslands lýsti yfir áhyggjum af því 

að stofna ætti marga þátttökubekki, sem eru sérhæft úrræði innan skólanna en undir 

stjórn sérskóla. Þannig var bent á að þetta fyrirkomulag minnti um of á hugmyndir um 

litla sérskóla víða um borgina og að forðast þyrfti þetta fyrirkomulag, því að það gangi 

gegn stefnu um skóla án aðgreiningar. Heppilegra væri ef fjármagnið sem ætti að úthluta 

í stofnun þátttökubekkja færi til skólanna í þeim tilgangi að efla sérfræðiþjónustu sem 

ynni eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar. Einnig bentu Samtök foreldra 

grunnskólabarna í Reykjavík, á að nauðsynlegt væri að fylgja eftir innleiðingu 

stefnunnar, annars væri hætt við að hún yrði bara orð á blaði (Reykjavíkurborg Skóla- 

og frístundasvið, 2012, 51-71). Rauði þráðurinn virðist því vera áhyggjur af fjármagni 

og hvernig það er notað. Til þess að það t.d. sé næg sérfræðiþekking innan skólanna þarf 
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jú að veita fjármagni í að ráða fólk með slíka þekkingu. Áhyggjur Samfoks af því að 

stefnan verði bara orð á blaði hljóta að endurspeglast í skýrslu um Skóla án aðgreiningar 

sem unnin var af starfshópi sem skipaður var af Mennta- og menningarmálaráðherra og 

kom út árið 2015. 

Starfshópur Mennta- og menningarmálaráðuneytis, skilaði af sér skýrslu í maí 2015, 

um mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar innan grunnskólastigsins. Þar 

kemur fram að kennurum finnist að álag á þá hafi aukist vegna stefnunnar og að of mikill 

tími fari í skriffinnsku og fundarsetu um málefni einstakra nemenda.. Í skýrslunni er 

vísað í rannsóknarniðurstöður frá árinu 2013, sem sýna að hlutfall foreldra sem telja að 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar hafi bætt íslenskt skólastarf var 32% en 

hlutfall kennarara var aðeins 17%. Starfshópurinn kemst að þeirri niðurstöðu að mikil 

þörf sé á frekari greiningu á stefnunni og vill að Ísland sendi beiðni til Evrópumiðstöðvar 

um nám án aðgreiningar og sérþarfir um úttekt á framkvæmd stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar. Einnig kemur fram að æskilegt sé að leggja áherslu á snemmtæka íhlutun 

í stað áherslunnar á greiningar. Í skýrslunni kemur fram að hópurinn telji að stefnan hafi 

ekki verið skilgreind nægjanlega vel, ekki innleidd með samhæfðum hætti og kostnaður 

hafi verið vanmetinn. Starfshópurinn kemst því að þeirri niðurstöðu að erfitt sé að leggja 

mat á hvernig til hafi tekist með framkvæmd stefnunnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015, 13-18). Þetta kemur heim og saman við niðurstöður úr 

rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur „Kennarinn í skóla án aðgreiningar. Áhrifavaldar á 

hugmyndir og skilning íslenskra og hollenskra grunnskólakennara“ (2010, 12) en hún 

segir að það sé gjá á milli opinberrar stefnu sem birtist í opinberum gögnum, lögum og 

reglugerðum og þess raunveruleika sem sé innan skólanna. Ásdís Ýr Arnardóttir (2011, 

85) kemst að sambærilegri niðurstöðum í MA verkefni sínu Óhreinu börnin hennar Evu: 

Um samspil skóla án aðgreiningar, en niðurstaða hennar er að það hvernig stefnan sé 

skilgreind, fari alveg eftir því við hvern sé rætt og hvaða skjöl séu skoðuð. Nanna Björk 

Bjarnadóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (2013, 73) segja að það sé þversögn í 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar og stefnu um einstaklingsmiðað nám. Þær 

vilja meina að það ríki hræðsla við „stimplun“ þeirra nemenda sem þurfa sérúrræði í 

kennslu en einnig sé einstaklingsmiðað nám kostnaðarsamt og ekki endilega víst að 

skólastjórar forgangsraði í þágu þess.  
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4.4  Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um stefnuna skóla án aðgreiningar en skóli án 

aðgreiningar er opinber stefna hér á landi.Það er í samræmi við alþjóðlega sáttmála, svo 

sem Salamanca yfirlýsinguna og samning Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi fatlaðs 

fólks. Lögð er áhersla á að allir nemendur eigi að geta gengið í sinn heimaskóla. Stefnan 

um skóla án aðgreiningar hefur þó verið gagnrýnd nokkuð, mest á grundvelli þess að 

stefnan hafi ekki verið innleidd með nógu markvissum hætti og kostnaðargreining hafi 

ekki verið nógu góð og fjárframlög því ónóg. Ennfremur var fjallað um hvernig viðhorf 

fagfólks og almennings til stefnunnar birtast í orðræðunni. 
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5 Grunnskólar 

Í þessum kafla er fjallað um lög og reglugerðir sem gilda um grunnskóla með sérstakri 

áherslu á það sem snýr að fötluðum börnum. Fjallað er verklagsreglur Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar um hvernig eigi að bera sig að, þurfi að grípa inn í mál 

nemenda með líkamlegu inngripi. Einnig er umfjöllun um verklagsreglur sem Samband 

íslenskra sveitarfélaga hefur gefið út. 

5.1 Lög um grunnskóla og Aðalnámsskrá 

Í 13. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla er fjallað um rétt nemenda. Þar kemur m.a. fram 

að nemendur eigi rétt á að tjá skoðanir sínar um ákvarðanir sem hafa áhrif á þá og að 

taka eigi tillit til sjónarmiða nemenda svo framarlega sem það hægt sé. Skólastarf skal 

vera þannig að nemendum finnist þeir öryggir, kennsla skal vera við hæfi hvers nemenda 

og leggja skal áherslu á vellíðan nemenda. Í 1. mgr. 17. gr. er fjallað um nemendur með 

sérþarfir. Þar stendur: „Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra 

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

(lög nr. 91/2008 um grunnskóla). Í grunnskólalögum er einnig fjallað um mat og eftirlit 

með skólastarfi, í 35. gr. laganna kemur fram að eitt af markmiðunum með mati og 

eftirliti sé að tryggja að ekki sé brotið á rétti nemenda og að þeim sé veitt sú þjónusta 

sem þeir eigi rétt á. Nánar er kveðið á um þetta í reglugerð nr. 585/2010 um stuðning 

við nemendur með sérþarfir í grunnskóla. 

 Í 3 gr. reglugerðarinnar er gert grein fyrir rétti nemenda til að stunda nám í skóla án 

aðgreiningar þar sem komið sé til móts við fjölbreyttar þarfir þeirra. Í 4.gr. 

reglugerðarinnar segir jafnframt, að nemendur eigi rétt á að fá sérstakan stuðning við 

námið og að sá stuðningur skuli samræmast þörfum þeirra. Þá kemur fram í 4. gr. að 

hlusta skuli á sjónarmið nemenda í samræmi við aldur og þroska. Í 14. gr. segir: 

„Sérskólar og sérúrræði innan grunnskóla starfa eftir markmiðum aðalnámsskrár“ 

(reglugerð nr. 585/2010 um stuðning við nemendur með sérþarfir í grunnskóla). 

Markmiðið, skv. reglugerðinni, er m.a. að sjá til þess að ekki sé brotið á rétti nemenda 

og að skólastarfið sé í samræmi við Aðalnámsskrá, gildandi lög og reglugerðir. 

Nemendur „hafi jöfn tækifæri í grunnskólum í samræmi við alþjóðlega samninga um 

réttindi barna og fatlaðra.“ (reglugerð nr. 585/2010 3.gr.). Í reglugerðinni segir einnig 

að sérfræðiþjónusta skuli vera til staðar í grunnskólum í formi stuðnings við nemendur, 

forsjáraðila þeirra og einnig við starfsfólk skólans.  
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Í athugasemdum við frumvarp til laga um grunnskóla kemur fram að áherslan sé á 

velferð barna og jöfn tækifæri til náms. Taka eigi tillit til ólíkra þarfa nemenda og veita 

stuðning í námi eftir því sem þörf sé á. Þá eigi að stuðla að umbótum í grunnskólastarfi 

með því að styrkja mat og eftirlit. Í greinargerðinni er jafnframt lögð áhersla á hversu 

mikilvæg velferð barna sé og að þau eigi að finna til öryggis í skólanum. Vísað er í 

Salamanca yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir 

og lagt til að stefna um skóla án aðgreiningar verði lögleidd. Öll börn, fötluð sem ófötluð, 

eiga rétt á þjónustu frá skólanum (Þingskjal 319/2007-2008). Í umsögn frá 

menntamálanefnd er m.a. spurt um eftirlit með skólastarfi. Menntamálanefndin lýsir 

þeirri skoðun að mat og eftirlit sé nauðsynlegt til að auka megi gæði skólastarfsins þar 

semskýrar upplýsingar um starfsemi skóla veiti aðhald (Þingskjal, 1007/2007-2008). 

Í Aðalnámskrá birtist menntastefna stjórnvalda, og á hún að tryggja öllum 

lágmarksmenntun og jafnrétti til náms. Hún er nauðsynleg svo hægt sé að fylgjast með 

skólastarfi, tryggja að fylgst sé með gæðum skólastarfsins og að eftirlit sé haft með því. 

Þar kemur fram að skólar eigi að vinna markvisst að forvörnum og að forvarnaráætlun 

eigi að vera til staðar. Í forvarnaráætlun skuli meðal annars koma fram hvernig 

grunnskólinn ætli að vinna að forvörnum gegn einelti, ofbeldi, ásamtstefnu skólans í 

agastjórnun. Nemendur eigi að finna til öryggis í skólanum. Greint er frá því að 

tilgangurinn með mati og eftirliti sé m.a. að ýta undir umbætur og passa upp á að ekki 

sé brotið á réttindum nemenda. Bera eigi virðingu fyrir fjölbreyttum nemendahópi og 

koma í veg fyrir hvers konar mismunun eða aðgreiningu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011a, 28-30). Skólaandinn eigi að vera jákvæður og 

gagnkvæm virðing ríkja milli kennara, nemenda og foreldra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011a, 43 -45 ). 

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins hefur það hlutverk að skýra 

hvernig skólabragur eigi að vera og hvernig taka eigi á aga og eineltismálum. Markmiðið 

er m.a. að nemendur upplifi sig örugga í skólanum og geti notið bernsku sinnar. Næsti 

kaflar gerir nánar grein fyrir innihaldi reglugerðarinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011b). 
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5.2 Reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins  

Markmið reglugerðarinnar er að ýta undir gott samstarf milli heimilis og skóla. 

Samkvæmt henni eiga allir aðilar skólasamfélagsins að hjálpast að við að skapa og 

viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag. Það sem helst er nýtt í þessari 

reglugerð er að skólum er ætlað að gera aðgerðaráætlun gegn einelti og skal sú áætlun 

vera hluti af skólanámskrá. Einnig kemur fram að skólar eigi að setja sér stefnu til að 

fyrirbyggja líkamlegt og/eða andlegt ofbeldi sem og stefnu til að koma í veg fyrir 

félagslega einangrun. Einnig kemur inn nýtt ákvæði um líkamlegt inngrip til að stöðva 

hegðun sem er talin vera óásættanleg eða þarf að stöðva til að koma í veg fyrir skaða 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b). 

Í reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins er fjallað 

um skólareglur; þær eigi að vera skýrar og taka mið af Barnasáttmálanum. Þær eigi m.a. 

að fjalla um réttindi og skyldur aðila og hvernig eigi að bregðast við, brjóti nemandi 

skólareglur. Brjóti nemandi skólareglur skuli gæta meðalhófs og alltaf að velja vægasta 

úrræðið og taka tillit til aðstæðna (8., 9., 10 gr.). Í reglugerðinni kemur fram að fyrst og 

fremst sé óheimilt að beita líkamlegu inngripi. Starfsfólki skóla beri þó skylda til að 

bregðast við telji þeir stafa hættu af hegðun nemenda. Til þess að heimilt sé að beita 

líkamlegu inngripi þurfi að vera um neyðartilvik að ræða og engar aðrar leiðir færarUm 

leið og hættan sé liðin hjá eigi að láta af inngripi. Best sé ef starfsfólk sé ekki eitt í svona 

aðstæðum. Ef þörf sé á eigi það að kalla eftir utanaðkomandi hjálp, svo sem frá 

heilsugæslu eða lögreglu. Ábyrgð á að atvikið sé skráð er, samkvæmt reglugerðinni, á 

höndum skólastjóra sem og að upplýsingar um atvikið séu varðveittar í skólanum. Einnig 

segir skólastjóri bergi ábyrgð á að þær ákvarðanir sem teknar séu í kjölfarið séu í 

samræmi við lög um persónuvernd nr. 77/2000. Í atvikaskráningu eigi að koma fram 

hver voru tildrög atviks, upplýsingar um sjálft atvikið og hvaða afleiðingar það hefði 

haft ef ekki hefði verið brugðist við eins og gert var. Grunnskólar eiga, samkvæmt 

reglugerðinni, að hafa verklagsreglur sem segja til um hvernig eigi að bregðast við þegar 

talið er nauðsynlegt að bregðast við án tafar, vegna óásættanlegrar hegðunar nemenda 

og eigi þessar verklagsreglur að vera hluti af starfsáætlun skóla. ,,Samband íslenskra 

sveitarfélaga getur útbúið nánari leiðbeiningar fyrir skóla um viðbrögð við ofangreindu“. 

(reglugerð nr. 1040/2011 13. gr.). Samband íslenskra sveitarfélaga, hér eftir nefnt SÍS, 

segir að „í skilningi reglugerðarinnar er hegðun talin óásættanleg vegna þess að hún 
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skerðir þá persónulegu hagsmuni annarra nemenda eða starfsmanna sem mikilvægastir 

eru. Vernd þeirra hagsmuna er þá talin réttlæta inngrip sem annars teldist 

óheimilt.“(Samband Íslenskra sveitarfélaga e.d., 2). 

Fjallað er um málsmeðferð í 14 gr. og tekið fram að alltaf eigi að leita eftir samstarfi 

við nemendur og foreldra þeirra. Alltaf skuli gæta þess að öll meðferð máls sé í samræmi 

við ákvæði stjórnsýslulaga um andmælarétt, meðalhóf, jafnræðisreglu og rannsóknar- 

og upplýsingaskyldu. Það sé á ábyrgð skólastjóra að sjá til þess að öll þau atvik er kunna 

að skipta máli fyrir úrlausn, séu skráð og varðveitt í samræmi við lög nr. 77/2000 um 

persónuvernd og reglugerð nr. 897/2009 um miðlun og meðferð upplýsinga um 

nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum um börn sín. Í 7. 

gr. reglugerðar nr. 897/2009 kemur fram að öll meðferð persónuupplýsinga eigi að vera 

sanngjörn og taka mið af lögum um persónuvernd. Þannig eigi ekki að afla meiri 

upplýsinga en nauðsynlegt sé. Í 7. gr. er líka fjallað um ábyrgð skólastjóra og kemur það 

sama fram og í 14. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins að það sé skólastjóri sem beri ábyrgð á að varðveita upplýsingar og 

að farið sé að lögum. 

Gefnar hafa verið út leiðbeiningar sem byggja á reglugerðinni um ábyrgð og skyldur 

aðila skólasamfélagsins af hálfu SÍS. Reykjavíkurborg hefur útbúið verklagsreglur og 

sent skólastjórum leiðbeiningar um gerð verklagsreglna varðandi líkamleg inngrip. Hér 

á eftir er nánari umfjöllun um þetta. 

5.3  Verklagsreglur 

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur tekið saman leiðbeiningar sem byggja á 13. gr. 

reglugerðar nr.1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins. Tekið er fram 

að þegar líkamlegu inngripi sé beitt þurfi að vera ljóst að hagsmunir þess sem inngripinu 

er ætlað að verja séu mun meiri en hagsmunir nemandans, sem beittur er líkamlegu valdi. 

Fjallað er um tilganginn með því að hafa skriflegar verklagsreglur og m.a. sagt að það 

sé gert til að starfsfólk skóla sé meðvitað um þær alvarlegu aðstæður sem geti komið 

upp í skólanum vegna hegðunar nemenda. Með því að hafa ákveðið verklag sé 

auðveldara fyrir starfsfólk að bregðast rétt og yfirvegað við og hafa stjórn á aðstæðum. 

SÍS mælir með að hver skóli útbúi sínar verklagsreglur frekar en að notast við 

verklagsreglur frá öðrum skólum. Það hjálpi starfsfólki við að finna hvenær atvik sé 

orðið þess eðlis að best sé að fá utanaðkomandi hjálp. Verklagsreglur skóla skulu, vera 
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byggðar á fyrirbyggjandi aðgerðum, viðbrögðum við óvæntri hættu og eftirfylgni. Með 

fyrirbyggjandi aðgerðum er m.a. átt við að nemendum sé ekki leyfilegt að hafa á sér hluti 

sem geti verið hættulegir eða á einhvern hátt valdið skaða. Viðbrögð byggist á 

neyðarrétti sem sé þá til staðar ef barn er að stofna sér eða öðrum í hættu. 

Verklagsreglurnar eiga, skv. SÍS, að vera hluti af starfsáætlun til þess að nemendur og 

foreldrar geti kynnt sér þær. Áður en gripið sé til þess að beita líkamlegu valdi þurfi að 

gefa barninu viðvörun og láta það vita hvað verði gert ef tiltekin hegðun hættir ekki. Ef 

gripið er til brottvísunar úr skóla þurfi barnið og forsjáraðilar þess að fá andmælarétt, í 

samræmi við stjórnsýslulög. Alltaf skuli gefa foreldrum og nemendum færi á að tjá álit 

sitt á atvikaskráningu þar sem skólinn þurfi að geta rökstutt aðgerðir sínar. Samband 

íslenskra sveitarfélaga fjallar einnig um atvikaskráningar og nefnir að gott geti verið að 

halda trúnaðarbók þar sem svona alvarleg atvik séuskráð. Bent er á að þetta sé verklag 

sem viðhaft sé hjá sveitarfélögum þegar fjallað er um viðkvæmar og 

persónugreinanlegar upplýsingar. Einnig sé hægt að notast við Mentor en tekið fram að 

þar þurfi að fara varlega í sakirnar og huga að lögum um persónuvernd. Æskilegt sé að 

senda tilkynningu til Persónuverndar ef notast er við einhverskonar rafræn 

skráningarkerfi. Áréttað er mikilvægi fræðslu til starfsmanna (Samband Íslenskra 

sveitarfélaga, e.d., 4). 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar hefur ásamt Velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar einnig unnið verklagsreglur sem byggja á reglugerð nr. 1040/2011.. 

Í þeim er fjallað um ýmiss konar vanda sem getur skapast í skólum. Markmiðið með 

þeim á að vera að tryggja samvinnu á milli mismunandi stofnana ásamt því að skýra 

ábyrgð og hlutverk einstakra stofnana innan borgarinnar þegar upp koma mál í tengslum 

við nemendur sem glíma við alvarlegan og fjölþættan vanda. Fjallað er um hegðunar og 

samskiptavanda, einelti, viðbrögð við skólasóknar- og ástundunarvanda, lögbrot, brot á 

skólareglum, vímuefnavandamál, líkamleg inngrip og trúnaðarbrest milli heimilis og 

skóla (Skóla-og frístundasvið og Velferðarsvið, 2012, 1). Í verklagsreglunum kemur 

fram að þegar um sé að ræða hegðunar- og samskiptavanda eigi kennari að óska eftir 

aðstoð skólastjóra og sérfræðiþjónustu skólans. Til að finna lausn á málinu sé haldinn 

fundur með nemanda, foreldrum, skólastjóra og kennara. Að öðru leyti eigi viðbrögð að 

vera í samræmi við reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins þar sem 

m.a. sé tekið tillit til þroska nemandans. Ef talin sé þörf á að beita líkamlegu inngripi 

vegna hegðunar nemanda eigistarfsfólk skólans að fara eftir þeim verklagsreglum sem 

hafi verið settar í skólanum um hvað skuli gera þegar þurfi að stöðva það sem sé talin 
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óásættanleg hegðun. Skrifa eigi atvikaskráningu sem m.a. innihaldi mat á hættu sem 

hefði skapast ef ekki hefði verið brugðist við með líkamlegu inngripi (Skóla- og 

frístundasvið og Velferðarsvið, 2012, bls. 6). 

