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Ágrip 

Á Íslandi ber skólum að vinna eftir menntastefnunni um skóla án aðgreiningar (e. 

inclusive school). Skólar þurfa að taka á móti öllum nemendum og gefa þeim jöfn 

tækifæri til að sækja skóla og vinna að því að koma til móts við náms- og félagslegar þarfir 

þeirra.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun foreldra barna á einhverfurófinu af 

skólagöngu barna sinna í skóla án aðgreiningar og öðlast skilning á sjónarhorni foreldra 

á menntun barna með sérþarfir. Tilgangur rannsóknarinnar var að gefa foreldrum 

tækifæri til að segja frá þeirra upplifun af skólagöngu barna sinna í von um að auka þannig 

við þekkingu kennara og annarra fagaðila sem koma að kennslu barna með sérþarfir í 

skóla án aðgreiningar. Foreldrar fjögurra barna á aldrinum 6−22 ára tóku þátt í 

rannsókninni. Upplifun foreldra barna með sérþarfir hefur ekki verið mikið rannsökuð í 

tengslum við menntastefnuna og því valdi ég þetta viðfangsefni.  

Rannsóknin er eigindleg (e. qualitative research), það er lífssögurannsókn (e. life 

story), til þess að fá sem besta innsýn í upplifun þátttakenda. Hún var í formi samtala við 

þátttakendur og var upplifun þeirra skoðuð með tilliti til rannsóknarspurninganna sem 

er: Hver er upplifun foreldra barna á einhverfurófinu af menntastefnunni skóli án 

aðgreiningar?  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fjórir af fimm þátttakendum séu 

jákvæðir gagnvart menntastefnunni skóli án aðgreiningar og telji að skólinn uppfylli þær 

náms- og félagslegu þarfir sem börn þeirra hafa og kynnu að hafa. Telja þátttakendur að 

skólinn mæti þörfum barna þeirra þegar kemur að þjónustu sem börnin þurfa í námi og 

kennslu og að gott samstarf sé á milli heimilis og skóla. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda enn fremur til að félagsleg staða barnanna sé það sem foreldrarnir leggi mesta 

áherslu á í skólastarfi og að upplifun barna þeirra verði eins jákvæð og mögulegt er. Telja 

foreldrarnir að jákvætt viðhorf kennara og skólans sé eitt af undirstöðuatriðum í jákvæðri 

upplifun þeirra af skólagöngu barna sinna og að opin umræða sé um aðstæður barna 

þeirra í skólanum þar sem skólafélagar og heimili skólafélaganna fái fræðslu um 

margbreytileika einstaklinga. 

 



5 

Abstract 

"Do I really have a voice?"  
What is the experience of parents who have children on 

the autism spectrum towards the policy on inclusive school? 

Inclusion is an important part of Icelandic educational policy. Schools must accept every 

student, offer them the same opportunities and put an effort into meeting their 

educational and social needs. The aim of this study is to explore the views of parents who 

have children with autism and gain insights into their experiences, specifically of how 

their children’s specific needs are met. It is important to give parents an opportunity to 

voice their experience in the hope that the professional’s knowledge will be expanded 

and be of aid in successful inclusive schooling. The experience of parents with children 

who have special needs has not been investigated much in connection with the inclusive 

school policy, which is why I chose this topic. 

A qualitative life story approach was applied to get as deep an insight into the parents 

experience as possible. Parents of four children aged 6−22 participated in the study. The 

interviews are based on conversation with participants and their experience was 

reflected upon in respect to the main question under scrutiny: What is the experience of 

parents who have children on the autism spectrum towards the policy on inclusive 

school? 

The results show that the parents tend to have positive attitudes towards to the 

policy of inclusion and are of the opinion that the school largely fulfills the general 

educational and social needs of their children. The participants think that the school 

meets their children‘s special needs at school and that the school cooperates closely with 

them. The social integration and standing of the children is of great importance to the 

parents and also a matter of concern. They hope that the social experience of their 

children will be as positive as possible. The parents think that a positive attitude on behalf 

of the teachers and the school is fundamental in their positive experience with their 

children‘s schooling. They also found that open discussion is about their children’s 

situation at school where their schoolmates and their parents are involved and educated 

about individual diversity has been helpful. 
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1 Inngangur  

Í þessari ritgerð verður fjallað um menntastefnuna skóli án aðgreiningar (e. inclusive 

school) og hver upplifun foreldra fjögurra barna á einhverfurófinu er af skólagöngu barna 

þeirra.  

Menntastefnan skóli án aðgreiningar hefur lengi verið mér hugleikin og í hvert sinn 

sem ég fór á vettvang sem kennaranemi skyggndist ég eftir því hvernig skólarnir vinna 

með umrædda stefnu og hvort hún sé höfð að leiðarljósi í kennslu, sérstaklega hvað 

varðar nemendur með einhverfu. Ljóst er að afar mismunandi er hvernig umræddri 

stefnu er fylgt eftir, bæði milli einstakra skóla og kennara, og þess utan er einnig augljóst 

að í sumum skólum er stefnunni alls ekki alltaf framfylgt sem skyldi. Þessi upplifun varð 

til þess að ég tók að velta því fyrir mér hvað ylli því að nemendur sitji ekki allir við sama 

borð hvað varðar tækifæri til náms þrátt fyrir að það sé lögboðin skylda skólayfirvalda 

hér á landi að svo sé.  

Ég hef lengi velt fyrir mér mörgu varðandi þetta ákveðna viðfangsefni og langaði til 

að fræðast meira um það. Ekki er hægt að skoða alla þætti viðfangsefnisins en hér verður 

sjónum helst beint að því hvort komið sé til móts við börn með sérþarfir í grunnskólum. 

Að koma til móts við nemendur með sérþarfir svo þeim sé gert kleift að stunda nám við 

sinn heimaskóla fylgir kostnaður. Má þar nefna t.d. aðgengi fyrir hreyfihamlaða, betri 

aðstöðu til að koma til móts við þá sem eru viðkvæmir fyrir hljóðum og þá einstaklinga 

sem þurfa á sérstökum hjálpartækjum að halda, tölvum og öðru til að geta tjáð sig. Því 

fylgir einnig kostnaður að fá stuðning í skóla fyrir nemendur með sérþarfir því að það þarf 

að fá stuðningsfulltrúa, sérkennara og þroskaþjálfa inn í skólann. Æskilegt er að kennarar 

búi yfir þekkingu til þess að mæta ólíkum þörfum nemenda í fjölbreyttum hópi. Mikilvægt 

er að kennarar hafi tök á því að fara í endurmenntun og sækja námskeið til þess að auka 

við sig þekkingu á sviði menntunar án aðgreiningar. Öll menntun kennara leiðir til þess 

að þeir eflast sem fagaðilar á sínu sviði. Stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfar og sérkennarar 

þurfa að hafa þekkingu á fjölbreytileika einstaklinga til þess að mæta þörfum nemenda. 

Að mörgu er því að huga. Mikil vinna og tími felst í því að rannsaka það sem viðkemur 

þessari stefnu en tel ég það nauðsynlegt til þess að þróunin haldi áfram. Til þess að ná 

þeim markmiðum sem skólinn hefur sett sér og til að stefnu skólans sé fylgt eftir er 

mikilvægt að allir starfsmenn taki virkan þátt í þróunarstarfi innan skólans (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010).  
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1.1 Bakgrunnur og val á viðfangsefni 

Samkvæmt skilgreiningu á grunnskólalögum, nr. 91/2008, er talað um að allir 

einstaklingar eigi rétt á sömu menntun óháð líkamlegu eða andlegu atgervi. Þar er einnig 

talað um að allir nemendur eigi rétt á því að ganga í almennan grunnskóla og að komið 

skuli til móts við fjölbreyttan nemendahóp óháð sérþörfum nemendanna (lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008, 17. gr.).  

Hugmynd að þessum skrifum vaknaði þegar ég fór að bera saman reynslu mína sem 

móðir barns með sérþarfir og reynslu móður stúlku á lokaári í leikskóla. Móðir stúlkunnar 

í leikskólanum fór að velta því fyrir sér hvort fimm ára dóttir hennar, sem er einhverf, 

gæti verið í heimaskóla sínum og stundað þar nám þar sem þörfum hennar yrði mætt og 

hvaða úrræði henni byðust í skólanum. Móðirin velti því einnig fyrir sér hvort dóttur 

hennar myndi jafnvel farnast betur í sérskóla eða sérdeild og hvort greining dóttur 

hennar á einhverfurófi gæfi henni möguleika á að velja hvort hún sendi dóttur sína í 

sérskóla eða heimaskóla hennar. 

Ég þekki aðeins til í skólakerfinu sem foreldri barns á einhverfurófi. 15 ára sonur minn 

er með asperger-heilkenni, samhliða því að vera með athyglisbrest með ofvirkni, eða 

ADHD. Skólaganga drengsins hefur ekki alltaf verið dans á rósum, oft og tíðum hef ég haft 

áhyggjur af því að skilningur hans á viðfangsefnum skólans og námsefni sé ekki 

nægjanlegur. Með hjálp lyfja og yndislegs starfsfólks sem starfar í grunnskóla drengsins 

hefur skólaganga hans gengið ágætlega þangað til hann komst á unglingastigið þegar 

kröfur aukast á nemendur, bæði náms- og félagslega. Mikilvægt hefur verið að funda 

reglulega með starfsfólki skólans sem kemur að málum drengsins en allar ákvarðanir 

varðandi skólagöngu hans eru teknar í samstarfi foreldris og skóla. Til þess að mæta 

þörfum hans eins og best verður á kosið þarf að huga að mörgu. Fyrst og fremst hvernig 

hann stendur félagslega, einnig hvernig námi hans og kennslu skal háttað, sem og hvaða 

námsefni hentar honum miðað við getu, hæfni og viðmið aðalnámskrár grunnskóla. Hann 

er ekki með greindarskerðingu og er góður námsmaður en hefur oft og tíðum ekki 

þolinmæði og athygli til að fylgjast með og er þess vegna oftar en ekki í sérstofu með 

sérkennara. Hann á erfitt með að setja sig í spor annarra og á erfitt með langar og flóknar 

setningar. Hann er einnig með mjög áráttukennda hegðun, t.d. að þurfa að skrifa tíu 

sinnum ofan í hvern staf sem hann skrifar, það eitt gerir það að verkum að hann verður 

þreyttur og pirraður. Skólinn kom til móts við hann með því að fá tölvu fyrir hann í sumum 

kennslustundum og hefur virkni hans í þeim kennslustundum aukist verulega og er verið 

að vinna í því að auka tölvunotkun í fleiri kennslustundum. Hann er einnig með mikla 

félagsfælni og kvíða og þarf skólinn að taka tillit til þess, t.d. í hópvinnu og öðru þess 
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háttar. Nám hans og kennsla í skólanum einkennist af einstaklingsmiðun og stefnan skóli 

án aðgreiningar er höfð í hávegum í þessum tiltekna grunnskóla að mínu mati. Starfsfólk 

skólans er allt af vilja gert til þess að koma til móts við þarfir hans og allt viðmót kennara 

og starfsfólks í skólanum mótast af því að til séu lausnir á öllum vandamálum. Það er að 

minnsta kosti reynsla mín í þessu tilfelli. Ég hef áhuga á að kynna mér upplifun foreldra 

barna á einhverfurófinu og viðhorf þeirra til skóla barna sinna til þess að skoða hvort 

upplifun þeirra samræmist því sem ég upplifi í sambandi við að eiga barn sem stundar 

nám í skóla án aðgreiningar.  

Í kennaranámi mínu við Háskóla Íslands er lagt upp úr stefnunni skóli án aðgreiningar 

og kennslu í margbreytilegum nemendahópi. Kennaranemum eru kennd þessi hugtök 

strax frá byrjun en að mínu mati mætti vera meira um verklega kennslu með stefnuna 

þar sem kennaranemar fá að upplifa og takast á við kennslu nemenda með sérþarfir. 

Kennslan byggir á því að allir einstaklingar séu mismunandi og að allir nemendur eigi rétt 

á námi og kennslu miðað við getu og hæfni hvers og eins. Að verða góður kennari, sem 

leiðbeinir nemendum sínum á þann hátt að skilningur á viðfangsefnunum aukist, getur 

verið vandasamt og jafnframt erfitt ef ekki er næg þekking og reynsla til staðar. Að sama 

skapi getur það einnig verið áskorun fyrir kennara sem gerir starfið fjölbreytt og 

ánægjulegt. Æfingakennsla er því nauðsynlegur þáttur í menntun kennaranema. Sú 

reynsla sem kennaranemar hljóta á vettvangi er afar mikilvægur hluti af kennaranáminu. 

Þess vegna er nauðsynlegt að sú reynsla opni þeim leiðir til þess að fást við kennslu 

fjölbreytts nemendahóps þar sem allir nemendur fá kennslu við hæfi, einstaklingsmiðaða 

og raunhæfa kennslu. Raunin er að upplifun mín á vettvangi í byrjun kennaranámsins er 

sú að í ýmsum tilfellum fá nemendur ekki nám og kennslu sem hæfir getu þeirra. Í þeim 

tilfellum voru nemendur sem þurftu á sérúrræðum að halda látnir mæta afgangi í aðstoð 

við nám sitt, þeir voru jafnvel látnir teikna og lita á meðan kennsla fór fram. Þetta finnst 

mér sorgleg staða og ætti ekki að viðgangast nú á dögum þar sem skólasamfélagið hér á 

landi er upplýst um mikilvægi þess að koma til móts við þarfir fjölbreytts nemendahóps. 

Þegar leið á seinni hluta kennaranámsins var staðan önnur. Þá fór ég í vettvangsnám þar 

sem annað viðmót var hjá skólanum og þeim kennurum sem voru æfingakennarar. 

