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Ágrip  

 
Verkefnið fjallar um hvaða þjónustu börn sem eru á svokölluðu gráu svæði fá í skólum hér 

á landi. Þar sem foreldrar eru sérfræðingarnir í sínum börnum ákváðum við að fá þeirra 

álit. Við notuðum eigindlega rannsóknaraðferð og tókum opin viðtöl við þrjár mæður. 

Tvær þeirra vinna í skólakerfinu en sú þriðja er á almenna vinnumarkaðnum. Við kynntum 

okkur hvað einkennir þennan hóp barna og hvernig er hægt að aðstoða þau í námi og hvaða 

þjónustu skólinn býður  upp á.  

Niðurstöður gefa til kynna að börn á gráa svæðinu fá ekki viðeigandi þjónustu í 

grunnskólum í dag. Viðmælendur voru þó allir sammála um að samskiptin við skólana 

væru góð sem og samstarf. Þær telja þó að það vanti fleira fagmenntað fólk í skólana og þá 

alveg sérstaklega þroskaþjálfa. Þeim finnst einnig að grunnskólinn eigi að gefa foreldrum 

frekari upplýsingar um rétt barnsins síns og verklag út frá því.  

Sem verðandi þroskaþjálfar vildum við kynna okkur þennan hóp nemenda þar sem okkar 

menntun kemur að góðum notum í vinnu með þeim. 
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Inngangur 

 

Þegar kom að því að ákveða efni lokaverkefnisins vorum við sammála um að mikil þörf 

væri á frekari upplýsingum um þann hóp barna sem er ekki með greiningu, en þarf mikla 

aðstoð í skólum. Eitthvað hefur verið fjallað um þennan hóp, en ekki mikið rætt við 

foreldra þessara barna. Við töldum það vera áhugavert að ræða við þá til að komast að því 

hvort þau og barnið þeirra fái þjónustu við hæfi í skólanum og þá hvaða og hversu mikla. 

Við ræddum við þrjár mæður drengja sem eiga við ákveðin vandamál að stríða í skólanum. 

Okkur fannst mikilvægt að taka viðtöl við foreldra á höfuðborgarsvæðinu og foreldra á 

landsbyggðinni til þess að sjá hvort einhver munur væri á þjónustu, þar sem oftast eru 

minni skólar á landsbyggðinni. 

Rannsóknarspurningin okkar er sú hvort að börn á gráa svæðinu og foreldrar þeirra fái 

þjónustu í grunnskólum við hæfi og þá hvaða og hversu mikla.  

 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2016) um stöðu geðheilbrigðisþjónustu við börn og 

unglinga hér á landi kemur meðal annars fram, að biðtími eftir úrræðum er allt of langur. 

Það hefur veruleg áhrif á velferð barna með geðræn vandamál og fjölskyldur þeirra. Einnig 

kemur fram að ef ekki er tekið á markvissan hátt á geðheilsuvanda barna og unglinga um 

leið og hann finnst, aukast líkur á örorku með þar til gerðum kostnaði fyrir samfélagið. 
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1  Réttindi   

 

Allir hafa sín réttindi sem eru bundin í ólíkum sáttmálum og lögum. Þetta þarf maður að 

vita til þess að geta staðið á sínu. 

Í þessum kafla gerum við grein fyrir lögum og reglugerðum sem snúa að nemendum í 

grunnskóla. Fjallað verður um Aðalnámskrá grunnskólanna, Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og Salamanca yfirlýsinguna.  

 

1.1  Réttindi barna  
 

Sameinuðu þjóðirnar eru samtök sjálfstæðra ríkja sem hafa sameinast um það að vinna í 

friði, að efnahagslegum og félagslegum framförum í heiminum. Sameinuðu þjóðirnar voru 

formlega stofanaðar í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar árið 1945 með þátttöku 51 ríkis. 

Aðildarríkin eru 192. Ísland gerðist aðili að Sameinuðu þjóðunum árið 1946. Það eru 

ýmsar stofnanir sem eru starfræktar á vegum Sameinuðu þjóðanna, til dæmis Barnahjálp 

Sameinuðu þjóðanna (UNICEF), Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og 

Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNHCR). Ekki reyndist nægilegt að hafa 

mannréttindayfirlýsinguna og því var þörf fyrir sér sáttmála fyrir börn. Tilurð 

Barnasáttmálans er sú að það sem kemur meðal annars fram í Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948 er að mannréttindi eigi að tryggja öllum mönnum rétt 

til þess að njóta mannlegrar reisnar. Börn eiga auðvitað að njóta sömu réttinda og 

fullorðnir. Börn eru sérstaklega viðkvæmur hópur og þeim er tryggð aukin stuðningur og 

vernd í ýmsum alþjóðlegum mannréttindasamningum. Hin svokallaða Genfaryfirlýsing 

Þjóðabandalagsins frá árinu 1924 var byggð á stefnulýsingu alþjóðasamtaka Barnaheilla 

eða Save the Children. Þar mátti finna ýmsar grundvallarreglur um vernd og umönnun 

barna. Barnasáttmálinn var samþykktur árið 1989 á Íslandi og lögfestur hér á landi 2013 og 

er nú hluti af íslenskri löggjöf. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna markaði mikil tímamót 

í baráttunni fyrir réttindum barna, að börn yrðu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild 

réttindi. Í sáttmálanum eru ýmis grundvallarréttindi og hann tryggir öllum börnum upp að 

18 ára aldri sérstaka vernd og umönnun (Umboðsmaður barna, e.d.).  
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1.2  Salamanca yfirlýsingin 
Árið 1994 var haldin ráðstefna í borginni Salamca á Spáni. Þar sem yfirlýsing um 

grundvöll, stefnu og framkvæmd í málefnum nemenda með sérþarfir var samþykkt. Ísland 

var á meðal 92 ríkja og 25 alþjóðlegra samtaka sem staðfestu skuldbindingar sínar um að 

allir ættu að hafa aðgengi að menntun.  

Megináherslan er tvíþætt, annars vegar skóli án aðgreiningar og hins vegar þarf að huga að 

hverjum nemanda fyrir sig og þörfum hans. Stefnumótun yfirvalda þarf að vera skýr og 

veita þarf skólum nægilegt fjármagn til þess að sinna öllum nemendum og þeirra þörfum. 

Enginn er eins og allir hafa ólíka hæfileika og áhugamál. Skólanum ber sú skylda að sjá til 

þess að starfsmenn skólans fái viðeigandi fræðslu og þjálfun sem og kennsluefni. Skólinn 

þarf að vera sveigjanlegur og tilbúinn til þess að endurskoða starf sitt og á sama tíma að 

stuðla að breyttu viðhorfi til skóla án aðgreiningar (Salamanca-yfirlýsingin, 1994).  

1.3  Skóli án aðgreiningar  
Skóli án aðgreiningar er opinber stefna á Íslandi sem og í mörgum öðrum löndum. Allir 

nemendur eiga rétt á námi í sínum hverfisskóla við sitt hæfi í hvetjandi umhverfi. Með 

skóla án aðgreiningar er átt við að skóli í heimabyggð nemenda skuli koma til móts við 

félagslegar og námslegar þarfir einstaklingsins. Námið skal vera sniðið að hverjum að 

einum þannig að öll börn og ungmenni séu virkir fullgildir þáttakendir í skólasamfélaginu. 

Þannig verður margbreytileiki nemenda viðurkendir sem hið venjulega (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

 

1.4  Aðalnámskrá grunnskólanna 
Með Aðalnámskrá grunnskólanna frá árinu 2011 er skipulagt skólastarf unnið. Starfsfólk 

skólans þarf að taka mið að því að börn eru virkir þátttakendur bæði í skólanum og utan 

hans. Í Aðalnámskránni eru upplýsingar til allra sem koma að grunnskólanum með einum 

eða öðrum hætti. Þar með talið foreldrum og forráðamönnum barns. Það eru ákveðin 

viðmið sem skólar eiga að vinna að á hverju skólastigi. Til að einfalda málið getur maður 

hugsað aðalnámskrána sem samning þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál. Skólar fá 

frjálst val um hvaða efni í Aðalnámskránni þeir nýta mest, sem þýðir að sumir skólar 

leggja áherslu á eitt atriði meðan annar skóli velur annað til þess að fara eftir (Aðalnámskrá 

grunnskólanna, 2011).  
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Menntastefna aðalnámskrárinnar byggir á sex grunnþáttum menntunar sem eru 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun 

(Aðalnámskrá grunnskólanna, 2011).  

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélagið, menninguna, umhverfið og náttúruna 

þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í 

samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu 

og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa 

það (Aðalnámskrá grunnskólanna, 2011).  

Í sjöunda kafla aðalnámskrárinnar er fjallað um að allir nemendur eigi rétt á að 

stunda skyldunám án aðgreiningar, þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar 

þarfir hvers og eins. Bera þarf virðingu fyrir því að nemendur í grunnskóla eru fjölbreyttir 

og þarfir þeirra mismunandi. Þar sem kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi er 

gerð sú krafa að þeir leggi sig fram um að kynnast nemanda sínum og meti stöðu hans í 

náminu og skoði leiðir að markmiði sem stefnt sé að hverju sinni í samstarfi við foreldra. 

Ef sérfræðingar skólanna meta það svo að nemanda sé fyrir bestu að stunda nám í 

sérúrræði geta foreldrar óskað eftir því að barnið fari í sérskóla tímabundið eða að öllu 

leyti (Aðalnámskrá grunnskólanna, 2011).  
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2  Þroskaþjálfinn 

Hér að neðan munum við fjalla um sögu þroskaþjálfa og hlutverk þeirra í grunnskólum. 

Við munum koma inná lausnamiðun þeirra og teymisvinnu. 

2.1  Stofnanir  
Fyrsta stofnunin sem starfrækt var á Íslandi heitir Sólheimar og er staðsett í 

Grímsnesi. Hún var stofnuð árið 1930 af Sesselju Sigmundsdóttur fyrir fötluð börn og börn 

sem áttu enga að. Á þessum tíma voru engin lög til um málefni fatlaðs fólks.  Árið 1936 voru 

fyrst sett lög um fávitahæli nr. 18/1936. Lögin gerðu ráð fyrir að öll þjónustan færi fram 

innan stofnunarinnar.  (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Þótt lögunum væri ætlað að bæta aðhlynningu „fávita“ eins og fatlað fólk var kallað 

á þeim tíma, átti öll þjónusta við þá að fara fram innan stofnunarinnar. Lögin um fávitahæli 

var  því upphaf þeirrar stefnu að veita eingöngu þjónustu á sólarhringsstofnunum og í kjölfar 

þeirra hófst uppbygging slíkra stofnana á Íslandi. Þrátt fyrir þessa stefnu bjuggu margir 

heima hjá fjölskyldum sínum. Þar sem ekki var um neina félagslega þjónustu að ræða, voru 

foreldrar oft í þeirri aðstöðu að verða að annast börn sín og síðan fullorðið fólk án nokkurs 

stuðnings frá samfélaginu (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Kópavogshæli tók til starfa árið 1952 og það var stærsta og fjölmennasta 

sólarhringsstofnun fyrir fatlað fólk á Íslandi. Kópavogshælið var rekið sem altæk stofnun og 

var það fyrirmynd svipaðra stofnana annars staðar á Norðurlöndum. Hlutverk 

Kópavogshælis var að veita fötluðu fólki heimili, atvinnu og ummönnun. Árið 1958 hófst 

kennsla starfsmanna  í umsjón forstöðumanns og yfirlæknis Kópavogshælis, sem fólst í að 

fræða og þjálfa starfsfólk í ummönnun og umgengni við fatlað fólk (Margrét Margeirsdóttir, 

2001).  

 

2.2  Sjónarhorn  
Læknisfræðilegt sjónarhorn var ríkjandi í Evrópu frá lok 19. aldarinnar til 1960. Þetta var 

ráðandi skilningur á fötlun sem fólst í því að greina líkamleg og andleg afbrigði eða 

skerðingar hjá fötluðu fólki. Það var tali vera andstæða þess sem er eðlilegt eða heilbrigt. 