Skóla og frístundasvið Reykjavíkur hefur einnig gefið út leiðbeiningar um hvað 

verklagsreglur innan skólanna eigi að innihalda. Í leiðbeiningunum kemur fram að 

æskilegt sé að það séu tveir starfsmenn til staðar þegar þarf að grípa inn í hegðun og að 

alltaf skuli gæta meðalhófs. Atvikaskráning skuli skrifuð á þar til gert eyðublað og síðan 

taki nemendaverndarráð málið til umfjöllunar. Hafa eigi samband við foreldra til að ræða 

framhaldið sem m.a. getur falist í að nemandi fái vottorð hjá lækni, nemanda sé vísað úr 

skóla um einhvern ákveðin tíma eða að tilkynna þurfi atvik til lögreglu og/eða 

barnaverndar. Fundir séu síðan haldnir með forsjáraðilum eftir þörfum (Hrund 

Logadóttir, munnleg heimild, 8. Janúar 2016). 

Mentor er rafrænt upplýsingakerfi sem er notað í mörgum skólum. Kennarar geta í 

gegnum Mentor skipulagt vinnu sína, gert áætlanir og metið nám nemenda á grunni 

einstaklingsmats. Fylgst er með hverri og einni námsgrein og ekki síst miðlað 

upplýsingum á milli heimilis og skóla. Lögð er mikil áhersla á miðlunarþáttinn í Mentor 

bæði innan skólans og við forsjáraðila nemenda (InfoMentor, 2013-2015). 

Athugasemdir um hvernig kerfið er notað hafa komið fram hjá Umboðsmanni barna og 

Persónuvernd og er fjallað um þær hér á eftir. 

5.4 Mentor og önnur rafræn skráningarkerfi í skólum 

Umboðsmaður barna hefur tekið saman nokkrar ábendingar er varða notkun á Mentor 

til skráningar persónupplýsinga. Lögð er áhersla á rétt nemenda til einkalífs og að að 

afhenda eigi Þjóðskjalasafni til geymslu þær upplýsingar sem varðveittar séu í Mentor. 

Þess vegna sé mikilvægt að kennarar íhugi vel hvaða upplýsingar þeir skrái inn í Mentor. 

Sum atvik séu þess eðlis að eðlilegra sé hringja í foreldra heldur en að skrá 

upplýsingarnar inn í kerfið. Umboðsmaður barna nefnir sem dæmi um það gæti verið að 

barn hafi pissað á sig á skólatíma. Einnig er minnst á atvik sem varða hegðun nemenda 

t.d. brot á skólareglum. Umboðsmaður barna leggur áherslu á að hafa þurfi í huga 

mannlega reisn nemenda þegar taka þurfi á agabrotum sbr. 28. gr. Barnasáttmálans. 

Kennarar eru hvattir til að hafa orðaval í huga við skráningar því að þær geti haft áhrif á 

sjálfsmynd barnsins (Umboðsmaður barna, 2015b).  
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Einnig hafa mál borist til Persónuverndar vegna þess sem talin var óviðeigandi 

skráning í Mentor. Dæmi um mál sem hefur hlotið meðferð persónuverndar er kvörtun 

foreldris vegna dagbókarfærslu um barnið í Mentor en barnið var með ADHD og 

mótþróaþrjóskuröskun. Skráningin fjallaði um að móðir annars barns hefði hringt og 

sagt að viðkomandi barn hefði ráðist á sitt barn. Einnig voru aðrar færslur sem lýstu 

barninu sem „kolvitlausu“ og mjög reiðu. Móðirin taldi ekki viðeigandi að þetta væri 

skráð í Mentor og vildi að þessu yrði eytt. Grunnskólinn á hinn bóginn taldi mikilvægt 

upp á framtíðina að þessar upplýsingar væru til staðar. Persónuvernd sendi einnig 

fyrirspurn til Mentor ehf. (rekstraraðili og hönnuður kerfisins) sem svaraði því til að allar 

skráningar væru á ábyrgð skólans og að ekki sé ætlast til að viðkvæmar 

persónuupplýsingar séu skráðar í Mentor. Niðurstaða Persónuverndar var að ekki væri 

tilefni til að varðveita færsluna, það bryti gegn 7. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsingar (Persónuvernd, 2011). Í framangreindum lögum nr. 

77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga fjallar 7. gr. um að gætt skuli 

meðalhófs og sanngirni við skráningu persónuupplýsinga. 

Vegna fjölda ábendinga hóf Persónuvernd að eigin frumkvæði árið 2015 að skoða 

hvernig skráningu viðkvæmra persónuupplýsinga í Mentor, t.d. á upplýsingum sem 

varða andlega heilsu nemenda, væri almennt háttað. Valdir voru fimm grunnskólar af 

handahófi. Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu að enginn þeirra skóla sem skoðaðir 

voru höfðu ákveðna stefnu um hvernig ætti að standa að innra eftirliti um öryggi við 

skráningu persónuupplýsinga. Samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga og reglum nr. 299/2001 um öryggi persónuupplýsinga er 

grunnskólum þó skylt að setja sér slíka stefnu. Í viðtölum Persónuverndar við 

skólastjórana kom fram að enginn skólanna var með skriflegar leiðbeiningar um 

skráningar í kerfið. Áréttað er að ekki eigi að skrá persónupplýsingar í Mentor nema 

verklagsreglur séu til um hvað megi skrá og hvenær eigi að skrá, þannig að gætt sé að 

lögmæti upplýsinga. Könnun Persónuverndar leiddi í ljós að það getur verið mjög 

misjafnt innan skólans sem og á milli skóla hvaða upplýsingar kennarar skrá og hvernig 

þær eru skráðar t.d. hvort lýsing kennara á tilteknum atburðum sé gildishlaðin. Könnunin 

leiddi í ljós að engin af skólastjórunum, í þeim skólum sem athugaðir voru, hafði 

reglulegt eftirlit með skráningum kennara í Mentor þrátt fyrir að í reglugerð 897/2009 

um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til 

aðgangs að upplýsingum um börn sín skv. 9. gr., komi fram að skólastjórar eigi að hafa 

eftirliti með skráningum. Í kjölfarið beindi Persónuvernd því til skólanna að gæta þess 
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að skráning sé sanngjörn og gætt sé meðalhófs við skráningu persónuupplýsinga 

(Persónuvernd, 2015). 

Á 95. fundi skólamálanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga var álit 

Persónuverndar kynnt og rætt að lagabreytingu þyrfti til sem og að breyta reglugerð 

897/2009 um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt 

foreldra til aðgangs að upplýsingum um börn sín (Skólamálanefnd Sambands íslenskra 

sveitarfélaga, 2015, 1). Í kjölfar þessa var stofnaður starfshópur á vegum Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar sem á að leggja til breytingar á 

vinnubrögðum og koma með tillögur að breytingum á reglum þannig að öll skráning 

persónuupplýsinga sé í samræmi við lög. Samband íslenskra sveitarfélaga sendi bréf í 

nóvember 2015 til Skólastjórafélags Íslands með þeim tilmælum að allri 

skráninguviðkvæmra persónuupplýsinga í Mentor verði hætt strax en ekki eigi að hreyfa 

við þeim upplýsingum sem þegar séu í kerfinu. Í stað þess að skrá í Mentor eigi að setja 

upplýsingarnar í sérstaka möppu merkta nemenda og ef skráð sé í tölvu þurfi að gæta 

þess að einungis þeir sem nauðsynlega þurfa hafi aðgang að upplýsingunum. Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið mun svo eiga aðkomu að málinu þegar niðurstöður 

starfshópsins liggja fyrir og mun, ásamt Sambandi íslenskra sveitarfélaga, útbúa 

verklagsreglur um skráningu viðkvæmra persónuupplýsinga. Að hálfu Persónuverndar 

var veittur frestur til 1. apríl 2016 til þess að bregðast við álitinu (Klara E. 

Finnbogadóttir, munnleg heimild, 28 janúar 2016). 

5.5 Samantekt 

Í kaflanum hefur verið fjallað um þróun laga um grunnskóla. Aðalnámskráin sýnir 

menntastefnu stjórnvalda og á að tryggja öllum jafnrétti til náms. Einnig var fjallað um 

bann við líkamlegu inngripi nema um neyðartilvik sé að ræða. Þá var fjallað um þær 

verklagsreglur sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur gefið út í tengslum við 

líkamlegt inngrip sem og þær reglur sem Reykjavíkurborg hefur sett. Fjallað var um 

notkun rafrænna skráningarkerfa í skólum í tengslum við skráningar á viðkvæmum 

atvikum svo sem skráningar í Mentor og álit Persónuverndar á verklagi við það. 
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6 Nauðung og ögrandi hegðun nemenda 

Þessi kafli fjallar um nauðung. Þetta er hugtak sem sem nær bæði yfir þvingun og 

valdbeitingu og hvernig hún getur tengst erfiðri hegðun nemenda, hvort sem hún stafar 

af þroskaröskun eða vegna annarra þátta. Í kaflanum er nauðung skilgreind og fjallað 

um ögrandi hegðun almennt og áhrif hennar í grunnskólum. Einnig er fjallað um börn 

með þroskaröskun sem áhættuhóp. 

 Tetzchner skilgreinir þvingun sem einhverskonar valdbeitingu, sem er notuð í starfi 

með fólki með þroskahömlun, þegar það sýnir af sér hegðun sem telst óásættanleg. 

Nauðsynlegt getur verið t að beita þvingunum til að varna skaða, en þvingun er samt 

alltaf eitthvað sem á að nota sem síðasta úrræði (Finvold og Westad, 2012, 22-23). 

Margrét Rannveig Halldórsdóttir (2013, 15) skilgreinir nauðung gagnvart börnum í MA 

ritgerð sinni Nauðung gagnvart börnum í sérúrræðum á Íslandi „…sem þær aðgerðir 

sem hefta sjálfsákvörðunarrétt og ferðafrelsi barnsins umfram það sem telst til eðlilegra 

uppeldisaðferða.“ Í Stjórnarskrá Íslands segir í 68. gr. „Engan má beita pyndingum né 

annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.“ (Lög nr. 33/1944, 68. gr.). 

Í lögum nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk er nauðung skilgreind sem svo í 

11. gr.: „Nauðung samkvæmt lögum þessum er athöfn sem skerðir sjálfsákvörðunarrétt 

einstaklings og fer fram gegn vilja hans eða þrengir svo að sjálfsákvörðunarrétti hans að 

telja verði það nauðung þótt hann hreyfi ekki mótmælum.“ Í sömu grein kemur einnig 

fram að dæmi um nauðung er líkamleg valdbeiting t.d. til að koma í veg fyrir sjálfsskaða. 

Það flokkast einnig sem nauðung þegar einstaklingur er læstur inni eða færður frá einum 

stað á annan gegn vilja sínum eða er neyddur til að nota hjálpartæki eða lyf. Hægt er að 

beita valdi á ýmsan hátt án þess um sé að ræða þvingun. Netland útskýrir þetta nánar 

með töflu sem sýnir sambandið milli þvingunar og valdbeitingar og vísar í Handegård í 

MA rigerð sinni Um misnotkun á þvingun og valdi gangvart börnum með þroskahömlun 

í grunnskólum: (e Om misbruk av tvang og makt overfor barn med psykisk 

utviklingshemming i skolen)  
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Tafla 1. Samband á milli þvingunar og valdbeitingar (Netland, 2009, 28) 

 

Líkamlegt inngrip er ekki skilgreint nánar í reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og 

skyldur aðila skólasamfélagsins, en almennt er líkamlegt inngrip skilgreint sem inngrip 

í hegðun einstaklings sem kemur í veg fyrir að viðkomandi geti hreyft höfuð, búk, 

handleggi eða fótleggi sem skyldi (Kasten, 2013, 220). 

Næsti kafli fjallar um skilgreiningar á þroskaröskun og ögrandi hegðun sem stundum 

er einnig kölluð óásættanleg hegðun. Ögrandi hegðun getur lýst sér á margan hátt og 

misjafnt er hvað fólk telur vera ögrandi hegðun. 

6.1 Þroskaröskun og ögrandi hegðun 

Í lögum nr. 83/2003 2. gr. um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er þroskaröskun 

skilgreind svo: „Með alvarlegri þroskaröskun er átt við meðfætt eða áunnið ástand sem 

veldur því að þroski og færni víkur verulega frá því sem eðlilegt er talið og hindrar 

einstakling í að aðlagast venjulegum kröfum þjóðfélagsins án markvissrar aðstoðar á 

uppvaxtarárum“ (Lög nr. 83/2003 2. gr.). Í þessari lagagrein er hægt að greina 

læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun. Í raun er það þannig á Íslandi að ekki er til afmörkuð 

skilgreining á hvað fötlun er í lögum. Sé skilgreining skoðuð í alþjóðlegu samhengi og 

litið er til 1. gr. Mannréttindasamnings SÞ. er sjónarhornið félagslegt en þar er fatlað 

fólk skilgreint sem hópur, sem verður fyrir hindrunum sem koma í veg fyrir að hann geti 

tekið þátt í samfélaginu til jafns við aðra (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d). 

Þroskaröskun er algengasta fötlunargreining barna og u.þ.b. 1-2 % barna eru með 

þroskahömlun. Hér á landi getum við því búist við um 40-90 börnum í hverjum árgangi. 
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Einkennandi fyrir þroskahömlun er að vitsmunaþroski er ekki í samræmi við aldur og 

barnið skortir aðlögunarhæfni (Greiningar- og ráðgjafastöð Íslands, e.d.). 

Þegar greina á þroskahömlun er stuðst við alþjóðlegt flokkunarkerfi frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni: ICD 10. Flokkarnir eru fjórir. 

1. F70 Væg þroskahömlun, greindarvísitala 50-69 

2. F71 Miðlungs þroskahömlun, greindarvísitala 35-49 

3. F72 Alvarleg þroskahömlun, greindarvísitala 20-34 

4. F73 Djúp þroskahömlun, greindarvísitala <20.  

(Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.) 

Algengast er, að um sé að ræða væga þroskaröskun. Þegar komið er í grunnskólann, 

kemur þroskaröskunin fram í miklum námserfiðleikum sem og erfiðleikum í 

félagslegum samskiptum við jafnaldra. Geð- og hegðunarraskanir, svo sem 

ofvirkniröskun, þunglyndi, hegðunarerfiðleikar og kvíðaraskanir eru algengar 

fylgiraskanir hjá börnum með þroskahömlun eða allt að fjórum sinnum algengari en hjá 

öðrum börnum (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.). 

Westling (2009, 3) skilgreinir ögrandi (e. challenging) hegðun þannig að það sé 

hegðun sem hafi sífellt truflandi áhrif á kennslu og er hættuleg nemendum eða öðrum. 

Af hegðuninni geti leitt líkamlegur sársauki, eignatjón og miklar truflanir á skólastarfi. 

Westling skiptir ögrandi hegðun upp í nokkra flokka, svo sem mótþróa, t.d. við að taka 

þátt í skólastarfi, eignatjón með vitund og vilja, truflanir nemanda, sem hafar truflandi 

áhrif á skólastarf t.d. með því að grípa fram í fyrir kennara. Aðrir flokkar eru ólögleg 

hegðun, líkamlegt ofbeldi, hegðun sem er ekki samfélagslega samþykkt, sjálfskaðandi 

hegðun, nemandi dregur sig í hlé eða tekur ekki þátt í félagslegum samskiptum og 

endurteknar, sjálfsörvandi hreyfingar. Samband Íslenskra sveitarfélaga hefur skilgreint 

ögrandi hegðun svona: „...skerðir þá persónlegu hagsmuni annarra nemenda eða 

starfsmanna sem mikilvægastir eru. Vernd þeirra hagsmuna er þá talin réttlæta inngrip, 

sem annars teldist óheimilt.“ (Samband Íslenskra sveitarfélaga, e.d., 1-2). Ögrandi 

hegðun er oft og tíðum tengd einhverskonar greiningu t.d. þroskaröskun, einhverfu, 

ADHD eða hegðunarröskun. En einstaklingar geta þó sýnt af sér erfiða hegðun, þó ekki 

sé greining til staðar. Rannsóknir hafa sýnt að kennarar upplifa síendurtekna truflun í 

kennslustundum sem hegðunarvanda og að meirihluti kennara tekst á við krefjandi 
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hegðun nemenda a.m.k. einu sinni í viku. Erfið hegðun nemenda veldur vissulega truflun 

á skólastarfi en getur ekki síður haft áhrif á persónulegan námsárangur og framtíð 

nemenda (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2014, 66 – 67). 

Gretar L Marinósson (2003, 2) hefur fjallað um hvernig skólinn bregst við erfiðri 

hegðun nemenda. Hann segir að það skipti máli, hvernig kennarar upplifi hegðunina og 

hvort þeim finnist hún skiljanleg eða ekki. Hann bendir á að allir aðilar sem koma að 

nemendum þurfi að gera sér grein fyrir af hverju þeir bregðist við, eins og þeir geri 

þannig að viðbrögðin verði ekki tilviljunarkennd. Hann telur jafnframt að fólk í 

samfélaginu sé hrætt við að rökræða ólík sjónarmið um hvernig eigi að taka á erfiðri 

hegðun og honum finnst að foreldrar eigi að geta rætt hvernig skólinn taki á erfiðri 

hegðun barnanna, án þess að þaggað sé niður í þeim. Misjafnt er eftir einstaklingum, 

hvar mörkin liggja. Það sem einn kennari telur vera óeðlilegan hávaða, finnst öðrum 

kennara eðlilegur hávaði (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns 2006, 18). 

Langtímarannsókn Gretars L. Marinóssonar (2003, 2) á einum skóla leiddi í ljós, að 

skólinn reyndi að móta hegðum nemenda aðallega á tvennan hátt, annars vegar með 

umhyggju og hins vegar með aðhaldi. Almennt væri nemendum sýnd mikil umhyggja 

en skólareglur veittu hegðun nemenda aðhald. Oft myndist spenna á milli þessara 

aðferða og þegar þær rekist á, beri aðhaldið yfirleitt sigur úr býtum. Taflan hér undir 

sýnir viðbrögð skólans eftir því hvort hegðun sé talin skiljanleg eða ekki.  

Tafla 2 Viðbrögð við erfiðri hegðun (Gretar L. Marinósson, 2003, 2) 

 

Reynt var að eiga við erfiða hegðun sem var þó skiljanleg innan skólans en leitað út fyrir 

skólann t.d. til sálfræðinga ef hegðunin var ekki skiljanleg í hugum starfsmanna skólans. 

Viðbrögðin mótast því af sameiginlegum skilningi starfsfólks (Gretar L. Marinósson, 

2003, 2). 

Gretar L. Marinósson (2003, 3) fjallar einnig um uppeldishlutverk grunnskólans og 

hvernig skólinn á að stuðla að samheldni í samfélaginu jafnframt því sem hann á að 

miðla þeim gildum sem samfélagið leggur áherslu á. Á þennan hátt er skólinn að móta 

framtíðarhegðun nemenda sinna. Nemendur gera einnig orðið kröfu um að hlustað sé á 

þá og vilja fá rökstuðning fyrir ákvörðunum sem snerta þá. Þetta getur skapað spennu í 
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samskiptum nemenda og kennara. Foreldrar gera einnig þá kröfu að börn þeirra fái 

vinnufrið fyrir börnunum sem talin eru trufla friðinn í skólanum og að skólinn veiti 

einstaklingsþjónustu. Samkvæmt Gretari stangast þarna á hlutverk skólans sem 

menningarstofnun og að skólinn sé þjónustustofnun í ljósi nýrra hugmynda um réttindi 

barna. Nánar er fjallað um áhrif ögrandi hegðunar nemenda á skólastarfið og kennara í 

næsta kafla. 