Einstaklingsmiðað nám og styrkleikar nemenda voru höfð að leiðaljósi og stóð þessi 

æfingakennsla upp úr að mínu mati fyrir mjög jákvætt viðhorf og að allir einstaklingar 

hafa eitthvað að bera og geta verið hluti af hóp. Á þeim fimm árum sem ég hef stundað 

kennaranám hef ég aftur á móti tekið eftir því að hægt og rólega er aðgreining að dvína 

og vonandi heldur sú þróun áfram. 
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1.2 Uppbygging verkefnis 

Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla. Fyrst verður fjallað um fræðilega þáttinn, en þar mun 

höfundur einblína á fræðin og stefnuna skóli án aðgreiningar og kennslu barna með 

sérþarfir. Farið verður yfir stefnu menntamálayfirvalda og þróun skóla án aðgreiningar 

og tengingu á milli stefnunnar og fræðanna, einnig verða alþjóðasamþykktir skoðaðar 

ásamt lögum og reglugerðum um grunnskóla á Íslandi. Því næst verður fjallað um 

einhverfu, einkenni og skilgreiningu á því hugtaki. Rannsóknin sjálf kemur þar á eftir og 

verður farið yfir rannsóknarsnið og aðferð. Í lokin koma svo niðurstöður rannsóknarinnar, 

umræður og lokaorð.  

1.3 Tilgangur og markmið verkefnis 

Tilgangur rannsóknarinnar var að gefa foreldrum barna á einhverfurófinu rödd til þess að 

tjá sig um sína reynslu og upplifun af skólagöngu barna þeirra. Meginmarkmið þessa 

verkefnis var, eins og fram hefur komið, að skyggnast inn í heim foreldra barna á 

einhverfurófinu um upplifun þeirra af skóla án aðgreiningar.  

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar þar sem upplifun og viðhorf foreldra er 

skoðað, í flestum tilfellum eru sjónarhorn kennara og annarra fagaðila skoðuð 

(Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Telur höfundur að meira mætti rannsaka viðhorf og 

upplifun foreldra á því sem viðkemur skólagöngu barna þeirra. Það er von höfundar að 

þessi rannsókn geti gefið foreldrum rödd til þess að tjá sig um upplifun þeirra af 

skólagöngu barna sinna. Með því að gefa foreldrum rödd setur það fordæmi um að 

foreldrar og börn skipti jafn miklu máli í rannsóknum á skólastarfi og starfsfólk og 

fagaðilar skóla.  

Rannsóknarspurningin er: Hver er upplifun foreldra barna á einhverfurófinu af 

menntastefnunni skóli án aðgreiningar? 

Leitast verður við að varpa ljósi á þekkingu, reynslu og skilning foreldranna til þess að 

skilja eftirfarandi undirspurningar: 

 Hvernig samræmist nám og kennsla barna þátttakenda menntastefnunni skóli án 

aðgreiningar?  

 Hvernig tekur sú þjónusta sem í boði er innan skólanna mið af þörfum barnsins?  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður farið yfir þann fræðilega bakgrunn sem rannsóknin byggir á. Fyrst 

verður farið yfir helstu þætti félagslegrar hugsmíðahyggju og hvernig hún tengist námi 

og kennslu barna. Því næst verður farið yfir menntastefnuna skóli án aðgreiningar, þar 

verður fjallað um stefnuna, þróun hennar og viðhorf gagnvart stefnunni. Næst verður 

fjallað um lög, reglugerðir og alþjóðasamþykktir sem tengjast skólastarfi. Í lok kaflans 

verður svo fjallað um einhverfu, skilgreiningu, einkenni og greiningu. 

2.1 Félagsleg hugsmíðahyggja 

Félagsleg hugsmíðahyggja (e. social constructivism) byggist á því að hver einstaklingur 

læri á því að tengja samfélagið sem hann býr í og menninguna sem hann er hluti af við 

nám sitt. Markmið náms er að gera einstaklinginn færan um að búa í samfélagi með 

öðrum og með félagslegri hugsmíðahyggju byggir einstaklingurinn upp nýja þekkingu út 

frá þeirri sem hann þekkir fyrir (Þuríður Jóhannsdóttir, e.d.). Eitt af meginmarkmiðum 

hugsmíðahyggju er að einstaklingurinn öðlist reynslu gegnum nám með gagnrýninni og 

lýðræðislegri hugsun. Með því að rannsaka og skoða heiminn nær einstaklingurinn að 

efla þekkingu sína með verkfærum eins og hugsun og sköpun. Hugsun á sér stað vegna 

samskipta (Hirtle, 1996).  

Vygotsky hefur verið talin einn af upphafsmönnum félagslegrar hugsmíðahyggju eins 

og hún birtist okkur í dag. Hann taldi samskipti mikilvægasta þáttinn í námi einstaklinga. 

Hann áleit einnig einstaklingsbundið hvernig nemendur notuðu fyrri reynslu til þess að 

tengja við þá nýju sem þeir upplifa í samskiptum við aðra. Vygotsky taldi að einstaklingar 

lærðu ekki nema í samstarfi við aðra sér reyndari og þá í gegnum hvers kyns samskipti. 

Hann áleit einnig að slík samskipti yrðu að eiga sér stað til þess að einstaklingar gætu lært 

(Vygotsky, 1980).  

Dewey vann meðal annars út frá kenningum Vygotskys og fullyrti að sálfræðilegar og 

félagslegar hliðar menntunar væru skyldar og að þessar tvær hliðar gæfu einstaklingum 

tækifæri til að auka við þekkingu sína og þroskast. Með félagslegri eflingu einstaklingsins 

fælist tækifæri hans til að auka þroska og skilning í því að vera hluti af því samfélagi sem 

hann býr í. Dewey taldi skólann vera einn þátt af stærra samfélagi þar sem 

einstaklingurinn gæti þroskast félagslega og orðið þannig fullgildur meðlimur í samfélagi 

sínu og tekið þátt í þeirri menningu sem þar þrífst. Hann taldi að með því að byggja nýja 

reynslu ofan á fyrri reynslu lærði einstaklingurinn um samfélagslega arfleifð sína, einnig 

að tungumál væri verkfæri sem hægt væri að nota til að efla hugsanir og tilfinningar til 
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aukins þroska (Hirtle, 1996). Samskipti eru undirstaða kenninga Deweys og Vygotskys. 

Þeir telja að einstaklingurinn þroskist og eflist í samskiptum við aðra sér reyndari. Dewey 

og Vygotsky áttu það sameiginlegt að þeir álitu að félagslegt umhverfi hefði mikil áhrif á 

það hvernig einstaklingar þroskast, hlutverk þeirra í daglegum störfum og samskipti 

einstaklinga skiptu miklu máli í skólastarfi. Þeir voru þó alls ekki sammála um alla þætti í 

félagslegri hugsmíðahyggju. Dewey horfði meira á mikilvægi þeirrar reynslu sem 

einstaklingurinn öðlaðst í samfélaginu með samskiptum við aðra meðan Vygotsky leit 

meira til þess að samfélagsleg markmið væru fléttuð inn í námið í skólanum (Glassman, 

2001). 

Aðrir fræðimenn líta svo á að meiri athygli þurfi að beina að ólíkum bakgrunni 

einstaklinga hvað varðar menningu, tungumál og fleira. Kathryn H. Au (1998) hefur sett 

fram kenningar í félagslegri hugsmíðahyggju um gagngera endurskoðun á skólastarfinu. 

Hún álítur mikilvægt að nemendum sé ekki mismunað eftir kynþætti, tungumálum eða 

vegna ólíks bakgrunns. Með því að beina athygli að fjölbreytninni og leyfa hverjum og 

einum að njóta sín sé komið til móts við mismunandi nemendur (Au, 1998). 

Dewey og Vygotsky álíta að samskipti séu lykilatriði þess að upplifun einstaklingsins 

auki þroska, getu og hæfni hans, á meðan Au beinir sjónum að skynjuninni. Au lítur svo á 

að í því ferli sem felst í því að einstaklingur skynjar heiminn og tengir upplifun sína við 

fyrri reynslu aukist þroski hans og skilningur á samfélaginu. Þannig má segja að félagsleg 

hugsmíðahyggja sé mannleg bygging sem vex með tengingu við samfélagið og 

menninguna sem einstaklingurinn býr í (Au, 1998). Í sömu grein talar Au um að félagsleg 

hugsmíðahyggja byggi á því að fylla upp í gatið sem myndast á milli ólíkra nemenda með 

mismunandi bakgrunn. Hún talar einnig um að kennarar geti byggt á grundvelli hins 

fjölbreytta og félagslega sjónarhorns með því að færa áherslur í skólastarfi frá hinu 

almenna til hins fjölbreytta við skipulag kennslunnar og koma þannig til móts við 

fjölbreytileikann. Breytingin sé þó ekki möguleg nema kennarar séu tilbúnir til að bjóða 

hann velkominn og fagna honum (Au, 1998).  

Börn læra ekki einungis með því að upplifa heldur læra þau líka af samskiptum við 

aðra. Eitt af meginatriðum í kenningum Vygotskys var hugtakið svæði hins mögulega 

þroska (e. zone of proximal development). Það byggir á því að bilið sem er á milli þroska 

barnsins og hins mögulega þroska þess sé það svæði sem eflist í samskiptum við aðra því 

reyndari. Með því er átt við að reyndari einstaklingur geti verið hvort sem er kennari eða 

jafningi á öðru þroskastigi. Með því móti geti þroski einstaklingsins aukist til muna við 

réttar aðstæður (Vygotskij, 1982). Hugtakið vinnupallar Bruners (e. scaffolding) er notað 

í námi og kennslu barna til þess að byggja upp þekkingu með verkfærum þar til byggingin 
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er orðin nógu traust til að hægt sé að fjarlægja vinnupallana. Samlíkingin er sú að barnið 

byggi upp þekkingu í samskiptum við sér reyndari einstakling þar til ákveðnu þroskastigi 

hefur verið náð og barnið geti þá eitt og óstutt haldið áfram (Wood o.fl., 1976). Þegar 

nota á félagslega hugsmíðahyggju í skólastarfi ber að nota þekkingu og reynslu 

einstaklingsins og tengja við námið. Meyvant nefnir að kjöraðstæður í námi og kennslu 

séu þegar þessir tveir heimar mætast (Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Tengja mætti því félagslega hugsmíðahyggju við nám barna í samtímanum, þar sem 

raunveruleikinn, samfélagið og menning einstaklinga er grundvallaratriði í kennslu 

samkvæmt grunnþáttunum í aðalnámskrá grunnskóla: almennum hluta (2011). Þar segir 

að grunnþættirnir séu undirbúningur fyrir einstaklinga til þess að búa og lifa í samfélagi 

með öðrum, einnig að grunnþættirnir snúist um getu einstaklingsins til þess að hlúa að, 

viðhalda og þróa samfélagið sem hann býr í (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011).  

Með því að tengja saman félagslega hugsmíðahyggju og nám og kennslu án 

aðgreiningar er verið að koma til móts við alla nemendur, með eða án sérþarfa. Félagsleg 

hugsmíðahyggja byggist á því að einstaklingur læri í samfélagi við aðra og því er mikilvægt 

að tengja kenninguna og menntastefnuna saman. Með því móti fá nemendur nám og 

kennslu án aðgreiningar í samfélagi sem byggt er á því að aðgreiningu sé útrýmt og 

nemendum bjóðist jöfn tækifæri til náms. 

2.1.1 Nám og kennsla barna með sérþarfir 

Innan sviðs félags- og læknavísinda hefur verið, og er enn að einhverju leyti, talið að 

einstaklingar með skerðingu séu ekki færir um að framkvæma og uppfylla ýmis hlutverk 

sem eðlilegt þykir að einstaklingar án skerðingar séu færir um (Priestley, 2003).  

Í framtíðarskólanum er hugtakið skóli án aðgreiningar nefnt í tengslum við breytingar 

á skólastarfi á 21. öldinni. Haft er að leiðarljósi að öllum nemendum, fötluðum sem 

ófötluðum, nýbúum og fjölbreyttum hópum, sé kennt saman sem heild. Í þeim skóla 

þurfa nemendur ekki að fylgjast að í námi, heldur stundar hver og einn nám sitt eftir eigin 

getu, þroska og áhuga (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). 

Árið 1983 setti Howard Gardner fram kenninguna um fjölgreindir (e. multiple 

intelligence theory) samhliða útgáfu bókar sinnar Rammar hugans (e. Frames of Mind) 

þegar hann vann að rannsóknum við Harvard-háskólann. Kenningin byggir á því að til séu 

að minnsta kosti átta greindir. Þær eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind. Gardner telur að hver einstaklingur sé einstakur á sinn hátt og að flestir 
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hafi allar þessar greindir en þó í misríkum mæli (Armstrong, 2001). Fjölgreindakenningin 

samræmist að hluta til því sem skóli án aðgreiningar stendur fyrir, að finna hæfileika og 

getu hvers nemanda á því sviði sem hæfileikarnir liggja hjá einstaklingnum og skipuleggja 

nám og kennslu út frá þeim hæfileikum (Rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar, e.d.). 

Tölvutækni og netvæðing hefur gert það að verkum að auðveldara er að mæta 

þörfum barna með sérþarfir og einnig eru kennarar betur upplýstir vegna mikilla framfara 

í upplýsingatækni í samtímanum. Þrátt fyrir að tækniframfarir aukist ár frá ári er 

umhverfið einnig nýtt í námi en það er eitt af markmiðum skóla án aðgreiningar (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2003).  

Í skýrslu sem gerð var um notkun tölvutækni fyrir mikið fatlaða nemendur í 

grunnskólum árið 2013 kemur fram að bæta þurfi notkun tækninnar í almennum 

grunnskólum, sérstaklega fyrir börn með sérþarfir. Þar er átt við spjaldtölvur, smart-

töflur og búnað sem þarf fyrir nám og kennslu barna með sérþarfir. Huga þarf að 

fjölbreyttum leiðum í námi og kennslu barna með sérþarfir. Kanna þarf nýjar leiðir í þeim 

efnum, t.d. hvernig tölvutækni er nýtt. Engin stefna er til um notkun tölvu og tækni í námi 

og kennslu barna með sérþarfir, hvorki í aðalnámskrá, lögum né reglugerðum. 