Aðalhlutverk starfsmanna á stofnun var að reyna að “lækna” fatlað fólk (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Árin 1970 til 1990 er kallað “tímabil endurhæfingar og þjálfunar” eða félagslega líkanið í 

hugmyndafræði. Hugmyndirnar endurspegla þróun rannsókna um líf fatlaðra – fyrstar 
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félagsfræðilegar rannsóknar (1960 – 1970) um skaðsemi stofnanna og upphaf kenninga um 

eðlilegt líf og fulla þátttöku. Félagslega sjónarhornið var nýtt tímabil í málefnum fatlaðra. 

Það krafði almenning um að breyta afstöðu sinni og skipuleggja aðgengi og aðbúnað fyrir 

fatlað fólk og er því andstaða hins læknisfræðilega. Félagslega sjónarhornið lítur svo á að 

samfélagið og umhverfið þarf að laga sig að fötluðu fólki, enn ekki þau að samfélaginu, því 

það eru ekki allir eins.    

Félagsvísindi, uppeldisfræði, sálfræði og barrátta fatlaðs fólks hafði það í för með sér 

að skipuleggja eðlilegt líf fatlaðs einstaklings og hjálpa honum að tryggja fulla þátttöku í 

samfélaginu, sem var meðal annars hlutverk nýrrar kynslóðar þroskaþjálfa. Áherslan á að 

áherslan á að skilgreina fatlað fólk sem sjúklinga og stimplanir af samfélaginu vegna útlits 

og athafna minnkaði til muna. 

Þegar meiri áhersla var lögð á að hæfa fólk með skerðingu að samfélaginu höfðu 

þroskaþjálfar nýju mikilvægu hlutverki að gegna. Hæfingin fólst í uppeldi, umönnun og 

þjálfun,  samkvæmt lögum og reglugerðum. Þá skipti ekki máli hvort fólk var fullorðið eða 

á barnsaldri. Ný lög um þroskaþjálfa nr. 34/2012 voru samþykkt árið 2012 auk þess var sett 

reglugerð um störf og starfsvettvang þroskaþjálfa sama ár.  

Nokkrar breytingar á hugmyndafræði voru gerðar 1970-1990, og þá kemur fram 

Breska félagslega líkanið. Það breytti skilgreiningu á skerðingu, hömlun og fötlun, auk þess 

að hafna því að hlutverk fagfólksins sé “að gera við” fatlaðan einstakling eða reyna að gera 

hann “eðlilegan”. Mótmælt var sjónarmiði um endurhæfingu og þjálfun sem aðalhlutverk 

þroskaþjálfa, áhersla var lögð á hæfingu að samfélaginu. Samkvæmt Breska líkaninu kom 

fram ný hugmynd um réttindi fatlaðs fólks um eðlilegt líf með fullri þátttöku.  

 Helstu markmið líkansins var að berjast á móti misskilningi á fötlun og skerðingu.  

Staðhæfingin “Enginn er eins og allir eiga rétt á eigin norm”-  var ein mikilvægasta 

niðurstaða fyrir hugmyndafræði nútímans. Þetta líkan hafði mikil áhrif á hugmynd um 

hlutverk þroskaþjálfa í samfélaginu. Spurningar eins og “Hvað er að samfélaginu ef ekki 

allir geta lifað eðlilegu lífi? Hvað á samfélagið að gera til að leyfa öllum einstaklingum taka 

fullan þátt í lífinu óháð skerðingu?” komu fram og breyttu hugmyndarfræðinni. Þar af 

leiðandi studdu þroskaþjálfar baráttu fatlaðs fólks í að finna leiðir til að vinna gegn 

neikvæðum stimplum og viðhorfum með því að draga fram jákvæðar hliðar (Salóme 

Þórisdóttir, 2007). 



14	

2.3  Hlutverk þroskaþjálfa 
Árið 1960 útskrifuðust fyrstu fagmenntuðu þroskaþjálfarnir sem þá hétu gæslusystur frá 

Gæslusystraskóla Íslands, enn hann var stofnaður árið 1958. Áhersla í náminu var í fyrstu 

afar læknisfræðileg. Litið var á fatlaða sem sjúklinga sem þurftu lækningu, umönnun og 

gæslu. Breytingar á nafni starfsins frá gæslusystur yfir í þroskaþjálfa og megin hugmyndum 

um menntun og starfsvettvang þroskaþjálfa endurspegla félagslegar breytingar og breytt 

sjónarhorn þjóðfélagsins á fötluðu fólki. Þessi viðhorf leiddu meðal annars til þess að 

mikilvægt þótti að einangra fatlað fólk og senda það á  stofnanir sem voru yfirleitt utan 

alfaraleiða. 

Þjónusta fyrir fatlað fólk var eingöngu stofnanabundin. Þeir voru “félagslegt 

vandamál” í þjóðfélaginu. Starfsvettvangur þroskaþjálfa var á þeim tíma að mestu 

leiti  stofnanabundinn. 

Nafni skólans var breytt Árið 1971 í Þroskaþjálfaskóla Íslands, námið lengt í tvö og hálft ár 

og bóklegt nám aukið. Skólinn var þó enn rekinn af Kópavogshæli. Árið 1976 varð hann 

sjálfstæð stofnun og námstímanun breytt í þriggja ára nám. Með sameiningu Kennaraháskóla 

Íslands, Fósturskóla Íslands, Íþróttakennaraskóla Íslands og Þroskaþjálfaskóla Íslands í eina 

háskólastofnun árið 1998 færðist þroskaþjálfanám formlega á háskólastig (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

Starfssvið þroskaþjálfa er mjög yfirgripsmikið. Þeir aðstoða fatlað fólk á öllum aldri 

að mennta sig, sinna atvinnu og taka þátt í samfélaginu. Þroskaþjálfar hafa frá upphafi tekið 

virkan þátt í að móta stefnuna í málefnum fatlaðra og endurskoðað hlutverk sitt, menntun og 

starfshætti með hliðsjón af þróuninni hverju sinni (Björg Árnadóttir 1993). 

Í siðareglum þroskaþjálfa segir að þroskaþjálfi eigi að bæta lífsskilyrði og lífsgæði 

skjólstæðinga sinna. Virðing og umhyggja fyrir skjólstæðingum og aðstandendum er 

grunnur að starfi hans. Til að þjónustan sé sem best skal þroskaþjálfi leita aðstoðar annarra 

sérfræðinga eftir þörfum, virða sérþekkingu annarra faghópa og nota sérþekkingu sína til að 

ráðleggja öðrum (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 
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2.4  Þroskaþjálfinn í grunnskólanum  
Þroskaþjálfar hafa um árabil starfað með fötluðum nemendum í skólum og þá aðallega innan 

sérskóla, svo sem Öskjuhlíðar- og Safamýraskóli. Þroskaþjálfar fóru að vinna í almennum 

grunnskólum eftir að hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar opnaði dyr heimaskólanna 

fyrir börn með fötlun. Fagsvið þroskaþjálfa í grunnskólanum er að vinna með fötluðum 

nemendum og veita þeim þá þjálfun sem þau þurfa á að halda. Þroskaþjálfar útbúa meðal 

annars einstaklingsnámsskrár í samvinnu við kennarann, einfalda eða þróa námsefni fyrir 

fatlaða nemendur, þjálfa og vinna með börnum með hegðunarvandamál (Huldís 

Franksdóttir, 2007).  

 

2.5  Lausnamiðun 
Þroskaþjálfinn hefur í námi sínu lært að hugsa út fyrir rammann. Einhver ein ákveðin leið er 

ekki endilega sú sem virkar, því engin er eins. Það er ekki hættulegt að lita út fyrir línurnar, 

fallegustu listaverkin eru oft þannig. Til eru ýmis verkfæri sem gott er að nota við 

þjálfun.  Þroskaþjálfinn vinnur með og styður við foreldra í uppeldishlutverki sínu og veitir 

þeim stuðning og hvatningu til virkrar þáttöku í skólastarfi. Mikilvægt er að þroskaþjálfin 

meti barnið með tilliti til aðstæðna heima og í skóla til að sjá heildræna mynd (Kristín María 

Indriðadóttir). 

Þarfir og óskir barnsins eru í fyrsta sæti. Þjónustan sem barnið þarf er sniðin að 

þörfum þess. Mikilvægt er að hlusta á barnið, hvaða drauma á barnið í dag og hvað langar 

það til í framtíðinni. Horfa þarf á styrkleika barnsins og hæfileika þess sem það getur nýtt 

sér í námi og í leik. Það sem barnið getur er mikilvægara enn það sem það getur ekki. 

Mikilvægt er að tala við barnið um hvernig því finnst best að læra, hvernig líðan þess sé í 

skólanum. Fylgjast með hvort barnið nái að tengjast einhverjum, hvaða börn gætu 

mögulega átt leið saman. Stundar það  íþróttir eða tómstundir, eða fer það beina leið heim í 

tölvuna og lokar sig af. Þegar allar þarfar upplýsingar eru komnar er það hlutverk 

þroskaþjálfans í samvinnu við barnið, kennara þess og fjölskyldu barnsins að leysa 

verkefnið (Kristín M. Indriðadóttir,munnleg heimild, 4 mars 2016). 
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2.6  Teymisvinna   
Teymi er hópur fólks sem vinnur saman að sameiginlegu verkefni. Allir meðlimir 

teymisins vinna að ákveðnu markmiði og þurfa að leggja sig fram svo það náist. Því er 

mikilvægt að allir innan teymisins beri sameiginlegan skilning, samábyrgð og samstillingu. 

Til að teljast teymi þurfa hópar að uppfylla ákveðin skilyrði. Teymi í grunnskólum fer eftir 

þörf nemandans sem vinna á með. Innan teymisins starfa foreldrar og barnið sem vinna á 

með, oftast kennari barnsins og annað fagfólk sem við á hverju sinni (Anna Steinunn 

Friðriksdóttir, 2015). 

Mikilvægt er að það ríki traust innan teymisins, því þá er hægt að byrja á teymisvinnu.  

Þrír mikilvægir þættir í teymisvinnu eru kunnátta/þekking, fagmennska og 

persónueiginleikar. Fagmennska er að hafa þjónustunotandann í forgrunni, bera virðingu 

fyrir honum og vera víðsýnn. Halda þarf ákveðinni fjarlægð en sýna samt samhyggð og 

halda trúnaði. Nýta þekkingu sína á meðvitaðan hátt án þess að vera með hroka eða 

yfirgang. 

Það sem einkennir markmið og leiðir í teymisvinnu eru helst þrjár víddir í ákvarðanatöku. 

Teymið deilir með sér upplýsingum þar sem hver kemur með sitt innlegg á fundum. Allar 

ákvarðanir eru teknar sameiginlega um markmið og leiðir í þjálfun og síðan er ákveðið 

hver gerir hvað. Skýr hlutverkaskipting og fyrirkomulag samvinnu er ákveðið og 

hlutverkum deilt út um framkvæmdina. 

Mikilvægt er að boða tímanlega til teymisfundar þannig að fólk hafi góðan 

fyrirvara til undirbúnings og sjái sér fært að mæta. Góð regla er að senda með 

fundarboðinu upplýsingar um fundin, hvert er umræðuefnið, hvað fundurinn tekur langan 

tíma og annað sem máli skiptir. 

Á teymisfundum er mikilvægt að kunna að hlusta vel á hina. Góður hlustandi veitir 

öryggiskennd, sýnir viðmælandanum athygli og virðingu og dæmir ekki. 

Forðast skal að vera hlutlægur og sína óþarfa tilfinningasemi. Einnig þarf að 

tryggja að sjónarmið allra í teyminu komi fram. Miklu máli skiptir að vera sanngjarn og 

heiðarlegur og geta rætt hlutina af fagmennsku. Teymi sem þekkja hlutverk sitt, vinna 

saman að því að leysa það viðfangsefni sem því er treyst fyrir vinna verkefnið út frá 

styrkleikum og veikleikum teymismeðlima eru mjög skilvirk og geta með því aukið 

starfsánægju sína sem og gefið foreldrum trú á að vinnan með teyminu muni bera árangur 

fyrir barn þess. Á sama hátt geta vanhugsuð og illa samsett teymi ýtt undir vonleysi 

starfsfólks og komið í veg fyrir að verk vinnist eins og þau eiga að gera. Oft á tíðum finnst 
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foreldrum þau vera vanmáttugir eða að þeirra sjónarmið skipti ekki máli gagnvart þeim 

sem hafa fagþekkingu og að lítið hafi verið hlustað á þau í fortíðinni. Allt eru þetta atriði 

sem fagmaður verður að hafa í huga (Morris, Steve og Willocks, Graham, 1997). 