6.2 Áhrif á kennara og skólastarf 

Eins og áður hefur komið fram telur meirihluti starfsfólks skóla telur sig þurfa að takast 

á við erfiða hegðun nemenda a.m.k. einu sinni í viku. Í rannsókn Snæfríðar Drafnar 

Björgvinsdóttur og Önnu Lindar Pétursdóttir (2014, 65-66) á áhrif erfiðrar hegðunar 

nemenda á kennara kom í ljós að það væru yfirleitt tveir til þrír nemendur í hverjum 

bekk sem sýndu erfiða hegðun. Þær komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni, að stór 

hluti þátttakenda teldi að erfið hegðun nemenda hefði neikvæð áhrif á sig sem kennara 

og jafnframt á aðra nemendur. Westling (2010, 48) segir að þrátt fyrir að skólar notist 

við ýmsar aðferðir til að hafa áhrif á hegðun nemenda svo sem atferlismótandi aðferðir 

og PBS5 eða stuðning við jákvæða hegðun (e. positive behavior support) þá hafi þeim 

ekki tekist í nægjanlega miklum mæli að að gera einstaklingsáætlanir þannig úr garði að 

þær bæti hegðun nemenda. Þetta sé að öllum líkindum vegna ónógrar þekkingar eða 

þjálfunar í að takast á við erfiða hegðun í skólanum. Kennurum finnist vanta meiri 

stuðning, að þeir hafi ekki verið nægjanlega vel undirbúnir til að takast á við erfiða 

hegðun nemenda og að það hafi streituvaldandi áhrif á þá. Íslenskir grunnskólakennarar 

virðast ekki vera undantekning frá þessu. 

Könnun meðal íslenskra grunnskólakennara hefur sýnt að kennarar telji erfiða 

hegðun, ásamt tímaskorti og vinnuálagi, auka streitu þeirra í starfi. Kennarar hafi 

áhyggjur af nemendum og finnist ekki nægjanleg úrræði til staðar. Einnig hafi verið sýnt 

fram á tengsl milli erfiðrar hegðunar nemenda og kulnunar í starfi. Vinnubrögð kennara 

geti haft áhrif á sambandið milli kulnunar í starfi og erfiðrar hegðunar nemenda. Það 

hafi sýnt sig að áhersla á hrós og jákvæð ummæli hafi áhrif, til hins betra, á tíðni erfiðrar 

hegðunar í bekkjum. Notkun á hvössu orðalagi til að leiðrétta hegðun nemenda hafi 

                                                 
5  PBS (Positive Behavior Support) er stuðningur við jákvæða hegðun. Aðferðin er 
árangursprófuð og viðurkennd sem vinnulag. Markmiðið er að hvetja með kerfisbundnum hætti 
til jákvæðrar hegðunar og þannig bæta samskipti og draga úr hegðunarvanda (Sprague og Golly, 
2008, 4) 
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frekar þau áhrif að kennarar finni fyrir tilfinningaþroti og hegðunarerfiðleikar nemenda 

inni í bekk verði tíðari (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 

2014, 68- 69). 

6.3 Þvingun og valdbeiting í skólum 

Í 225 gr. hegningarlaga nr. 19/1940 kemur fram að ekki sé leyfilegt að neyða, einstakling 

til að gera eitthvað með hótunum eða líkamlegu ofbeld og í reglugerð nr. 1040/2011 um 

ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins 13. gr. kemur svo fram að einungis sé heimilt 

að grípa inn í með líkamlegu valdi í neyð, t.d. ef nemandi sé skaðlegur sjálfum sér eða 

öðrum. Það getur þó verið óljóst hvar mörkin liggja á milli þess sem almennt er talið 

eðlilegar uppeldisaðferðir og hvenær er brotið á barni. Margrét Rannveig Halldórsdóttir 

(2013) telur nauðsynlegt að hafa í huga að um börn sé að ræða og að eðli málsins 

samkvæmt, viti þau ekki alltaf hvað þeim sé fyrir bestu. Sá sem fer með umönnun 

barnsins þarf að leggja mat á hvert tilvik fyrir sig. Það sé dómgreind viðkomandi sem 

stýrir því hvort nauðung sé beitt sem og þekking viðkomandi á hegðunarerfiðleikum og 

viðeigandi leiðum til að mæta þeim (Margrét Rannveig Halldórsdóttir, 2013, 15-16). 

Foreldrar og aðrir aðilar sem koma að börnum í þeirra daglega lífi, kannast sjálfsagt 

flestir við að börn geti orðið ósátt þegar þeim er sagt að hætta einhverju sem þeim finnst 

skemmtilegt og mótmæla t.d. þegar þau eru að horfa á sjónvarp og er sagt að slökkva á 

sjónvarpinu. Það er þeim ekki hollt að ráða þessu sjálf og eins og kemur fram í bæði 

Barnasáttmálanum og barnaverndarlögum eigum við alltaf að hafa í huga, það sem er 

börnum fyrir bestu. Heima fyrir eigum við þó auðveldara með en í skólanum að sveigja 

reglurnar stundum og aðlaga okkur að einstaklingunum. 

Í skólanum gilda námsskrár, stundatöflur og ákveðnar skólareglur sem m.a. segja til 

um hvernig nemendur eigi að hegða sér. Þar gilda einnig viðurlög við agabrotum. 

Netland (2009, 52) telur að þetta geti auðveldlega leitt til þess að kennarar og annað 

starfsfólk skóla finni fyrir þrýstingi á að hafa stjórn á hegðun nemenda og jafnvel að 

þvinga nemanda til að framkvæma eitthvað sem er á stundaskránni. Af þessu geti leitt 

að óþarfa nauðung sé beitt. Finvold og Westad (2012, 22-23) telja að líkamlegt inngrip 

í hegðun nemanda geti haft alvarleg áhrif á líðan hans en það megi heldur ekki gleyma 

því að það geti líka verið afleiðingar fyrir kennarann, sem sér ekki annað fært en að grípa 

til valdbeitingar gagnvart nemanda. Því er sérlega mikilvægt að nauðung sé eitthvað sem 

einungis er gripið, er til ef um er að ræða neyðarástand og skýrt sé að engar aðrar leiðir 

séu færar.  
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6.3.1 Bandaríkin 

Líkamleg valdbeiting gagnvart nemendum hefur einnig verið skoðað í Bandaríkjunum, 

en þar eru engin alríkislög sem vernda börn gegn líkamlegu inngripi í hegðun í 

almennum skólum, einungis lög sem vernda börn á stofnunum (MCAfee, Schwilk og 

Mitruski 2006, Kasten, 2013, Mulay, 2012) svipað og hér á landi. MCAfee, Schwilk og 

Mitruski (2006, 711-713) telja fjölda atvika sé þar sem líkamlegu inngripi sé beitt vegna 

ögrandi fatlaðra nemenda í gunnskólum í Bandaríkjunum. Áhyggjurnar hafa bæði snúist 

um að líkamlegt inngrip sé misnotað, sem og aðferðirnar sem beitt er. Kasten (2013) 

segir að beðið hafi verið eftir alríkislöggjöf um þetta efni síðan 2009 en þá komst 

málefnið á dagskrá þarlendra stjórnvalda eftir að rannsóknir leiddu í ljós að nemendur 

höfðu slasast og í versta falli látist. Þarna takast á ólík sjónarmið; annars vegar þeirra 

sem leggja áherslu á réttindi nemenda og vilja banna með öllu líkamlegt inngrip eða 

einangrun og hins vegar viðhorf hagsmunasamtaka kennara sem eru á móti því, þar sem 

það myndi setja kennurum of miklar skorður um hvaða aðferðir þeir geti notað til að 

hafa stjórn á nemendum. Kasten bendir á að til þess að alríkislög verði að veruleika þurfi 

að fara einhvern milliveg á milli þessara tveggja sjónarmiða (2013, 218- 219). 

Margar ástæður eru nefndar til að rökstyðja þörf fyrir að beita einhvers konar nauðung 

gagnvart nemendum, t.d. til að koma í veg að þeir skaði sjálfa sig eða aðra. Mögulegt 

fjárhagslegt tjón fyrir skólann í formi eignartjóns er líka nefnt sem ástæða t.d. tjón á 

dýrum tækjabúnaði. Einnig sé erfitt fyrir önnur börn að halda einbeitingu og læra ef 

bekkjarfélagi þeirra missir stjórn á sér. Kasten (2013) segir þetta allt góð rök, en hann 

bendir á, að alltof oft slasist nemendur í átökum. Það eigi sérstaklega við um þá sem séu 

með undirliggjandi fötlun. Það hafi líka sýnt sig að ekki sé nærri því alltaf hægt að 

rökstyðja notkun á einangrun og líkamlegu inngripi, út frá því að um neyðarástand hafi 

verið að ræða sé. Frekar hafi úrræðið verið notað sem refsing eða agaúrræði og þar liggi 

vandamálið. Engar sannanir liggi fyrir um að þessar aðferðir hafi nokkur áhrif til hins 

betra hvað varðar erfiða hegðun og þær hafi jafnvel frekar áhrif til hins verra (Kasten 

2013, 221-226). Í Bandaríkjunum er nauðung gjarnan skipt upp í nokkrar tegundir. Sjá 

nánari skilgreiningar í töflu 3. 
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Tafla 3 Tegundir nauðungar (Kasten , 2013; MCAfee J.K., Schwilk C og Mitruski M., 2006; Mulay, 

2012).  

 

Mulay (2012) telur mikilvægt að starfsfólk sé þjálfað í skaðaminnkandi aðferðum, ef 

það neyðist til að beita líkamlegu inngripi. Það geti komið upp aðstæður þar sem 

neyðarástand skapist, ekki sé annað fært en að nota líkamlegt inngrip og þá sé mikilvægt 

að réttar aðferðir séu notaðar. Það að kennari eða annað starfsfólk skóla kunni að beita 

réttum aðferðum, kenni þó barni ekki viðeigandi hegðun. Það sé jafn mikilvægt að 

starfsfólk fái þjálfun í að beita fyrirbyggjandi aðferðum, svo að hegðun stigmagnist ekki 

þannig að beita þurfi líkamlegu inngripi (Mulay, 2012, 327-334). 

National Disability Rights Network kemst að þeirri niðurstöðu í skýrslu sem var gefin 

út 2009, að líkamleg valdbeiting ætti sér stað gagnvart nemendum ut um öllyfi 

Bandaríkin. Nemendur væru að slasast og að börn aðlátist í einangrun eða vegna þess að 

þeim væri haldið, annað hvort með líkamlegu valdi eða þau bundin. Þetta átti einnig við 

um mjög ung börn. Niðurstaða skýrslunnar var meðal annars sú, að kennarar og 

starfsfólk misnotuðu líkamlegt inngrip eða einangrun, svo að nemendur héldu sig við 

efnið, og að núverandi lög veittu börnum ekki nægjanlega vernd, því væri þörf á frekari 

lagasetningu (National Disability Rights Network, 2010, 1- 5). Nokkrum árum seinna 

var vandamálið enn umfangsmikið í Bandaríkjunum og litlar breytingar höfðu orðið. Í 
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Connecticut höfðu foreldrar t.d. kvartað yfir „time out“ herbergjum eða öðru nafni 

öskurherbergi (e. screamrooms) þar sem fötluð börn voru sett í einangrun og hægt var 

að heyra þau öskra og lemja á veggi. Í Flórida var sex ára barn með einhverfu, sem 

þjáðist af áfallastreituröskun (PTSD) eftir að hafa verið haldið og sett í einangrun. Þrátt 

fyrir að barnið væri fært í annan skóla og greint með áfallastreituröskun, þá setti nýi 

skólinn í einstaklingsáætlun hans, að það þyrfti að nota líkamlegt inngrip og/eða 

einangrun þegar barnið léti ekki að stjórn. (National Disability Rights Network, 2012, 3 

og 5). 

Mulay (2012, 328-329) telur að möguleikar fatlaðra barna til menntunar hafi batnað 

verulega í gegnum árin sem og lífsgæði, með því að þau fái að ganga í almenna skóla. 

Þó hafi þetta einnig haft þær neikvæðu afleiðingar að líkamlegum inngripum gangvart 

fötluðum nemendum hafi fjölgað og að oftar sé gripið til einangrunar. Vegna þess að 

bæði vanti skráningar og eftirlit, þá sé erfiðleikum bundið að gera sér grein fyrir tíðni 

þessara atvika. Þar sem fötluð börn eigi oft við tjáningarörðugleika að stríða og sum sýni 

mjög erfiða hegðun, geti þetta valdið því að þau séu ekki tekin trúanleg. Stundum fari 

börnin í það mikið uppnám að það leiði til þess að þeim sé haldið enn lengur. Samkvæmt 

Kasten (2013, 227 ). vantar langtímarannsóknir á nauðung í skólum.Sem betur fer sé það 

í fæstum tilfellum þannig að barn hljóti líkamlegan skaða af, en alríkislög myndu samt 

fækka þeim tilfellum, þar sem skaði hlýst af. 

6.3.2 Ástralía  

Menntamálaráðuneyti Ástralíu skilgreinir líkamlegt inngrip þannig, að notast sé við 

líkamlegt vald þannig að það hindri nemanda í að hreyfa líkamann eða líkamshluta. 

Einungis eigi að notast við þessa aðferð þegar þurfi að koma í veg fyrir að nemandi skaði 

sjálfan sig eða aðra. Í einstaka tilfellum geti verið þörf á að setja nemanda í einangrun, 

annað hvort þannig að hann sé króaður af eða settur í einangrun í sérstakt herbergi, 

dyrunum sé læst eða þeim haldið föstum af starfsfólki. Einungis skuli notast við 

líkamlegt inngrip eða einangrun í neyð og eins stuttan tíma og mögulegt sé. Ekki skuli 

notast við líkamlegt inngrip sem hluta af rútínu við að kenna nemanda rétta hegðun eða 

sem refsingu. Ekki megi nota líkamlegt inngrip ef nemandi neiti að fara eftir 

fyrirmælum, fari úr kennslu án leyfis, nemandi fremji eignatjón eða ef nemandi sé með 

munnlegar hótanir. Undantekning sé ef starfsfólk meti það sem svo að hátterni nemanda 

skapi hættu. 
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Menntamálaráðuneyti Ástralíu skilgreinir líkamlegt inngrip þannig að notast er við 

líkamlegt vald þannig að það hindrar nemanda í að hreyfa líkamann eða líkamshluta. 

Einungis á að notast við þessa aðferð þegar þörf er á að koma í veg fyrir að nemandi 

skapi verulega hættu eða að talinn sé raunverulegur möguleiki á að hann standi við 

hótanir um að skaða sig eða aðra. Efnislega fjötra (e. mechanical restraint) eigi aldrei að 

nota nema ef tilgangurinn sé meðferðarlegs eðlis og búið sé að mæla með aðferðinni 

skriflega. Tilkynna þurfi atvikið strax til skólastjóra og foreldra sem og til ráðuneytis 

(Department of Education and Training, 2015a, 1-4). 

Einnig hafa verið gefnar út leiðbeiningar um hvernig eigi að bregðast við nemendum 

með ögrandi og/eða hættulega hegðun. Þar segir að þær aðstæður geti komið upp að 

hegðun nemanda feli í sér hættu fyrir hann eða aðra og að aðrir nemendur eða önnur 

vitni að þess háttar atvikum geti komist í uppnám. Í leiðbeiningunum eru nefnd dæmi 

um hegðun sem er ögrandi og hættuleg, sjálfskaðandi hegðun t.d. ef nemandi lemur höfði 

sínu ítrekað í vegg, kastar hlutum í kringum sig, hefur uppi trúverðuga hótun um að 

meiða aðra eða ef nemandi hleypur út á götu eða kemur sér í hættulegar aðstæður. Tekið 

er fram að svona hegðun geti í sumum tilfellum tengst fötlun nemanda. Sett er fram 

mynd sem sýnir í fjórum skrefum hvernig eigi að bregðast við ögrandi hegðun: 1. 

Fyrirbyggjandi aðgerðir/snemmtæk íhlutun 2. Hegðun fer stigvaxandi 3. Viðbrögð við 

atviki t.d. fá aðstoð frá öðru starfsfólki, til að ná stjórn á aðstæðum 4. Veita fyrstu hjálp 

og/eða hafa samband við viðbragðsaðila ef þörf krefji (Department of Education and 

Training, 2015a, 1-2).  

 

Mynd 2 Fjórir flokkar aðgerða til að koma í veg fyrir að hegðun stigmagnist og viðbrögð við hættulegri 

og ofbeldisfullri hegðun (Department of Education and Training, 2015a, 1). 

Í sömu leiðbeiningum er kafli með verklagsreglum um hvernig eigi að bera sig að eftir 

að atvikið er liðið hjá. Ferlinu er skipt uppí 5 stig 1. Tilkynna þarf atvikið til ráðuneytis 

og starfsmaður eða kennari þarf að tilkynna foreldrum um atvikið sama dag og eins fljótt 

og hægt er 2. Gera atvikaskráningu 3. Veita stuðning til nemenda og starfsfólks 4. 

Ákveða viðbrögð skóla við atvikinu 5. Gera áætlun um hvernig megi koma í veg fyrir 

að atvik endurtaki sig (Department of Education and Training, 2015b, 1). 
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Mynd 3 Viðbrögð eftir að allt er orðið rólegt:  (Department of Education and 

Training, 2015b, 1 )  

Í leiðbeiningunum, um hvað eigi að gera eftir að atviki lýkur, er fjallað um mikilvægi 

skriflegra skráninga, bæði til þess að hægt sé að velta fyrir sér hvernig megi fyrirbyggja 

svona atvik og einnig ef koma kvartanir. Þar er nákvæmlega gert grein fyrir hvað eigi að 

koma fram í atvikaskráningu (Department of Education and Training, 2015b, 2). Það er 

mjög sambærilegt við það, sem kemur fram í lögum nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir 

fatlað fólk, það er rökstuðningur fyrir aðgerðum, málsatvik, hvaða tjón hlaust af t.d. 

eignatjón og hversu lengi líkamlegt inngrip stóð yfir. Einnig er fjallað um að atvik þar 

sem nemandi sýni af sér ögrandi hegðun geti verið erfið fyrir aðrar nemendur sem og 

starfsfólk skóla. Skólar þurfi að hafa í huga að þessir aðilar gætu þurft á stuðningi að 

halda t.d. frá sálfræðingi eða öðrum fagaðilum, allt eftir eðli atviksins. Gert er grein fyrir 

að mikilvægt sé að huga að framtíðinni m.ö.o., hvernig megi koma í veg fyrir að 

sambærilegt atvik verði aftur eða a.m.k. draga úr líkum á því. Sé til staðar 

hegðunaráætlun fyrir nemanda eigi að endurskoða hana í kjölfarið á atviki til að sjá hvort 

gera þurfi breytingar, en hegðunaráætlun sé einstaklingsáætlun fyrir nemendur sem 

hlotið hafa skaða, valdið skaða á öðrum eða séu taldir vera í áhættu. Áætlunin eigi að 

vera stuðningur fyrir þessa nemendur og setja áherslu á öryggi. Endurskoða eigi hana á 

hverri önn eða, eins og áður hefur komið fram, í kjölfar atviks (Department of Education 

and Training, 2015b, 2). Í þessum leiðbeiningum má sjá að áhersla er á fyrbyggjandi 

aðgerðir og reynt eftir megni að sjá til þess að atvik endurtaki sig ekki. Því má segja að 

sjónarhornið sé félagslegt, þar sem áherslan er á að skoða hvort kveikjan að atvikinu 

liggi í umhverfinu, en ekki einungis gengið út frá því að sökin liggi hjá nemanda. 