Spjaldtölvur eru frekar nýjar af nálinni í kennslu en slíkt tæki getur nýst vel, sérstaklega í 

námi og kennslu barna með sérþarfir, allt frá því að vera nýtt sem kennslutæki til 

boðskiptatækis. Mikill fjöldi verkefna fyrir kennslu og þjálfun barna hefur litið dagsins ljós 

undanfarin ár, jafnt fyrir börn með sérþarfir sem og önnur börn og t.d. er hægt að fá 

sérhönnuð forrit fyrir einstaklinga á einhverfurófinu. Skilgreina þarf vel þarfir hvers 

nemanda fyrir sig til þess að skipuleggja nám og kennslu með spjaldtölvu. Kennarar sem 

nota tæknina sem tæki í námi og kennslu þurfa að vera vakandi fyrir nýjungum og þeim 

möguleikum sem tæknin hefur upp á að bjóða til þess að tæknin nýtist nemendum sem 

best. Samkvæmt skýrslunni er lítið um slík tæki í grunnskólum. Í niðurstöðum skýrslunnar 

er bent á tillögur til úrbóta og telja höfundar skýrslunnar að kennarar og annað fagfólk 

sem vinnur með börnum með sérþarfir þurfi að fá tækjabúnað, höfundur nefnir tæplega 

400 spjaldtölvur. Slíkur tækjabúnaður er ekki til staðar í almennum grunnskólum í dag 

(Hrund Logadóttir, 2013). Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu gaf út skýrslu árið 

2013 en í henni er fjallað um upplýsingatækni í skólum án aðgreiningar og hvernig 

upplýsingatækni nýtist sem stuðningur í námi fyrir nemendur, sérstaklega nemendur 

með sérþarfir. Þar kemur einnig fram að það kemur öllum nemendum vel þegar 

nemendur með sérþarfir aðlagast í skóla án aðgreiningar og þann ávinning má að miklu 

leyti þakka tilkomu upplýsingatækninnar (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 

2013). 
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Sérkennsla fór að festa sig í sessi á Íslandi í lok 20. aldarinnar. Á fyrri hluta þeirrar 

aldar voru börn með frávikshegðun flokkuð sem einstaklingar sem ekki gátu stundað nám 

við almennan skóla. Í kringum 1960 var farið að flokka frávikshegðun niður í þrjá flokka; 

líkamlega fötlun, andlega fötlun og greindarskerðingu. Í lok 20. aldarinnar voru þessir 

flokkar settir saman og skilgreindir sem sérkennsla fyrir nemendur með sérþarfir. Börn 

með sérþarfir voru sett í sérskóla eða í sérdeildir til þess að vinna með þau eins og þau 

eru, en ekki efla þau og þeirra getu þannig að þau gætu verið í almennum bekk með 

sérkennara. Vinna sérkennara hefur orðið meira áberandi innan almennu skólanna eftir 

að menntastefnan um skóla án aðgreiningar var sett í lög þar sem menntastefnan er höfð 

að leiðarljósi (Bjarnason, 2012). 

Dóra er móðir fatlaðs drengs og hún er talsmaður þess að börn með sérþarfir geti 

stundað nám í sínum heimaskóla án hvers kyns aðgreiningar. Tekur hún sem dæmi son 

sinn sem fór í fyrsta skipti í almennan skóla erlendis á níunda áratuginum og gekk það 

vel. Tók Dóra þessa reynslu með sér heim til Íslands og skráði son sinn í almennan 

grunnskóla hér á landi, þrátt fyrir ráðleggingar sérfræðinga gegn því. Kennslan gekk upp 

og niður en í dag sér hún síður en svo eftir að hafa tekið þessa ákvörðun því sonur hennar 

býr nú í eigin íbúð, hefur atvinnu, á bíl og þrír einstaklingar vinna við að aðstoða hann í 

daglegu líf (Bjarnason, 2012).  

Kennarar eru sérfræðingar á sviði menntamála. Starf kennarans er að mennta 

nemendur, kenna, þroska og virkja alla nemendur í leit að þekkingu og laða fram það 

besta hjá þeim öllum. Kennarar bera ábyrgð á öllum nemendum í sinni umsjá, sem og því 

starfsfólki sem aðstoðar kennarann í námi og kennslu (Kennarasamband Íslands, e.d.). Í 

nóvember 2013 stóð Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir fyrir 

alþjóðlegri ráðstefnu um opna umræðu um nám án aðgreiningar og einnig hvernig 

miðstöðin geti leiðbeint og veitt aðildarlöndunum stuðning þegar kemur að námi og 

kennslu án aðgreiningar, sér í lagi fyrir börn með sérþarfir. Í skýrslu sem kom út í kjölfar 

ráðstefnunnar kemur fram að í dag ætti umræðan um nám án aðgreiningar ekki að snúast 

um skilgreiningar á stefnunni og hvers vegna þörf sé á henni, heldur ætti menntastefnan 

að vera komin það langt á leið að umræðan ætti að snúast um hvernig hægt sé að ná 

settum markmiðum. Sett voru fram fimm lykilatriði sem miðstöðin taldi mikilvægust. Má 

þar meðal annars nefna atriði líkt og að nám án aðgreiningar eigi að gagnast öllum, 

jákvæð áhrif snemmtækrar greiningar og mikilvægi þess að við nám og kennslu án 

aðgreiningar starfi viðurkenndir fagaðilar. Helstu málefni sem rædd voru tengdust því 

hvernig á að styðja við bakið á kennurum, nemendum og fjölskyldum þeirra, hvernig það 

gagnist öllum nemendum að unnið sé eftir stefnunni og hver séu bestu úrræðin í 
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framkvæmd í skóla margbreytileikans. Fagmennska í starfi er án efa mikilvæg þegar 

kemur að skólastarfi. Til að takast á við fjölbreyttan nemendahóp þarf fagmenn á ýmsum 

sviðum til að koma til móts við þarfir einstaklinga. Huga þarf að þátttöku og árangri allra 

barna, ekki eingöngu nemenda með sérþarfir (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar 

og sérþarfir, 2014). 

Margþætt reynsla kennara þar sem fjölbreytileiki ræður ríkjum er mjög mikilvæg. 

Talið er að þar sem kennarahópar séu einsleitir hafi ekki orðið sami ávinningur í kennslu 

og þar sem kennarahópar eru fjölbreyttir (Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Þegar rætt er um 

lélegan ávinning í kennslu og slakan árangur nemenda sé eitt helsta vandamál skólans að 

kennarar líti fram hjá einkennum einstaklingsins, t.d. menningu hans, vitsmunum, 

tungumáli, sjálfsmynd og hugmyndaflugi (Cummins, 2003) og er það ein helsta hindrun í 

þátttöku skólastarfs minnihlutahópa (Hanna Ragnarsdóttir, 2010).  

Veturinn 2009–2010 var gerð rannsókn á viðhorfi fagmenntaðra starfsmanna valinna 

grunnskóla á Íslandi til starfshátta í grunnskólum. Ein af spurningum rannsóknarinnar var 

hversu mikilvægt þátttakendur teldu að öll börn sæktu nám í sínum heimaskóla. Rúmlega 

helmingur þátttakenda þeirra taldi mikilvægt eða mjög mikilvægt að svo væri og 20% 

þeirra töldu það léttvægt eða mjög léttvægt. Í þessari sömu rannsókn svaraði ríflega 

helmingur fagmenntaðra starfsmanna skólanna að þeir teldu að grunnskólakennarar 

hefðu ekki þann undirbúning sem þarf til að sinna öllum börnum (Amalía Björnsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2014). Rannsókn sem gerð var á kennaramenntun og skóla án 

aðgreiningar gefur góða mynd af því að bæta þurfi kennslu kennaranema hvað varðar 

menntastefnuna skóli án aðgreiningar. Kennaranemar þurfa að geta tileinkað sér 

hugtakið fyrir komandi starfsvettvang og geta skipulagt skólastarf með stefnuna í 

grunninn. Starfsþróun og endurmenntun kennara er mikilvæg svo að þeir geti miðlað 

reynslu og þekkingu fyrir verðandi kennara (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2012). Tengja mætti fræðslu og kennslufræðilega þjálfun betur við stefnuna um skóla án 

aðgreiningar í kennaranámi. Lagaumhverfið á Íslandi sem á að stuðla að menntagæðum 

tekur ekki nægilega vel á símenntun kennara. Stuðningi við nám og kennslu í skóla án 

aðgreiningar er ábótavant (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014).  

Skólakerfið þróast hægt og rólega í þá átt að aðgreining verður sífellt minni. 

Breytingarnar eru þó það hægar að ekki er víst að framtíðarskólinn verði að veruleika á 

næstu árum eða áratugum. Að mati Gerðar eru allar breytingar í skólakerfinu sem þróast 

í átt að skóla án aðgreiningar góðar breytingar. Hún telur menntun, þar sem hvers kyns 

aðgreiningu er útrýmt, mikilvæga til að jafna lífsgæði fólks því að stóran hluta af 

þjóðfélagsvandamálum heimsins nú á dögum megi rekja til slíkrar aðgreiningar 
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einstaklinga í samfélaginu. Slík menntun er því mikilvægur þáttur í uppbyggingu 

samfélagsins (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). 

2.1.2 Sérskólar og sérdeildir 

Ef sérfræðingar og foreldrar telja hag barnsins best borgið með því að leyfa því að stunda 

nám í sérskóla geta foreldrar óskað eftir því að barn þeirra fái inngöngu í hann, 

tímabundið eða að öllu leyti alla skólagöngu barnsins samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla: almennum hluta frá árinu 2011. Við umsókn um skólavist fyrir barn í sérskóla 

ráða hagsmunir nemandans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Á Íslandi eru 

starfandi þrír skólar sem flokkast sem sérskólar þar sem nemendum með alvarlegan 

geðrænan vanda eða fötlun er kennt. Einnig eru sérdeildir í nokkrum grunnskólum á 

Íslandi.  

Klettaskóli er staðsettur í Reykjavík en þjónar þó öllu landinu. Hann tók til starfa árið 

2011 og leysti af hólmi Öskjuhlíðarskóla og Safamýrarskóla. Klettaskóli er sérskóli fyrir 

nemendur í 1.–10. bekk, með miðlungs eða meiri þroskahömlun, með eða án 

viðbótarfatlana og vægrar þroskahömlunar með viðbótarfötlun/-fatlanir, t.d. 

heyrnarleysi, blindu, einhverfu og alvarlega hreyfihömlun. Nemandi getur verið 

tímabundið í Klettaskóla og flust svo yfir í almennan grunnskóla og öfugt. Undir stjórn 

Klettaskóla eru einnig þátttökubekkir sem eru í almennum grunnskólum sem sérhæfa sig 

í námsúrræðum fyrir börn með sérþarfir. Með þátttökubekkjum njóta nemendur með 

sérþarfir þjónustu og þekkingar fagaðila Klettaskóla en geta þó tekið þátt í öðru starfi 

eigin grunnskóla eftir því sem geta þeirra leyfir (Heimasíða Klettaskóla). 

Brúarskóli er ráðgjafarskóli og er einnig staðsettur í Reykjavík en hann er með fimm 

starfsstöðvar þar. Hann var stofnaður árið 2003 fyrir nemendur í 5.–10. bekk, en árið 

2004 bættust við yngri bekkir. Í Brúarskóla eru nemendur sem glíma við alvarlegan 

geðrænan vanda og/eða alvarlega hegðunar- og félagslega erfiðleika. Brúarskóli er fyrir 

nemendur í 1.–10. bekk en mismunandi er eftir starfsstöðvum hvernig raðast í bekki. 

Brúarskóli er hugsaður sem tímabundið úrræði fyrir nemendur og fer það eftir 

starfsstöðvum hversu lengi nemendur dvelja þar, allt frá nokkrum vikum upp í tvær annir. 

Markmið Brúarskóla er að skapa uppbyggilegt námsumhverfi sem leiðir af sér vellíðan 

nemandans sem og bætta hegðun til þess að gera nemandann betur í stakk búinn til að 

geta stundað nám í sínum heimaskóla. Þegar að útskrift kemur fer kennari úr Brúarskóla 

með nemandanum í viðtökuskólann og fylgir nemandanum þar eftir á meðan aðlögun 

stendur yfir (Heimasíða Brúarskóla). 
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Hlíðarskóli er hluti af grunnskólum Akureyrarbæjar og er staðsettur rétt fyrir utan 

Akureyri, Hann hefur verið starfræktur síðan 1987. Hlíðarskóli er tímabundið úrræði fyrir 

nemendur í 1.-10. bekk með félags- og tilfinningaleg vandamál, hegðunar- og 

aðlögunarvanda og fjölskyldur þeirra. Meginmarkmið Hlíðarskóla er að vinna með vanda 

nemenda í samvinnu við heimskóla barnanna og fjölskyldur þeirra (Heimasíða 

Hlíðarskóla, e.d.).  

Grunnskólar á Íslandi eiga að geta tekið á móti öllum börnum, þar á meðal börnum 

með sérþarfir, en í sumum tilfellum þurfa nemendur á sérskólum að halda, hvort sem um 

er að ræða lengri eða skemmri tíma. Mikilvægt er að samstarf á milli almennra 

grunnskóla og sérskóla sé gott til þess að mæta þörfum nemenda með sérþarfir sem 

þurfa á sérfræðiþjónustu að halda (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara 

Björg Ólafsdóttir, 2012).  

2.2 Skóli án aðgreiningar 

Upphaf menntastefnunnar um skóla án aðgreiningar má marka við upphaf baráttu 

foreldra fatlaðra barna. Barátta þeirra gekk út á að börn þeirra hefðu sama rétt til þess 

að stunda nám við heimaskóla sinn, óháð sérþörfum þeirra. Það teljast mannréttindi að 

öll börn fái jöfn tækifæri til náms og kennslu, óháð líkamlegu eða andlegu atgervi. Þegar 

unnið er út frá menntastefnunni skóli án aðgreiningar er einnig stefnt að því að öll börn 

geti stundað nám á jafnréttisgrundvelli (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og 

Sara Björg Ólafsdóttir, 2012).  