 

2.7  Einstaklingsnámskrá  
Einstaklingsnámskrá er verkfæri með nákvæmum upplýsingum um þekkingu, færni, 

námsstíl, áhugasvið og þann stuðning sem er nauðsynlegur fyrir nemendur (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008). Einstaklingsnámskrá getur verið áhrifaríkt verkfæri sem eykur gæði 

kennslunnar. Mikilvægt er að hafa ákveðin gildistíma og skýr og raunhæf markmið. 

Ákveða þarf aðferð til að vinna eftir, hverjir vinna með barninu, til hvers. Að lokum þarf 

að endurmeta áætlanir þegar gildistíminn er liðinn (Jakob Bragi Hannesson, 2000). 

Í 11. gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (585/2010) kemur 

fram að gera skuli rökstudda einstaklingsnámskrá fyrir hvern einstakling sem segir til um 

upplýsingar um heildaraðstæður nemans á stöðu í námi og þroska. Hún skal endurskoðuð 

reglulega í samstarfi við foreldra og nemendur. 
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3  Mismunandi vettvangur þroskaþjálfa 

 

Flest börn una sér vel í skólanum og fylgja menningu hans eða með öðrum orðum 

“norminu”. En í skólanum er einnig hópur barna sem ná ekki að fylgja sínum bekk, hvorki 

félagslega né í námi. Börn sem hafa enga greiningu eða eru að bíða eftir greiningu. Svo má 

einnig nefna tvítyngd börn, börn með andleg veikindi eða erfiðar heimilisaðstæður og 

flóttabörn.   

Í kaflanum hér að neðan munum við fjalla um mismunandi vettvanga þar sem 

þroskaþjálfar starfa á. Við munum skoða hvað einkennir þessa ólíku nemendur sem og 

hvaða leiðir eru í boði fyrir þá.  

Ýmsar leiðir eru til þess að nýta sér félagsfærni, en félagsfærni er lærð hegðun sem 

barn byrjar að nota frá fæðingu. Börn sem eru með skerta félagfærni eiga þó í erfiðleikum 

með margt sem viðkemur grunnskóla og þá er mikilvægt að efla það. Hér að neðan munum 

við fjalla almennt um félagfærni, félagsmótun sem og úrræði sem hægt er að nýta sér til 

þess að efla  

félagsfærni barna. 

 

3.1 Félagsfærni og félagsmótun 
Til eru ýmsar skilgreiningar um félagsþroska. Félagslegur vitsmunaþroski er hæfileikinn til 

að skilja samskipti fólks. Hæfileiki þessi byrjar að þroskast strax við fæðingu, sem síðan 

heldur áfram fram á grunnskólaaldur. Þegar börn komast á unglingsaldur eru þau flest 

komin með góð tök í félagslegum vitsmunaþroska.  

 

Börn sem eru með skertan hæfileika til félagslegra samskipta eru líklegri til þess að verða 

hafnað í skólum (Berger, 2008). Félagsfærni er það þegar einstaklingur þekkir tilfinningar 

annarra, getur verið í góðum samskiptum og sett sig í spor annarra (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). Félagsfærni er lærð hegðun, 

börn læra af þeim sem þau umgangast hvað mest (Bee og Boyd, 2004). Börn nýta 

félagsfærni í umhverfi sem og persónulegt úrræði til að hafa áhrif á eigið líf. Félagsmótun 

er skilgreind þannig að hún undirbýr einstaklinginn fyrir ákveðnum venjum, skoðunum, 

gildum, tilfinningaviðbrögðum, hæfni og þekkingu sem er ríkjandi í hans samfélagi 

(Gestur Guðmundsson, 2008).       
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Lítil félagsmótun getur skipt sköpum um það hvernig barninu gengur að stofna til 

sambanda síðar á ævinni, fyrst við vini og fjölskyldu og seinna við maka. Þess vegna 

skiptir gríðarlegu máli að barn búi yfir góðri félagsfærni strax í æsku (Bee og Boyd, 2004). 

Börn eru stöðugt að læra og þroskast. Með aldrinum hafa þau meiri samskipti við umhverfi 

sitt og verða sjálfstæðari í hugsun. Flest börn læra með því að horfa á fyrirmynd og herma 

eftir þeirra hegðun. Með því styrkjast þau í sinni félagsfærni. Börn með skerta félagsfærni 

þurfa íhlutun sem fyrst til þess að styrkja þau félagslega. 

Skert félagsfærni hjá börnum hefur áhrif á allt sem þau taka sér fyrir hendur, svo 

sem nám, frítíma, matartíma, íþróttir og margt fleira (More, 2008). Félagsfælin börn og 

ungmenni kalla ekki á athygli og umönnun á sama hátt og aðrir. Mikið af félagslegum 

samskiptum fer fram í skólanum. Félagsfælni getur verið mis mikil hjá börnum, og það 

getur verið erfitt fyrir þau að umgangast önnur börn. Þeim finnst mjög erfitt að vera 

miðpunktur athyglinnar og upplifa oft að það sé verið að dæma þau. Upphaf skólaárs getur 

verið mjög erfitt fyrir barn með félagsfælni. Það þarf að kynnast nýjum nemendum, nýjum 

kennurum og nýjum aðstæðum (Cowden, 2010). Hér að neðan koma aðferðir sem að geta 

aðstoðað við að efla félagsfærni.  

 

3.2  Félagsfærnisögur 
Félagsfærnisögur voru fyrst skilgreindar af Carol Gray árið 1991. Gray er forstöðukona hjá 

The Gray center for social learning and understanding og ráðgjafi nemenda sem eru á 

einhverfurófi við skóla í Michigan, Bandaríkjunum. Eftir margra ára vinnu með 

einhverfum börnum sá hún að þessi aðferð henntaði þeim mjög vel (The Gray center, e.d.).  

Félagsfærnisaga er stutt saga ætluð börnum með skerta félagsfærni. Hún hefur einnig gefist 

vel með börnum á einhverfurófi, með Asperger eða dæmigerða einhverfu til að þjálfa 

félagsfærni. Lykilatriði er að sagan sé jákvæð, einföld og skemmtileg. Sagan gengur best 

upp ef hún er gerð í fyrstu persónu í nútíð. Sagan á að vera þannig gerð að hún taki tillit til 

sjónarhorns einstaklings og að virðing sé borin fyrir því sjónarhorni. Efni félagsfærnisagna 

er mjög mismunandi það fer algjörlega eftir því hvað er verið að efla hjá einstaklingi. 

Sögurnar geta fjallað um reglur, persónulegri færni, lýst félagslegum aðstæðum, brotið 

niður athafnir niður í lítil skref og þær aðstæður sem, geta komið upp í lífinu, bæði góðar 

og slæmar. Mikilvægt er að kynna svona sögu fyrir barninu svo það vekji áhuga. Aðal 

markmiðið með sögunum er að skrifa nákvæmlega félagslegar aðstæður og lýsa þeim 
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frekar. Til þess að einstaklingur muni hafa ánægju af félagsfærnisögunni er gott að búa til 

sögu um það sem hann getur gert vel eða aðstæður þar sem engin vandamál hafa komið 

upp og þar af leiðandi hrósað honum í leiðinni. Það eykur líkurnar á því að hann muni vilja 

lesa svona sögur aftur (Auður Björk H. Kvaran, Eva Hrönn Jónsdóttir og Jóhanna Björk 

Másdóttir, 2010; Bryndís Sumarliðadóttir, 2004).  

 

3.3  CAT-kassinn  
CAT-kassinn er upphaflega þróaður til að styðja samtöl við börn með raskanir á 

einhverfurófinu af Dr. T. Attwood, K. Callesen og A. M. Nielsen. Reynslan leiddi síðar í 

ljós að börn, unglingar og fullorðið fólk með eðlilegan þroska, en áttu við margvísleg 

vandamál að stríða gátu einnig haft gagn og gaman af honum. CAT-kassinn stendur fyrir 

Affective Training eða hugræn tilfinningaleg þjálfun. Markmið CAT-kassans er að styðja 

samræður við þá sem eiga í erfiðleikum með að tjá sig um upplifanir, hugsanir og 

tilfinningar sínar. Þannig að börn fái skilning á sjálfum sér og öðrum og skilja eigin hegðun 

og byggja upp góð félagsleg samskipti (Attwood, Callesen og Nielsen, 2005). Á 

norðurlöndum hefur CAT-kassinn verið notaður í grunnskólum, í sérkennslu og af 

sálfræðingum í hugrænni atferlismeðferð. Bæði Foreldrar og fagfólk getur nýtt sér CAT-

kassann í daglegum samræðum við börn og fullorðna (Attwood o.fl., 2005). 

CAT-kassinn er fullur af allskonar lifandi og litríkum spjöldum, sem styðja við samræður á 

milli barnins og annarra aðila. Hægt er að nota spjöldin ein og sér en einnig er hægt að nota 

þau með fleiri gögnum. Í möppunni er handbók og eftirfarandi gögn: mælir, níu 

grunntilfinningar, CAT-líkan, spjald með líkamanum, hjólið, hegðunarspjald, CAT 

merkimiðar, tímatöflur, og hringirnir mínir. Einnig eru fjórar bækur: tilfiningabók, hrósbók, 

áhugabók og dagbók. Öll þessi gögn nýtast við að undirbúa barnið og þjálfa nýja félagslega 

færni á einfaldan og skipulegan hátt. Markmiðið með þjálfun í félagsfærni er að styðja og 

þroska hæfni barnsins til að skilja félagslegar aðstæður betur. Barninu er kennd sjálfsskoðun 

og að vera meðvitaðra um breytingar sem eiga sér stað í lífi þess (Attwood o.fl. 

2005).                                 

Með notkun á CAT-kassanum lærir barnið að þekkja samhengið á milli hugsana og 

tilfinninga sinna. Barnið þjálfast í málnotkun og lærir ýmis hugtök sem tengjast 

tilfinningum. Hægt er einnig að auðvelda barninu að skilja félagslegar aðstæður og efla 

barnið í þeim þáttum sem mikilvægt er að hafa þegar eignast á vini (Attwood o.fl. 2005). 



21	

 

3.4  Frímínútur  
Í flestum skólum hérlendis er skóladagurinn brotinn upp með frímínútum. Tilgangurinn er 

að nemendur fái hvíld frá náminu og fái frjálsan tíma sem þau nýta flest á leiksvæði 

skólalóða. Í 31. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) kemur fram að börn eigi 

rétt á hvíld og tómstundum til þess að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þeirra og 

þroska. Mörgum börnum finnst þetta einn skemmtilegasti tími skóladagsins, á meðan 

öðrum börnum kvíðir fyrir honum. 

Skipulögð leikjadagskrá í frímínútum er góð leið til að auka félagsfærni og sporna gegn 

einelti. Þarna er tækifæri til að kenna þeim að fara eftir reglum, taka tillit til annarra, 

samvinnu og að vinna og tapa í leik án þess að sýna ýkt viðbrögð. 

Leikir, sem fela í sér hreyfingu gefa nemendum tækifæri til að fá andlega og líkamlega 

útrás.  Eftir frímínútur verður auðveldara að einbeita sér og minni truflun verður í tíma 

(Landlæknir.e.d.). 