6.3.3 Noregur 

Vangaveltur um nauðung í skólum hafa einnig verið í sviðsljósinu í Noregi. Í grein í 

norska dagblaðinu Verdens gang (Gjerding, 2008), má lesa um þroskahamlaðan og 

líkamlega fatlaðan nemanda í framhaldsskóla, sem var bundin fastur við hjólastólinn í 

skólanum. Þegar þetta uppgötvaðist vildi skólinn meina að foreldrarnir hefðu gefið leyfi 

fyrir þessu sem þau mótmæltu. Lögfræðingur sem blaðið leitaði álits hjá, vildi meina að 

þetta væri ólögleg nauðung. Skóla- og frístundasvið (e. Utdanningsetaten) í Osló vildi 
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ekki ræða um þetta einstaka mál. Í svari sviðsins kom hins vegar fram, að skólar hefðu 

fullan rétt á að grípa inn í með valdi, ef um neyðaratvik væri að ræða og að vitað væri 

um mörg tilvik þar sem nemendur með þroskahömlun réðust á aðra nemendur, kennara 

eða reyndu að skaða sjálfa sig. Samt sem áður óskaði sviðið eftir betri lagalegum ramma, 

varðandi beitingu á líkamlegum inngripum í grunnskólum. 

Í gr. 2.9 í norsku grunnskólalögunum (Opplæringsloven, 1998) kemur fram að 

bannað sé að refsa nemendum með líkamlegu inngripi og að skólar eigi að hafa 

skólareglur. Í lögunum er ekki fjallað nánar um líkamlegt inngrip. Í 47. og 48. gr. 

refsilaga þar í landi, segir þó að heimilt sé að nota líkamlegt inngrip í neyð, óháð 

vettvangi. Þessi ákvæði gildi því líka í gunnskólum og þar með hafi starfsfólk leyfi til 

þess að grípa inn í ögrandi hegðun með líkamlegu valdi, ef það meti aðstæður sem svo, 

að um neyðartilvik sé að ræða Jafnframt er tekið fram að ekki eigi að refsa neinum fyrir 

að koma í veg fyrir skaða (Finvold og Westad, 2012, 23). 

Þrátt fyrir þetta koma æ ofan í æ upp tillögur um að leyfa þvingun og vald í skólum 

(e. tvang og makt). Hingað til hefur það verið meðvitað val stjórnvalda að ekki opna 

fyrir þennan möguleika í grunnskólum í Noregi. Vandamálið er að nauðung er notuð, 

þrátt fyrir að aðrir valmöguleikar séu til staðar (Finvold og Westad, 2012, 23). Tafla 4 

sýnir samhengið á milli notkunar á nauðung og þarfar fyrir hana, samkvæmt flokkun 

Gitlesen (2014). 

Tafla 4 Samhengið á milli notkunar á nauðung og þarfar fyrir hana (Gitlesen, 2014). 

 

Í flokki F1, þá er þörf fyrir nauðung en hún er samt lítið notuð. Jafnframt verða fáir fyrir 

því að vera beittir nauðung. Í F2 er ekki þörf á nauðung, en samt er notast við hana. Hér 

verða því töluvert margir, fyrir því að verða beittir nauðung. Í F3 þá er þörf fyrir 

nauðung, en hún er ekki notuð. Í þennan hóp falla fæstir. Síðasti flokkurinn er F4, en í 

þann hóp falla langflestir, samkvæmt niðurstöðu Gitlesen. Hér er ekki þörf fyrir nauðung 

og ekki er notast við hana. Í þessu samhengi er flokkur F2 áhugaverðastur, þar sem 

þessar niðurstöður benda til þess að gripið sé oftar til nauðungar, en þörf sé á. Með þessu 

er átt við, að í stað þess að beita vægari inngripum, sé beitt harkalegri inngripum en 

almennt ætti að vera þörf fyrir. 
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Gitlesen (2014) segir að mikilvægt sé að huga að því, að mjög líklega séu til aðrar leiðir 

sem séu árangursríkari í samskiptum við nemendur heldur en þvingandi aðgerðir, 

starfsfólk skóla þurfi að vera meðvitað um þær og hafa þekkingu til að nota þær. 

Kafli 9 í norsku umönnunarlögunum (e.Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.m.) tekur fyrir réttindagæslu fyrir fatlaða og eru þau ákvæði að 

mörgu leyti sambærileg íslensku lögunum. Í Noregi, eins og hér, er hægt að sækja um 

undanþágu frá banni við að beita nauðung og Gitlesen (2014) hefur í því samhengi, bent 

á að áhyggjuefni sé hversu undanþáguheimildum hafi fjölgað mikið í. Hann bendir 

einnig á að áður en veitt sé leyfi fyrir löglegri notkun á nauðung, í t.d. grunnskólum þá 

þurfi að huga að orsökunum fyrir þessari miklu fjölgun undaþáguheimilda. Hann segir 

að það vanti rannsóknir á þessu og því beri að stíga varlega til jarðar, með að leyfa 

nauðung. 

Finvold og Westad (2012, 24-27) komust að því í rannsókn sinni Heimurinn virkaði 

ekki eins og hann ætti. Eigindleg rannsókn á hvernig grunnskólinn meðhöndlar 

nemendur með þroskahömlun og ögrandi hegðun (e. Verden fungerte ikke som den 

skulle. En kvalitativ studie av hvordan skolen håndterer elever med utviklingshemning 

og utfordrende atferd) að viðmælendur þeirra óskuðu eftir skýrari reglum og að 

starfsfólk skólanna var ekki alltaf öruggt um hvar mörkin lægu fyrir hvað mætti og hvað 

mætti ekki. Starfsfólkið vildi fá betri skráningar og meira eftirlit og skýrari leiðbeiningar 

um hvað væri nauðsynlegt inngrip í hegðun. Starfsfólkið óskaði einnig eftir að fá meiri 

handleiðslu. 

Í næsta kafla er fjallað um forvarnir og réttaröryggi en ekki er gott að kennarar og 

starfsfólk séu í óvissu með hvar þau standi gagnvart lögunum, ef eitthvað kemur upp.  

hvaða kringumstæður réttlæti líkamlegt inngrip. Mikilvægt er að greina hvaða aðstæður 

geta leitt til þess að nemandi missi þannig stjórn á sér að beita þurfi líkamlegu inngripi. 

6.4 Forvarnir og réttaröryggi  

Westling (2010) segir að stuðningur við kennara sé lykilatriði. Þeir kennarar sem fái 

nægan stuðning beiti frekar árangursríkum aðferður til að fyrirbyggja eða draga úr 

hegðunarerfiðleikum. Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingbjargar Kaldalóns 

„Gullkista við enda regnbogans. Rannsókn á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur 

skólaárið 2005-2006“ (2006, 34), kemur fram að helsti vandinn þegar kemur að námi og 

kennslu nemenda með hegðunarerfiðleika sé, að mati kennara,í fyrsta lagi skortur á 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
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fjármagni, í öðru lagi geðrænn vandi nemenda og loks í þriðja lagi skortur á stuðningi 

frá utanaðkomandi sérfræðingum. Í rannsókn þeirra var skólastjórum tíðrætt um að skóli 

án aðgreiningar krefðist meira fjármagns. 

Mulay (2012) heldur því fram að þjálfun starfsmanna í að beita fyrirbyggjandi 

aðgerðum, sé mikilvægur liður í því að þeir öðlist færni í að beita þeim og geti þannig 

reynt að koma í veg fyrir að hegðunarvandi verði það alvarlegur að talin sé þörf á að 

grípa inn í með líkamlegu inngripig. Mulay segir að nauðsynlegt sé að banna hættulegar 

aðferðir eins og t.d. „prone restraint“ og einangrun. En bann við beitingu þessara aðferða 

sé ekki nóg, starfsfólk verði að geta notað jákvæðar leiðir til að hafa áhrif á hegðun 

nemanda. PBS kerfið hefur sýnt sig að virka fyrirbyggjandi. Í því er lögð áhersla á að 

kenna viðeigandi hegðun og koma í veg fyrir að aðstæður, sem geta leitt til þess að það 

þurfi að beita líkamlegu inngripi, skapist. Því miður hefur fjár- og tímaskortur oft leitt 

til þess að skólar hörfi frá PBS kerfinu og nota frekar hefðbundnar strangar agaaðferðir. 

Það hefur þó sýnt sig, að þær aðferðir virka ekki mjög vel á nemendur með alvarlegan 

hegðunarvanda,í stað þess er líklegt að atvikin verði alvarlegri og þeim fjölgi (Mulay, 

2012, 334-335). 

Mikilvægt er að skólar hugi að fyrirbyggjandi aðgerðum til að koma í veg fyrir að 

það þurfi að beita líkamlegu inngripi er mikilvægt fyrir nemendur, en ekki síður fyrir 

starsfólk. Finvold og Westad (2012, 24-27) fjalla um að óvissa um hvað sé leyfilegt og 

hvað ekki sé aldrei góð og segja að þrátt fyrir að lög geti aldrei alveg komið í veg fyrir 

ólögmæta nauðung þá hljóti löggjöf iað stuðla að því að betur sé gætt að þvi, hvernig 

staðið er að málum, ef talin er þörf á að beita valdi. Í samtölum Finvold og Westad við 

starfsfólk skóla komust þau að því að starfsfólk grípur stundum snemma inn í til að koma 

í veg fyrir að aðstæður fari úr böndunum. Í þeim tilvikum er starfsfólk að nota nauðung 

sem forvörn, en ekki í neyðartilviki og þar með sé það að brjóta lög, þar sem einungis 

sé leyfilegt að beita valdi í neyð. 

 Menntamálaráðuneytið í Noregi sendi út álit um beitingu þvingunar og valds í 

skólum. Þar er bent á að skólar eigi að hafa skólareglur sem m.a. segi til um réttindi og 

skyldur. Skólareglur geti kveðið á um leyfi kennara til að láta nemanda sitja eftir en 

kennara sé ekki leyfilegt að þvinga nemanda til að vera kyrran með líkamlegu valdi, ef 

nemandi vill fara. Þó er vísað í norsk hegningalög og neyðarréttinn sem gefur þá 

starfsfólki rétt til að gripa inn í aðstæður, ef þarf að stöðva t.d. slagsmál eða nemendur 

sem sýna af sér ofbeldisfulla hegðun. Ráðuneytið segir að starfsfólk þurfi að meta 
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hverjar aðstæður fyrir sig og það sé eðlilegt að beita nemendur sem sýna af sér hættulega 

hegðun meira valdi en aðra (Det Kongelige Kunnskapsdepartement, 2011, 1-2). 

Samkvæmt Finvold og Westad (2012, 26) fannst starfsfólki að það þyrftu að vera betri 

skráningar og meira eftirlit og að það þyrfti að vera skýrara hvað væri nauðsynlegt 

inngrip i hegðun. Starfsfólkið óskaði einnig eftir að fá meiri handleiðslu. 

Eins og hefur komið fram setur Umboðsmaður barna spurningamerki við að skólarnir 

óski eftir leyfi foreldra, til að beita barnið líkamlegu inngripi. Þar sem börn hafi, 

samkvæmt Barnasáttmálanum, sjálfstæð réttindi og réttara væri að lög um réttindagæslu 

fyrir fatlað fólk næðu yfir börn í grunnskólum líka (Umboðsmaður barna, 2015a)Netland 

(2009) setur fram svipaðar skoðanir í áðurnefndri MA ritgerð sinni og vill meina að það 

að það sé ekki endilega rétt að biðja foreldra um leyfi til að beita nemanda nauðung, þar 

sem þetta sé eitthvað sem þau, samkvæmt barnaverndarlögum geti ekki framkvæmt 

heima fyrir. Skólinn geti heldur ekki skýlt sér bak við að foreldar hafi gefið „grænt ljós“ 

því allt sem er framkvæmt, þurfi að hafa stoð í lögum. Ef lögin næðu yfir fötluð börn í 

grunnskólum þyrfti ekki að leggja það á foreldra að taka ákvörðun um jafn alvarlegt mál 

og að beita fatlað barn sitt nauðung í skólanum. Einnig má gera ráð fyrir að foreldrar séu 

mjög misjafnlega í stakk búnir til að taka upplýsta ákvörðun, um hvort þörf sé á að beita 

nauðung og hvort skólinn hafi reynt önnur úrræði fyrst (2009, 52). 

Í 3. gr. reglugerðar nr. 1040/2011, um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins, 

kemur fram að skólanum beri að upplýsa og vera í samstarfi við foreldra um hegðun og 

líðan barna. Skólinn á láta foreldra vita, ef hegðun barns er ítrekað ábótavant. Í 4. gr. 

segir að það sé foreldra að bera ábyrgð á hegðun og framkomu barns gagnvart 

skólafélögum og/eða starfsfólki skóla. Foreldrar eigi að aðstoða við að finna lausn á 

þeim málum er kunni að koma upp með nemanda og taka þátt í málsmeðferð. Ef af 

einhverjum ástæðum ríki ekki traust á milli aðila þá sé æskilegt að leita til óvilhalls aðila. 

Í 11. gr. reglugerðarinnar segir að skólinn skuli, eins fljótt og auðið er, láta foreldra vita 

ef nemandi brýtur skólareglur. Foreldrar eigi að fá að tækifæri til að tjá sig um málið. Í 

4. gr. er fjallað um málsmeðferðarreglur vegna brota á skólareglum. Þar kemur einnig 

fram að skólinn skuli leitast við að hafa samstarf við foreldra um hvernig leyst sé úr 

málinu. Í reglugerð nr. 585/2010 um stuðning við nemendur með sérþarfir í grunnskólum 

kemur fram, í 21. gr., að ef það séu ólík sjónarmið um skólavist eða sérúrræði, skuli fara 

eftir stjórnsýslulögum og hafa í huga það sem barni sé fyrir bestu. 
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6.5 Samantekt 

Í kaflanum er nauðung skilgreind og fjallað um mismunandi tegundir hennar. Í stuttu 

máli má segja að nauðung sé allt sem stríðir gegn sjálfsákvörðunarrétti einstaklings, 

nauðung er samheiti yfir þvingun og valdbeitingu. Í Noregi hafa rannsóknir sýnt að það 

sé verið að beita ólögmætri nauðung innan skólanna, t.d. þegar starfsfólk grípur inn í 

með valdi, til að fyrirbyggja að aðstæður fari úr böndunum. Erfið hegðun nemenda getur 

haft mjög mikil áhrif á líðan kennara í vinnu og leitt til kulnunar. Í Bandaríkjunum 

berjast hagsmunasamtök fatlaðs fólks fyrir því, að svo kölluð „prone restraint“ verði 

bönnuð. Það er þegar nemanda er haldið af tveim eða fleiri einstaklingum, þannig að 

nemandi liggur á maganum, með andlit niður eða til hliðar. Aðferðin er af mörgum talin 

vera hættuleg, þar sem dauðsföll hafa orðið vegna þessarar tegundar líkamlegs inngrips. 

Kaflinn tekur fyrir þær vangaveltur sem hafa verið bæði í Noregi og í Bandaríkjunum 

um að huga þurfi betur að fyrirbyggjandi aðferðum, þannig að ekki þurfi að grípa til 

nauðungar í samskiptum við nemendur. Einnig hafa verið uppi skoðanir um að fötluð 

börn þurfi sérstök réttindagæslulög, þar sem almenn barnaverndarlög veiti þeim ekki 

nægilega vernd. Hér á landi vill Umboðsmaður barna meina að lög um réttindagæslu 

fyrir fatlað fólk ættu að ná yfir fötluð börn í t.d. grunnskólum. Lögin séu það almennt 

orðuð að það ætti að vera hægt. Einnig álítur Umboðsmaður barna, að börn hafi sín 

sjálfstæðu réttindi og því geti foreldrar ekki veitt leyfi fyrir nauðung. Þetta kemur heim 

og saman við það, sem kemur fram í MA ritgerð Netland, um að foreldrar eigi ekki að 

geta veitt starfsfólki skóla leyfi til að beita barn þeirra nauðung, þar sem barnaverndarlög 

veiti foreldrum ekki leyfi til að beita þessum aðferðum heima fyrir. Netland veltir einnig 

upp, hvort að það væri ekki forvörn í sjálfu sér, að huga betur að fræðslu um nauðung 

gagnvart fötluðum börnum, það gæt leitt til þess að þörf fyrir nauðung í starfi með 

fullorðnu fötluðu fólki minnkaði. 
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7 Viðtöl við reykvíska skólastjóra og verklag við líkamleg inngrip 

Eins og sýnt hefur verið fram á, ná lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk ekki til barna í 

leik- og grunnskólum. Því var ákveðið að kanna stöðu nauðungar með áherslu á líkamleg 

inngrip barna með þroskahömlun og/eða ögrandi hegðun í grunnskólum, með viðtölum 

við átta skólastjórnendur í Reykjavík. 

Þessi kafli fjallar um niðurstöður úr viðtölunum. Tekin voru viðtöl við átta 

skólastjóra í Reykjavík. Skólarnir voru misstórir, sumir þeirra voru einungis með 1- 7 

bekk og var nemendafjöldinn í skólunum á bilinu 200 – 500. Tilgangurinn með 

viðtölunum var að komast að því hvort eitthvað utanaðkomandi eftirlit væri með þeim 

atvikum, þar sem líkamlegu inngripi er beitt innan grunnskóla Reykjavíkur, ásamt því 

að skoða hvernig skráningum væri háttað. Lög nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað 

fólk voru höfð til hliðsjónar en samkvæmt þeim lögum er öll nauðung bönnuð, nema í 

neyðartilvikum. Einnig var miðað við reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur 

aðila skólasamfélagsins en þar er einnig lagt bann við líkamlegu inngripi, nema í 

neyðartilfellum. Börn með þroskaröskun og/eða ögrandi hegðun eru áhættuhópur og 

vildi höfundur því fjalla um efnið með þau börn í huga. Niðurstöðum viðtalanna er skipt 

upp í sjö undirkafla sem hafa hver sitt þema en þeir eru Ástæður inngripa - hætta á 

meiðslum og eignatjóni, Líkamleg inngrip og ólíkar útfærslur, Verklagsreglur og 

ögrandi hegðun, Fræðsla, þjálfun og forvarnir, Eftirfylgni atvika; starfsfólk, foreldrar 

og kennarar, Skráningar og eftirlit og Börn með sértækan vanda. Til hægðarauka og 

ekki síst til þess að gæta trúnaðar við viðmælendur er skólunum, sem um ræðir, gefin 

skálduð nöfn. Auðsholtsskóli, Hlíðarendaskóli, Ekruskóli, Króksskóli, Merkurskóli, 

Oddaskóli, Vindásskóli, Kotskóli.  

7.1  Ástæður inngripa – hætta á meiðslum eða eignatjóni 

Í 13 gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins nr 1040/2011 stendur: 

„…starfsfólki skóla er óheimilt að neyta aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva 

ofbeldi eða koma í veg fyrir að nemandi valdi sjálfum sér eða öðrum skaða eða 

eignatjóni.“ 

Skólastjórnendurnir voru almennt sammála um að það þyrfti að grípa inní með 

líkamlegu inngripi þegar barn væri sjálfu sér eða öðrum hættulegt. Jafnframt áréttuðu 

allir skólastjórarnir að það væri sjaldgæft að beita þyrfti líkamlegu inngripi. Hins vegar 

höfðu alls staðar komið upp dæmi þar sem þess þurfti. Skólastjóri Oddaskóla benti t.d. 
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á að hans mat væri að það væri ekki spurning að það þyrfti að beita líkamlegu inngripi 

ef hegðun nemanda væri ógnandi eða ef einhver annar einstaklingur væri í hættu. En til 

þessa væri ekki gripið nema ef búið væri að reyna allt annað. Skólastjóri Hlíðarendaskóla 

tók í sama streng og sagðist ekki slást við börn. Sá skólastjóri greip frekar til þess ráðs 

að hringja á lögreglu ef ástandið væri þannig að það stafaði mikil ógn af nemanda. 

Skólastjóri Króksskóla lagði einnig mikla áherslu á að líkamlegu inngipi væri einungis 

beitt ef brýna nauðsyn bæri til. Hann lagði mikla áherslu á að starfsfólk ætti alls ekki að 

beita líkamlegu inngripi nema ef engar aðrar leiðir væru færar. Alltaf ætti að kalla til 

skólastjórnenda. 