Á Íslandi eiga allir grunnskólar að vinna eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar en 

stefnan var sett fram til þess að lögum um grunnskóla hvað varðar skóla án aðgreiningar 

yrði fylgt eftir, en lögin segja til um hvaða rétt börn með sérþarfir hafa. Í 17. gr. í 

grunnskólalögum, nr. 91/2008, kemur fram að nemendur með sérþarfir eiga rétt á að 

ganga í sinn heimaskóla, sem og að komið skuli til móts við sérþarfir sem þeir kunna að 

hafa. Fræðsluráð Reykjavíkur setti fram stefnu í sérkennslumálum árið 2002 með áherslu 

á menntastefnuna um skóla án aðgreiningar. Árið 2010 ákvað menntaráð Reykjavíkur að 

fela fræðslustjóra að endurskoða stefnuna með tilliti til nýrrar aðalnámskrár grunnskóla, 

reglugerðar um sérfræðiþjónustu sveitafélaga við leik- og grunnskóla nr. 584/2010 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010a), nýrra grunnskólalaga nr. 91/2008 (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008) og reglugerðar um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010b). Stofnaður var hópur með 

sérfræðingum úr öllum áttum til þess að vinna að nýrri skýrslu og kom hún út árið 2012. 

Hlutverk hópsins var að innleiða stefnuna, vera leiðandi fyrir skólasamfélagið og ná 
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sameiginlegum markmiðum sem samfélag okkar hefur í skóla margbreytileikans (Hrund 

Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012).  

Mismunandi skilningur getur verið lagður í hugtök og stefnur og er það þekkt þegar 

um svo stór og mikilvæg hugtök er að ræða. Skóli án aðgreiningar (e. inclusive school) er 

fyrir alla hvernig sem þeir eru staddir náms- og félagslega, að geta sótt skóla í sinni 

heimabyggð eða nærumhverfi og að komið sé til móts við þær þarfir sem einstaklingar 

hafa. Skóli án aðgreiningar snýst einnig um jafngild tækifæri til náms og félagsleg réttindi 

nemenda óháð bakgrunni og trúarbrögðum. Með skóla án aðgreiningar er verið að gefa 

einstaklingum rétt til þess að stunda nám í samfélagi við aðra án aðgreiningar. Annað 

heiti yfir skóla án aðgreiningar er skóli margbreytileikans (e. diversity), það hugtak gengur 

út á lýðræðislegt samfélag, breytingar á vinnubrögðum og skipulagi og að starfsfólk meti 

reglulega nám og þátttöku nemenda. Skóli fyrir alla (e. inclusion) er hugtak sem reglulega 

er notað þrátt fyrir að erfitt sé að nota það yfir skóla án aðgreiningar en skilgreiningin er 

að allir skólaskyldir nemendur gangi einhvers staðar í skóla. Jöfn tækifæri til náms gengur 

út á að nemendur njóti góðrar menntunar við hæfi hvers og eins, og hugtakið jafnrétti 

sem snýst um að draga úr bili eða jafna aðstæður sem eru á milli nemenda (Steingerður 

Ólafsdóttir o.fl., 2014).  

2.2.1 Stefna um skóla án aðgreiningar 

Árið 1974 breyttist stefnan skóli fyrir alla á Íslandi. Fyrir þann tíma þýddi þessi stefna að 

öll börn ættu rétt á því að stunda nám í skóla án tillits til þess hver staða þeirra í 

samfélaginu væri. Eftir 1974 færðist merking stefnunnar yfir í að öll börn gætu stundað 

nám við sinn heimaskóla, óháð sálrænum eða líkamlegum erfiðleikum (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2014). Árið 2008 var stefna 

um skóla án aðgreiningar fest í lög (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Nauðsynlegt er að skoða markmið og þróun menntastefnunnar skóli án aðgreiningar 

til þess að bera saman við stöðuna eins og hún var og er nú til þess að gefa sýn á hvar við 

stöndum í að útrýma aðgreiningu í námi barna með sérþarfir samkvæmt því sem kemur 

fram í skýrslunni Sameiginleg framtíðarsýn fyrir grunnskólastarfið 2007–2020. Í 

niðurstöðum skýrslunnar kom fram að viðmælendunum fannst skorta stuðning við 

foreldra og skóla vegna fjölgunar barna með sérþarfir í grunnskólum landsins. Einnig telja 

þeir að skólarnir nái ekki að uppfylla stefnu um skóla án aðgreiningar eins og lögin segi 

til um, en stefnan reyndist erfið fyrir suma viðmælendur rannsóknarinnar, sérstaklega í 

ljósi þess að í mörgum tilfellum hafa stuðningsfulltrúar tekið við starfi sem áður var unnið 

í sérdeildum skólanna (Hrönn Pétursdóttir, 2007). Þó svo að opinber stefna um skóla án 
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aðgreiningar sé til staðar er ekki hægt að alhæfa að grunnskólar vinni samkvæmt henni 

þrátt fyrir að opinber gögn segi að svo sé og ekki er hægt að setja fram viðmið um 

stefnuna skóli án aðgreiningar án þess að taka tillit til ólíkra viðhorfa og hefða (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010).  

2.2.2 Þróunin 

Til þess að menntakerfið geti bætt sig verður þróunin að halda áfram. Kennarar sem og 

annað starfsfólk í skólasamfélaginu verður að taka þátt í að meta og þróa starf sitt til þess 

að mæta þörfum fjölbreyttra einstaklinga (Rúnar Sigþórsson, 2004).  

Grunnskólar á Íslandi eiga samkvæmt lögum að vinna eftir stefnu um skóla án 

aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

sem gerð var árið 2008 birti ekki nema fjórðungur skólanna sem tóku þátt í rannsókninni 

stefnu um skóla án aðgreiningar, aftur á móti birti um helmingur skólanna í sömu 

rannsókn stefnu um sérdeildir, þar á meðal sérkennslu og námsver (Hafdís Guðjónsdóttir 

og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Skýra stefnu um skóla án aðgreiningar í öllum skólum mátti 

sjá árið 2010 í rannsókn sem gerð var í kjölfarið á rannsókninni frá árinu 2008. Þegar rýnt 

er í niðurstöður um viðhorf kemur í ljós að flestir viðmælendanna eru nokkuð jákvæðir 

gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar. Niðurstöðurnar sýna einnig fram á neikvæðan 

vinkil stefnunnar og má þá helst nefna að ekki væru allir kennarar áhugasamir um 

stefnuna og að illa gengi að mæta námsþörfum allra nemenda (Jóhanna Karlsdóttir og 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Í annarri rannsókn sem gerð var árið 2010 töldu kennarar 

að þeir hefðu ekki fengið nægilegan stuðning til að starfa eftir stefnu um skóla án 

aðgreiningar eins og lög og reglugerðir segja til um, þrátt fyrir að stefnan hafi verið að 

þróast á Íslandi síðustu 30 ár (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Þegar um fjölbreyttan 

nemendahóp er að ræða finnst kennurum oft að þeir þurfi á námskeiði að halda til að 

koma til móts við fjölbreytileikann, kennarar einir og sér telja sig ekki geta verið fagaðilar 

á öllum sviðum til þess að mæta mismunandi þörfum hjá fjölbreyttum nemendahópi. 

Algengast er að barn með sérþarfir af einhverju tagi hafi sérkennara eða stuðningsfulltrúa 

með sér inni í bekk, og að nemendur fái ekki þann faglega stuðning og úrræði sem þeir 

þurfa á að halda í sumum tilfellum. Nemendur með sérþarfir fái stóran hluta þess 

stuðnings hjá ófaglærðum einstaklingum sem vinna sem stuðningsfulltrúar í bekkjum 

(Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010).  

Umræða um málefnið skóli án aðgreiningar og skipulag skólastarfsins með þá stefnu 

í huga eykur á jákvætt viðhorf starfsfólks skóla gagnvart stefnunni. Ef menntastefnan 

skóli án aðgreiningar á að festa sig í sessi í skólum landsins þurfa kennarar og annað 
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starfsfólk skóla að vera vel upplýst, hafa gott sjálfstraust og gera viðeigandi ráðstafanir 

til þess að geta tekist á við þær breytingar sem þetta hefur haft í för með sér. Skortur á 

samvinnu og sveigjanleika er ein helsta ástæða þess að ekki sé hægt að segja að allir 

skólar á Íslandi starfi eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar þrátt fyrir að skólar eigi að 

vinna eftir stefnu um skóla án aðgreiningar samkvæmt lögum. (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010).  

Í stefnu skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar eru settar fram áætlanir um 

innleiðingu, framkvæmd og mat á skóla án aðgreiningar. Ætlað var að stefnan tæki gildi 

haustið 2012 í grunnskólum Reykjavíkur. Í stefnunni kemur meðal annars fram að skóla- 

og frístundasvið eigi að móta og setja fram áætlun á símenntun starfsfólks grunnskóla 

varðandi stefnu um skóla án aðgreiningar, einnig að endurskoða eigi starf grunnskóla og 

skólanámskrá með stefnuna að leiðarljósi. Endurmeta eigi svo árlega skólastarfið með 

tilliti til framkvæmdar stefnunnar. Mikilvægt er að samhæfa skilning á stefnu um skóla 

án aðgreiningar og að fræðsla og umræða um stefnuna ætti að hafa í för með sér 

sameiginlegan skilning (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg 

Ólafsdóttir, 2012).  

Mikilvægt er að skólar setji skýr viðmið í skólanámskrá og að starfsáætlanir skóla séu 

auðlesnar og skýrar. Útfærsla stefnunnar um skóla án aðgreiningar þarf að koma skýrt 

fram og einnig þurfa tengingar við lög og reglugerðir að fylgja með. Mismunandi er eftir 

skólum hvernig unnið er með stefnu um skóla án aðgreiningar en þegar viðmið eru 

sameiginleg í menntakerfinu geta skólar útfært stefnuna eftir sínu höfði með tilliti til 

fjölbreytninnar í nemendahópi hvers skóla (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir 

og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012).  

Ekki eru þó allir á sama máli um þróun menntamála hér á landi. Margrét Pála 

Ólafsdóttir, stofnandi og forstjóri Hjallastefnunnar, hélt fyrirlestur á ársfundi Samtaka 

atvinnulífsins þann 3. apríl 2014 þar sem hún kallaði eftir byltingu í skólamálum. Margrét 

Pála álítur að í raun hafi ekki orðið nein þróun í menntamálum þrátt fyrir nýja námskrá 

og nýjar stefnur í menntamálum. Enn sé öllum börnum kennt sama námsefnið og ef 

nemendur nái ekki tilskildum árangri í námsefninu séu þau send í aukatíma og hún bætti 

við: „þá er bara að gera meira af því sem þú ert slæmur í“ (Samtök atvinnulífsins, 2014).  

2.2.3 Viðhorf  

Sumir telja að í viðhorfi felist bæði hugsanir og tilfinningar en aðrir álíta að 

viðhorfið sé aðeins tilfinningalegs eðlis, hugsanir tilheyri skoðunum eða áliti. 

Með öðrum orðum eru allir sammála um að viðhorf byggist á tilfinningum en 
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umdeildara er hvort aðra þætti sé þar að finna (Friðrik Jónsson og Jakob 

Smári, 2004).  

Angelides, P., Stylianou, T. og Gibbs, P. (2006) segja að ekki sé nóg að læra í háskólum, 

besta kennslan felist í verknámi í grunnskólum. Þar læra kennaranemar af starfandi 

kennurum, nemendum, foreldrum og skólanámskránni (Angelides o.fl., 2006). 

Spurningar hafa vaknað varðandi það hvort allir kennarar hafi þann grunn og þá þekkingu 

til að gera það sem þarf til þess að kenna einstaklingum með sérþarfir. Breyta þarf 

kennslu í kennaranámi með tilliti til menntastefnunnar skóli án aðgreiningar. Kennsla 

nemenda í kennaranámi þarf að standast þær kröfur sem gerðar eru til kennslu barna 

með sérþarfir (Unianua, 2012). Í 4. gr. reglugerðar um kennslu barna með sérþarfir er 

talað um að í skólastarfi beri sveitarfélögunum skylda til að veita börnum með sérþarfir 

sérstakan stuðning ef þess þarf. Þar er meðal annars talað um að nemendur eigi rétt á að 

komið sé til móts við þeirra sérþarfir án aðgreiningar og að t.d. blindraletur, táknmál, 

tækjabúnaður og aðlagað námsefni standi til boða fyrir þá nemendur sem þurfa 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010b). Í kennsluskipulagi fimm ára 

kennaranáms við Háskóla Íslands er að finna á 2. ári (B.Ed.-nám) námskeið sem heitir 

Þroska- og námssálarfræði 10e og á 4. ári (M.Ed.-nám) námskeið sem heitir Nám og 

kennsla í skóla án aðgreiningar 10e. Í þessum námskeiðum má sjá að í náminu er tekið 

tillit til reglugerðar um kennslu barna með sérþarfir í grunnskóla, nr. 585/2010 (Háskóli 

Íslands, 2016). 

Í meistararitgerð Albertu Tulinius (2010) er fjallað um hvers konar stuðning kennarar 

þurfa í almennum grunnskóla til þess að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að stuðningi við kennara væri ábótavant í 

almennum grunnskólum. Niðurstöðurnar sýndu fram á að í flestum bekkjum væru 

nemendur sem þyrftu á sérúrræðum og stuðningi að halda og má nefna að í sömu 

rannsókn kom fram að níu af hverjum tíu kennurum hafa nemendur með sérþarfir í sínum 

bekk. Þátttakendur sögðu að í sumum tilfellum þyrfti að aðgreina nemendur, en helsta 

ástæða að þeirra mati var sú að þörf væri á aðstoð sérfræðinga í þessum tilfellum sem 

sérdeild eða sérskólar gætu boðið upp á. Töldu þátttakendur einnig að stefna 

Reykjavíkurborgar um sérkennslu frá árinu 2002 um tveggja kennara kerfi ætti betur við 

í skóla án aðgreiningar. Sú stefna byggir á því að tveir kennarar eru í hverjum bekk í öllum 

kennslustundum þar sem einn eða fleiri nemendur þurfa sérúrræði. Töldu þeir að þetta 

væri vænlegasta leiðin til þess að þjóna þörfum nemenda sem þurfa á sérúrræði að halda 

og til þess að nemendur með sérþarfir gætu stundað nám í sínum heimaskóla. 