Grunnskólar Hjallastefnunar hafa ekki hefðbundnar fríminútur, heldur er frítími 

barnanna meðal annars svokallað val. Þá fá nemendur klukkutíma í senn og geta valið það 

sem er í boði hverju sinni, úti eða inni. Þess er gætt að aldrei sé meira en þriðjungur 

barnanna úti í frjálsu vali. Þeir sem velja að vera inni í val fá ekki að vera fleiri en fjórir til 

átta á einu svæði. Kennarar hafa alltaf eftirlit með nemendum í vali. Börnin eru hvött til að 

velja eftir áhuga sínum og þar sem samskipti þeirra ganga best. Allar aðstæður í skólastarfi 

Hjallastefnunnar eru skapaðar með þeim hætti að koma í veg fyrir einelti eins og kostur er 

(Hjallastefnan.e.d.). 
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4  Áföll barna og viðbrögð barna og ungmenna við áföllum 

Áföll barna geta verið margskonar og það þarf að taka á þeim strax. Áföll barna getur haft 

mikil áhrif á þeirra líf sem og námsgetu og vellíðan barna í námi. Skólinn þarf að koma til 

móts við þeirra þarfir. Í þessum kafla munum við fjalla um hver áföllin geta verið og hver 

viðbrögð barna séu við þeim.  

 

4.1 Áföll barna 
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að það upplifa ekki allir áföll á sama 

hátt.  Áfallastreituviðbrögð eru eðlileg eftir áföll. Mikill doði getur fylgt áfalli sem og 

vantrú. Fólk getur fundið fyrir óraunveruleika og liðið eins og það sé í draumi. 

Áfallaröskun er skilgreindur kvíðasjúkdómur sem kemur í kjölfar áfalla. Börn sýna nánast 

sömu einkenni af áfallastreituröskun og fullorðnir en helstu einkenni eru ótti, 

einbeitingarskortur, tilfinningalegur óstöðugleiki og flótti frá ákveðnum félagslegum 

aðstæðum. Rannsóknir hafa sýnt að börn og unglingar með áfallastreituröskun eiga erfitt 

með nám gefast upp á því og hætta í skóla (Uguak, 2001). Ef einstaklingur finnur enn fyrir 

einkennum mánuðum eftir að áfallið átti sér stað þá þarf hann að leita sér hjálpar. 

Áfallastreituviðbrögð í lengri tíma líkt og kvíði, dofi og endurupplifanir eru merki þess að 

einstaklingur þarf að sækja sálfræðimeðferð (Margrét Blöndal, 2007). Áfall hefur oftar en 

ekki varanleg áhrif á einstakling. Það getur komið sér vel að sögu einstaklinga þegar áföll 

eiga sér stað. Upp geta komið ákveðnar kringumstæður þar sem gömul sár ýfast upp og 

fyrri áföll verða ljóslifandi. Ef barn verður fyrir áfalli í æsku þá getur það átt erfitt með að 

vinna sig í gegnum áföll sem það verður fyrir á fullorðinsárunum (Johan Cullberg, 1975).   

      

4.2  Viðbrögð barna og ungmenna við áföllum. 
Fyrri reynsla, aldur og persónuleiki barns hefur áhrif á skilning þess og viðbrögð. Upplifun 

og viðbrögð eru mjög svo einstaklingsbundin, það upplifa allir sorg og áföll á sinn hátt 

óháð því  hvernig einstaklingurinn við hlið hans upplifir það.  

Börn og ungmenni syrgja og sýna allt önnur viðbrögð en fullorðnir. Þeim finnst sem dæmi, 

dauðinn oft vera fjarlægur. Upplifun á sorg hjá unglingum er ekki sú sama og hjá yngri 

börnum. Þeir hafa í fæstum tilfellum hvorki náð að móta tilfinningalegan eða sálfræðilegan 

þroska eins og fullorðnir. Viðbrögð þeirra mótast hvað mest af fyrri reynslu. Börn sem hafa 
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lent í áfalli eiga það til að einangra sig í sorginni og yfirfæra hana á aðra hluti (Gunnar E. 

Finnbogason 1998).  

4.3  Kvíði barna og hegðun 
Kvíði er eðlislæg tilfinning sem getur haft hvetjandi áhrif á athafnir og nám. Kvíði getur 

hins vegar orðið mikill og þá fara varnarhættir í gang, eins og til dæmis afneitun og bæling 

(Tómas Zoëga, 2001). Kvíði er ein algengasta tegund af sálrænum erfiðleikum á meðal 

barna.  

Þetta ástand einkennist af neikvæðum hugsunum og líkamlegri spennu. Kvíði 

kemur fram í hegðun, hugsun og líkamlegum einkennum sem hafa truflandi áhirf á daglegt 

líf einstaklings.Hræðsla eða ótti er eðlilegt viðbragð við yfirvofandi hættu, óttaviðbrögð 

eru hluti af innbyggðu viðbragðskerfi sem hefur stuðlað að afkomu mannsins. Áhyggjur 

eru hugræni þáttur kvíðans.  Algengast er þó að börn sýni einkenni aðskilnaðarkvíða, 

prófkvíða, frammistöðuótta og hafi ríka þörf fyrir staðfestingu. Börn sem eru viðkvæm 

fyrir óvæntum breytingum eða áreiti eru líklegri til að þróa með sér kvíðaraskanir. Einnig 

geta ákveðnar uppeldisaðferðir svo sem höfnun, ofverndun, ofstjórn og sýnikennsla á kvíða 

haft áhrif á kvíðaraskanir barna. Stúlkur sýna meiri kvíða en drengir, en einkennin eru 

svipuð hjá kynjunum. Kvíðnir foreldrar hafa minni trú á að barnið geti fótað sig í erfiðum 

aðstæðum og gefa gjarnan ráð sem eru ekki styðjandi við barnið. Foreldrar sem setja skýr 

mörk og kenna sínu barni ákveðnar leiðir til þess að fást við streitu eru í minni hættu við að 

þróa með sér kvíðaraskanir (Mash og Wolfe, 2010).  

Kvíðaeinkenni hjá börnum hafa gríðarleg áhrif á lífsgæði þeirra og þegar einkenni 

þeirra koma fram geta þau verið misslæm. Þau geta verið allt frá andlegum og líkamlegum 

verkjum sem geta verið höfuðverkur, magaverkur, svimi og aukinn hjartsláttur. Andlegu 

einkennin eru til dæmis minnkandi áhugi á áhugamálum, það þarf lítið til að barnið fari úr 

jafnvægi og að því líði illa (Huebner, 2006). 

Þegar börn fara að finna fyrir kvíðaeinkennum í tíma og ótíma þó svo engin ástæða sé til 

þá er mikilvægt að fylgjast með því, enn þá eru meiri líkur á að barn eigi við kvíðaröskun 

að stríða. Þegar barn er kvíðið þá gerir heilinn ekki greinarmun á því hvort um sé að ræða 

raunverulega hættu, eða hvort börn séu að hugsa um að þau séu í hættu. 
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4.4  Hegðun 
Hegðun á við um allt sem einstaklingur gerir og er sýnilegt öðrum. Börn fæðast með 

mismunandi skapgerð og aðra eiginleika sem skipta máli fyrir þroska þeirra og framtíð. 

Það skiptir máli að kenna börnum góða og æskilega hegðun. Börn læra útfrá viðbrögðum 

annara og nauðsynlegt er að hrósa fyrir rétta hegðun hverju sinni. Einnig er mikilvægt að 

vera góð fyrirmynd þeirra og sýna þeim hvernig er betra að gera. Því miður er algengt að 

barnið fái oftar athygli fyrir óæskilega hegðun enn góða sem getur orðið til þess að erfið 

hegðun verður meiri. Þegar barn sýnir erfiða hegðun er mikilvægt að finna út hvað barnið 

vill. Gott er að kenna því betri leið til að fá aðstoð.  

Gott augnsamband, einföld og stutt fyrirmæli er góð leið til að ná til barnsins. Ef 

fyrirmælunum er fylgt eftir er nauðsynlegt að sýna því jákvæða athygli, mikilvægt er að 

minna það á og leiðbeina ef það hefur ekki gert eins og beðið var um. Þetta veitir barninu 

öryggskennd og lætur það finna fyrir væntumþyggju og að borin sé virðing fyrir því. 

Kennir því líka tillitsemi og veitir sjálfsöryggi við að standa á eigin sannfæringu. Þrátt fyrir 

erfiðar aðstæður í uppvexti, áföll í æsku, vandamál foreldra, mikla fátækt fjölskyldu og 

skort á stuðning og hvattningu þá er ótrúlegt hvað sumum tekst að vaxa upp og verða að 

heilsteyptum einstaklingum. Öllum þessum þáttum fylgir mikil streita og álag, sem getur 

skapað mikið óöryggi og kvíða. Tafir geta orðið á eðlilegum þroska sjálfsmyndar og 

sjálfstrausts. Skapar tengslavanda, hegðunartruflanir og jafnvel alvarlegar geðraskanir. 

Þetta leiðir til þess að fullorðinsárin geta orðið erfið (Heilsugæslan, e.d.). 

 

4.5   Hvað einkennir ólíka nemendur  
Samkvæmt 17 grein laga grunnskóla nr 91/2008 eiga nemendur með sérþarfir rétt á að 

komið sé til móts við þá námslega. Þeir sem eiga erfitt í skóla, hvort sem um ræðir 

tilfinningalegir eða félagslegir erfiðleikar, lestrarerfiðleikar, eru langveikir og aðrir með 

heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við þarfir hvers og 

eins, hvort sem um líkamamlega eða andlega fötlun er að ræða.  

Börn geta þjáðst af kvíða og depurð sem brýst oft út í óæskilegri hegðun. Þar er barnið í 

raun að kalla á hjálp vegna þess að því líður illa, en getur ekki sagt frá því. Þessi börn eru 

jafnvel að bíða eftir greiningu eða uppfylla ekki viðmið sem þarf til að viðurkenna hana á 

til dæmis einhverfu,  ADHD sem er skammstöfun fyrir Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder og á íslensku kallað athyglisbrestur með ofvirkni. Samkvæmt 4. gr. reglugerðar 
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um nemendur með sérþarfir í grunnskólum þá er sveitarfélögum skylt að sjá til þess að 

börn með lögheimili í sveitarfélaginu fái sérstakan stuðning í skólastarfi í samræmi við 

metnar sérþarfir þeirra. Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við náms- og félagslegar 

þarfir þeirra í skóla án aðgreiningar án tillits til líkams eða andlegs atgervis, einnig að 

sjónarmiðum þeirra sé gefinn gaumur miðað við aldur þeirra og þroska og að þeim sé veitt 

sú aðstoð sem við á einnig að þeir geti nýtt sér viðeigandi samskiptamáta svo sem táknmál, 

blindraletur og viðeigandi tækjabúnað, aðstöðu og kennslu til þess að stuðla að sem bestri 

menntun, sjálfstyrkingu og félagsþroska (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla nr. 585/2010). Þau börn sem eiga erfitt með nám vegna tilfinningalegra 

erfiðleika, glíma við veikindi eiga í raun ekki rétt á sértækum úrræðum og fá því ekki 

fjármagn með sér í skólann, en þurfa samt sem áður á þeim að halda og kannski meira en 

barn með greiningu. Greiningin er ekki síður til að greina hvers konar vandi er og hvers 

konar úrræði henntar.  

Mikilvægt er að finna uppbyggjandi úrræði innan skólans í til dæmis litlum hópum, 

í samráði við barnið þar sem því líður vel og finnur til aukinar félags eða námslegrar getu. 

Því eldri sem börnin verða þeim mun erfiðara er fyrir þau að sjá sig eins og hin börnin og 

þar með fylgja “norminu”. Þau verða meðvitaðari um sig sjálf og spegla sig við aðra 

unglinga (Olsen, 2010:40).  