…Einungis má grípa inní ef barnið er að skaða sjálft sig, skaða starfsmann eða virðist ætla að skaða 

starfsmann skólasystkini eða sjálft sig og það er það sem ég brýni númer eitt er að starfsmenn eiga 

alls ekki að grípa inní nema að það sé bara háski. 

Skólastjóri Hlíðarendaskóla tók í sama streng og sagði að það væri aðeins gripið inní ef 

fyrirsjáanlegt væri að nemandi myndi meiða aðra. 

En við grípum inní ef það stefnir í að þau meiði aðra þá er það mjög ákveðið við grípum inní. 

Orðalagið hjá skólastjórum Króksskóla og Hlíðarendaskóla um að það sé gripið inn 

ef svo virðist sem nemandi ætli að valda skaða vekur upp spurningar um hvort stundum 

sé verið að grípa inní of snemma. Mögulega er verið að nota líkamlegt inngrip sem 

forvörn en ekki í neyð eins og Finvold og Westad bentu á að væri gert í norskum skólum 

(2012, 24). Á það hefur verið bent að það sé alls ekki hægt að rökstyðja öll tilfelli þar 

sem líkamlegu inngripi er beitt undir yfirskyni neyðarréttar (Kasten 2013, 220-224).  

Misjafnt var hvort skólastjórarnir nefndu eignatjón sem ástæðu fyrir að grípa ínní 

með líkamlegu inngripi. Skólastjóri Hlíðarendaskóla minnist sérstaklega á að yfirleitt er 

ekki gripið inní þegar nemandi veldur tjóni á eignum skólans nema ef hann er að fara að 

meiða aðra. Í þeim skóla virðist hafa verið tekin meðvituð ákvörðun varðandi þetta. 

Starfsfólk Hlíðarendaskóla fær þau skilaboð að það „verði bara að hafa það“ ef börnin 

valdi eignartjóni. Skólastjóri Vindásskóla sagði að ef eignatjón væri meiriháttar þá væri 

gripið inní. Skólastjóri Oddaskóla sagði jafnframt að það hefði verið rætt innan skólans 

hvort það ætti að halda nemanda ef hann væri einungis að valda eignatjóni 

Já við höfum rætt það…nei ég hef alveg gengið svona á milli. Já skilurðu mér finnst, ég veit þá 

ekki, nei maður fer ekki í líkamleg inngrip ef það stafar ekki hætta af. 

Ofangreind reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila talar um að líkamlegt inngrip sé 

leyfilegt ef nemandi er að valda skemmdum á eignum ekkert er hins vegar talað um í 
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hvaða mæli það þurfi að vera. Í lögum nr. 88/2011 12. gr. er talað um að hægt er veita 

undanþágu frá nauðung m.a. vegna stórfellds eignatjóns. Það viðhorf kemur skýrt fram 

í ummælum skólastjóra Vindásskóla og Króksskóla. 

… Þegar hann réðst á húsmuni þá voru viðbrögðin þau, það var bara reynt að passa dýrmætustu 

hlutina. En við leyfðum barninu að eyðileggja, við förum frekar þá leið sko við stoppum það ekki. 

Reyndar reynum að passa að barnið eyðileggi ekki mestu verðmætin í sínu umhverfi en við látum 

það bara óátalið þó að það ryðji um borðum og stólum og slíku öllu og bara hringjum heim og 

segjum að það er akút ástand.  

Reglugerðin um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins opnar í raun fyrir að 

mögulegt fjárhagslegt tjón skólanna sé notað sem rök fyrir að beita nemanda líkamlegu 

inngripi sem kemur heim og saman við það sem Kasten (2013, 220-224) telur að 

mögulegt fjárhagslegt tjón sé notað sem ástæða fyrir líkamlegu inngripi. 

7.2 Líkamleg inngrip og ólíkar útfærslur 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (2012) segir að fötluð börn og þá sérstaklega börn 

með þroskaröskun og einhverskonar geðgreiningar séu í 3,7 sinnum meiri hættu á að 

verða fyrir ofbeldi en önnur börn. Mulay (2012, 327) tekur í sama streng og telur að þrátt 

fyrir að öll börn geti orðið fyrir því að líkamlegu inngripi sé beitt vegna hegðunar þeirra 

þá hafi það sýnt sig að fötluð börn verði mun oftar fyrir því. 

Í viðtölunum kom fram að yfirleitt væru þau börn, sem stundum þyrfti að beita 

líkamlegu inngripi, með einhverjar greiningar og það væri þá teymi utan um þau. 

Teymið metur þá hvort þurfi að gripa inn í hegðun tiltekins nemanda með líkamlegu 

inngripi. Í Hlíðarendaskóla er eitt barn í skólanum þar sem teymið er búið að ákveða, að 

þörf sé á að beita líkamlegu inngripi í hegðun.  

Það er alltaf þegar maður fer út í svoleiðis aðgerðir þá er búið að ræða það á teymisfundi, við erum með teymi 

utan um nemendur sem víkja svona mikið frá … það er eitthvað teymi utan um barnið og það er eitthvað ferli 

sem er búið að ákveða hvernig á að vinna með barnið. Það er eitt barn núna í svona ferli sem þarf líkamlegt 

inngrip… stundum þarf að beita því nokkrum sinnum á dag. Stundum líða dagar þar sem það hefur ekki verið 

notað inngrip. Þá er alveg búið að ákveða það á fundum með foreldrum og hegðunarráðgjafa hvað á að gera. 

Það skiptir mjög miklu máli að víkja ekkert frá því, barnið veit það ef það sýnir þessa hegðun þá fær það að 

fara í einvist. 

Skólastjóri Hlíðarendaskóla talar um einvist, en í þessu tilfelli er átt við að barn fer með 

stuðningsfulltrúa í námsver og klárar kennslustund þar. Nemanda sé boðið að fara 

þangað ef hann sé mjög ókurteis og fari ekki að fyrirmælum. Barnið eigi það til að meiða 

önnur börn þannig að á sjái og þá þurfi að grípa inn. Skólastjórinn var í framhaldi af 
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þessu spurður hvort barnið væri sátt við að fara í einvist. „Ekki alltaf nei alls ekki honum 

finnst það verra og það er það sem hegðunarráðgjafinn er að reyna að gera með þessu, 

þetta er í raun bara atferlismótandi hegðun sem er verið að nota.“ Skólastjórinn áréttaði 

einnig að ef barnið vilji ekki fara þá sé samt farið með hann. „Stuðningsfulltrúinn gerir 

það svolítið fumlaust“. En barnið sé þó mest inni í bekk til þess að læra að vera innan 

um önnur börn.  

Eins og hefur komið fram, þá er einungis heimilt að beita líkamlegu inngripi í 

neyðartilvikum. Í Hlíðarendaskóla er nemandi sem stundum verður fyrir því að 

líkamlegu inngripi er beitt nokkrum sinnum á dag. Búið er að samþykkja það á 

teymisfundi og foreldrar hafa samþykkt það. Það má velta fyrir sér, hvort virkilega sé 

um neyðartilvik að ræða nokkrum sinnum á dag eða hvort eimi af því sem kemur fram 

hjá Finvold og Westad (2012, 24), um að stundum sé verið að grípa inn snemma, til að 

koma í veg fyrir að aðstæður verði stjórnlausar. Að foreldrar hafi samþykkt að barn 

þeirra sé stundum beitt líkamlegu inngripi nokkrum sinnum á dag, vekur upp spurningar 

um í hvaða stöðu foreldrar séu. Umboðsmaður barna (2015a), hefur bent á að samkvæmt 

Barnasáttmálanum eigi börn sjálfstæð réttindi, óháð forsjáraðilum. Í þessu tilviki hafa 

foreldrar samþykkt inngrip en samkvæmt því sem Umboðsmaður barna telur geta 

foreldrar ekki veitt leyfi fyrir því að starfsfólk skóla beiti barnið nauðung. 

Umboðsmaðurinn telur, eins og áður hefur komið fram, að lög nr. 88/2011 um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk eigi einnig að gilda um fötluð börn í grunnskólum  

Á það hefur verið bent að ekki ætti að vera hægt að biðja foreldra um leyfi fyrir því 

að starfsfólk skóla geti beitt barnið nauðung, þegar barnaverndarlög leyfa ekki foreldrum 

að nota þessa aðferðir heima fyrir (Netland, 2009, 52). 

Hægt er að beita margvíslegri tækni við líkamlegt inngrip en þegar skólastjórar voru 

spurðir út í aðferðir sem notaðar væru til að halda nemanda, þá kom fram, að í þremur 

af þeim fjórum skólum, sem höfðu fengið ráðgjöf og þjálfun í aðferðum hjá Brúarskóla 

var notuð sú aðferð sem á ensku er kölluð „prone restraint“. Það þýðir að nemanda er 

haldið þannig að hann liggur á maganum og a.m.k. tveir fullorðnir halda honum niðri. Í 

Merkurskóla sem einnig hafði fengið ráðgjöf frá Brúarskóli talaði skólastjóri um að tekið 

væri undir hendurnar á nemanda og hann fjarlægður úr aðstæðum. 

Í viðtölunum kom fram að þetta sé aðferð sem ráðgjafateymi Brúarskóla kenni en 

Brúarskóli sinnir ráðgjöf til almennra grunnskóla og er með námskeið þar sem starfsfólk 

æfir m.a. aðferðir við að halda nemendum ef beita þarf líkamlegu inngripi. 
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Skólastjórarnir töluðu um að aðferðin væri viðurkennd aðferð m.ö.o. rétt aðferð. 

Skólastjóri Oddaskóla orðaði þetta svona: 

Þeir sem eru að sinna þessum … þeir hafa fengið þjálfun í líkamlegu inngripi þannig að við séum 

að nota réttar aðferðir.“ (Skólastjóri Oddaskóla). 

Annað dæmi um þessa aðferð kom fram í máli skólastjóra Vindásskóla.  

Ef barn er að sýna þessa hegðun við barn, þá erum við búin að ræða það við barnið, þú veist ef 

þetta gerist þá verðum við að setja þig í flugvél og það er bara ákveðið þá er bara tveir á þessari 

hönd og aðrir á þessari hönd og svo er haldið svo barnið sé ekki að skaða sjálfan sig og aðra og 

þetta er gert ákveðinn tíma á meðan barnið er að ná önduninni og ná stjórn á sjálfu sér, og síðan er 

bara sleppt og það er ekkert talað við barnið á meðan þetta er gert, það er bara beðið eftir að það 

nái tökum á sjálfu sér. 

Í framhaldi af þessari frásögn þá var skólastjórinn spurður hvort það væri tilfellið að það 

þyrfti fjórar fullorðnar manneskjur til að halda einu barni. Hann svaraði því játandi  

Já jafnvel litlu 7 ára barni, af því þau eru rosalega sterk þegar þau eru í þessum svakalegu köstum. 

Annað dæmi var í Auðsholtsskóla. Um var að ræða nemenda með einhverfu sem mikil 

truflun var af, þannig að tveir fullorðnir þurftu að taka nemendann út úr kennslustund.  

Ég veit ekki það gekk eitthvað mikið á hjá honum og mikil truflun, það var metið þannig að það 

þyrfti að stoppa hann af. Það þurftu tveir að fara með hann fram úr kennslustofunni og það var 

kallað til annarra kennara, það kom þarna íþróttakennari og aðstoðaði þau og þau beittu þessum 

tökum sem þau lærðu á námskeiðinu að leggja viðkomandi niður á ákveðinn hátt og styðja við og 

slaka á þegar viðkomandi er orðinn rólegur. Þetta gekk mjög vel… Hann var með mikil læti, 

annaðhvort að grýta eða að reyna að trufla. 

Skólastjórinn var beðinn um að lýsa því hvernig nemendum var haldið og þá kom fram 

að barnið hafði verið lagt á magann. 

Það er hérna leggja á magann og haldið við á ákveðinn hátt þannig að hann skaði sjálfan sig ekki 

og ekki aðra en hérna já það er tekið þannig í hendurnar að hann nái ekki að slá til eða skaða annan. 

Það fer svolitið eftir því ef barnið er að meiða aðra eða ef það er mjög órólegt þá er haldið aðeins 

við fæturna þannig að hann sé ekki að sparka. Svo er slakað á þegar barnið er orðið rólegt. 

Kotskóli hafði ekki fengið ráðgjöf frá Brúarskóla en notaði samt þessa aðferð við að 

leggja á magann.Í því dæmi sem tiltekið var hafði skólastjórinn þó bara verið einn að 

verki. „Það fólst í því bara að stoppa einstakling í að skaða sjálfan sig og það var þannig 

að hann var bara eða sem sagt snúið niður og haldið föstum við gólfið.“ Aðspurður 

svaraði hann því til að nemanda værihaldið niðri þannig að hann lægi á maganum og tók 
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sérstaklega fram að það hefðu verið vitni. Þessi skólastjóri hafði reynslu af að vinna í 

öðrum skóla, þar sem líkamleg inngrip voru mjög regluleg.  

Þessi aðferð sem eins og áður kom fram er kölluð „prone restraint“, hefur verið notuð 

víða um heim, en hefur orðið umdeildari á seinni árum. Þar skiptir mestu máli að alvarleg 

tilfelli hafa komið upp, t.d. í Bandaríkjunum, þar sem nemendur hafa látist vegna þess 

að þeir hafa kafnað þegar þrýstingur á brjóstholið verður of mikill og líkaminn nær ekki 

að taka upp súrefni (Mulay, 2012, 332).  

Almenn ánægja virtist ríkja meðal skólastjóranna með ráðgjöf Brúarskóla. Þrátt fyrir 

það kom fram í viðtölunum upp hafi komið dæmi þar sem börn hafi hlotið áverka eftir 

að þeim hafði verið haldið niðri. Þannig hafi komið upp dæmi í einum skólanum þar sem 

foreldrar höfðu kvartað vegna þess að barn þeirra var með áverka eftir að starfsmaður 

hafði haldið því. Starfsmaðurinn hafði þó ekki upplifað atvikið þannig að hann hefði 

gengið of langt og því ekkert rætt við skólastjóra eftir að atvikið hafði átt sér stað. 

Skólastjórinn fékk því fyrst fréttir af þessu eftir að foreldrar sendu tölvupóst með 

myndum af áverkunum. Málið var kært til barnaverndarnefndar Reykjavíkur og því lauk 

með formlegri áminningu fyrir starfsmanninn. 

Starfsmanninum fannst hann ekki hafa tekið harkalega á barninu og það var mitt mat sem 

skólastjóra að þetta var miðað við hvað barnið var að gera, hann var að ögra þá voru þetta of hörð 

viðbrögð… Ég fékk bara póst frá foreldrum og myndir af áverka… Því við höfum ekki leyfi til að 

taka svona á börnum og unglingunum okkar og það er ekkert í boði og ég sem forstöðumaður mun 

aldrei standa með þeim [starfsfólkinu] í einhverju svoleiðis. Við vinnum bara eftir því sem lagt er 

upp með í samfélaginu. 

Það kom einnig fram í máli skólastjóra Vindásskóla að það hefði komið fyrir, að sést 

hefði á barni. Aðspurður um viðbrögð frá foreldrum við slíkar aðstæður, sagði 

skólastjóri, „Nei þetta eru náttúrulega foreldrar sem eru sjálfir að lenda í því að þurfa að 

beita svona inngripi fyrir barnið sitt, þannig að þau vita það alveg að það náttúrulega 

getur alveg sést á því.“ Skólastjóri Ekruskóla fór einnig yfir að hann segði sínu 

starfsfólki hvernig það ætti að bregðast við ef upp kæmu ásakanir um að gengið hefði 

verið of langt. Þá ráðlegði hann starfsfólkinu að setjast niður með vinnufélaga eða 

einhverjum sem það treysti vel til að segja sér ef það teldi að það hefði gert mistök. Ef 

niðurstaðan væri að mistök hefðu verið gerð þá ætti að viðurkenna það undanbragðalaust 

en aldrei ætti að viðurkenna mistök, ef niðurstaðan væri eftir „kallt mat“ að maður hefði 

ekki gengið of langt. Í Merkurskóla var einnig nefnt dæmi um að það hefði séð á 

starfsmanni eftir nemanda. Nemandi var að reyna að losa sig þar sem honum var haldið. 
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Það var um daginn hérna, það er síðasta sem ég man eftir, þar kom upp þessi staða að nemandi var 

að hlaupa á eftir öðrum nemenda og var búið að vera eitthvað, stympingar á milli þeirra og reiði 

og starfsmaðurinn gengur á milli þeirra og hann beit hann, sem sagt nemandi beit starfsmann til 

þess að losa sig. Bara fannst þetta mjög ógnvekjandi þar sem honum var haldið. 

Þarna má sjá dæmi um hvernig líkamlegt inngrip getur leitt til að aðstæður versni þannig 

aðþað séu ekki einungis nemendurnir sem eigi það á hættu að slasast, heldur einnig 

starfsfólk skóla. Svipuð dæmi eru þekkt úr erlendum rannsóknum (Mulay, 2012, 333). Í 

Oddaskóla sagði skólastjóri einnig frá því að í skólanum væri sérherbergi, sem nemendur 

væru settir inn í ef þeir væru algerlega búnir að missa stjórn á sér. Herbergið væri alveg 

tómt og nemandi væri einangraður þarna inni, þangað til að starfsmaður meti það sem 

svo að hann hafi náð að róa sig og óhætt sé að hleypa nemanda út. 

Er bara lítið herbergi sem í rauninni er ekkert inní. Starfsmaður er fyrir utan dyrnar, það er ekki læst sko. Það 

er bara þannig að starfsmaður er fyrir utan og nemandi veit alltaf af starfsmanninum.  

Í Bandaríkjunum hafa þessi herbergi stundum verið kölluð öskurherbergi (e. 

screamrooms) þar sem það heyrist í nemendum öskra og berja á veggi þar inni (National 

Disability Rights Network, 2012, 3). Dæmi hafa verið um börn sem hafa ítrekað verið 

lokuð inni í svona herbergjum, þrátt fyrir að þau eigi aðeins að notast í neyð. Þannig 

segir (Mulay, 2012, 326) frá dæmi í Bandaríkjunum, um níu ára dreng sem hefði þurft 

að þola að vera settur inn í herbergið 75 sinnum á sex mánuðum og hann hefði verið 

kominn með blöðrur á hendurnar eftir ítrekaðar flóttatilraunir (Mulay, 2012, 326). Það 

kom fram hjá skólastjóra Oddaskóla, að herbergið væri ekki notað oft. Í ljósi reglna um 

að líkamlegt inngrip skuli aðeins vera neyðarúrræði, þá má hins vegar velta fyrir sér 

hversu oft slík herbergi séu notuð í íslenskum skólum og hvort slík einangrun sé í raun 

og veru réttlætanlegt og/eða nauðsynlegt úrræði.  

7.3 Verklagsreglur og ögrandi hegðun 

Í 4. mgr. 13. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum nr. 1040/2011, er fjallað um verklagsreglur, en þar segir:  

Í hverjum grunnskóla skulu vera til verklagsreglur unnar af starfsfólki skóla vegna tilvika þegar 

nauðsynlegt er að grípa til tafarlausra aðgerða þegar stöðva þarf óásættanlega hegðun nemanda, 

bregðast við hótunum eða rökstuddur grunur er um að nemandi sé undir áhrifum vímuefna. Í 

verklagsreglum skal kveðið á um málsmeðferð skv. 14. gr. Verklagsreglurnar skulu vera hluti af 

starfsáætlun hvers skóla.  
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Allir skólastjórarnir, nema tveir, vísuðu í ofangreinda reglugerð um ábyrgð og skyldur 

aðila skólasamfélagsins eða þær verklagsreglur sem Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar hefur sett, ásamt Velferðarsviði borgarinnar. Þar stendur: Fara skal 

eftir verklagsreglum sem starfsfólk skóla hefur unnið, þegar stöðva þarf óásættanlega 

hegðun nemanda.“ (Skóla og frístundasvið og Velferðarsvið Reykjavíkur (2012, 6). 