Stuðningsfulltrúar hafa verið ráðnir til að aðstoða nemendur með sérþarfir í almennum 
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bekkjum. Í flestum tilfellum eru stuðningsfulltrúar ófaglærðir einstaklingar en 

stuðningsfulltrúi inni í bekk er algengasta úrræðið sem kennarar nefndu að þeir þyrftu 

(Alberta Tulinius, 2010).  

Í Gallup-könnun sem Fræðslumiðstöð Reykjavíkurborgar lét gera árið 2002, um meðal 

annars viðhorf starfsfólks grunnskóla í Reykjavík til stefnunnar um skóla án aðgreiningar, 

sýndu niðurstöður að um 60% kennara hefðu frekar neikvætt viðhorf gagnvart stefnunni. 

Helsta ástæðan þótti sú að of fjölmennt væri í bekkjum, að of litla aðstoð væri að hafa og 

að of margir nemendur væru með hegðunarvandamál (Arthur Morthens og Gretar L. 

Marinósson, 2002). Samræmist það niðurstöðum rannsóknar Albertu Tulinius (2010) sem 

einnig telur að ef breyta eigi viðhorfi starfsfólks skólanna til stefnunnar sé það undir 

stjórnendum hvers skóla komið að vera með skýra og góða stefnu í þessum málum til að 

auka jákvætt viðhorf starfsfólks til hennar (Alberta Tulinius, 2010). Aftur á móti sýndu 

niðurstöður Jóhönnu Karlsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur að meirihluti þátttakenda 

hafði jákvætt viðhorf til stefnunnar skóli án aðgreiningar (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010).  

Viðhorf foreldra er ekki síður mikilvægt sem og samstarf heimilis og skóla. Michael 

Fullan (2007) nefnir nokkur atriði sem foreldrar ættu að hafa í huga í sambandi við 

skólagöngu barna sinna. Í fyrsta lagi ættu foreldrar að skoða stefnu skólanna í nútímanum 

með það í huga hvað henti börnum þeirra hvað varðar menntun, þekkingu og 

kennsluaðferðir. Í öðru lagi þurfi foreldrar að athuga hvað þeir geti gert til að stuðla að 

betri menntun fyrir börn sín. Michael Fullan nefnir að besta leiðin til þess að skapa 

jákvætt viðhorf barna til skólans sé að foreldrarnir séu jákvæðir gagnvart skólanum. Í 

þriðja lagi telur Fullan að góð samskipti milli heimila og skóla geti skilað sér í betri 

námsárangri nemenda (Fullan, 2007). 

Í könnun sem kom út árið 2000 og gerð var á vegum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur 

á viðhorfi foreldra barna í sérskólum kom fram að meirihluti viðmælenda var ánægður 

með skólann. Helsta ástæða þess var sú að foreldrarnir völdu skóla fyrir börn sín í samráði 

við sérfræðinga. Foreldrarnir voru almennt óánægðir með heimaskóla barna sinna 

sökum þess að þeir töldu skólann ekki hafa þau úrræði sem þyrfti til að koma til móts við 

sérþarfir barna sinna. Einnig töldu þeir að neikvætt viðhorf væri almennt í 

heimaskólanum gagnvart kennslu nemenda með einhvers konar fötlun. Önnur könnun 

sem kom út árið 2002 og gerð var á vegum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur á viðhorfi 

foreldra barna í almennum grunnskólum í Reykjavík kom fram að flestir viðmælendur 

voru ánægðir með heimaskóla barna sinna og 70% þeirra voru ánægð með að börn með 

sérþarfir væru í almennum bekk. Í sömu könnun kom fram að rúmlega 80% foreldra 
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barna sem þurftu á sérúrræði að halda fengu þau og töldu foreldrar þeirra barna að 

sérkennsla hefði komið börnum þeirra að gagni (Arthur Morthens og Gretar L. 

Marinósson, 2002).  

Viðhorf kennara skilar sér beint til nemenda eins og Michael Fullan (2007) nefnir hér 

að ofan. Hafa þeir því beina tengingu við innleiðingu og framkvæmd stefnunnar um skóla 

án aðgreiningar. Viðhorf nemenda til skólastarfs hefur ekki mikið verið rannsakað og enn 

síður viðhorf þeirra til stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Í meistararitgerð Rannveigar 

Klöru Matthíasdóttur kemur fram að kennarar telja fylgni vera milli jákvæðs viðhorfs 

kennara gagnvart stefnunni um skóla án aðgreiningar og jákvæðs viðhorfs nemenda til 

stefnunnar og að viðhorf kennarans hafi þannig áhrif á viðhorf nemendanna. Því er 

mikilvægt að kennarar hafi jákvætt viðhorf til starfs síns og skólans (Rannveig Klara 

Matthíasdóttir, 2012).  

Í rannsókn Albertu Tulinius (2010) kemur fram að fjórir nemendur af hverjum fimm í 

nemendahópum hafi sérþarfir. Ekki er alltaf til staðar stuðningur fyrir nemendur með 

sérþarfir en í rannsókninni kemur fram að þrír af hverjum fjórum nemendum sem þurftu 

sérúrræði fengu ekki þann stuðning sem þeir þurftu á að halda. Til þess að allir nemendur 

fái þau sérúrræði sem þeir þurfa á að halda töldu kennarar sig þurfa að vera sérfræðinga 

í öllum þeim ólíku tilfellum sem þeir þurftu að geta sinnt til að geta kennt fjölbreyttum 

nemendahópi þannig að allir njóti góðs af (Alberta Tulinius, 2010).  

Viðhorf skóla og starfsfólks virðist vera ein helsta ástæða þess að skólar vinni ekki 

eftir stefnu um skóla án aðgreiningar eins og fram hefur komið en jákvætt viðhorf skólans 

og stefna um skóla án aðgreiningar virðist haldast í hendur. Kennarar telja sig ekki hafa 

næga þekkingu á því hvernig á að vinna með stefnuna og skilgreiningar á henni og er það 

skólans að bæta úr því, meðal annars með því að stefnan sé skýr og skilmerkileg hjá 

starfsfólki. Kennarar telja að þeir þurfi að vera fagaðilar á mörgum sviðum til þess að geta 

mætt þörfum nemenda sinna og að of lítill stuðningur sé inni í bekk. Tala þeir um að 

stuðningi við kennara og nemendur sé ábótavant og samræmist ekki því sem lög og 

reglugerðir segja um skóla án aðgreiningar.  

2.3 Opinber stefna á Íslandi 

Í hvítbók um umbætur í menntun sem kom út árið 2014 kemur fram að jöfn tækifæri til 

náms sé einn helsti styrkleiki menntakerfisins á Íslandi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Í grunnskólalögum nr. 91/2008 er sagt að öllum 6−16 ára börnum beri skylda til að 

sækja skóla og að það sé foreldranna að sjá til þess að börnin stundi skólann (Mennta- 
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og menningarmálaráðuneytið, 2006). Lög og reglugerðir eru endurskoðaðar reglulega til 

þess að mæta þörfum í skólasamfélaginu og til þess að allir hafi sömu tækifæri til náms. 

Aðalnámskrá grunnskóla er heildarsýn á þá menntastefnu sem lögin segja til um 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

2.3.1 Aðalnámskrá grunnskóla  

Menntastefnan um skóla án aðgreiningar kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla: 

almennum hluta frá árinu 2011. Þar kemur fram að allir grunnskólar skuli laga kennslu 

sína og starfshætti að þörfum allra nemenda. Jöfn tækifæri nemenda skuli vera óháð 

kyni, uppruna, fötlun, trúarbrögðum, stétt, kynhneigð og heilsufari. Grunnskólinn er eina 

skólastigið þar sem er skólaskylda. Því ættu allir nemendur að fá sömu tækifæri til að 

stunda nám við sinn heimaskóla. Á Íslandi er grundvallarhugmyndafræðin í skólastarfi sú 

að það feli í sér þátttöku, aðgengi og hlutdeild allra nemenda. Í námskrá grunnskólanna 

kemur fram að samfellt ferli í skóla án aðgreiningar feli í sér það markmið að öllum 

nemendum bjóðist góð menntun án allrar aðgreiningar og að áhersla skuli lögð á að 

útrýma hvers kyns aðgreiningu með því að taka tillit til fjölbreytileika og mismunandi 

þarfa nemenda. Skólar skuli vera með sérstök úrræði fyrir alla nemendur, hvort sem um 

ræðir sérþarfir fyrir börn með fötlun, þroskafrávik eða bráðgerð börn, einnig börn sem 

búa yfir sérstökum hæfileikum á vissum sviðum. Í grunnskólanum ætti að leggja mikla 

áherslu á að öllum nemendum finnist þau örugg og að nemendur fái að nýta hæfileika 

sína til þess að þroskast og verða að góðum samfélagsþegnum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Grunnþættirnir sex í aðalnámskrá grunnskóla eru ekki bundnir við ákveðnar 

námsgreinar heldur er ætlast til að þeir séu útfærðir með tilliti til fjölbreytilegs 

nemendahóps í hverju fagi fyrir sig. Þessir þættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þættirnir eiga að tengjast 

námsgreinum á þann hátt að hæfni og geta nemenda sé í fyrirrúmi og búa nemendur 

þannig undir þátttöku í lýðræðissamfélagi. Grunnþættina sex ætti alltaf að hafa að 

leiðarljósi í allri menntun og í starfsháttum skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011).  

2.3.2 Salamanca-yfirlýsingin 

Salamanca-yfirlýsingin var samþykkt á Spáni árið 1994, en hún er um grundvöll, stefnu 

og framkvæmd í málefnum fyrir börn með sérþarfir, sem og rammaáætlun um þjónustu 

við börn með sérþarfir. Árið 1995 var yfirlýsingin þýdd og kynnt aðilum innan 

skólakerfisins. Þau lönd sem samþykktu hana voru hvött til að skoða menntamál í sínum 
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löndum og koma á umbótum í menntakerfinu með það fyrir augum að koma börnum 

með sérþarfir inn í hið almenna skólakerfi (Menntamálaráðuneytið, 1995; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Menntastefnan skóli án aðgreiningar er að verða 20 ára gömul en hún kom fyrst fram 

á íslensku máli með umræddri Salamanca-yfirlýsingu árið 1995 (Menntamálaráðuneytið, 

1995); Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Árið 1999 kom fram ný heildstæð 

námskrá fyrir grunnskóla hér á landi sem byggð var á yfirlýsingunni. Helsta áherslan var 

á að grunnskólar skyldu mennta öll börn á árangursríkan hátt óháð því hvort nemendur 

hefðu sérþarfir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999). Árið 2008 var svo stefnan 

skóli án aðgreiningar fest í lög með grunnskólalögunum sem tóku gildi það ár (lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008, 17. gr.). 

Grunnskólalög voru sett árið 1974 og hægt er að sjá merki um hugmyndafræði í 

lögunum sem svipar til menntastefnunar um skóla án aðgreiningar allt frá þeim tíma. 

Grunnskólalögin voru meðal annars sett með það fyrir augum að koma til móts við 

nemendur með sérþarfir, óháð kyni, aldri, líkamlegu- og andlegu atgervi. Árið 1990 var 

sett reglugerð um sérkennslu en í henni kom fram að allir nemendur ættu rétt á sama 

námi, einnig að sérkennsla fyrir nemendur með sérþarfir ætti að vera í boði í heimaskóla 

nemenda (Anna Ingeborg Pétursdóttir o.fl., 2000). Ári seinna voru samþykktar breytingar 

á grunnskólalögunum þar sem sérstök áhersla var lögð á að allir nemendur gætu sótt sinn 

heimaskóla. Á þessum tíma komu einnig fram kröfur frá aðstandendum barna með 

fatlanir um að börn með sérþarfir gætu sótt sinn heimaskóla. Með þeim kröfum var gerð 

krafa um að skólar yrðu enn faglegri til þess að þær væru í stakk búnir til að taka á móti 

fjölbreyttari nemendahópum en fyrr. Árið 1995 var lögum um grunnskóla enn og aftur 

breytt með því að auka við kröfur um skóla án aðgreiningar sem gerði það að verkum að 

grunnskólar gátu tekið á móti enn fjölbreyttari nemendahópum. Með þeim breytingum 

var kröfum aðstandenda fatlaðra barna loks mætt (lög um grunnskóla 66/1995). 

2.3.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna árið 1989 og hafa tæplega 200 aðildarríki samþykkt hann. Barnasáttmálinn var 

fullgiltur á Íslandi árið 1992 sem þýðir að Ísland er samningsbundið samkvæmt þjóðarétti 

til að vinna eftir samningnum og gæta þess að lög og reglur á Íslandi séu í samræmi við 

hann. Í barnasáttmálanum er hagsmuna barna gætt í hvívetna og í honum felst að börn 

séu hópur sem þarfnist sérstakrar verndar umfram fullorðna, að þau séu fullgildir 

einstaklingar sem eigi sín sjálfstæðu réttindi, óháð réttindum fullorðinna. Öllum sem 
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koma að málefnum barna ber skylda til þess að fara eftir reglum sáttmálans. Má þar 

nefna foreldra, skóla og stjórnvöld. Í fyrsta hluta sáttmálans er talað um að einstaklingur 

undir 18 ára teljist vera barn og að jafnrétti ætti að viðgangast óháð stöðu barna, t.d. 

vegna kynþáttar, fötlunar og félagslegrar stöðu. Í 29. gr. sáttmálans er talað um að 

markmið menntunar sé að tryggja börnum jafna möguleika á því að stunda nám, óháð 

hvers kyns aðgreiningu, og gefa þeim tækifæri á menntun sem hæfir getu barnsins. 