 

4.6  Einelti  
Hverjum einasta nemanda á að tryggja öryggi og foreldrar eiga ekki að þurfa að hafa 

áhyggjur af því að barnið þeirra sé lagt í einelti 

Einelti er mjög stórt vandamál sem margir hafa þurft að taka á. Einelti er andlegt og eða 

líkamlegt ofbeldi þar sem einn einstaklingur eða fleiri ráðast að öðrum og beita hann 

ofbeldi í lengri tíma (Guðjón Ólafsson, 1996). Einnig má segja að einelti sé þegar einn 

einstaklingur er oft tekinn fyrir þegar hann eða hún er óvarin/nn (Olweus 1993). Einelti 

getur verið mjög falið og nauðsynlegt er að grípa inn í um leið og grunur vaknar áður en 

það fer að hafa skaðleg áhrif. Það að rífast eða að lenda í slag nokkur skipti telst ekki vera 

einelti (Olweus, 1993). Mikilvægt er fyrir þessi börn að allt stuðningskerfi sé virkt og vel 

nýtt.  
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4.7  Olweusáætlunin 
Eftir margra ára rannsóknir á einelti í Svíþjóð og Noregi varð Olweusáætlunin til. Hópur 

sérfræðinga þróaði hana undir stjórn Dan Olweus sálfræðings og prófessors við háskólann í 

Bergen. Áætlunin er notuð í skólum um allann heim, meðal annars í Bandaríkjunum þar 

sem hún var valin ein af tíu bestu úr hópi 400 slíkra áætlana. Í landsátaki gegn afbrotum 

unglinga í Noregi árið 2005 var áætlunin valin virkasta forvörnin í skólum landsins og þeir 

studdir í að innleiða hana (Violence Prevention Works, e.d.).  Áhersla er lögð á að allir 

starfsmenn, nemendur og foreldrar fái fræðslu um einelti. Einnig fá starfsmenn handbók 

um einelti sem þeir vinna eftir en þeir þurfa að hafa það að leiðarljós að félagslegt 

umhverfi er í stöðugri endurskoðun. Farið er eftir skýrum reglum í bekkjum skólans og 

haldið utan um verkefnið með sérstöku eineltisteymi, undir stjórn skólastjóra hvers skóla 

fyrir sig (Austurbæjarskóli, e.d.).  

Árið 2002 hófst Olweusáætlunin gegn einelti hér á landi. Verkefnið var unnið í 

samstarfi við Menntamálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambands 

Íslands sem og þátttöku Heimils og skóla og með sérstökum stuðningi frá Kennaraháskóla 

Íslands. Markmiðið var að koma í veg fyrir einelti í öllum skólum á Íslandi. Um 42 skólar 

tóku þátt í verkefninu og innleiddu Olweus kerfið. Könnun var lögð fyrir alla nemendur í 

4. – 10. bekk þar sem leitað var svara við því hvort einelti var til staðar og um ýmislegt 

tengt líðan nemenda og samskipti í skólanum. Í fyrstu könnuninni, sem lögð var fyrir í 

nóvember 2002, kom í ljós að áttundi hver nemandi í 4. – 7. bekk sagðist vera lagður í 

einelti. Þetta þýðir að í hverjum bekk eru að jafnaði 2 - 4 nemendur sem þjást af völdum 

eineltis. Í 8. - 10. bekk sögðust einn af hverjum fjórtán nemendum vera lagðir i einelti 

(Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2003).      

 Samanburðarrannsóknir  voru gerðar árin 2002 og 2003 í þeim 42 grunnskólum 

sem á þeim tíma tóku þátt í Olweusverkefninu 

Í heild sýnir rannsóknin að einelti er marktækt minna í skólum sem vinna eftir Olweus 

áætluninni en í skólum sem ekki gera það. Munurinn er þó lítill og tengist aldri nemenda 

og aldursskiptingu skólans. Svo virðist sem jákvæð áhrif áætlunarinnar njóti ekki við í 6. 

og 7. bekk ef eldri nemendur eru í skólanum. Áberandi mest áhrif eru af áætluninni í 7. 

bekk í skólum án unglingastigs en mun minni í 7. bekk skóla með unglingastig. Hafa ber í 

huga að í þessum skólum eru nemendur í 7. bekk elstir í skólanum og einelti þar eingöngu 

bundið við jafnaldra, en í skólum með unglingadeild geta nemendur í 7. bekk orðið fyrir 

einelti bæði af hendi jafnaldra og eldri nemenda í skólanum (Kolbrún Baldursdóttir, e.d.). 
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5  Ólíkar nálganir 

 

Samskipti og samstarf á milli skóla og heimilis skipta gríðarlegu máli í þjónustu við börn 

almennt. Einnig skiptir máli að barnið nái góðri færni í samskiptum og komi vel fram. Góð 

samvinna milli foreldra og fagaðila byggir á gagnkvæmu trausti og virðingu. Ávalt ber að 

hafa í huga jákvætt og opið hugarfar. Hér að neðan munum við greina frá ýmsum leiðum 

sem hafa reynst vel sem úrræði fyrir börn á “gráa svæðinu”. Við skoðum þau út frá börnum 

og foreldrum þess. Hér munum við fjalla um hvatningu og hrós, trú á eigin getu, ART og 

PBS/SMT- skólafærni.  

5.1  Samskipti og samstarf 
Barn lærir færni í samskiptum með því að fylgjast með framkomu og hegðun þeirra sem 

barnið á í samskiptum við. Lykillinn að mikilli samskiptahæfni er að setja sig í spor 

annarra og geta sameiginlega komist að niðurstöðu. Hver og einn einstaklingur er 

fyrirmynd og getur með framkomu sinni og samskiptahætti haft áhrif á líðan 

samferðamanna sinna. Samskipti eru mikilvægur þáttur vellíðanar og velgengni þegna 

hvers samfélags (Samskiptaboðorðin, e.d). 

Samskipti foreldra og barna hafa mótandi uppeldisáhrif og geta þau verið 

margvísleg. Þau geta verið jákvæð og byggt barnið upp en geta líka verið neikvæð og 

minnkað sjálfstraust þess. Börn þroskast og verða fullorðin í samfloti við annað fólk. 

Fjölskyldan og nánasta umhverfi  mótar þau fyrst í samskiptum. Þeir sem annast barnið 

verða fyrirmyndirnar í lífi barnanna í samskiptum og lífsviðhorfi. Fjölskyldan er því 

áhrifavaldur á samskiptamynstrið sem  börnin bera með sér þangað sem þau fara í skóla, á 

vinnustað og síðar á sitt eigið heimili þar sem þau hugsanlega eignast sjálf börn. Þeir 

foreldrar sem hafa fengið neikvæða gagnrýni sem börn, geta haldið áfram með þess konar 

hátterni gagnvart sínum eigin börnum. Fólk hefur auðvitað mismikla samskiptafærni og 

upp geta komið ýmsir árekstrar í samskiptum okkar. Enginn er eins og reynsla okkar af 

lífinu og þarfir okkar misjafnar (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995).  

 

5.2  Samfélagsbreytingar    
Miklar og örar samfélagsbreytingar hafa orðið á síðustu áratugum sem hafa mikil áhrif á 

stöðu fjölskyldunnar. Meðal annars má benda á að oft eru báðir foreldrar útivinnandi og 

því er dvalartími barna í skólum oft langur. Samkvæmt 18 og 19 gr. Laga um grunnskóla 
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(nr. 91/2008)  er hlutverk foreldra að fylgjast með og styðja barn sitt í skólanum. Foreldrar 

þurfa að passa uppá að barnið mæti úthvílt í skólann og fylgi reglum hans. Þeir bera ábyrgð 

á námi barna sinna og fylgjast með námsárangri í samvinnu við barnið og kennara þeirra. 

Í grein Kristínar Christiansen Hver á eiginlega að ala börnin upp, foreldrar eða 

kennarar ? Frá árinu 2007, fjallar hún um þær miklu breytingar sem hafa orðið í 

samfélaginu.  

Áður en grunnskólaganga varð skylda árið 1974 samkvæmt lögum nr. 63/1974 þá 

tíðkaðist það að heimilið annaðist uppeldi barnsins enn skólinn tók ábyrgð á menntun og 

fræðslu. Vegna breytts samfélags, þar sem báðir foreldrar vinna úti þá hafa þeir minni tíma 

til að sinna börnunum sínum og börnin því lengur í skólanum á daginn. Foreldrar treysta 

því á stuðning skólans til að sinna ummönnun barnsins.  

Foreldrar í dag vilja fá upplýsingar, hafa valmöguleika og eiga kost á að stjórna. Ef 

þjónustan hentar þeim ekki geta þau leitað annað. Sumir foreldrar hafa horft á skólann sem 

einskonar þjónustustofnun og hugsa þar með að skólinn eigi að skila barninu sínu 

samkvæmt vissum gæðastaðli annars hafa þeir rétt á að kvarta. Margir skólar hérlendis 

leggja áherslu á heimalærdóm. Sum börn eiga auðvelt með að klára verkefni dagsins, á 

meðan önnur strita langt fram á kvöld við að klára. 

Kennarinn þarf að horfa heildrænt á þarfir nemenda sinna. Nám og uppeldi haldast í 

hendur. Foreldrar eru sérfræðingar í sínu barni og kennarinn er því leiðtogi í faglega 

hlutanum sem gefur foreldrum upplýsingar sem þau hafa svo val um hvað hentar barninu 

best. Þarna verður uppeldi barna samstarfsverkefni foreldra og skólans (Kristín 

Christiansen, 2007). 

 

5.3  Hvatning og hrós 

Samkvæmt orðabókinni er hvatning skilgreind sem meðvituð aðgerð annað hvort á eða 

innra með persónu til að hrinda af stað ákveðinni hegðun. Í stuttu máli hæfileiki til að 

framkvæma. Oftast veit fólk hvað það á að gera til að ná árangri en framkvæmir það ekki. 

Bæði í skólastarfi og í uppeldi barna er mikilvægt að veita jákvæðri hegðun athygli. Við 

eigum það til að gleyma að hrósa þegar við á. Nauðsynlegt er að hvetja börn í að sýna 

jákvæða hegðun, enn við eigum það til að gleyma okkur í neikvæðum skilaboðum. Þetta 

getur orðið til þess að börn sæki í neikvæða athygli og neikvæð hegðun festist í sessi. Sé 

hrós notað á markvissan hátt getur það verið áhrifarík hvatning og aukið sjálfstraust 
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barnsins. Hrós þarf að vera nákvæmt til að það virki sem best. Ef hrós er nákvæmt þá má 

til dæmis segja:  

„Flott hjá þér að ganga frá óhreina diskinum þínum“ 

Það er nákvæmara en  

„mikið varstu dugleg(ur)“. 

Ef við hrósum á nákvæman hátt þá veit barnið uppá hár hvaða hegðun er verið að hrósa 

fyrir og þar af leiðandi styrkist sú hegðun og festist frekar í sessi. Ef hrós er jákvætt og því 

er ekki fylgt eftir með neikvæðum athugasemdum þá sér barnið strax það jákvæða sem það 

gerði. Dæmi með neikvæða athugasemd í enda hróss:  

„Frábært að þú skyldir fara strax að læra um leið og ég bað þig. Af hverju gerir þú 

það ekki alltaf frekar en að röfla svona eins og þú gerir svo oft?” 

Með því að láta neikvæða athugasemd fylgja hrósinu þá missir hrósið marks. Með því að 

hrósa á einfaldan og hreinskilinn hátt getum við til dæmis sagt:  

„Þú stóðst þig vel að passa bróður þinn. Takk fyrir það vina mín“  (Norðurþing, 

(e.d.). 