Viðmælendur voru spurðir um hvort skólinn hefði sett sér verklagsreglur, varðandi 

líkamlegt inngrip. Smá fát kom á skólastjóra Króksskóla þegar hann var spurður um 

hvort skólinn væri með verklagsreglur. Hann taldi að þær hlytu að vera til, en var ekki 

viss um hvar þær væri að finna. 

Hljótum að vera með þetta hér. Ef maður er spurður svona þegar maður er búin að keyra hérna sömu prógröm 

mjög lengi. Sko við erum hérna með alls konar öryggisviðmið málið er náttúrulega að ég er bara ekki með 

þetta skrifað held ég. Get spurt … á eftir . Þá þurfum við að bæta hér úr sko, það sem við hérna. Finnst þetta 

eins og þetta hljóti nú að vera hérna. Því við rifjum þetta alltaf upp með reglulegum hætti. 

Þess má geta að verklagsreglurnar fundust ekki. Í Auðsholtsskóla höfðu hins vegar verið 

útbúnar verklagsreglur, sem eru uppfærðar á hverju ári. Verklagsreglurnar höfðu verið 

kynntar á kennarafundi og fengnar athugasemdir við þær. Eftir það voru 

verklagsreglurnar kynntar á fundi með stuðningsfulltrúum og skólaliðum.  

Af viðtölunum má ráða, að af þeim átta skólum, sem rætt var við, þá var það 

einungis Auðsholtsskóli, sem var með verklagsreglur um hvernig ætti að standa að 

líkamlegum inngripum. Þær reglur höfðu verið búnar til í viðkomandi skóla og markvisst 

kynntar starfsfólki. Skólastjóri Ekruskóla sagði að ekki væri hægt að tala um beinlínis 

verklagsreglur, í skólanum hefði bara verið stuðst við reglugerðina um ábyrgð og 

skyldur aðila skólasamfélagsins. Það væri knappur texti um þetta í stefnu og starfsáætlun 

skólans. Það væri það eina sem væri skrifað opinberlega um líkamlegt inngrip. Þetta 

væri samt ekki lýsing á því hvernig ætti að bregðast við, í hinu ýmsum aðstæðum. Í 

Merkurskóla talaði skólastjóri um að auðvitað væri farið eftir lögum og að þau væri með 

skýrar reglur. Þegar nánar var grennslast fyrir um verklagsreglurnar, voru þetta í raun 

bara skólareglurnar, þar sem hegðunarfrávikum er skipt upp í nokkur stig og hversu 

ströng viðurlögin eru, fer þá eftir á hvaða stigi brotið var. Ekki var um að ræða reglur 

um, hvernig ætti að standa að líkamlegum inngripum. Skólastjórinn sagði að ekkert væri 

til skriflegt um það.  

…Við verðum náttúrulega að fylgja landslögum og barnaverndarlögum og allt þetta, við reynum 

ekki að skaða börn. Nei við höfum ekki farið í þetta skriflega. 
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Skólastjóri Vindásskóla vísaði einnig í verklagsreglur borgarinnar og hvað varðaði 

kynningar gagnvart starfsfólki sagði hann: 

Við bara kynnum þær í raun og veru ef þarf..., Ef við sjáum að það sé eitthvað svona í uppsiglingu 

eða eitthvað slíkt þá náttúrulega er þetta inni í hérna hvað heitir það ekki skólareglum heldur inn í 

starfsáætlun þá eru allar þessar reglur sem Reykjavíkurborg þú veist, það eru ýmsar reglur og ýmis 

verklag sem við bara hengjum við það inn í starfsáætlun skólans. Þannig að þetta er aðgengilegt en 

sem betur fer þá þarf síst að grípa í þetta. Ég er ekki viss um að allir átti sig á því að það séu 

einhverjar reglur um líkamlegt inngrip. 

Skólastjóri Vindásskóla benti einnig á að alltaf væri að koma inn nýtt fólk í 

stuðningsfulltrúastöðurnar og því væri erfitt um vik að fræða alla um verklagsreglur 

borgarinnar um viðbrögð við óæskilegri hegðun. Almennt virtist ekki vera mikil vinna 

lögð í að útbúa verklagsreglur eða kynna þær fyrir starfsfólki. Þetta vekur upp 

spurningar, þar sem Samband Íslenskra sveitarfélaga segir í sínum verklagsreglum, sem 

byggðar eru á 13. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagisins, að 

tilgangurinn með að hafa ákveðnar verklagsreglur, sé að þær auðveldi starfsfólki að 

bregðast við með viðeigandi hætti (Samband Íslenskra sveitarfélaga, e.d. 4). Samkvæmt 

þessu getur skortur á reglum og kynningu á þeim leitt til þess að viðbrögð starfsfólks 

verði handahófskennd og byggist meira á brjóstviti einstaklings en samhæfðum 

viðbrögðum.  

Varðandi viðbrögð við ögrandi hegðun voru skólastjórarnir sammála um að starfsfólk 

eigi ekki að vera eitt í aðstæðum sem kalli á líkamlegt inngrip og mikilvægt væri að hafa 

vitni að því sem færi fram. Það er í samræmi við það sem segir í 13. gr. reglugerðar nr. 

1040/2011. um að mikilvægt sé, að starfsfólk sé ekki eitt í slíkum aðstæðum. 

Skólastjórarnir töluðu allir um mikilvægi þess að halda ró sinni ef nemandi sýni ögrandi 

hegðun og að starfsfólk þyrfti að gæta vel að því hvernig það orðaði hlutina.Verklagið 

Króksskóla varðandi viðbrögð við ögrandi hegðun var töluvert ólíkt verklagi hinna 

skólanna.. Skólastjórinn benti á að samkvæmt lögum um grunnskóla eigi nemandi að 

fylgja fyrirmælum. Því væri það þannig ef barnið sýndi ögrandi hegðun og léti ekki 

segjast þyrftu foreldrar nemanda einfaldlega að koma og sækja hann. 

…bara eitthvað sem allir þekkja orðið þá [ef barnið fer ekki að fyrirmælum og vill ekki láta segjast] 

hringir bara í stjórnanda svo ef kennari nær ekki að tjónka við barnið, þá kemur stjórnandi inn og 

biður barnið að ræða sig. Ef barnið neitar því þá hringjum við í foreldra og segjum barn þitt fer 

ekki að fyrirmælum. Barnið fer ekki að fyrimælum stjórnenda vinsamelgast komið og sæki barnið 

farið með það heim og við tökum svo fund daginn eftir.  
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Skólastjórinn svaraði aðspurður, að aldrei væri gengið lengra en þetta og að engu máli 

skipti hvort barnið væri með greiningu eða ekki. Ekki væri gripið til þess að nota 

líkamlegt inngrip nema brýna nauðsyn bæri til. Skólastjórinn lýsti svo þeirri skoðun 

sinni, að það gengi ekki að hafa börn í skólanum, sem ekki færu að fyrirmælum.  

Við getum ekki haft barn í skólanum sem ekki fer að fyrirmælum. Það er bara útilokað, þá getum 

við ekki „keyrt“ skólastofuna 

7.4 Fræðsla þjálfun og forvarnir 

Hvorki í lögum um grunnskóla, né í reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins, er fjallað um nauðsyn þess að fræða starfsfólk um hvað nauðung sé 

eða hvernig megi fyrirbyggja að beita þurfi líkamlegu inngripi, að öðru leyti en því að 

6. gr. reglugerðar nr 1040/2011, fjallar um jákvæðan skólabrag. Þar segir:  

Í grunnskólum skal skilgreina í hverju jákvæður skólabragur felist og móta leiðir til að viðhalda 

honum. 

Starfsfólk grunnskóla, nemendur og foreldrar skulu í sameiningu leggja áherslu á að viðhalda 

góðum starfsanda í skólanum og jákvæðum skólabrag. 

Mikilvægt er að í grunnskólum sé fjallað um mál sem kunna að hafa áhrif á skólabrag, þ.m.t. mál 

sem koma upp utan skólatíma og í rafrænum samskiptum. 

Í fjórum af átta skólum hafði annaðhvort hluti starfsfólks eða allir fengið fræðslu og 

þjálfun frá ráðgjafateymi Brúarskóla. Í hinum skólunum var fræðsla um hvernig ætti að 

bregðast við ögrandi hegðun nemenda aðallega í höndum skólastjóra. Almenn ánægja 

virtist vera með fræðsluna frá Brúarskóla meðal skólastjóranna í þeim skólum þar sem 

slík fræðsla hafði verið haldin og þeir töldu að það leiddi til þess að starfsfólk væri 

öruggara og þegar beita þyrfti líkamlegu inngripi, þá væru öll vinnubrögð fumlausari. 

Skólastjóri Auðsholtsskóla lýsti upplifunni af að hafa námskeið frá Brúarskóla í 

farteskinu, þegar þurfti að grípa til líkamlegs inngrips. 

Þetta gekk allt mjög vel og fólkið talaði um það, m.a. deildarstjóri sérkennslu sem var í þessu meðal 

annars, fann hvað allt var fumlaust og allir öruggir út af námskeiðinu. 

Í Vindásskóla hafði hluti starfsfólks fengið fræðslu frá Brúarskóla, það starfsfólk sem 

mest sinnti þeim nemendum sem þurfti að bregðast við. Aðspurður hvort það stæði til 

að halda svona fræðslu/þjálfun fyrir allt starfsfólk var svarið neitandi, þar sem það væri 

ekki vinnandi vegur fyrir Brúarskóla að sinna því og þá yrði jafnræðisreglan að gilda um 

alla skóla í Reykjavík og það myndi ekki ganga upp. Skólastjórinn lét einnig í ljós þá 

skoðun sína að ef fólk væri ekki stöðugt að nota þessar aðferðir, þá væri þetta eitthvað 
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sem gleymdist. Þessi tök gleymdust ef ekki væri verið að nota þau reglulega. Einnig 

gætu þær aðstæður komið upp að líkamlegum inngripum myndi fjölga ef allir kynnu tök 

á þeim. Þessi skólastjóri taldi, að fólk myndi oftar grípa til þeirra, heldur en þyrfti. En 

líkamlegt inngrip ætti ekki að eiga sér stað, nema í einstaka tilfellum. Þetta virtist hins 

vegar vera misjafnt á milli skóla, því í sumum skólunum hafði verið fræðsla fyrir allt 

starfsfólk.  

Hinir fjórir skólarnir höfðu ekki nýtt sér ráðgjafaþjónustu Brúarskóla, með því að fá 

námskeið. Fræðslan virtist aðallega vera í höndum skólastjóra. Skólastjóri Króksskóla 

taldi að umræða um þörf fyrir slíka fræðslu héldist í hendur við þörfina, sem hefði ekki 

verið mikil innan þeirra skóla síðustu ár. Skólastjóri Ekruskóla sagðist ræða við 

starfsfólk um að nota það, að halda spennustigi lágu, sem fyrirbyggjandi aðgerð. Í 

Króksskóla ræddi skólastjórinn mánaðarlega við stuðningsfulltrúa og skólaliða almennt 

um viðbrögð við ögrandi hegðun og einnig var hann með myndband, sem hann hafði átt 

lengi, sem fjallar um hversu mikilvægt séað vanda sig í samskiptum við nemendur svo 

ekki verði óþarfa árekstrar. Skólastjórinn sagðist sýna starfsfólki þetta reglulega eða 

a.m.k. bút úr því á hverjum vetri. Í handbók skólans var svo tafla með þeim greiningum 

sem skólinn hafði þurft að fást við í gegnum tíðina. Listuð voru einkenni við hverja 

greiningu og hvernig væri best að haga samskiptunum við þann hóp.  

Eins og þegar hefur komið fram, þá geta þær aðstæður alltaf komið upp, að það 

skapist neyðarástand og því þurfi að halda nemanda, til að hindra hann í að skaði aðra. 

Þess vegna sésérlega mikilvægt að starfsfólk fái þjálfun í réttum vinnubrögðum til þess 

að minnka líkur á að einhver meiðist. En fyrirbyggjandi aðgerðir séu ekki síður 

mikilvægar, þar sem margar rannsóknir hafi sýnt að þú kennir ekki barni rétta hegðun 

með því að beita það líkamlegu valdi (Mulay, 2012, 333-334).  

Í skólunum fólust fyrirbyggjandi aðgerðir aðallega í hegðunarmótandi aðgerðum og 

almennri fræðslu skólastjóra til starfsfólks um hvernig best væri að bregðast við, þegar 

nemandi sýnir ögrandi hegðun. Í tveimur skólanna kom fram, að PBS kerfið væri í 

notkun eða stuðningur við jákvæða hegðun og í einum öðrum skóla var notað ,,Uppeldi 

til ábyrgðar.“ ,,Uppeldi til ábyrgðar“ á að ýta undir sjálfsstjórn og ábyrgðarkennd hjá 

nemendum. Einnig miði stefnan að því að nemendur æfist í að ræða tilfinningar og gera 

sér grein fyrir þörfum sínum. Enn fremur eigi vinnuaðferðirnar að styðja við starfsfólk, 

þannig að það geti mótað skýra stefnu í samskiptum og agamálum (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007, 1). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að PBS 
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kerfið hafi virkað fyrirbyggjandi og að það henti vel til að kenna rétta hegðun en skólar 

hafi horfið frá þessu kerfi vegna minni mönnunar og fjárhags. Því hafi verið horfið aftur 

til strangs agakerfis sem aftur hafi sýnt sig að virki ekki vel (Mulay, 2012, 335). Í 

Vindásskóla ræddi skólastjóri um hegðunarmótandi vinnu, sem hluta af forvörnum.  

Sko ef þetta er eitthvað sem hefur verið að gerast mikið eða barnið á sögu um þetta þá náttúrulega 

alveg frá því barnið kemur í skólann eru sett upp einhvers konar hegðunarmótandi verkfæri þú 

veist umbunarkerfi, það er kannski stuðningur við barnið, styttri viðvera.  

Í þessum skóla er farið með barn í námsver, sem hluta af þessari vinnu. Barnið er þá 

hluta af skóladeginum í námsveri, kannski í nokkrar vikur.  

Það sé þá frekar bara frekar sett upp þannig að núna sé hann kannski í sex vikur svona lengi svo er 

farið í námsver svo er lengdur tíminn aðeins eða styttur aftur, ef það er skilurðu. Það er verið að 

reyna að finna þetta jafnvægi. 

Í Merkurskóla er nemendum boðið að fara á t.d. reiðistjórnunarnámskeið á 

þjónustumiðstöðinni, og reynt er að kenna nemendum rétta hegðun. Einnig notar 

þroskaþjálfinn félagsfærnisögur6 þar sem aðstæður sem eiga það til að koma nemanda 

úr jafnvægi eru teknar fyrir. Skólastjóri Kotskóla sagðist reyna að leiðbeina fólki um 

hvernig hægt væri að nota hundsun eða leiða huga nemanda að einhverju öðru en því 

sem kemur honum úr jafnvægi.  

Gretar L. Marinósson (2003, 3-4) hefur bent á að það sé mikilvægt að skólar hafi 

stefnu í samskiptamálum. Kennarar þurfi að reyna að skilja hegðun nemandanna út frá 

þeirra sjónarhóli. Það þurfi að horfa á styrkleika einstaklinga og hlúa að því jákvæða í 

fari þeirra. Hann veltir einnig fyrir sér áherslu skólanna á kyrrð og þögn. Hann telur að 

þetta tengist að einhverju leyti ólíkum áherslum kynjanna, þar sem meirihluti starfsfólks 

leikskóla og grunnskóla séu konur sem kunni ekki alltaf að meta athafnasemi drengja. 

Þetta leiði til þess að oft sé gripið til þess að vísa nemendum í námsver, til 

stuðningsfulltrúa. Einnig sé reynt að handstýra börnunum, sussa á þau, beita 

slökunaræfingum og láta erfið börn sitja ein eða nálægt kennaranum. Gretar líkir þessu 

við aðferðir sem hafi verið við lýði í fangelsum. Valdi yfir einstaklingum sé beitt með 

því að stjórna líkömum þeirra og hegðun þeirra sé vöktuð. Gretar telur að þetta beri 

merki um skort á trausti og grafi um leið undan samvinnu.  

                                                 
6 Félagsfærnisögur eru notaðar svo að nemandi fái aukinn skilning á tilteknum aðstæðum. Notaðar eru myndir 

og einfaldur texti (Gullkistan, 2005). 
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7.5 Eftirfylgni atvika, starfsfólk, foreldrar og börn 

Í 14. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 stendur: 

Ef hegðun nemanda reynist verulega áfátt ber kennara hans að leita orsaka þess og reyna að ráða á 

því bót, m.a. með viðtölum við nemandann sjálfan og foreldra hans. Verði samt ekki breyting á til 

batnaðar skal kennari leita aðstoðar skólastjóra og sérfróðra ráðgjafa skólans sem leita leiða til 

úrbóta, eftir atvikum að teknu tilliti til hlutverks barnaverndaryfirvalda. 

Í reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins, er í 11. gr. 

talað um að skólinn skuli, eins fljótt og auðið er, láta foreldra vita ef nemandi brýtur 

skólareglur. Foreldrar eigi að fá tækifæri til að tjá sig um málið. Í 4. gr. 

reglugerðarinnar er síðan fjallað um málsmeðferðarreglur vegna brota á skólareglum. 

Þar kemur einnig fram að skólinn skuli leitast við að hafa samstarf við foreldra um 

hvernig leyst sé úr málum. 

Allir skólastjórarnir töluðu um að ef beita þyrfti barn líkamlegu inngripi, væri hringt 

strax í foreldra og þeir beðnir um að koma. Ef teymi væri utan um barnið væru atvikin 

tekin upp á teymisfundi og rædd þar. Þá sé misjafnt á milli skóla hvort haldinn sé fundur 

með foreldrum. Í Merkurskóla var reglan sú að reynt var að boða foreldra á fund strax 

daginn eftir. Skólastjórinn talaði líka um mikilvægi þess fyrir barnið að fá foreldra sína 

fljótt á staðinn, ef til líkamlegs inngrips kæmi. Í þeim skóla var farin leið, sem 

skólastjórinn kallaði sáttaleið, með barninu og starfsmanninum sem hafði haldið því.  

…förum sáttaleið þar sem þessir tveir einstaklingar geta talað saman, starfsmaður og nemandi. Við 

höldum fund þar sem við klárum svona mál. Vegna þess að þú varst að lemja þarna og berja þá 

þurfti ég að halda þér og þá beistu mig og það var ekki gott…og við erum, þá er ég t.d. búin að tala 

við nemendann um þetta með sínum forráðamönnum… Við köllum þetta að klára svolítið mál 

Skólastjóri Króksskóla talaði um að ekkert skriflegt verklag væri til vegna stuðnings við 

barnið eftir á, en reynt væri að vinna með foreldrum og nemanda þannig að ekki sitji 

einhver reiði eftir. Það væri bara það sjálfsagt mál, að ekki þurfi að skrá eitthvað verklag 

um það. Skólastjóri Auðsholtsskóla talaði um, að alltaf væri haldinn fundur með 

foreldrum og nemanda og einnig hefði skólinn aðgang að sálfræðingi, ef barnið þyrfti 

að vinna meir með það sem hafði gerst. 

Skólastjóri Vindásskóla sagðiað stuðningur við nemanda fælist helst í því, að barnið 

fái að hitta þá sem að málinu komu og að málið væri klárað þannig. Mikilvægt væri að 

barnið upplifi ekki að það eigi eitthvað sökótt við þetta fólk þegar það hitti það á 

göngunum. 
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Í máli skólastjóra Ekruskóla og Hlíðarendaskóla kom fram, að sú staða kæmi stundum 

upp að foreldrar óskuðu sérstaklega eftir því, að ekki væri beitt líkamlegu valdi gegn 

barni þeirra. Báðir skólastjórar lýstu því að það væri erfið staða og skólastjóri Ekruskóla 

taldi að stundum væru foreldrar bara í afneitun. Skólastjóri Hlíðarenda sagði að þau væru 

„bjargarlaus“ ef foreldrar settu sig upp á móti því að beitt væri líkamlegu inngripi í 

hegðun barns, þrátt fyrir að sálfræðingur eða hegðunarráðgjafi frá þjónustumiðstöð 

hverfisins mælti með því.  