Leggja skal áherslu á virðingu fyrir réttindum barnsins, fjölbreyttri menningarlegri 

arfleifð, foreldrum þess og umhverfi þess. Undirbúningur fyrir lífið er kjarninn sem 

markmið um menntun stendur fyrir, þar sem börnin fá tækifæri til þess að rækta 

hæfileika sína með jafnrétti, vináttu, frið og umburðarlyndi að leiðarljósi. Í 23. gr. kemur 

fram að líkamlega eða andlega fötluð börn skuli fá tækifæri til virkrar þátttöku í samfélagi 

og að þau skuli njóta þeirrar umönnunar sem þau þurfa á að halda. Einnig að þau eigi 

sama rétt og aðrir á menntun, þjónustu og fleiru (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 

e.d.).  

2.4 Einhverfa 

„Barn með einhverfu skynjar veröldina á annan hátt en aðrir. Með því að vera meðvitað 

um vanda barnsins getur fólk haft áhrif á umhverfi þess og hjálpað því að takast á við 

hindranir í veröld þeirra, sem ekki eru með einhverfu“ (heimasíða Einhverfusamtakanna, 

e.d.). 

Geðlæknirinn Leo Kanner varð fyrstur til að greina einhverfu hjá börnum árið 1943. 

Byggðist sú greining að mestu á hegðunareinkennum barnanna en út frá þeirri greiningu 

var hugtakið stundum kallað Kanners-einhverfa. Í framhaldi af þeirri greiningu fóru 

fræðimenn að skilgreina hugtakið og rannsaka fleiri tilvik sem fundust. Þó að í grunninn 

hafi einkennin verið svipuð mátti sjá fleiri dæmi um einstaklinga með vægari raskanir en 

Kanner hafði fundið og einkenni sem þróuðust í aðra átt. Það var ekki fyrr en um miðjan 

níunda áratuginn sem flokkar urðu til um raskanir á einhverfu og fengu þeir nafnið 

gagntækar þroskaraskanir. Með auknum rannsóknum var farið að flokka þessar raskanir 

niður í það sem kallast einhverfuróf (Páll Magnússon, 2012). Einhverfa er röskun á 

taugaþroska sem verður hjá börnum á mismunandi tímum eftir fæðingu og er 

birtingarmynd röskunar mismunandi eftir einstaklingum og kemur fram hegðun 

einstaklingsins. Til þess að lýsa betur skilgreiningu á einhverfu er notast við hugtakið 

einhverfuróf (e. autism spectrum). Raskanir á einhverfurófinu (e. autism spectrum 

disorders) skiptast í sex meginhluta og eru þeir:  

 Einhverfa 
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 Ódæmigerð einhverfa 

 Heilkenni Aspergers 

 Heilkenni Retts 

 Upplausnarþroskaröskun 

 „Gráa svæðið“  

(Evald Sæmundsen, e.d.).  

2.4.1 Einkenni 

Einkenni einhverfu geta verið mismundi og engir tveir einstaklingar eru með sömu 

einkenni. Þegar talað er um raskanir á einhverfurófi er átt við að einstaklingur eigi í 

erfiðleikum á þremur sviðum en þau eru: 

 Félagsleg samskipti eru af skornum skammti 

 Einstaklingar á einhverfurófi eru með skerta færni í tjáskiptum og máli 

 Hegðun er sérkennileg og áráttukennd 

Það svið sem er helsta vandamál flestra einstaklinga á einhverfurófinu tengist félagslegri 

færni en þó er ósveigjanleg hugsun töluvert stór hluti af vandamálum margra á 

einhverfurófinu (Páll Magnússon, 2012). 

Börn á einhverfurófinu eiga erfitt með að setja sig í spor annarra og eiga þar af 

leiðandi erfitt með að vita til hvers er ætlast af þeim í daglegum samskiptum. Þau geta 

átt erfitt með að vera hluti af hóp og eiga það til að taka hlutum bókstafslega. 

Einstaklingar á einhverfurófinu hafa ekki þann skilning á tilfinningum og tjáningu sem 

flokkast eðlilegur í samfélaginu. Einstaklingurinn hefur oft lítið augnsamband, hefur 

óvenjulegan talanda og samskiptin eru af skornum skammti. Einstaklingarnir eiga það til 

að fá áhuga á einhverju sérstöku sem gerir það að verkum að viðkomandi veit allt eða 

flest sem hægt er að vita um ákveðið málefni (Páll Magnússon, 2012). Börn á 

einhverfurófinu hafa sum hver styrkleika í t.d. lestri en aftur á móti getur veikleikinn verið 

í lesskilningi barnsins. Einstaklingur á einhverfurófinu getur meðal annars verið með háa 

greind á ákveðnum sviðum en lága á öðrum sviðum. Þegar einstaklingur á 

einhverfurófinu sýnir mjög háa greind á ákveðnu sviði getur sú greind meðal annars 

komið fram á sviði tónlistar þar sem einstaklingurinn er mjög fær á hljóðfæri án mikillar 

þjálfunar, á stærðfræðisviði þar sem einstaklingurinn getur t.d. talið fjölda tannstöngla 

sem fallið hafa í gólfið, og einstaklingurinn getur meðal annars sagt hvaða vikudagur var 

ákveðna dagsetningu langt aftur í tímann (Smith o.fl., 2008).  
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2.4.2 Greining  

Ekkert próf er til sem getur greint einhverfu á líffræðilegan hátt. Þegar grunur leikur á að 

barn sé á einhverfurófinu þarf að skoða hegðunareinkenni einstaklingsins. Hegðun og 

færni eru skoðuð út frá því hvort skortur sé á getu og þroska barnsins og einnig er horft 

til þroskastigs þess. Með því að skoða þessa þætti er betur hægt að gera sér grein fyrir 

hvers kyns þjálfun og aðstoð barnið þarf sem og hversu mikla. Því fyrr sem einstaklingur 

fær greiningu því fyrr er hægt að byrja vinnu með barninu ef þess þarf. Á Íslandi sjá 

fagaðilar hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð Íslands og Barna- og unglingageðdeild LSH um 

greiningar á einhverfu. CARS (e. Childhood Autism Rating Scale) er mælitæki sem mikið 

var notað til þess að greina einhverfu hjá einstaklingum tveggja ára og eldri, ásamt 

spurningalistum sem foreldrar og kennarar í leik- og grunnskólum fylla út. 

Spurningalistarnir eru nokkrir og mismunandi eftir því hvort einkenni einstaklingsins 

teljast alvarleg eða væg. CARS hefur verið notað við greiningu á einhverfu á Íslandi síðan 

1989. CARS-HF (e. Childhood Autism Rating Scale – High Function) er viðbót við fyrra 

mælitækið og er greiningartæki fyrir börn sex ára og eldri. Víðtæk upplýsingaöflun við 

greiningu á einhverfu, um allt sem viðkemur einstaklingnum og sögu hans, er afar 

mikilvæg vegna þess að skekkja getur verið í niðurstöðum út frá greiningartæki ef ekki 

eru fullnægjandi upplýsingar til staðar. Önnur sérhæfð greiningartæki eru notuð til 

greiningar á einhverfu, þar á meðal greiningarviðtal fyrir einhverfu ADI-R (e. Autism 

Diagnostic Interview-Revised) og athugun á einkennum einhverfu ADOS (e. Autism 

Diagnostic Observational Schedule). Talið er að mesta réttmætið úr niðurstöðum fáist ef 

bæði mælitækin eru notuð saman, þ.e.a.s bæði ADOS og ADI-R við greiningu á einhverfu 

(Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014).  

2.5 Samantekt 

Í þessum fræðilega bakgrunni rannsóknarinnar hef ég farið stuttlega yfir félagslega 

hugsmíðahyggju og hvernig námi og kennslu barna með sérþarfir er háttað. Ég gerði grein 

fyrir menntastefnunni skóli án aðgreiningar, þróun hennar og viðhorfi gagnvart henni og 

tengdi menntastefnu um skóla án aðgreiningar við opinbera stefnu um menntamál á 

Íslandi og nám og kennslu barna með sérþarfir. Fræðilega bakgrunninn nýti ég til þess að 

fjalla um niðurstöður rannsóknarinnar og svara rannsóknarspurningunni: Hver er 

upplifun foreldra barna á einhverfurófi af menntastefnunni skóli án aðgreiningar? 
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3 Aðferð  

Í þessum kafla verður kynnt aðferðin sem notuð var í rannsókninni. Vali á þátttakendum 

verða gerð skil og því hvernig viðtöl við þá fóru fram. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í reynslu og upplifun foreldra barna á 

einhverfurófinu í skóla án aðgreiningar og meta hvaða lærdóm megi draga af því. 

Mikilvægur þáttur í að fá innsýn í það hvernig börn upplifa skólagönguna er upplýsingar 

frá foreldrum þeirra. Út frá þeim upplýsingum er hægt að meta hvað megi betur fara. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig þjónustu börn á einhverfurófinu þurfa 

í skóla án aðgreiningar og hvernig þörfum þeirra er mætt í skólakerfinu að mati foreldra 

fjögurra barna á einhverfurófinu.  

Upplifun, reynsla og viðhorf foreldra hefur ekki fengið jafn mikið vægi í 

menntarannsóknum og reynsla og viðhorf starfsfólks skóla og fagaðila sem vinna með 

börnum (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Sem tilvonandi kennari í skóla 

margbreytileikans tel ég mikilvægt að hlusta á rödd foreldra. Einnig tel ég rannsókn á 

reynslu foreldra mikilvæga fyrir starfsfólk skóla og aðra fagaðila sem koma að 

skipulagningu skóla án aðgreiningar þar sem þekking er máttur sem nýta má í þróun 

skólastarfs. Rannsóknarspurningin er: 

 Hver er upplifun foreldra barna á einhverfurófinu af menntastefnunni skóli án 

aðgreiningar? 

Undirspurningarnar eru tvær: 

 Hvernig samræmist nám og kennsla barna þátttakenda menntastefnunni skóli án 

aðgreiningar?  

 Hvernig tekur sú þjónusta sem í boði er innan skólanna mið af þörfum barnsins?  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er eigindleg (e. qualitative research) þar sem beitt var lífssögurannsókn (e. 

life story). Uppbygging eigindlegra rannsókna er samvinna viðmælenda og rannsakenda 

þar sem nándin er mikil.  

Hægt er að skilgreina lífssögurannsóknir á margan hátt, meðal annars sem 

heildarlífssögu eða lífssögu viðfangsefnis um upplifun eða reynslu einstaklings eða hóps 

(Denzin, 1978). Lífssögurannsóknir byggja á lífi einstaklings, frá fæðingu til dauða, sem 

skipta mætti niður í nokkur hefðbundin skeið í lífi manneskju. Þau eru meðal annars 

bernska, unglingsár, fullorðinsár og elliár. Með þeirri skiptingu er hægt að safna gögnum 
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um hvert lífshlaup fyrir sig og í kjölfarið lýsa tímamótum í lífi viðmælenda í slíkri rannsókn 

(Baddeley og Singer, 2007). Tímamótin mætti sundurliða ítarlega, t.d. við upphaf 

skólagöngu (Priestley, 2003; Sigurður Gylfi Magnússon, 2005). Breytingar á lífsskeiði 

einstaklinga eru mikilvægar þegar lífssögur þeirra eru skoðaðar. Umskipti sem verða í lífi 

einstaklingsins móta hann. Minnið virðist tengjast slíkum umskiptum og er því góð leið til 

upprifjunar á lífshlaupi einstaklingsins (Baddeley og Singer, 2007; Sigurður Gylfi 

Magnússon, 2005). Til þess að fá frásögn foreldra af grunnskólagöngu barna þeirra nýtti 

ég mér lífssöguaðferð. Ég byrjaði á því að biðja þátttakendur um að lýsa barni sínu og 

hvernig upphafi skólagöngu barna þeirra var háttað. Í framhaldi af því bað ég 

þátttakendur um að lýsa skólagöngu barna þeirra, til þess að fá sundurliðun á lífshlaupi 

barnsins, og þeim tímamótum sem eiga sér stað þegar börn byrja sína grunnskólagöngu. 

Samtöl við þátttakendur voru þar af leiðandi einskorðuð við skólagöngu barna 

viðmælenda og upphaf hennar. 

Lífssögurannsóknum hefur fjölgað til muna, sérstaklega í rannsóknum í 

fötlunarfræðum á Íslandi. Með lífssögurannsóknum er áherslan á að dýpka og skilja 

viðfangsefnið betur og reyna að skilja einstaklinga betur, reynslu þeirra, þekkingu, 

minningar og skilning. Til að öðlast sem bestan skilning á sögu einstaklings verður rödd 

viðmælandans að heyrast og koma þarf sjónarhorni hans á framfæri (Guðrún Valgerður 

Stefánsdóttir, 2010). 

3.1.1 Þátttakendur 

Val á þátttakendum rannsóknarinnar var markmiðabundið og miðaðist við að foreldrarnir 

eigi allir börn á einhverfurófinu. Börn þeirra eru þó á ólíkum aldri, 6–22 ára, og var það 

gert til þess að fá upplýsingar um mismunandi reynslu foreldra eftir aldri barnanna. Viðtöl 

voru tekin við foreldra fjögurra barna með greiningu á einhverfurófi á öllum skólastigum. 

Alls tóku fimm foreldrar þátt í rannsókninni, fjórar mæður og einn faðir. Gætt er fulls 

trúnaðar um einstaklinga sem og skóla sem börnin ganga í, hafa gengið í eða munu ganga 

í, og var trúnaðarsamningur undirritaður á milli rannsakanda og þátttakenda þess efnis 

(sjá viðauka A). Nöfnum á einstaklingum og skólum var breytt í lokaskjalinu. Í 

rannsóknum er grunnreglan sú að ekki er leyfilegt að birta persónuupplýsingar af neinu 

tagi ef þátttakandinn hefur ekki gefið samþykki sitt til þess. Að auki er mikilvægt að 

rannsakandinn gæti þess að bera virðingu fyrir þátttakandanum og hafa velferð hans 

ávallt í fyrirrúmi (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). 