5.4  Trú á eigin getu 
 Albert Bandura skilgreinir skynjun fólks á eigin getu sem trú á hæfileikum sínum 

til að stjórna atburðum sem hafa áhrif á líf þeirra. Trú einstaklinga er mikilvæg því 

samkvæmt Bandura hefur hún áhirf á það hversu mikið þeir leggja sig fram, hvað þeir gera 

og hversu lengi þeir halda áfram þegar þeir mæta mótlæti eða gera mistök. Það þarf einnig 

að huga að því hvernig þeim líður þegar þeir takast á við verkefni (Bandura, 1977; Feist, 

1994). Einstaklingar sem hafa trú á eigin getu setja sér markmið og nálgast erfið verkefni 

sem áskorun og eflast við hvers kyns hindrandir og mistök sem á vegi þeirra verða. Þetta 

viðhorf styrkir eðlislægan áhuga og eykur líkur á góðri frammistöðu. Það dregur einnig úr 

streitu og hugsanlegu þunglyndi. Góð frammistaða eykur trú einstaklingsins á eigin getur 

og hvetur hann til frekari afreka og þar af leiðandi eykst vellíðan (Bandura, 1994; Niles og 

Harris-Bowlsbey, 2002). Einstaklingar með lítið sjálfstraust hafa litla trú á sjálfum sér og 

forðast að takast á við erfið verkefni. Væntingar þeirra eru litlar sem engar og þeir fylgja 

markmiðum sínum illa eftir. Uppgjöf og vanlíðan kemur fram þegar einstaklingur með litla 

trú á sjálfum sér stendur frammi fyrir erfiðum verkefnum eða þegar hindranir verða á vegi 
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hans. Þess vegna er mikilvægt að kennarar hafi trú á sjálfum sér og um leið trú á 

nemendum sínum (Bandura, 1994). Flest börn sem sýna þrautseigju eru þolinmóð, 

ákveðin, eiga trausta vini, stunda áhugamál og geta alltaf rætt við foreldra sína eða aðra 

fullorðna ef eitthvað bjátar á. Foreldrar sem eru góð fyrirmynd, styðja,hlusta, hvetja, hrósa 

og sýna umhyggju og umfram allt aga, eru að tryggja barni sínu meiri möguleika á farsælli 

framtíð (Embætti landlæknis, 2012). 

5.5  ART  

ART eða  Aggression Replacement Training var þróuð árið 1987 af  Arnolds P. 

Goldsteiner. Aðferðin er hugsuð til að draga úr og fyrirbyggja erfiða hegðun hjá börnum 

og unglingum.  ART hjálpar öllum að eiga árangursrík samskipti og þekkja tilfinningar 

sínar. Hugmyndafræði ART er að reiði eða „árásarhegðun“ eigi sér margvíslegar orsakir. 

Það sem er sameiginlegt hjá þeim sem eiga erfitt með að hemja reiði sína er slök félagsleg 

færni, trú á að reiðin sigri allt og slakur siðferðisþroski. Rannsóknir sýna að með því að 

vinna markvisst og samhliða með félagsfærni, sjálfstjórnun og siðferðisþroska er hægt að 

hjálpa börnum og fullorðnum að bæta samskipti. Aðferðin er í sífeldri þróunn með aðstoð 

Háskóla í Syracuse í Bandaríkjunum. ART aðferðin er notuð víða í Bandaríkjunum 

og  Evrópu með góðum árangri. Á Íslandi hefur hún einnig reynst vel, bæði á heimilum og 

í skólum landsins. Sérstakt ART teymi heldur utan um allt sem við kemur þjálfun 

hérlendis. Þar sem starfsmenn teymisins hafa mikla þekkingu og reynslu af 

meðferðamálum halda þeir námskeið, veita ráðgjöf og handleiða skóla, félagsþjónustu og 

foreldra. Einnig er fjölskyldum boðin viðtöl þegar börnum er vísað í ART meðferð. 

Grunnatriði þjálfunarinnar eru félagsfærniþjálfun, reiðistjórnun og efling siðgæðisþroska. 

Aðaláherslan í félagsfærniþjálfun er jákvæð samskipti með umræðum, hlutverkaleikjum og 

ýmis konar verkefnum. Nemendur læra sjálfstjórn með því að skilja afhverju þau verða 

reið, hvernig þeim líður tilfinningalega, hvernig þau brugðust áður við og hvaða afleiðingar 

það hafði. Þeim er kennt að breyta rétt með ýmsum aðferðum. Til að efla siðferðisvitund 

þeirra eru útbúnar klípusögur sem eru úr þeirra reynsluheimi. Klípusögur eru notaðar til að 

æfa sig í að finna lausnir hversdagslegra vandamála. Fulltrúi frá ART teyminu stjórnar 

síðan ummræðum sem nemendur eiga um söguna.     

 Þegar um einstaklingsmiðað ART er að ræða er unnið í teymisvinnu með barninu, 

kennara/kennurum og foreldrum barnsins, enn fulltrúi ART teymisins sér um stjórn 

meðferðarinnar. Foreldrar barna sem vísað er á ART námskeið geta orðið þjálfarar þeirra. 
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Fjölskyldunámskeið tekur 12 vikur þar sem fjölskyldan og teymið hittast reglulega til að fá 

ráðgjöf og foreldrum kenndar aðferðir til að ná jákvæðum aga til þess að eiga góð 

samskipti við barnið sitt. Bekkjar ART eða Deildar ART er mikið notað í skólum erlendis. 

Tilgangur þess er að ná fram jákvæðum aga. Farið er yfir grunnatriðin þrjú sem nefnd eru 

hér að ofan til að kenna þeim að þekkja tilfinningar sínar og setja sig í spor annarra. Unnið 

er með hópinn í hlutverkaleikjum og klípusögum. Lykilatriði er að hafa þetta skemmtilegt 

og að nemendum finnist eftirsóknarvert að komast í ART þjálfun. Til eru ART leik- og 

grunnskólar á Íslandi, þeir hafa allir sótt um vottun sem ART skólar. Til að verða ART 

skóli þá þarf skólinn að uppfylla ákveðin skilyrði. Það þarf nægilega marga kennara með 

ART réttindi til að halda úti ART hópum. Þeir þurfa að vera á öllum skólastigum sem 

kennd eru við skólann. Það má líka geta þess að ART er ekki bara notað sem 

meðferðarúrræði heldur hafa þessir skólar tileinkað sér hugmyndafræði ART til stuðnings í 

sínu starfi (Isart, e.d.). 

5.6  PBS/SMT-skólafærni 
Positive behavior support (PBS) og School Managment Training (SMT) er heilstætt 

stuðningskerfi sem getur bætt hegðun nemenda með einföldum en árangursríkum 

aðferðum. PBS/SMT- skólafærni er útgáfa af agakerfi sem unnið er út frá bandarísku 

aðferðinni postive behavior support (PBS). SMT er hliðstæða við Parent Management 

Training-Oregon aðferðir eða PMTO foreldrafærni og byggir á sömu hugmyndafræði. 

PMTO er aðferð fyrir foreldra og aðra sem koma að uppeldi. PMTO stuðlar að góðri 

aðlögun barna og er því afar mikilvæg aðferð ef börn sýna erfiða hegðun. PMTO er þróað 

af Dr.Gerald Patterson, Dr. Marion Forgatch og  samstarfsfólki hans á rannsóknarstofnun, 

Oregon Social Learning Center (OSLC) í Oregonfylki í Bandaríkjunum.   

Hafnafjörður hóf innleiðingu á aðferðinni árið 2000 og var þá um samvinnuverkefni 

fræðsluþjónustu, fjölskylduþjónustu og heilsugæslu að ræða. Sveitafélagið er nú sjálfstætt 

PMTO svæði sem er í samvinnu við miðstöð PMTO foreldrafærni á Íslandi og er starfrækt 

innan Barnaverndarstofu. Fjölbreytt meðferðarúrræði, námskeið og ráðgjöf eru í boði fyrir 

forsjáraðila og auk þess hefur aðferðin verið innleidd í alla grunnskóla Hafnafjarðar og átta 

leikskóla undir formerkjum SMT- skólafærni. Hún byggir á hugmyndafræði PMTO 

foreldrafærni sem verið hefur leiðandi hér á landi í notkun og útbreiðslu PMTO verkfæra 

til uppalenda. Verkfærin eru í formi upplýsingarits sem hefur að geyma upplýsingar um 

fyrirmæli og jákvæð samskipti við barnið, notkun hvatningar við kennslu nýrrar hegðunar, 
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að setja mörk til að draga úr og stöðva óæskilega hegðun, lausn vanda og uppbyggilegar 

aðferðir í samskiptum innan fjölskyldu, eftirlit með hegðun barns innan og utan heimilis, 

tengsl við skólakerfið og stjórn neikvæðra tilfinninga. PMTO verkfærin voru rannsökuð af 

færustu sérfræðingum, notkun þeirra stuðlar að góðri aðlögun barna og þau eru því afar 

mikilvæg hjálpartæki. Foreldrum býðst að tileinka sér PMTO-foreldrafærni jafnframt því 

sem skólasamfélagið á möguleika á innleiðingu SMT-skólafærni. Markmið SMT-

skólafærni er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og 

starfsfólks. Lögð er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun nemenda 

með því að kenna og þjálfa félagsfærni, vera duglegur að hrósa fyrir jákvæða hegðun og 

samræma viðbrögð starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun.  Á fyrsta 

ári er lögð áhersla á að styðja alla nemendur skólans í bættri hegðun. Einfaldar og skýrar 

reglur eru hafðar sýnilegar, hengdar upp á veggi og kenndar með sýnikennslu, dæmum og 

æfingum. Á öðru ári er lögð áhersla á að styðja við hóp nemenda sem sýna fyrstu merki 

erfiðar hegðunar. Áhersla er lögð á skipulag á afmörkuðum svæðum skólans eins og í 

skólastofu en það dregur verulega úr líkum á árekstrum. Nemendur fá kennslu og þjálfun í 

aðferðum eins og athyglismerki (merki sem er gefið þegar fanga þarf athygli nemenda) og 

einbeitingaleik (felst í því að kenna nemendum að hunsa truflun). Frekari stuðningur getur 

falist í endurmenntun (þar sem nemendur fá tækifæri til að æfa sig enn frekar í að fylgja 

reglunum) og almennt auknu aðhaldi. Aðferðir lausnaleitar eru innleiddar, þær kenna 

nemendum hvernig leysa má ágreining með skipulögðum og yfirveguðum hætti þannig að 

tillit sé tekið til allra og lausn fundin sem allir geta sæst á. Á þriðja ári er lögð áhersla á að 

styðja við nemendur sem þegar sýna erfiða hegðun. Unnið er mjög markvisst að aukinni 

aðlögun þessara nemenda í samstarfi við foreldra og jafnvel stofnanir. Stuðlað er að 

viðeigandi PMT-ráðgjöf fyrir foreldra, auk einstaklingsmiðaðra aðgerða í skóla. 

Nemandinn fær jafnframt enn þá markvissari kennslu og þjálfun í félagsfærni (pmto.is e.d.) 
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6  Aðferðafræði  

Í þessum kafla gerum við grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Hér munum við setja 

markmið okkar með rannsókninni, rannsóknarspurningar, þátttakendur, undirbúning og 

framkvæmd, skráningu og úrvinnslu gagna.  

6.1  Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið okkar með þessari rannsókn var að fá sýn foreldra á hvort börn þeirra sem eru á 

hinu svokallaða “gráa svæði” fái viðeigandi þjónustu í skólakerfinu.  

Viðtalsramminn sem við notuðumst við í viðtölum okkar voru gerðar til að varpa ljósi á 

hvort að börn á “gráa svæðinu” í grunnskólum á Íslandi fengu í raun og veru viðeigandi 

þjónustu frá skólakerfinu. Rannsóknarspurningin okkar er sú hvort að börn á gráa svæðinu 

og foreldrar þeirra fái þjónustu í grunnskólum við hæfi og þá hvaða og hversu mikla.  

Viðtalsramminn sem við lögðum upp með að nota var þessi:  

 

Hvernig eru samskipti þín við kennara barnsins og aðra starfsmenn?  

Hvernig eru samskipti barnsins við kennarann og aðra starfsmenn?  

Hvernig stuðning fær barnið þitt?,  finnst þér stuðningurinn sem þú færð í dag henta 

barninu? 

Hvernig finnst þér upplýsingaflæðið vera,  færðu upplýsingar um rétt barnsins?  

Hvaða fagfólk starfar í skólanum?  

Hvernig eru samskiptin heima?  

Hvernig aðstæður þarf að skapa til að barninu líði vel og geti þannig unnið vel?  

Er einhver munur á þessum aðstæðum heima og í skólanum? Hvernig mætti bæta þetta? 

Hvernig gengur barninu að samlagast félagslega hinum börnunum?  

Hvernig ganga fríminútur?  

Líður barninu vel í skólanum?  