Þá þarf að stilla málinu upp, hvað getum við þá gert? Við getum ekki haft þetta svona. Ég venjulega 

lendir maður alltaf svoleiðis málum, það er mín reynsla. Foreldrar átta sig á því. 

Netland benti á að það væri í raun ekki viðeigandi að spyrja foreldra um leyfi fyrir að 

beita barni nauðung þar sem þetta væru aðferðir sem þeir mættu ekki samkvæmt 

barnaverndarlögum nota heima fyrir (2009, 52). Ennfremur hefur verið bent á 

Barnasáttmálann í þessu samhengi en samkvæmt honum eiga börn sjálfstæð réttindi og 

því eiga foreldrar ekki að taka þessa ákvörðun (Umboðsmaður barna , 2015a)  

Skólastjóri Hlíðarendaskóla hafði líka sagt foreldrum að í skólanum væru börn ekki 

þvinguð en stundum hefði foreldrum fundist að það ætti að gera það. Á það hefur verið 

bent að stundum myndist spenna á milli hlutverks skóla sem menningarstofnunar og 

þess, að foreldrar telji að skólinn eigi að vera þjónustustofnun (Gretar L. Marinósson, 

2003, 3). 

Skólastjórar voru einnig spurðir út í verklag, varðandi eftirfylgni með starfsfólki. 

Ekkert formlegt verklag var til staðar, annað en að í öllum skólunum stendur starfsfólki 

til boða að sækja um utanaðkomandi handleiðslu frá fagaðila, ef starfsmanni líður mjög 

illa eða hefði orðið fyrir miklu áfalli. Skólastjóri Kotskóla orðaði þetta svona:  

Það hefur ekki hefur ekki þurft að takast á við það þannig lagað það er ekki til neitt svona skriflegt eða neitt 

svoleiðis, en það hefur nú svo sem alveg í svoleiðis tilfellum þá hefur maður stundum boðið fólki upp á 

einhverja handleiðslu eða eitthvað til þess að vinna úr því þannig það er misjafnt hvað fólk gerir í því 

7.6  Skráningar og eftirlit 

Í 13. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins er 

fjallað um skráningu á atvikum tengdum líkamlegu inngripi: 

…Skólastjóri skal sjá til þess að atvik samkvæmt þessari málsgrein séu skráð og varðveitt í 

skólanum svo og ferill máls og ákvarðanir sem teknar eru í kjölfarið, í samræmi við lög um 

persónuvernd nr. 77/2000. Atvikaskráning skal fela í sér lýsingu á aðdraganda, atburðinum sjálfum 

og mati á þeirri hættu sem orsakast hefði af athafnaleysi… 



86 

Allir skólar nema tveir skráðu atvik í dagbókarflipa Mentors. Skólastjóri 

Hlíðarendaskóla sagði, að atvik væru skráð í handskrifaða dagbók, þar sem ekki mætti 

halda tölvudagbók lengur eða að það væri a.m.k. verið að skoða það. Aðspurður hvort 

þetta væri það sem væri kallað trúnaðarbók, svaraði hann því játandi. Foreldrar fái að 

sjá bókina á teymisfundum og hafi því, ásamt teyminu, aðgang að bókinni. Skólastjóri 

hafi aðgang ef hann óskar eftir því. Ef um væri að ræða barn, sem ekki væri teymi í 

kringum, þá væri atvikið skráð í dagbók Mentor, ásamt því að foreldrar væru látnir vita. 

Skólastjórinn sagði þó, að þetta væri á gráu svæði en reynt væri að skrá eins hlutlaust og 

kostur væri. Skólastjóri Vindásskóla sagði að atvikin væru skráð á lokað svæði 

stjórnenda í tölvu, en alls ekki í Mentor. Bara stjórnendur hefðu aðgang að þessu. 

Aðspurður lýsti skólastjórinn því hvernig atvikið væri þá skráð 

Þeir sem komu að atvikinu, annað hvort stjórnandi sem skráir eftir einhverjum sem tekur þátt í 

atvikinu, ekki einhver sem fær upplýsingarnar heldur skrifað niður eftir þeim sem tekur þátt í 

atvikinu [Sp. Verður þá stjórnandi að skrá fyrir hann?] eða þá að einhver sendir upplýsingar til 

stjórnanda um atvikið, í tölvupósti eða á blaði, það eru engin sérstök eyðublöð fyrir það.  

Í öllum skólunum var því lýst að ekkert væri gert við upplýsingar um atvik, nema ef 

þyrfti að taka saman skráningar um atvik vegna einhvers einstaklings t.d. vegna 

teymisfunda. Í Hlíðarendaskóla fær skólasálfræðingur upplýsingar um einstaka atvik þar 

sem þurft hefur að beita líkamlegu inngripi sem og þjónustumiðstöð hverfisins. Það er 

þá aðallega vegna þeirra barna sem eru þegar í einhverskonar ferli og teymi er þá í 

kringum. Í teymunum er alltaf einhver frá þjónustumiðstöðinni t.d. hegðunarráðgjafi. 

Skólastjóri Vindásskóla tók í sama streng varðandi þetta, þjónustumiðstöðin fær 

upplýsingar í gegnum teymin. Atvik væru einnig rædd á nemendaverndarráðsfundum7 . 

Í Vindásskóla eru atvikin svo fá, að ekki þykir þörf á, að gera neitt meira með 

upplýsingarnar. Í Auðsholtskóla lagði skólastjóri áherslu á að skráning í Mentor væri 

aðeins lýsing á atburðinum og hvernig brugðist hafi verið við. Þar var ekki neinn 

utanaðkomandi aðili með aðgang að upplýsingum um atvik að öðru leyti en að mál eru 

tekin uppá nemendverndarráðsfundum og aðgangur er að skólasálfræðingi sem situr þá 

fundi. Skólastjóri Merkurskóla talaði um að það kæmi fyrir, að atvik væru tilkynnt til 

barnaverndar og að þá fái þjónustumiðstöðin einnig upplýsingar og þetta sé skráð í 

persónumöppu nemanda. Mál séu tilkynnt til barnaverndarnefndar Reykjavíkur, ef 

                                                 
7 Nemnendaverndarráð á að aðstoða skólastjóra við framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur (reglugerð 

nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga í leik- og grunnskólum og nemendaverndarráð í skólum). 
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nemandi skaðar annan einstakling eða sjálfan sig. Hvert tilfelli sé metið af skólastjóra, 

sem meti hvort eigi að tilkynna það áfram til barnaverndarnefndar og mál séu tekin upp 

á nemendaverndaráðsfundum. Í Króksskóla eru atvik skráð í Mentor en ekki alltaf birt 

foreldrum. Sá skólastjóri hafði sterkar skoðanir á því hvað ætti að birta foreldrum:  

Það sem kannski hefur verið ámælisvert, það er að nota dagbókina [Mentors] sem refsivönd á 

foreldra…,.. Þegar þú ert með barn sem býr við mjög mikil hegðunarfrávik þá þarftu auðvitað að 

skrá hegðunarfrávik í trúnaðardagbók þína… en þú mátt ekki birta upplýsingar með þeim hætti 

að senda upplýsingarnar á foreldrana….Við teljum að það sé brot á persónuvernd vegna þess þá 

ertu í rauninni að safna upp syndaregistri… sem að síðan a.m.k. samkvæmt reglunum um 

skjalahald að þú eigir síðan að vista í 100 ár sem ekki gengur upp. Vegna þess að það er eðlilegt, 

bara alveg eins og læknir gerir eða sálfræðingur gerir … 

Hér er skólastjórinn að líkja atvikaskráningum saman við skráningar annarra fagaðila 

svo sem lækna. Það sem kemur fram í máli skólastjórans, kemur heim og saman við það 

sem Persónuvernd segir um vöntun á verklagsreglum um hvað og hvernig eigi að skrá. 

En í áliti Persónuverndar (2015) um vinnslu og öryggi persónuupplýsinga í vefkerfinu 

Mentor kom í ljós að skólarnir væru ekki með ákveðna stefnu eða skriflegar 

verklagsreglur um hvernig ætti að tryggja öryggi upplýsinga í Mentor. Einnig var 

mismunur á skráningum innan og á milli skóla. Skólastjóra Ekruskóla taldi alveg 

„fáránlegt“ að skrá ekki í Mentor, búið væri að borga fyrir kerfið dýrum dómi.  

7.7 Börn með sértækan vanda í skólakerfinu 

Í lögum um grunnskóla stendur í 1 og 2. mgr.17.gr. fyrstu og annarri mgr. 

“Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, 

án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni 

[fatlaðs fólks] nemendur með leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar 

sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir.“ 

Í viðtölunum kom fram að skólastjórarnir telja almennt að það vanti meira fagfólk 

inn í skólana. Þeir töldu skorta fagfólk, til að geta sinnt þessum hópi betur, og tveir 

skólastjórar nefndu sérstaklega að almennir kennarar þyrftu að vera undir það búnir að 

sinna þessum hópi líka. Skólastjórar sögðu að stuðningsfulltrúar kæmu ekki í stað 

sérkennara eða þroskaþjálfa. Skólastjóri Auðsholtsskóli orðaði þetta svona:  

Við höfum til dæmis ekki fjárhagslegt svigrúm til þess að þroskaþjálfi sé með þeim nema brot úr degi 

eða sérkennari. 
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Skólastjóri Vindásskóla var með svipuð svör. Hann lýsti einnig eftir meira fagfólki í 

skólana, þó svona almennt talað héldi hann, að flestum þessum börnum liði vel í 

skólakerfinu.  

Við þurfum í raun og veru meira fagfólk til þess að styðja við þessa nemendur vegna þess að það 

er rosalega dýrmætur þessi tími og ef það er ekki verið að vinna með þessa nemendur faglega og 

eftir ákveðnu skipulagi þá er tímanum illa varið.“  

Skólastjóri Merkurskóla minntist sérstaklega á skort á sérkennurum 

Það er bara sorglegt hvað fáir fara í sérkennslu, það fara allir í stjórnun. 

Hermína Gunnþórsdóttir ályktar í grein sinni „Kennarinn í skóla án aðgreiningar” að 

það sé meginmunur á því sem komi fram í opinberum skjölum og stefnum og því sem 

sé að gerast í raunveruleikanum (2010, 12). Ályktun skólastjóra Króksskóla styður við 

þá skoðun þar sem hann telur að ekki sé tekið mark á faglegu áliti hans, heldur unnið 

blindandi eftir stefnu um skóla án aðgreiningar og í henni eiga öll börn að geta verið í 

hinum almenna skóla, ef foreldrar óska þess. 

Skólastjóri Ekruskóla benti á að það fylgdi aldrei nóg fjármagn með barni til að það 

gæti haft einn einstakling, sem fylgdi því allan daginn. Því væri mikilvægt að fleiri kæmu 

að vinnu með barnið, þá einkum umsjónarkennari. Skólastjórinn taldi að stundum hefði 

orðið einhver misbrestur á þessu og að foreldrar og nemandi hefðu fengið það á 

tilfinninguna að umsjónarkennara stæði á sama um barnið. Í Ekruskóla var lögð áhersla 

á að nemandi sem þyrfti aðstoð væri sem mest inni í bekk, ef staðan var metin þannig að 

ekki þurfi mikla sérkennslu. Í þeirri gagnrýni sem hefur komið á stefnu um skóla án 

aðgreiningar hefur einmitt verið bent á skort á fjármagni og að það sé mikilvægt að 

tryggja næga sérfræðiþekkingu (Reykjavíkurborg Skóla- og frístundasvið, 2012, 51-71). 

Í skýrslu starfshóps sem fjallaði um stefnuna ,,Skóli án aðgreiningar“ kom fram að 

kostnaður væri vanmetinn og að erfitt væri að greina stefnuna. Einnig kom fram í 

skýrslunni, að samkvæmt rannsókn sem var gerð á árunum 2008 - 2013 töldu einungis 

17 % kennara stefnuna hafa bætt íslenskt skólastarf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015, 13). 

Skólastjóri Hlíðarendaskóla hafði aðallega áhyggjur af að börn væru að greinast svo 

seint með einhverfu og þá væri ekki búið að vinna nægilega vel með þeim, þau fengju 

örvunina alltof seint. Í því samhengi lýsti skólastjórinn þeirri skoðun sinni að foreldrar 

væru stundum að stinga „hausnum í sandinn“. Nemandi fengi jafnvel ekki greiningu fyrr 

en hann væri komin á unglingastig. Greiningar barna með þroskaskerðingar væru miklu 



89 

áreiðanlegri. Skólastjórinn benti á að það væri til heilmikil þekking í 

einhverfudeildunum, sem væri gott að hafa, t.d. í ráðgjafateymi, sem gæti farið í 

skólanna og ráðlagt kennurum um bestu vinnubrögðin með einstaklinga með einhverfu. 

Skólastjóranum fannst vanta upp á viðhorf sumra kennara. Þeir þyrftu að tileinka sér þau 

viðhorf að þessi börn ættu öll rétt á að vera í almenna skólakerfinu:  

Mér finnst það verði að komast inn sem viðhorf til kennara almennt að við eigum að sinna öllum 

börnum og börn með þroskahamlanir hvort sem það eru einhverfugreiningar eða þroskahamlanir, 

þau eiga rétt á almennum grunnskóla ef foreldrar óska þess og við eigum þá að mennta okkar 

kennara þannig að þeir séu tilbúnir að mæta þeim. Það hefur loðað við að þeir vilji alltaf fá aðstoð 

við það, því þeim finnst þeir ekki geta ráðið við það barn. 

Sambærilegar ályktanir koma fram í máli Kristjönu Jokumsen, þar sem hún bendir á að 

stefna um skóla án aðgreiningar sé byggð á mannréttindum fyrir alla og banni við hvers 

konar mismunun. Grunnskólarnir eigi að vera þannig útbúnir að þeir geti tekið á móti 

öllum nemendum, þrátt fyrir mismunandi þarfir (2013, 70). Einnig fellur þetta vel að 

Salamanca yfirlýsingunni en í henni segir að skóli án aðgreiningar sé leiðin til að sigrast 

á fordómum og til að móta samfélag án aðgreiningar. Það eigi mæta hverjum einstaklingi 

þar sem hann sé staddur og aðlaga kennsluaðferðir ef þarf. Einnig sé í Salamanca 

yfirlýsingunni skorað á stjórnvöld að leita samstarfs við kennara til að efla 

kennaramenntun með hliðsjón af nemendum með sérþarfir (UNESCO,1994, 16 og 11). 

Nanna Björk Bjarnadóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir segja í: „Hvernig opinber stefna 

gerist: Stefnurek í málefnum lesblindra á Íslandi 1990-2007“ að einstaklingmiðað nám 

sé það mikið kostnaðarsamara en annað nám, að ekki sé endilega víst að skólastjóri 

forgangsraði í þágu þess (2013, 73). Skólastjóri Oddaskóla tók það fram að hann vildi 

hafa skóla fyrir alla, það þýddi að allir gætu sótt sinn heimaskóla: 

Við ráðum inn þroskaþjálfa og við vitum aldrei í rauninni hvaða fjármagn við fáum með 

nemendum. Borgar það stöðuna eða tökum við peninginn einhvers annars staðar. Við erum að taka 

peninginn annars staðar frá líka. En við tókum þá ákvörðun, þetta er annað árið okkar sem við erum 

með þroskaþjálfa í fullu starfi og það er bara ákvörðun sem við tókum burt séð frá úthlutun sem 

við fáum... 

Þessum skólastjóra fannst þó mikilvægt að foreldrar hefðu val um sérdeildir við skólana. 

Þannig geti nemendur verið undir verndarvæng starfsfólks þeirra deilda og það meti þá, 

í hvaða kennslustundir nemandi geti mætt. Þetta kemur heim og saman við það sem 

Kristjana Jokumsen segir í MA ritgerð sinni (2013, 78) að þeir sem styðji sérskóla noti 

það sem rök, að þar sé fagþekkingin til staðar og fjármagn sem fylgi sé meira. Sérskóli 
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henti betur börnum með þroskaröskun, þar sem þau muni alltaf þurfa á sérúrræðum að 

halda. Þetta sé hins vegar í mótsögn við t.d. Salamanca yfirlýsinguna sem geri ráð fyrir 

að allir eigi að geta verið í sama skólanum. Í yfirlýsingunni er lögð áhersla á að 

kennsluaðferðir séu aðlagaðar. Það þurfi að mæta nemendum þar sem þeir séu. Stefna 

Skóla- og frístundasviðs, um skóla án aðgreiningar, sem kom út árið 2012, er í sama 

anda. Grunnskólar eigi að mæta námsþörfum allra nemenda í almennu námsumhverfi 

með því að hafa fjölbreytta kennslu (Reykjavíkurborg, Skóla- og frístundasvið, 2012, 

5).  

Tveir skólastjóranna töluðu um að sum börn þyrftu þó sérhæfðari úrræði. Hjá 

skólastjóra Króksskóla komu fram þau viðhorf að yfirvöld vildu ekki alveg horfast í 

augu við það að sum börn ættu bara ekki heima í hinu almenna skólakerfi: 

Mér finnst skólakerfið hafa að stórum hluta til hérna tekist að verða þessi skóli án aðgreiningar. 

Mér finnst kennarar hafa ... og stjórnendur eiginlega gert kraftaverk síðan um aldamót síðan var 

byrjað að keyra þessa stefnu formlega í Reykjavík… Það er hinsvegar og það er eitthvað sem 

yfirvöld hafa ekki horfst í augu við og það er dapurlegt að það eru einstaklingar í þessu hópi barna 

með fatlanir sem að bara alls ekki rekast í almennum skóla. 

Skólastjóri Vindásskóla talaði einnig fyrir því að fá fleiri þátttökubekki8 og það væri 

mikilvægt að geta staðsett þessi börn „rétt“, sum ættu heima í Klettaskóla, önnur í 

einhverfudeild o.s.frv. Skólastjóra Króksskóla fannst, og vísaði til langrar reynslu 

sinnar, að hans yfirmenn ættu að treysta því að hann hefði rétt fyrir sér, þegar hann segði 

að það væri barn í skólanum sem þyrfti sérstök úrræði annars staðar, t.d. væru núna 

börn í skólanum sem þyrftu að komast í minna og sérhæfðara úrræði, þrátt fyrir að 

skólinn réði alveg að við þau. Á það hefur þó verið bent að tilvist þáttökubekkjanna 

gangi gegn stefnu um skóla- án aðgreiningar. Betra væri að nýta fjármagnið í að efla 

sérfræðiþjónustu skólanna (Reykjavíkurborg Skóla- og frístundasvið, 2012, 51-71). 

Skólastjóri Kotskóla benti á að börn með erfiða hegðun reyndu einna mest á fagfólk 

skólanna: 

En það er samt alveg ljóst í mínum huga að þeir einstaklingar sem reyna mest á skólasamfélagið 

það eru þessir einstaklingar sem sýna ögrandi hegðun … það reynir lang, lang mest á okkar 

samfélag, skólasamfélagið. Það reynir líka langmest á fræðasamfélagið það er að segja þá 

sérfræðinga sem eru að fjalla um þessar greiningar eða þessa hérna hvað á að segja eh.. þessa 

                                                 
8 Þáttökubekkir eru sérhæfð úrræði innan almennra grunnskóla en undir stjórn sérskóla (Hrund Logadóttir, 2010, 11) 
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sjúkdóma eða hvað það nú …þeir sem eru að gefa okkur ráðgjöf og leiðbeina okkur skólafólkinu 

þeim gengur verst að leiðbeina okkur með þessa einstaklinga. Standa algerlega á gati. 