Haft var samband við þátttakendur með rafrænum hætti og í gegnum síma og þeim 

kynnt rannsóknin. Viðtölin fóru öll fram á heimilum þátttakenda, að þeirra ósk, seinni 
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hlutann í mars 2016 og tók hvert viðtal um klukkustund. Emma á yngsta barnið, Sunnu 

sem varð sex ára haustið 2015 og hóf þá skólagöngu sína. Emma var mjög viljug að taka 

þátt í rannsókninni og segja frá vangaveltum sínum, reynslu og þekkingu, þar sem dóttir 

hennar var að hefja grunnskólagöngu sína og margt að skoða í því sambandi. Elín og Ari 

eru foreldrar Helga, næstyngsta barnsins, en hann er níu ára, og þau voru mjög jákvæð 

gagnvart beiðni minni um að taka þátt í rannsókninni. Þóra er móðir Óskar, næstelsta 

barnsins, en Ósk er 14 ára. Þóra var mjög áhugasöm og vill endilega leggja sitt af mörkum 

við gerð rannsóknarinnar. Ágústa er móðir Evu, elsta barnsins. Eva er 22 ára og hefur 

lokið grunn- og framhaldsskóla. Ágústa var mjög jákvæð þegar ég bar upp bón mína og 

vildi endilega segja sína sögu. Ágústa hefur upplifað margt varðandi skólagöngu dóttur 

sinnar og hefur frá mörgu að segja. Eva hefur t.d. verið í sérdeild í almennum grunnskóla 

sem og í sérskóla. Hún hefur einnig lokið námi í sérdeild í framhaldsskóla.  

3.2  Viðtöl 

Við gagnaöflun var notast við lífssögurannsókn eins og áður hefur komið fram. Opin 

viðtöl voru tekin við þátttakendur um upplifun þeirra á skólagöngu barna þeirra. Viðtölin 

voru meira í líkingu við samræður þar sem viðmælandinn sagði frá upplifun sinni og 

reynslu á ákveðnu lífsskeiði. Gagna var aflað með opnum viðtölum þar sem viðmælendur 

sögðu sögu sína um málefnið út frá eigin reynslu, þekkingu og skilningi á málefninu. 

Frásagnir þátttakenda eru þau gögn sem niðurstöður þessarar rannsóknar byggja á og ég 

sem rannsakandi er hluti af sögunni á þann hátt að endursegja og túlka sögur 

þátttakenda. Ég hafði samband við þátttakendur í gegnum tölvupóst og síma og fundinn 

var tími sem hentaði okkur að hittast. Í öllum tilfellunum vildu þátttakendur bjóða mér 

heim til sín og þótti mér það gott, þar sem hugsanlega gæti viðmælendum liðið betur á 

sínu heimili en annars staðar.  

Í eigindlegum rannsóknum eru viðtöl algeng, bæði einstaklingsviðtöl og hópaviðtöl. 

Tilgangur viðtala í rannsóknum er að afla upplýsinga um viðfangsefni sem verið er að 

rannsaka. Einstaklingsviðtöl geta t.d. verið í formi opinna viðtala þar sem rannsakandinn 

fer djúpt í viðfangsefnið með því að leyfa viðmælandanum að segja sína sögu óáreittur. 

Með djúpviðtölum eru spurningar rannsakanda ekki aðalatriði, heldur að leyfa 

viðmælandanum að segja frá upplifun sinni af viðfangsefninu. Opin viðtöl hentuðu 

þessari rannsókn mjög vel þar sem frásögn viðmælandans var í brennidepli og mikilvægt 

að trufla hann ekki með of mörgum spurningum, frekar að leyfa viðmælandanum að 

segja frá án truflunar. Rannsakandinn ætti heldur að geta fengið svör við spurningum 

sínum með því að draga frásögn viðmælandans saman (Lichtman, 2013). Samkvæmt 
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Lichtman byggjast viðtöl upp í þremur skrefum, byrjun viðtals, sjálfu viðtalinu og lokum 

viðtals. Mikilvægt er að hefja viðtalið á léttu samtali við viðmælanda til þess að öðlast 

traust hans, og einnig til að létta andrúmsloftið (Lichtman, 2013). Ég byrjaði ávallt á léttu 

spjalli við þátttakendur og fann hvernig andrúmsloftið varð betra og laust við feimni. 

Áður en viðtölin sjálf hófust sagði ég lauslega aftur frá rannsókninni. Í lok hvers viðtals 

spurði ég viðmælendur hvort það væri eitthvað annað eða meira sem þau vildu ræða um 

og í öllum tilfellum ræddum við saman eftir viðtölin hvort sem það var um viðfangsefni 

tengt rannsókninni eður ei. Með því að spjalla við þátttakendur eftir hið eiginlega viðtal 

eykur rannsakandinn líkurnar á að ekkert gleymist í frásögn viðmælandans (Lichtman, 

2013). Hafði ég það í huga og skráði eftir að heim var komið niður allar athugasemdir. 

Í viðtölunum var viðtalsrammi hafður til hliðsjónar (sjá viðauka Á) og opnar 

hliðsjónarspurningar til þess að stýra viðtölunum örlítið, ef þurfti, en viðmælendur sögðu 

sögur sínar út frá eigin upplifun. Mikilvægt er að leyfa viðmælendunum að tala frjálslega 

um upplifun sína og byggja viðtölin frekar upp á frásögnum og samtölum milli tveggja 

einstaklinga en að taka viðtöl við viðmælendur þar sem þögn gæti orðið í viðtölunum ef 

viðmælendum finnist þeir þurfa að bíða eftir spurningum til að svara. 

3.2.1 Greining og úrvinnsla gagna 

Við greiningu gagna er mikilvægt að skoða aftur hvað verið er að rannsaka og hver 

rannsóknarspurningin er. Alltaf verður að hafa í huga þá nálgun sem rannsakandinn ætlar 

að nota við gagnagreiningu og hvernig úrvinnslan á að fara fram til þess að fara ekki um 

víðan völl. Þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar stendur mér nærri varð ég að skoða 

gögnin með gleraugum rannsakandans fremur en sem móðir barns á einhverfurófinu til 

þess að sjá gögnin í víðara samhengi.  

Viðtölin voru öll tekin upp, að þeim loknum voru þau afrituð orð fyrir orð í tölvuskjal 

og prentuð út. Allar athugasemdir voru einnig skráðar niður eftir hvert viðtal. Ég marglas 

yfir viðtölin eftir að þau voru afrituð. Ég notaði gagnagreiningaraðferð Lichtmans sem 

felur í sér að greina gögnin í kóða, flokka og þemu (e. codes, categories, concepts) 

(Lichtman, 2013). Við yfirlestur viðtalanna dró ég saman það helsta sem mér fannst 

áhugavert og fann til að byrja með rúmlega 20 kóða. Ég tengdi kóða saman þegar ég sá 

að þeir ættu eitthvað sameiginlegt og skipti svo kóðunum niður í flokka eftir litum til þess 

að sundurliða það sem stóð upp úr í svörum viðmælenda. Þegar ég var komin með 

flokkana las ég þá vel yfir og fór að tengja saman við rannsóknarspurningarnar og fræðin. 

Ég fann fjögur þemu sem mér fannst standa upp úr og taldi að myndu svara 

rannsóknarspurningunum og kóðarnir voru settir undir þemun þar sem við átti. Þau 
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þemu sem skiptu mestu máli við að svara rannsóknarspurningunum voru tekin saman og 

unnið úr þeim. Þau þemu sem stóðu upp úr voru í fyrsta lagi þjónusta og undir því verður 

fjallað um val á skóla og þjónustu innan skóla, í öðru lagi upplýsingar og undir því eru 

samskipti heimilis og skóla, aðgengi og miðlun upplýsinga og fræðsla og í þriðja lagi 

félagsleg úrræði og undir því er félagsleg staða innan skóla, félagsleg staða utan skóla og 

aðgengi úrræða.  

3.3 Siðferðisleg álitamál 

Rannsakandi í lífssögurannsókn ber ábyrgð á því að endurskrifa minningar viðmælanda, 

túlka og koma að mikilvægum nálgunum tengdum rannsóknarefninu. Góður og 

gagnkvæmur skilningur verður að vera milli rannsakanda og viðmælanda. Einnig verður 

að ríkja traust og trúnaður milli þeirra og samvinnan að vera góð (Þuríður Jóhannsdóttir, 

2009).  

Ástríður Stefánsdóttir nefnir að erfið staða geti komið upp milli rannsakanda og 

viðmælanda í eigindlegum rannsóknum. Í slíkri stöðu þurfi rannsakandi að gæta bæði 

nálægðar og fjarlægðar, sem og hlutleysis og samkenndar í vinnu sinni þar sem 

viðmælandinn er virkur þátttakandi í gerð rannsóknarinnar og rödd þátttakandans er 

sýnileg. Markmiðið með eigindlegum rannsóknum er að leyfa sögu viðmælandans að 

blómstra og fá þannig sýn sem gefur rétta mynd af lífssögu hans (Ástríður Stefánsdóttir, 

2013). Í lífssögurannsóknum sem fjalla um ævi fólks getur komið upp sú staða að 

viðmælendur vilji koma fram undir eigin nafni. Rökin sem styðja slíkt eru þau að með því 

að koma undir nafni geti viðmælendur tekið fulla ábyrgð á því efni sem rannsakandinn 

miðlar áfram út frá frásögn þeirra (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). 

3.3.1 Staða mín sem rannsakandi 

Sem móðir barns á einhverfurófinu hef ég alltaf haft ákveðna skoðun á því hvernig 

skólagöngu sonar míns er háttað. Ég hef verið í miklu og góðu sambandi við starfsfólk 

skólans og hef ávallt haft það að leiðarljósi að skólaganga hans verði sem ánægjulegust. 

Sem nemandi í kennaranámi öðlaðist ég einnig þekkingu á menntastefnunni skóli án 

aðgreiningar og hef í námi mínu haft mikinn áhuga á að kynna mér stefnuna betur, 

hvernig unnið er út frá henni og hvernig hún fléttast inn í nám og kennslu barna.  

Ég hafði ávallt í huga að nánd mín á viðfangsefni rannsóknarinnar gæti haft í för með 

sér bæði takmarkanir jafnt sem styrkleika og fór því í gagnaöflunina með opnum huga en 

nýtti mér þekkingu mína á viðfangsefninu. Ég hef leitast við að láta ekki persónulega 

skoðun mína og viðhorf hafa áhrif á úrvinnslu gagnanna og túlkun þeirra. Vegna 
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rannsóknarhagsmuna er ekki gott að vera nátengdur rannsóknarefninu og því kom ekki 

til greina að mitt barn yrði viðfangsefni rannsóknarinnar. 

3.4 Takmarkanir og styrkleiki rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir eigindlegra rannsókna eru fjöldi þátttakenda og alhæfingargildi. Í 

þessari rannsókn eru fimm þátttakendur sem segja sögur fjögurra barna og því hægt að 

segja að úrtakið sé lítið og þar af leiðandi eru takmarkanir í rannsókninni fjöldi 

þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013).  

Helstu styrkleikar eigindlegra rannsókna eru dýptin sem næst í viðtölum. Það að 

rannsakandi í eigindlegum rannsóknum hafi þekkingu á viðfangsefninu getur auðveldað 

honum leitina að svörum við þeim spurningum sem hann leggur upp með. 

Rannsakandinn gæti því auðveldlega farið út fyrir hliðsjónarspurningar ef hann finnur að 

svör viðmælenda leiða ekki í þá átt að svara rannsóknarspurningu (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).  

Með því að nota lífssöguaðferð sem rannsóknarsnið fær rannsakandinn tækifæri til 

að skilja viðmælandann og túlkun hans á veruleika sínum. Í lífssögurannsóknum getur 

rannsakandinn skoðað sögu þátttakendanna og hvort breytingar hafa orðið á því 

viðfangsefni sem leitað er svara við í rannsókninni (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013).  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður kynntar. Í fyrri hluta kaflans verða sögur foreldra 

sagðar og upplifun þeirra af skólagöngu barna þeirra. Því næst verður þjónusta í tengslum 

við skóla skoðuð, þá verða niðurstöður um upplýsingagjöf, fræðslu og samskipti heimilis 

og skóla kynntar og kaflinn endar á félagslegum úrræðum og aðgengi að þeim.  

4.1 Upplifun foreldra 

Upplifun foreldra af skólagöngu barna sinna þarf að skoða til að fá sjónarhorn þeirra því 

að í flestum tilfellum þekkja foreldrar börn sín best allra og taka ætti mið af reynslu þeirra 

þegar unnið er að úrbótum í skólakerfinu. Hér á eftir verða frásögnum foreldra gerð skil. 

4.1.1 Saga Emmu 

Emma fjallar hér um upplifun sína af skólagöngu Sunnu dóttur sinnar sem er sjö ára. 

Emma er 34 ára hjúkrunarfræðingur sem vinnur á elliheimili. Emma er einstæð móðir og 

hjá henni búa, auk Sunnu, elsta dóttir hennar sem er 17 ára og kærasti hennar, einnig 17 

ára. Emma á líka 11 ára son sem býr hjá föður sínum í öðru bæjarfélagi en milli heimila 

móður og föður er mikill samgangur og góð samvinna.  