6.2  Þáttakendur og undirbúningur 
Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með hentugleika úrtaki. Okkur fannst nauðsynlegt 

að hafa einn ófaglærðan viðmælenda og auglýstum því sérstaklega eftir því. Hvorki nöfn á 

viðmælendum okkar né nöfn skóla drengjanna koma fram í rannsókninni. Þar sem við 

tókum það skýrt fram í viðtölunum að þetta væri gert í fullum trúnaði gáfum viðmælendum 

okkar dulnefnin Kristín, Þóra og Ólöf.  



34	

Kristín er kennari og býr á höfuðborgarsvæðinu. Drengurinn hennar er langveikur 

og er í  skóla sem er kynjaskiptur með 45 nemendur. Stefna skólans er hugmyndafræði 

Hjallastefnunnar, þar sem krafan um að hverju barni sé mætt eins og það er og að ólíkar 

þarfir aldurshópa, kynja og einstaklinga séu viðurkenndar. Hann mun skipta um skóla 

næsta skólaár og fara þá í almennan grunnskóla.  

Þóra er þroskaþjálfi og býr í litlu þorpi á landsbyggðinni. Drengurinn hennar er 

með hegðunarvandamál og er í skóla með 94 nemendum. Stefna skólans er styrkur, 

vinsemd og virðing. 

Ólöf er á almennum vinnumarkaði og býr á landsbyggðinni. Drengurinn hennar er 

með hegðunarvandamál og er í skóla með um 500 nemendur. Stefna skólans er 

námsaðlögun, athvarf, umhyggja, samvinna, táp og fjör, allir með. Hann mun skipta um 

grunnskóla og fer í talsvert minni skóla. 

Þar sem Þóra og Ólöf búa á landsbyggðinni, notuðum við Skype í viðtölum þeirra.  

 

6.3  Framkvæmd, skráning og úrvinnsla gagna 
Rannsóknin var gerð með eigindlegum rannsóknaraðferðum.  

Ferlið í eigindlegum rannsóknum er alltaf eins, þar sem hlutirnir byggjast á því hver 

veruleikinn er og skynjun þátttakenda er hverju sinni. Rannsóknin er framkvæmd í sem 

náttúrlegasta umhverfi. Markmiðið með eigindlegum rannsóknum er að draga fram 

raunverulega mynd af fólki og af þeim aðstæðum sem það er í hverju sinni. Einnig dregur 

aðferðin athyglina að því sem er að gerast í lífi fólks, bæði félagslega sem og í 

hversdagslega, menningu og umhverfi. (Hitchcock og Hughes, 1995).  

Við notuðum form hálf opinna viðtala, en með því er viðmælendum gefið kostur á 

að tala á opinskáan hátt út frá eigin brjósti. Viðtölin voru öll tekin upp í sitthvoru lagi og 

fóru öll fram í mars 2016. Þau voru skráð niður orðrétt og tóku um klukkustund að 

meðaltali. 

Aðferðin sem við notuðum til að greina viðtölin var að setja hvert viðtal upp í 

samfelldan texta. Í niðurstöðunum rýnum við betur í hverja spurningu fyrir sig og berum 

saman svörin frá hverjum viðmælanda. Með því koma fram þau sameiginlegu þemu frá 

öllum viðmælendum okkar.  
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6.4  Niðurstöður rannsóknar 
Viðmælendur okkar í þessari rannsókn eiga það allir sameiginlegt að eiga dreng á aldrinum 

10 til 12 ára, sem er á hinu svokallaða “gráa svæði “ Tveir drengjanna eru með 

hegðunarvanda og kvíða, en sá þriðji er flogaveikur.  Þar sem stærð og staðsetning 

skólanna er misjöfn er fróðlegt að sjá hvort það hafi áhrif á þjónustu við börnin og foreldra 

þeirra. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar með tilliti til 

rannsóknarspurninganna.  

6.5  Viðtöl við foreldra    
Þegar mæðurnar voru spurðir út samskipti þeirra við kennara og aðra starfsmenn 

grunnskólans sem og samskipti barnsins þeirra við þá, kemur í ljós að þær eru allar að þær 

eru allar í góðum samskiptum við kennara og starfsmenn skóla barnsins síns. Þær telja 

einnig að upplýsingaflæði sé mjög gott sem gerir samskiptin auðveldari fyrir. Þóra og 

Kristín tala um mikla nánd og að auðvelt sé að taka á þeim málum sem koma upp í skóla 

barnsins. Hins vegar talar Ólöf um það að ef eitthvað kemur uppá eða vantar upplýsingar 

þá geti hún sent tölvupóst í gegnum Mentor. Ólöf mætir reglulega á teymisfundi. Henni 

finnst hún samt sem áður ekki fá að eiga síðasta orðið á teymisfundinum. Hún hefur fengið 

góðan stuðning frá skólafulltrúa á teymisfundum.  

Varðandi samskipti barnsins og starfsfólk skólans þá voru þær sammála um að 

samskiptin væru góð, en að það hafi þó ekki alltaf verið. Þær telja að viðmót kennara og 

starfsfólks skólans skipti miklu máli. Kristín segir að í bekk sonar síns, sem samanstendur 

aðeins af drengjum vegna kynjaskiptingar, sé skipt upp í litla fjögra manna hópa eftir getu. 

ÞAr eru tveir umsjónarkennarar og einn sérkennari. Þóra talar um að starfsmenn skólans 

þekki inná son sinn og þar af leiðandi geta þeir kippt honum út úr aðstæðum þar sem hann 

á það til að missa stjórn á skapi sínu. Samt sem áður þegar kemur nýr kennari eða 

starfsmaður þá gengur það ekki nógu vel. Þar sem að bekkurinn hans er fámennur þá á 

hann auðveldara með samskipti. Sonur Ólafar er í opnum skóla þar sem samkennsla er í 

opnu rými. Þar af leiðandi eru rúmlega 60 nemendur saman í hóp með þrjá 

umsjónarkennara. Ólöf segir að sonur hennar fái ekki neinn ákveðinn stuðning en hann fær 

samt sem áður aðstoð. Kristín og Ólöf segja að trú kennarans á nemandann skipti höfuð 

máli fyrir trú barnsins á sjálft sig. 
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Aðspurðar um samskiptin heima fyrir þá segir Kristín að hún sé algerlega á móti 

heimalærdóm. Hún telur að eftir að markvisst hvatningarkerfi var sett á í skólanum þá hafi 

heimilislífið orðið allt annað.  

 

...Það að fara út úr því að kaupa hann með smágjöfum fyrir að lesa heima 

yfir í jákvæða hvattningu dugði til. 

 

...Í vetur bætti hann sig um einhver 50 atkv. í lestri og það var auðvitað bara 

útaf nýjum kennurum með nýja áherslu og það sem skipti að mínu mati lang 

mestu, trú kennarans á getu nemandans. 

 

...Trú kennarans á getu barna og þeirra eigin trú á sig og sína skiptir öllu 

máli. Það skiptir miklu meira máli heldur enn einhverjar greiningar. 

 

Sonur Þóru líður betur þegar það er góð rútína á heimilinu. Ef hann er mikið í tölvu 

eða horfir mikið á sjónvarp þá hafi það mikil áhirf á hann. Ólöf telur mikilvægt að hann fái 

hrósin heima fyrir ef honum gengur vel í skólanum. Hún er farin að þekkja hvernig á að 

bregðast við þegar sonur hennar sýnir erfiða hegðun. Hún telur að foreldrafærninámskeið 

sem hún hefur farið á hafa hjálpað henni með aðstæður heima fyrir og að skilja 

hegðunarástand hans.  

 

Aðspurðar um upplýsingar um rétt barnsins í skólanum sögðust þær ekki fá neinar 

upplýsingar. Kristín og Þóra segja að það ríki ákveðin óvissa um rétt barnsins í skólanum. 

Ólöf bætir við að það gæti verið vegna þess að skólinn hafi ekki nægilegar upplýsingar um 

rétt barnsins. Þóra segir að vegna stöðu sinnar sem þroskaþjálfi í skólanum þá telji hún það 

líklegt að sá stuðningur og það úrræði sem sonur hennar fær í skólanum sé vegna þess. Til 

dæmis má nefna að hún fékk ART námskeið fyrir son sinn, hún þekkti þess aðferð og taldi 

það vera aðferð sem myndi hjálpa honum.  

 

...Í flestum skólum er verið að spara og ef að skólinn kemst upp með að það að 

sleppa einni aðferð eða úrræði þá komast þau léttilega upp með það og sleppa því 

og finna þá eitthvað sem er ódýrara í framkvæmd eða hreinlega sleppa því. 
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...Það kom samt sem áður alveg tímabil þar sem gekk ótrúlega vel og einnig mjög 

illa. Í seinni hluta 2 bekkjar þá fékk hann að notast við ART og hann vann með það 

í 18 mánuði. Munurinn á skólunum er mikill. 

  

Ólöfu þykir þörf á að upplýsingar um rétt barnsins og verkreglur, ef barnið brýtur 

af sér í skólanum þá þarf réttur barnisins að vera sýnilegur, jafnvel á heimasíðu skólans. 

Einnig telur hún að það þurfi að útskýra rétt barnsins fyrir foreldrum. 

 

...Ég hef lent í því að eitt sinn þá missti hann stjórn á sér og ég var beðin um 

að sækja hann í skólann og svo gerðist það bara reglulega eftir það. Ég held 

að þau hafi hreinlega ekki nennt að standa í þessu og takast á við þetta. Mér 

finnst það líka þegar ég talaði við skólastjórann og náms- og 

starfsráðgjafann, að þeir virðist vera svolítið ráðalausir gagnvart börnum 

með hegðunarvandamál, mótþróa og þess háttar. Þeir hafa ekki úrræði fyrir 

þau börn í þessum skóla. Nemendur komast upp með það að vera í “fýlu” 

og sitja í sætunum sínum með tónlist í eyrunum og hlusta tímunum saman 

og gera ekkert annað. 

 

Aðspurðar um hvaða fagmenn starfa í skóla barnsins þá svöruðu þær því að í öllum 

skólunum starfi kennarar, stuðningsfulltrúar og sérkennarar. Einnig starfa í tveimur skólum 

af þessum þremur náms- og starfsráðgjafi og þroskaþjálfar.   

 

Varðandi hluti sem að mega betur fara í skóla barnsins síns þá sagði Kristín að 

mikilvægt er að gera einstaklingsnámskrár og hún upplifði oftar en ekki sérkennsluna sem 

einskonar geymslu. Á tímabili fannst syni Kristínar gott að fara í sérkennsluna vegna 

hávaða í bekknum og þar gat hann upplifað ákveðna hvíld frá samnemendum. Hún telur að 

það megi bæta þekkingu í skólanum á börnum með sérþarfir. Hún vill sjá lögum 

samkvæmt námsráðgjafa og alveg hiklaust þroskaþjálfa í öllum skólum. 

 

...Hann er 10 ára og er í fyrsta skipti að fá einstaklingsnámskrá, þegar ég 

bað um hana í fyrra þá var það eitt stórt spurningamerki, hafði aldrei verið 

gert. 
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Að mati Þóru þarf meira skipulag, skýr skilaboð og ákveðið dagskipulag. Hún vill 

einnig sjá að skóli fylgi ákveðnu kerfi þar sem allir fara eftir.  

 

...Í gamla skólanum þá var frekar sagt frá þeim hlutum sem ekki gengu eða 

slæmu fréttirnar frekar en þær góðu. Hann gerði þetta af sér í dag. Það var 

aldrei fókusað á það sem hann var góður í. Í nýja skólanum er miklu meira 

talað um það sem hann er góður í og mikið meira horft á það jákvæða hjá 

honum. 

 

Ólöf telur að það megi bæta upplýsingaflæði milli skóla og foreldra, það væri hægt 

að bæta Mentor kerfið til muna. Henni þætti gott að fá upplýsingar um daglegt starf eða 

hvað sé að gerast í skólanum hverju sinni. Hún vill meina að það sé mikilvægt fyrir önnur 

börn og starfsmenn skólans að fá fræðslu um þessar raskanir og aðrar fatlanir. Það sé 

einmitt þegar börnin fá ekki fræðslu, að þá koma mestu fordómarnir.  