Sambærilegar niðurstöður má sjá í rannsókn Snæfríðar Drafnar Björgvinsdóttur og Önnu 

Lind Pétursdóttir, „Erfið hegðun nemenda: ,,Áhrif á líðan kennara.“ (2014, 68- 69), þ.e. 

að rekja megi aukna streitu hjá kennurum til erfiðrar hegðunar nemenda. Kennarar 

upplifi að úrræðin séu ekki nægjanleg. Í orðræðu skólastjóranna um þessi málefni megi 

hins vegar greina einkenni læknisfræðilegs viðhorfs til greininga með því að rætt sé um 

þá sem sjúkdóma. Það viðhorf samræmist einnig því, sem kemur fram í lögum um 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríksins en í 2. gr. þeirra laga er þroskaröskun skilgreind sem 

óeðlilegt ástand. 

 

  



92 

8 Umræður 

Eins og kom fram í upphafi ritgerðarinnar, þá var markmið verkefnisins tvíþætt, annars 

vegar að skoða þróun stefnumótunar í málefnum fatlaðra barna á Íslandi í alþjóðlegu 

samhengi og hins vegar að skoða hvort og hvernig eftirliti væri háttað með atvikum í 

grunnskólum er varða líkamleg inngrip gagnvart börnum með þroskahömlun eða 

hegðunarerfiðleika. Fyrri rannsóknarspurningin var svohljóðandi: Hefur stefnumótun í 

málefnum fatlaðra barna á Íslandi þróast á sambærilegan hátt og alþjóðlega? 

Í ritgerðinni hefur verið farið yfir þá alþjóðlegu samninga er varða réttindi fatlaðra 

barna og sem Ísland á aðild að. Eins og fram kom í umfjöllun um bakgrunn 

stefnumótunar í málefnum þessara barna, þá hefur Ísland farið sömu leið og önnur lönd 

í hinum vestræna heimi og innleitt stefnu um ,,Skóla án aðgreiningar“. Þetta hefur í för 

með sér að í almennum grunnskólum eru börn með mjög mismunandi fatlanir, hvort 

heldur er líkamlega fötlun, þroskahömlun eða hegðunarraskanir. Í samræmi við 

Salamanca yfirlýsinguna, gengur stefnan almennt út á það, að aðlaga kennsluhætti og 

hafa skólastarf fjölbreytt, svo fatlaðir nemendur geti verið í almennu námsumhverfi 

(UNESCO og Menntamálaráðuneytið Spáni 1994). Við getum því svarað fyrstu 

rannsóknarspurningunni játandi, þar sem þróun í þessum málefnum hér á landi hefur 

verið mjög sambærileg því sem er alþjóðlega.  

Alþjóðleg þróun í því hvernig litið er á fötlun hefur einkennst af því, að snúa frá 

læknisfræðilegu sjónarmiði, sem telur að rót vandans liggi hjá einstaklingnum, yfir í 

félagsleg sjónarhorn þar sem er horft á tengsl einstaklings og samfélags. Það má sjá 

félaglegt sjónarhorn á fötlun, t.d. í Salamanca yfirlýsingunni, sem stefna um skóla án 

aðgreiningar er byggð á og í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Hér á landi, eimir þó enn eftir af læknisfræðilegu sjónarhorni, t.d. í lögum. Í lögum um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/ 1992 má sjá læknisfræðilega skilgreiningu á fötlun, sem er 

tengd við endurhæfingu. En þar kemur fram að sá sem sé fatlaður þurf á sérstakri 

þjónustu eða stuðningi að halda. Alþjóðlega er einna helst stuðst við þá skilgreiningu 

sem kemur fram í 1. gr. mannréttindasamnings SÞ fyrir fatlað fólk, en þar er fötlun m.a. 

tengd hindrunum í samfélaginu sem geti komið í veg fyrir fulla samfélagsþátttöku 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Sú skilgreining endurspeglar hið norræna 

tengslasjónarhorn. Í svörum skólastjóranna mátti einnig greina læknisfræðilegt 

sjónarhorn, t.d. töluðu nokkrir skólastjóranna um nauðsyn þess að hafa sérdeildir, þar 
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sem fötluðum nemendum væri sinnt betur og fagfólkið þar gæti metið hvort nemendur 

gætu verið með í almennri kennslu og talað var um fatlanir sem sjúkdóma.  

Þrátt fyrir að orðið hafi sambærilega þróun í málefnum fatlaðra barna í íslenskum 

grunnskólum og hefur átt sér stað erlendis, virðist málefnum fatlaðra barna innan 

grunnskólanna, ekki hafa verið gefinn sami gaumur og málefnum fatlaðra, sem dvelja á 

stofnunum til lengri tíma. Jafnframt virðist yfirvöld túlka lög um rétttindagæslu fyrir 

fatlaða þrengra en t.d. Umboðsmaður barna, sem telur að þau eigi einnig að ná yfir börn 

í grunnskólum. Þar er þó Félags og húsnæðismálaráðherra á öndverðum meiði 

(Umboðsmaður barna, 2015a).  

Gott dæmi um hvernig þessi sjónarhorn rekast á, kom fram í viðtölunum. Þar kom 

fram að óskað væri eftir samþykki foreldra ef talið væri að beita þurfi líkamlegu inngripi, 

í vinnu með nemanda. Umboðsmaður barna hefur bent á að börn eigi sín sjálfstæðu 

réttindi samkvæmt Barnasáttmálanum, því eigi foreldrar ekki að geta veitt þess háttar 

leyfi (Umboðsmaður barna, 2015a). Í þessu samhengi hefur t.d. verið bent á að það sé 

óeðlilegt, að hægt sé að óska eftir leyfi foreldra fyrir einhverju, sem barnaverndarlögum 

banna þeim að gera, heima hjá sér (Netland, 2009, 52).Umboðsmaður barna ,telur að 

með sama hætti og gert sé í málefnum fatlaðs fólks þá eigi skólinn að sækja um 

undanþágu til að beita nauðung.(Umboðsmaður barna, 2015a) Yfirvöld virðast aftur á 

móti telja að barnaverndarlög veiti börnum í grunnskólum nægjanlega vernd og að það 

gildi einnig um fötluð börn (Þingskjal 1623/2010-2011).  

Stefna yfirvalda hér á landi, varðandi verndun fatlaðra barna í grunnskólum, virðist 

vera bæðióljós og mótsagnakennd. Það er látið í hendurnar á einstaka sálfræðingi á 

þjónustumiðstöð hverfisins að mæla með líkamlegu inngripi í hegðun nemanda. Þó svo 

að reglugerð nr. 1040/2011 segi skýrt að umneyðartilfelli þurfi að vera að ræða ef beita 

eigi líkamlegu inngripi. Þannig virðist hafa þróast verklag sem hvorki á sér stoð í lögum 

eða reglugerðum. Áðurnefnd reglugerð segir, að foreldrar beri ábyrgð á hegðun barna 

sinna gagnvart kennurum og samnemendum. En, eins og bent var á í umsögn frá 

Barnaverndarstofu við lög um réttindagæslu fyrir fatlaða, er erfitt er fyrir foreldra að 

bera ábyrgð á einhverju sem er afleiðing fötlunar nemanda (Arndís A. K. Gunnarsdóttir, 

2011). Foreldrar geti heldur ekki komið í veg fyrir að eitthvað í skólaumhverfinu stuðli 

að vanlíðan nemanda sem síðan brjótist út í ögrandi hegðun. Þessi ábyrgð sem lögð er á 

herðar foreldra, er alls ekki í samræmi við það félagslega sjónarhorn, sem ríkir t.d. í 

lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk sem byggir á mannréttindasamningi SÞ. fyrir 
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fatlað fólk. Stefna varðandi fötluð börn í grunnskólum og réttindagæsla fyrir þau stendur 

því á mun veikari grunni en stefna yfirvalda varðandi fatlað fólk á stofnunum. Þrátt fyrir 

að ekki sé rétt að ganga svo langt að segja að um málefnið ríki algert stefnuleysi, þá má 

færa fyrir því rök, að um stefnurek í þessum málaflokki sé að ræða. Þar ræður mestu, að 

stefnumótun virðist fremur ráðast af því sem einstaklingar innan kerfisins taka sér fyrir 

hendur, heldur en því að yfirvöld hafi sett sér fastmótaða stefnu. Það skýtur skökku við 

,þar sem það að vera fatlað barn gerir einstakling í flestum tilfellum mun vanmáttugri, 

heldur en fullorðinn fatlaðan einstakling. Börn, og þá ekki síst fötluð börn, þarf að 

vernda sérstaklega. Yfirvöld þurfa að setja sér mun skýrari stefnu um verndun þessara 

einstaklinga og fylgjast betur með þeirri umræða sem á sér stað um þetta málefni á 

alþjóðlegum vettvangi. 

Seinni rannsóknarspurningin er svohljóðandi: Hvert er eftirlitið með atvikum í 

grunnskólum þar sem líkamlegu inngripi er beitt í starfi með nemendum með 

þroskahömlun og/eða hegðunarraskanir? Í ritgerðinni var fjallað um hvernig 

tilkynningaskyldu er háttað þegar nauðung er beitt í samskiptum við fatlað fólk sem býr 

á stofnunum, en þess er krafist að þjónustuaðili sendi nákvæma atvikaskráningu til 

réttindavaktar Velferðarráðuneytisins með tildrögum og rökum um þörfina fyrir að beita 

nauðung. Í viðtölunum kom fram að í grunnskólum væri engin sambærileg 

tilkynningaskylda. Skráningar fari fram í Mentor, á lokuðu svæði í tölvu eða í 

trúnaðarbók og foreldrar geti lesið um þau þar, ásamt því að allir skólastjórarnir hringdu 

í foreldra og létu vita ef starfsmenn þurftu að grípa til líkamlegs inngrips. Sérstaklega 

alvarleg atvik, eru tilkynnt til Barnaverndarnefndar Reykjavíkur, t.d. ef starfsmaður 

hefur gengið of langt. Skóla- og frístundasvið kemur einnig að málinu, ef foreldrar eru 

ósáttir. Að öðru leyti eru atvik innan skólans ekki tilkynnt til utanaðkomandi aðila, eins 

og t.d. ráðuneytis, og ekki er um neitt fastmótað ferli að ræða, sambærilegt því sem fer 

í gang varðandi fatlaða einstaklinga á stofnunum.  

Ólíkt því, sem tíðkast í Ástralíu, þar sem þróun atvikaskráninga í skólum er vel á veg 

komin,þá liggur engin tölfræði fyrir í skólunum um atvik og upplýsingar um atvik eru 

ekki nýttar til neins, hvorki til t.d.forvarnarstarfs eða til að greina hvernig megi koma í 

veg fyrir fleiri slík atvik. Mikill munur á lögum nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað 

fólk er gert ráð fyrir ítarlegri atvikaskráningu. Í lögunum er þjónustuaðilum t.d. gert að 

senda réttindavakt Velferðarráðuneytisins mánaðarlega skýrslu um nauðung. Skýrslan 
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skuli gerð á grunni þess að búið sé að veita undanþágu, en ef um neyðartilvik er að ræða, 

má ekki líða lengri tími en vika frá því að atvik gerist og þangað til það er tilkynnt.  

Innan skólanna virðist hins vegar lítið vera um formlegar verklagsreglur og 

skólastjórarnir töluðu margir hverjir um að eitthvað væri bara „common sense“. 

Verklagið var þá aðallega til í huga þeirra, en ekki á skriflegt. Tilgangurinn með 

verklagsreglum hlýtur þó, að vera sá að starfsfólk sé upplýst um að líkamlegt inngrip sé 

alvarlegt mál og að það verði meðvitaðara og geti brugðist rétt við, eins og kemur fram 

í verklagsreglum Sambands Íslenskra sveitarfélaga sem byggðar eru á 13. gr. reglugerðar 

nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins (Samband Íslenskra 

sveitarfélaga e.d). Þar kemur einnig fram að best sé að hver og einn skóli útbúi sínar 

eigin reglur, frekar en að notast við verklagsreglur frá öðrum skóla. Aðstæður geti verið 

mjög ólíkar á milli skóla. 

Umræðan um verklagsreglur, tengist aftur mikilvægi fræðslu, sem hefur mikið verið 

rædd í þessari ritgerð, en Mulay (2012, 333-334) heldur því fram að þjálfun í að beita 

réttum aðferðum sé mikilvæg en það sé ekki síður mikilvægt, að fá fræðslu um 

fyrirbyggjandi aðgerðir. Nokkrir skólar höfðu fengið þjálfun í aðferðum til að beita í 

líkamlegu inngripi frá Brúarskóla, en lítið var um fræðslu um fyrirbyggjandi aðgerðir. Í 

lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk er þjónustuaðilum hins vegar gert , fræða 

starfsfólk um hvað felist í nauðung og um fyrirbyggjandi aðgerðir. Ekki er kveðið á um 

neitt slíkt í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins.  

Af þessu má ráða að eftirlitið með atvikum, þar sem beita þarf líkamlegu inngripi 

innan grunnskólanna, er mjög lítið. Það er engan veginn sambærilegt við það eftirlit, 

sem kveðið er á um í lögum um réttindagæslu fyrir fatlaða sem er mun ítarlegra og 

yfirgripsmeira. Engin fræðsluskylda varðandi nauðung í samskiptum við fötluð börn er 

lögð á skólayfirvöld og mjög lítil fræðsla virðist vera í þessum átta skólum, um hvernig 

megi fyrirbyggja að nemandi missi stjórn á sér. Sú fræðsla sem er til staðar snýr fyrst og 

fremst að því að þekkja handtök til að beita í líkamlegu inngripi. Niðurstaða höfundar er 

því að það þurfi að bæta úr eftirliti sem og fræðslu til starfsfólks. Fræðsla getur aldrei 

verið slæm og hún stuðlar að því að draga úr fordómum. Fræðsla gerir fólk einnig 

meðvitaðara um það sem það er að gera. Annaðhvort þarf að setja sérstök 

réttindagæslulög fyrir fötluð börn í þeirra daglega lífi þar með töldum skólum eða, eins 

og Umboðsmaður barna segir, að láta lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk ná yfir fötluð 

börn, í þeirra daglega lífi t.d. í leikskólum og grunnskólum. 
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Þessi rannsókn tekur einungis til átta grunnskóla í Reykjavík. Því er augljóst að erfitt 

er að fullyrða um hver staðan sé í öðrum skólum. Hins vegar benda niðurstöðurnar til 

þess að full þörf sé á, að skoða hvernig þessum málum er háttað á landsvísu og sjá hvort 

einhver munur sé á milli landshluta. Fróðlegt gæti verið að gera tölfræðilega úttekt á því. 

Einnig mætti vel hugsa sér að skoða leikskóla. Þar er umhverfið oft mun óformlegra, en 

þar er þó sami háttur hafður á, með teymi í kringum börn með greiningar, og 

hegðunarráðgjafi og/eða sálfræðingur frá þjónustumiðstöð hverfisins sem á þar sæti og 

mælir með ákveðnum aðferðum. Fróðlegt væri að rannsaka nánar líkamleg inngrip þar.  

Það er hins vegar mikilvægt að fram fari samfélagsleg umræða um þess mál, enda 

benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að stefna yfirvalda sé ekki nægilega skýr, 

hvað varðar málefni fatlaðra barna í skammtímavistun eins og skólum. Þannig er 

umgjörð utan um viðbrögð, fræðslu og eftirfylgni langt á eftir því sem tíðkast í vinnu 

með fötluðum einstaklingum á stofnunum. Börn eru viðkvæmur hópur og það er 

hlutverk fullorðinna að gæta réttinda þeirra, þar sem þau eru ekki í aðstöðu til þess sjálf. 

Í ljósi þessa hlýtur að teljast mikilvægt að haft sé eftirlit með því að ekki sé brotið á 

þeim. Fötluð börn og önnur börn með einhvers konar sérþarfir eru sérlega viðkvæmur 

hópur og eiga enn erfiðara um vik að mótmæla, þegar brotið er á þeim. Þeim er, 

ennfremur eins og áður hefur komið fram, oft ekki trúað, þar sem þau eiga sér sögu um 

erfiða hegðun (Mulay, 2012, 328-329). Því er afar mikilvægt að gæta þess vel að því að 

ekki sé brotið á þeim. 
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Viðtalsrammi – Fylgiskjal 1 

1. Hvert er hlutfall / (fjöldi barna) með þroskaröskun, einhverfu, ADHD og/eða skyldar 

raskanir af nemendafjöldanum? 

3. Hver er fjöldi sérkennara og þroskaþjálfa í skólanum? 

4.Hver er fjöldi stuðningsfulltrúa í skólanum? 

Líkamlegt inngrip 

5.Hvaða tegund hegðunar réttlætir líkamlegt inngrip að þínu mati? 

6. Hafa komið upp atvik í skólanum þar sem þurft hefur að beita líkamlegu inngripi 

vegna ögrandi hegðunar barns?  

Ef já í hverju fólst líkamlega inngripið?  

 

Verklagsreglur og fræðsla 

7. Hefur skólinn útbúið verklagsreglur varðandi líkamlegt inngrip í hegðun barna? 

Ef já hvernig eru þær kynntar kennurum og öðru starfsfólki skólans? 

Ef nei hvernig er brugðist við ögrandi hegðun nemanda?  

8. Hefur starfsfólk skólans hlotið þjálfun eða fræðslu í hvernig eigi að bregðast við 

ögrandi hegðun nemenda?  

Ef já í hverju fólst sú þjálfun?  

Ef nei stendur til að halda slíka þjálfun/fræðslu? 

 

 Eftirlit og skráningar  

9. Eru gerðar skráningar á þeim atvikum þar sem líkamlegu inngripi er beitt?  

Ef já hvar eru upplýsingarnar skráðar? 

1. Í mentor  

2. Í annað rafrænt upplýsingakerfi 

3. Á sérstök atvikarskráningareyðublöð  

4. Í trúnaðarbók  

5. Annað – hvað ? 

 Ef já við 3, 4 eða 5: Hver hefur aðgang að þessum upplýsingum? 
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10. Eru gerðar einhverskonar samantektir, með skipulögðum hætti úr þessum 

skráningum? 

 Ef já með hvaða hætti?  

11. Eru upplýsingar um atvik notaðar innan skólans í einhverjum tilgangi?  

12. Er einhver fagaðili utan skólans sem fær upplýsingar um atvik þar sem hefur þurft 

að beita líkamlegu inngripi í hegðun nemenda? 

Ef já hvert þá / hver? 

Upplýsingar um atvik eru sendar til  

 skólaskrifstofu 

 Ráðgjafa á þjónustumiðstöð 

 Skóla og frístundaráð  

 Mennta – og menningarmálaráðuneytið 

 Annar fagaðili sem tengist viðkomandi barni – hver þá ?  

 Annað hvað þá 

 

Eftirfylgni og forvarnir 

13. Er reynt að fyrirbyggja að það þurfi að beita líkamlegu inngripi gagnvart nemenda? 

Ef já með hvaða hætti? 

14. Er til staðar eitthvað verklag varðandi eftirfylgni / stuðning fyrir starfsfólk þegar það 

hefur þurft að beita líkamlegu inngripi í starfi?  

  Ef já með hvaða hætti? 

Ef nei hefur það komið til tals innan skólans? 

15. Er til staðar verklag varðandi eftirfylgni / stuðning fyrir þau börn sem hafa orðið 

fyrir því að þurft hefur að beita líkamlegu inngripi í hegðun þeirra? 

Ef já með hvað hætti?  

Ef nei hefur það komið til tals innan skólans ? 
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16. Hvernig er samskiptum við foreldra háttað ef þurft hefur að beita líkamlegu inngripi 

gagnvart nemenda? 

 Foreldrar fá símhringingu  

 Foreldrar fá upplýsingar um atvik í mentor eða öðru rafrænu upplýsingakerfi 

 Foreldrar fá tölvupóst um atvikið  

 Foreldrar eru boðaðir á fund og þeir upplýstir um málsatvik og rökum skólans 

fyrir þörfinni á að beita líkamlegu valdi 

 Annað hvað þá?  

Börn með greiningar 

17. Hver er þín upplifun af stöðu barna með þroskaraskanir einhverfu, ADHD og/eða 

skyldar raskanir í skólanum? 

18. Hefur þú kynnt þér lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk? 

 

Að lokum 

Eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri? 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

 

 

 

 

 

 

 

 