 

...Mér finnst samt að til dæmis í okkar tilfelli mætti endilega koma tölvupóstur eða 

þess háttar um hvað væri að gerast jákvætt hjá barninu. Það þarf alls ekki að vera 

alla daga, jafnvel í enda hverrar viku að fá nokkrar línur um það hvað fór vel í 

þessari viku og þess háttar.  

 

...Maður veit nú alveg hvað barnið sitt getur verið erfitt, maður þarf ekki að 

vera minntur á það daglega hvað fór ekki vel þann daginn. Miklu meira til í 

því eins og þú segir að fá það uppbyggilega svo foreldrar geti hrósað 

barninu sínu eftir vikuna, það styrkir barnið og þá verður það jákvæðara 

fyrir því að mæta í skólann og jafnvel minnka hans köst. 

 

...Hann er kannski að kalla bara á hjálp, hann tjáir það bara við þessa 

hegðun, örugglega ótrúlega mikið að brjótast um í honum, hann er tólf ára 

núna. Þannig það er alveg helling um að vera í kollinum á honum, allskonar 

tilfinnigar sem hann kannski kann ekki að vinna úr, hvort sem það er reiði, 

sorg, gleði. 
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Aðspurðar um félagsfærni þá segir Kristín að hennar sonur hafi aldrei farið í 

félagsfærniþjálfun en hann hafi þó gott af því. Félagsfærni er góð fyrir allan þroska barna. 

Hún segir einnig að hún vill sjá markvissari þjálfun inní bekknum hjá honum.  

 

...Sem dæmi þá geta verið tveir sem þurfa að æfa sig og svo einhverjir tveir 

sem eru flottir í félagsfærni. Þannig sjá þeir sem þurfa hvernig á að gera og 

þeir sterku sjái að það eru einhverjir sem eru að ruglast og þurfi að æfa sig, 

þá verður þetta allt svo miklu einfaldara. 

 

Þóra og Ólöf tala um að synir þeirra  eigi ekki marga vini þeir eiga frekar félaga 

sem þeir umgangast takmarkað. Þær þekkja foreldra þeirra vel og hafa þau rætt sín á milli 

um vanda þeirra. Lítil sem engin félagsfærniþjálfun hefur átti sér stað í skólanum þeirra.  

 

Þegar við spurðum útí frímínútur segir Kristín það vera meðvituð ákvörðun í skóla 

drengsins að hafa ekki frímínútur, til að sporna við stríðni og einelti. Í staðin notast skólinn 

við svokallað val. Þá velja börnin annaðhvort að fara út eða vera inni undir eftirliti 

kennnara. 

Hann er hægari en hinir í öllu sem hann gerir, en fær alltaf að vera með. Á hverjum 

morgni byrja þeir í leik úti. Þetta gerir það að verkum að það er allt annað að koma honum 

í skólann á morgnanna.  

 

...Frímínútur eru eitt að því sem ég hef mestar áhyggjur af þegar hann 

skiptir um skóla.  

 

Þóra segir að það þurfi lítið til þess að kveikja í skapi sonar síns. Þegar það gerist 

þá þarf hann sitt svæði, og stundum þarf hreinlega að gefa eftir og láta eftir honum.  

 

...Húsvörðurinn er mjög duglegur að kippa honum úr aðstæðum og þá fær 

hann að fara að tala við aðstoðarskólastjórann. Það gerir hann í góðu og er 

sambandið og samskiptin þeirra á milli mjög góð, frímínútur er hans versti 

vettvangur og þar fer fram mesti vandinn, hann á auðveldara með að koma 

sér í vesen þar heldur en inní skólastofu. 
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Ólöf segir að fríminúturnar séu yfirleitt erfiðar fyrir son sinn, hann er yfirleitt einn 

og mjög fljótur að verða reiður. Krakkarnir í skólanum þekkja mjög vel inn á hann og vita 

hvað það er sem þarf til að framkalla hans köst. 

Varðandi líðan barna í skólum þá telur Kristín að mikilvægt sé að barninu líði vel og 

finnist gaman í skólanum. Hún telur einnig að öryggi, góður andi og jákvætt umhverfi 

skipti máli. Hún telur það vera upplifun sonar síns í skólanum.  

 

...Mín skoðun er sú að það ætti bara að vera heill kúrs að minnsta kosti í 

Kennara háskólanum um það að hafa trú á hverjum einasta nemanda. 

 

...Langt frá því að vera einhver geimvísindi, Þetta lærir maður í 

Kennaraháskólanum þ.e. hvernig þú ferð að börnum. 

 

Synir Þóru og Ólafar segja báðir að þeim líði ekki vel í skólanum. Sonur Ólafar 

finnst samt sem áður þetta stóra og viðamikla umhverfi fara illa í hann. Hann finnur þó 

fyrir ákveðnu öryggi í skólanum, trausti til kennara og starfsmanna.  

 

...Hann fer bráðum í nýjan minni skóla til að sjá hvort það muni hafa góð 

áhrif á hegðun hans.  
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7  Umræður 

 

Hér að neðan mun koma fram umræða sem byggist á því sem við höfum kynnt okkur í 

tengslum við vinnu á þessu verkefni, bæði frá fræðilega kaflanum og því sem kom fram í 

viðtölunum. 

Það er mikilvægt að allir starfsmenn skólans viti um rétt barnins og að farið sé eftir 

honum. Í viðtölunum kom fram að það ríki ákveðin óvissa um rétt barnsins í skólanum. 

Með skóla án aðgreiningar er átt við að skóli í heimabyggð nemenda skuli koma til móts 

við félagslega og námslegar þarfir einstaklingsins.    

Í aðalnámskránni kemur fram að allir nemendur eigi rétt á að stunda skyldunám án 

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

sem nemendahópurinn er fjölbreyttur og þarfir þeirra mismunandi. Mikilvægt er að aðlaga 

námsefni að barninu frekar en barnið að námsefninu. Einstaklingsnámskrá er því gott 

verkfæri til þess að miðla nákvæmum upplýsingum til barnsins um þekkingu, færni, 

námsstíl, áhugasvið og veita því þann stuðning sem við á hverju sinni. Eins og kom fram í 

viðtali við Kristínu þá taldi hún að litlir námshópar í bekknum skili árangri. Í viðtölunum 

kom fram mismunandi stærðir bekkja hafa áhrif á börnin. Sonur Ólafar er í opnum skóla 

þar sem samkennsla er í opnu rými. Í bekknum er rúmlega 60 nemendur saman í hóp með 

þrjá umsjónarkennara. Ólöf hefur ákveðið að sonur hennar skipti um skóla til að athuga 

hvort hegðun hans breytist vegna þess að skólinn sem hann í er að hennar mati ekki að 

koma til móts við náms- og félagslegar þarfir hans. Þarna sést að skóli án aðgreiningar 

virkar ekki sem skildi, þar sem hann er ekki að mæta nemandanum með hans náms- og 

félagslegu þarfir. Hér væri hægt að bæta samskipti milli móður og skóla koma til móts við 

náms- og félagslegar þarfir sonar hennar. Mikilvægt er að hafa í huga að foreldrar eru 

sérfræðingar í sínum börnum. 

Fagleg þekking foreldris skiptir greinilega máli til þess að barnið fái þann stuðning 

og úrræði sem það þarf hverju sinni. Til dæmis fékk Þóra sem er þroskaþjálfi í skóla sonar 

síns  ART námskeið fyrir hann. Hún þekkti þessa aðferð og taldi það vera aðferð sem 

myndi hjálpa honum. 

Mikilvægt er að fræða foreldra um réttindi og úrræði sem hægt er að nota og gera 

þeim aðgengilegri. Berger talar um að börn sem eru með skertan hæfileika til félagslegra 

samskipta eru líklegri til þess að verða hafnað í skólum vegna skerts vitsmunaþroska. 



42	

Þegar börn eiga erfitt með félagslegsfærnina þá hefur það áhrif á allt sem þau taka sér fyrir 

hendur, svo sem lærdóm, frímínútur, matartími, íþróttir og margt fleira. Lítil sem engin 

félagsfærniþjálfun hefur átti sér stað í skólunum þeirra, en þess er þörf. Í viðtölunum 

kemur fram að synir Ólafar og Þóru eiga erfitt með félagsfærni. Það kemur einnig fram að 

frímínútur er erfiðar fyrir þessa drengi, þeir eiga erfitt með að finna sig og eru auðvelt 

skotmark. Skólinn sem sonur Kristínar er í var tekin meðvituð ákvörðun um að hafa ekki 

frímínútur í skólanum til þess að sporna við stríðni og einelti. Þær aðferðir sem að geta 

aðstoðað við að efla félagsfærni eru meðal annars Félagsfærnisögur, CAT- kassann og 

ART. Skipulögð leikjadagskrá í frímínútum er góð leið til að auka félagsfærni og sporna 

gegn einelti. 

Þroskaþjálfinn er mikilvæg fagstétt í skólunum sem getur auðveldað meðal annars 

börnum á gráa svæðinu með skólagönguna.  

Þegar horft er á siðareglur þroskaþjálfa eru virðing og umhyggja grunnurinn að 

starfi þeirra. Hann hugsar út fyrir rammann, horfir ekki á vandamál, heldur verkefni sem 

þarf að leysa. Þroskaþjálfar í grunnskólanum vinna með fötluðum börnunum og veita þeim 

þá þjálfun sem þau þurfa á að halda. Þroskaþjálfar einfalda eða þróa námsefni að þörfum 

hvers og eins, vinna með hegðunarvandamál og nýta sér til dæmis ART og CAT- kassann. 

Greinilegt er að teymisvinna er mikilvæg og einnig að hlustað sé á alla til að árangur náist.

 Til þess að barnið nái markmiði sínu er nauðsynlegt að útbúa einstaklingsnámskrá. 

Það skiptir gríðarlegu máli að foreldrar og skóli séu í góðu samstarfi sem og góðum 

samskiptum. Gott er að hafa að leiðarljósi jákvæðni, opinn hug og hafa lausnarmiðaða 

hugsun í verki. Það mun koma sér vel í kennslu hjá börnum á gráa svæðinu. Mikilvægt er 

að veita börnum hvatningu til þess að þau sjái hvað þau eru að gera vel, viðhorf kennarans 

til barnsins skiptir líka máli og að hann hafi trú á barninu og geti þar af leiðandi eflt trú 

barnsins á sjálft sig. Ef hugað er að þessum jákvæðu þáttum þá getur það framkallað 

jákvæða hegðun hjá barninu. 
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8   Lokaorð 

 

Í upphafi lögðum við áherslu á að finna hvort að börn á gráa svæðinu fengu þá þjónustu í 

grunnskólum sem þau þurfa á að halda, í niðurstöðum gagna kom í ljós að svo er ekki. 

Þegar við skoðum niðurstöður viðtala þá sjáum við hvað starf þroskaþjálfa er mikilvægt í 

grunnskólum. Við teljum að það sé nauðsynlegt að hafa þroskaþjálfa starfandi þegar unnið 

er með nemendahóp eins og þennan. Helstu styrkleikar þroskaþjálfa er að þeir eru 

sérfræðingar í að mæta fólki þar sem það er statt og aðstoða það við að ná settum 

markmiðum, þora að fara út fyrir ramman, góðir í teymisvinnu, færir í samskiptum og leita 

jákvæðra leiða til lausna á verkefnum sem upp koma. Til að ná sem bestri samvinnu þarf 

að ná trausti foreldra/forráðamanna. Foreldrar eru sérfræðingar í sínu barni. Þegar 

fjölskyldan á í erfiðleikum getur traustið verið gulls í gildi og þau vita að hægt er að leita 

til þroskaþjálfa staðarins. Við teljum að þverfagleg samvinna í grunnskólum sé nauðsynleg 

til þess að þjónustan við barnið sé sem best.  

Það var mjög fræðandi og gefandi fyrir okkur að vinna að þessu verkefni og komum við til 

með að nýta okkur margt af því sem við lærðum þegar við förum að starfa sem 

þroskaþjálfar í framtíðinni.  

  

...Trú kennarans á getu barna og þeirra eigin trú á sig og sína skiptir 

öllu máli. 
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