Emma lýsir Sunnu sem glaðlyndri og skemmtilegri stelpu. Sunna hefur mikinn áhuga 

á dýrum og söng. Emma talar um að Sunna sé skemmtileg í frásögnum og oft mjög 

formleg í tali og að mjög gaman sé að hlusta á hana. Þrátt fyrir ungan aldur Sunnu á Emma 

gott safn af gullkornum sem dóttir hennar hefur látið út úr sér. Sunna var þriggja ára 

þegar hún fékk greiningarnar ódæmigerð einhverfa og ótilgreind þroskaröskun. Þegar 

hún hóf nám í grunnskóla fór hún í endurmat hjá Greiningarmiðstöðinni og fékk þá 

greiningarnar dæmigerð einhverfa og blandaðar sérstakar þroskaraskanir. Emma segir 

einnig að Sunna sé með svefnröskun, astma og exem sem hrjái hana að einhverju leyti.  

Sunna hóf skólagöngu haustið 2015 og sótti Emma um grunnskóla fyrir Sunnu sem 

kallaður verður Sólskóli hér eftir. Hann er ekki hverfisskóli þeirra en er staðsettur nálægt 

heimili þeirra. Innan Sólskóla er einhverfudeild og var sú deild ástæða þess að Emma sótti 

þar um fyrir Sunnu. Hún vildi að Sunna færi í einhverfudeildina, í verndað umhverfi. 

Sunna komst ekki inn í einhverfudeildina og er því í almennum bekk en fljótlega eftir að 

skólinn hófst byrjaði Sunna að fara hluta úr degi inn í einhverfudeild. Eftir að skóladegi 

lýkur fer Sunna í gæslu í einhverfudeildinni. 

Emma kveið því að dóttir hennar færi í grunnskóla og sérstaklega þegar í ljós kom að 

Sunna fengi ekki inngöngu í einhverfudeildina. Áður en skólinn byrjaði síðastliðið haust 
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fór Emma á fund með starfsfólki skólans þar sem áhyggjur Emmu voru ræddar. Skólinn 

tók vel í flestar þær hugmyndir sem Emma lagði til vegna dóttur sinnar. Sunna var enn 

með bleyju í skólabyrjun og hafði Emma miklar áhyggjur af því að engin aðstaða, eins og 

skiptiborð og því um líkt, væri til staðar í skólanum. Skólastjórnendur sögðu henni að hafa 

ekki áhyggjur af því, skólinn myndi setja upp aðstöðu fyrir Sunnu innan skólans. 

Skólastjórnendur töluðu einnig um að Emma ætti ekki að hafa áhyggjur af Sunnu því að 

skólinn mundi finna lausn á þeim vandamálum sem upp gætu komið. Þetta þótti Emmu 

vænt um að heyra.  

Emma telur að Sólskóli hafi mætt þörfum Sunnu að flestu leyti og er upplifun hennar 

af skólagöngu dóttur sinnar góð þótt stutt sé. Hún segir að Sunnu líði vel í skólanum, tekið 

hafi verið vel á móti henni og það starfsfólk sem hún hefur haft samskipti við vegna Sunnu 

sé ávallt jákvætt. Emma segir að Sunna sé í flestum tímum með bekknum sínum og að 

lítið hafi þurft að aðlaga námsefnið. Það kom fljótlega í ljós eftir að skólaárið hófst að 

Sunna þolir illa þær námsgreinar sem umsjónarkennari kennir ekki eins og t.d. tónmennt, 

myndmennt og smíðar. Emma segir: 

...það á að taka hana úr þeim tímum, hún bara þolir ekki aðstæðurnar og 

hérna og svona þú veist […] þessir sértímar að það er svona bara gengið 

misvel með það... (Emma).  

Teymisfundir eru á sex vikna fresti í skólanum og á þá fundi koma, auk Emmu, allir 

starfsmenn skólans sem vinna með Sunnu. Þar er farið yfir hvernig hefur gengið og hvað 

hægt er að gera betur. Emma er ánægð með þá fundi og hvernig staðið er að því að dóttur 

hennar líði sem best í skólanum. 

4.1.2 Saga Elínar og Ara 

Elín og Ari rekja hér skólagöngu Helga sonar síns, níu ára. Elín og Ari eru á fertugsaldri og 

eiga, auk Helga, stúlku sem er sex ára. Elín er með meistarapróf og Ari er verkfræðingur 

með sitt eigið fyrirtæki.  

Elín og Ari lýsa Helga sem geðgóðum og duglegum strák. Þau segja hann mjög virkan 

félagslega og að hann eigi góða vini og bekkjarfélaga. Helgi hefur mikinn áhuga á tölvum 

og tölvuleikjum, fótbolta og sundi. Foreldrar Helga eru mjög stoltir af því hversu duglegur 

Helgi er í því að taka þátt í hinum ýmsu félagsstörfum sem standa honum til boða. Helgi 

fékk greininguna dæmigerð einhverfa þegar hann var fjögurra ára og hefur einnig slakan 

málþroska. Hann byrjaði seint að tala miðað við jafnaldra sína en hefur samt tekið miklum 
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framförum. Beðið er eftir því að komast með Helga aftur í greiningu þar sem foreldrar 

hans telja að forsendur hafi breyst með auknum þroska og aldri en biðin er löng. 

Elín og Ari telja að hagsmunum Helga sé best þjónað í hverfisskóla hans. Þau telja þó 

að endurmat á Helga af óháðum aðila sé nauðsynlegt til þess að mæta þörfum hans, bæði 

náms- og félagslega, og til þess að vinna að sem bestum framförum Helga. Elín og Ari 

telja sig heppin því að Helgi sé svo geðgóður og félagslyndur. Einnig segja þau að 

leikskólinn hafi staðið sig mjög vel við umönnun Helga og hvernig hann var undirbúinn 

þaðan til að fara í grunnskólann. Þau telja einnig að starfsfólk grunnskólans sé allt af vilja 

gert til að stuðla að því að dvöl Helga í skólanum verði sem best: 

...við erum einhvern veginn alltaf að hugsa hvað hann er í rauninni á betri 

stað en maður kannski óttaðist eða svona betri stað en maður þorði að vona 

einhvern veginn […] hann er rosalega heppinn með bekk, það hefur mjög 

margt hjálpast að þarna sko en það er alveg klárt mál ef það væri ekki búið 

að halda svona vel á spöðunum þá væri hann klárlega mun verr staddur... 

(Ari). 

Elín og Ari segja að skólinn haldi vel utan um allt í sambandi við Helga, hvort sem það er 

námstengt eða tengt frístundinni sem hann er í eftir að skóla lýkur. Teymisfundir voru 

áður mánaðarlega en eru nú annan hvern mánuð. Á þá fundi mæta allir þeir sem tengjast 

Helga með einum eða öðrum hætti í skólanum. Ari segir að umsjónakennari Helga sé 

yndisleg kona, hún hafi alltaf tekið honum eins og hann er og ekki gert minni kröfur til 

hans en annarra barna í bekknum. „Kennarinn hans er alveg algjörlega á því að ef að það 

er sjens á því að hann geti gert eitthvað eins og hinir þá á hann bara að gera það“ (Ari). 

Elín tekur undir þetta og segir:  

...og reyna að hafa hann bara með allan tímann, hann er ekki, þú veist, hún 

er ekki mikið fyrir að senda hann eitthvað í burtu alltaf í einhverja sérkennslu, 

hún leyfir honum að taka þátt í öllu […] hún leyfir honum líka bara að gera 

það á sínum forsendum, hún er ekki að krefjast eitthvað brjálæðislega af 

honum en hún leyfir honum að taka þátt í öllu […] leyfa honum, þú veist, ekki 

dæma hann strax að hann geti þetta ekki, einmitt eins og kennarar hans eru 

búin að vera að gera að leyfa honum að taka þátt í öllu og það hefur hjálpað 

honum svo ótrúlega mikið, hann hefur þroskast þvílíkt við það... (Elín).  

Í framhaldinu nefnir Ari að á meðan Helgi taki framförum þá geti hann gert ótrúlegustu 

hluti en sé kannski bara aðeins lengur að því en sumir jafnaldrar hans.  
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Elín og Ari segja að megináhersla þeirra í skólagöngu Helga sé að unnið sé með 

styrkleika hans. Þau telja að það að efla sjálfstraust Helga og vinna með styrkleika hans 

hjálpi honum að vinna gegn veikleikunum:  

...það er svo auðvelt að setja svona allan fókusinn á eitthvað sem að þar sem 

veikleikinn er mestur, það má ekki gleyma styrkleikunum af því að það gefur 

honum líka svo mikið sjálfstraust að geta verið að lesa sömu 

stærðfræðibækurnar og hérna samnemendur t.d. ... (Ari). 

Elín og Ari eru sammála um að skóli án aðgreiningar sé skref í rétta átt. Þau tala bæði 

um þær hörmungar sem þau urðu vitni að þegar þau voru í grunnskóla, þegar börn voru 

geymd í sérkennslu í kofum úti á lóð eða í kjallara skólans. Þegar sérkennslubörnin komu 

út í frímínútur voru þau lögð í einelti og áttu mjög erfitt. Þau telja að ef börn með sérþarfir 

eigi að geta fótað sig í lífinu þurfi þau að vera hluti af hópnum:  

...ég held að það væri skelfilegt skref aftur á bak ef þessu yrði breytt aftur og 

líka bara eins og í Helga tilfelli sko það líka hérna þó að það væri einhver, 

væru skólar sem að væru sem sagt sérstaklega fyrir börn svona eins og hérna 

Klettaskóli og fleiri þá eru mörg börn bara eins og hann sem eru svona 

einhvern veginn á, dansandi á línunni sko hugsanlega þyrftu þau að fara á 

einhverjum tímapunkti í eitthvað annað umhverfi en hugsanlega myndu þau 

bara plumma sig vel þú veist […] að vita til þess að ef þetta hefði ekki verið 

svona þá hefði hann kannski ekki, ekki komist á þann stað ég eða þú veist ég 

veit það ekki... (Ari). 

Elín og Ari telja að viðhorf kennara skipti miklu máli hvað varðar stefnuna skóli án 

aðgreiningar. Þau segja að ef umsjónakennari Helga hefði ekki verið með svona gott og 

jákvætt viðhorf gagnvart því að útrýma aðgreiningu væri staðan hjá Helga sennilega ekki 

eins góð og raun ber vitni. Þau telja einnig að samstarf kennara, starfsfólks skólans og 

annarra fagmanna hafi áhrif á að Helgi geti stundað nám í sínum hverfisskóla án 

aðgreiningar.  

4.1.3 Saga Þóru 

Þóra er 37 ára og býr með Ósk, 14 ára dóttur sinni, á höfuðborgarsvæðinu. Þóra er 

viðskiptafræðingur og vinnur í banka. Þóra segir frá skólagöngu dóttur sinnar og upplifun 

af henni. 
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Þóra lýsir Ósk sem skemmtilegri unglingsstelpu sem hafi mikinn áhuga á tölvum, 

tölvuleikjum og spilum. Hún segir að Ósk sé félagslega sterk og sjálfstæð. Þóra segir að 

Ósk sé dugleg að æfa íþróttir og óhrædd að prófa eitthvað nýtt á þeim vettvangi. Ósk 

æfir fótbolta, sund og bardagaíþrótt eins og er og einnig finnst henni gaman að vera í 

félagsmiðstöðinni með vinum og bekkjarfélögum. Ósk fékk greiningarnar dæmigerð 

einhverfa og málhömlun þegar hún var um þriggja til fjögurra ára gömul. Ósk er ekki í 

sínum hverfisskóla en í öðrum skóla sem kallast hér eftir Mánaskóli. Hún hefur einungis 

stundað nám í þeim skóla en hann er staðsettur nálægt heimilinu. Þóra valdi Mánaskóla 

í stað hverfisskólans fyrir Ósk vegna þess að innan hans er einhverfudeild. Einnig er hann 

minni og meiri ró þar vegna þess að færri nemendur stunda nám þar en í 

hverfisskólanum. Þóra segir að skólaganga Óskar hafi gengið mjög vel og er hún ánægð 

með þann skóla sem hún valdi fyrir dóttur sína.  

Ósk byrjaði í sérdeildinni en var hluta úr degi í almennum bekk. Í skólanum eru börn 

sem skráð eru í sérdeild alltaf hluti af almennum bekk sem þau fylgja alla skólagönguna. 

Þegar leið á skólagöngu Óskar var hún meira og meira inni í almennum bekk. Frá tíu ára 

aldri hefur hún nánast eingöngu verið í almennum bekk þrátt fyrir að vera enn skráð í 

sérdeildinni. Þóra og þeir fagaðilar sem hún ræddi við töldu að best væri að hafa Ósk 

skráða í sérdeild áfram þrátt fyrir að stunda ekki nám þar að neinu leyti því að gott gæti 

verið að hafa aðgang að deildinni ef eitthvað kæmi upp á.  

Þóra sagði að fylgst væri með Ósk „bak við tjöldin“ eins og hún orðaði það, án þess 

að dóttir hennar fyndi fyrir því, til þess að gæta hagsmuna hennar. Frá byrjun hefur Ósk 

fengið að taka þátt í skólastarfinu með bekknum sínum og fengu nemendur í bekknum 

smám saman að kynnast Ósk. Mánaskóli hefur alltaf lagt mikla áherslu á að koma í veg 

fyrir alls kyns fordóma og helsta leið skólans var að tengja Ósk og nemendur í hennar 

bekk saman, bæði í sérdeildinni og almenna bekknum. Ósk fékk reglulega að bjóða 

nokkrum nemendum með sér inn í sérdeild en með því fengu börnin að kynnast og 

tengjast og sérdeildin var gerð jákvæð fyrir nemendur í almennum bekk. Þóra segir að 

hún leggi mikla áherslu á að dóttir hennar fái að spreyta sig í öllu í skólanum og ef það 

gangi ekki fái hún að gera hluti á eigin forsendum. 

Þóra segir að hennar sýn á skóla án aðgreiningar sé helst að öll börn fái jöfn tækifæri 

til náms í þeim skóla sem þau kjósa:  

...að allir séu jafnir og fái einmitt jöfn tækifæri til þess að læra […] skóli án 

aðgreiningar að þá hefði ég einmitt haldið bara að allir, sama hvaða 

greiningar og þú veist hvort að það sé einhver fötlun eða hvað þau eiga að 
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geta verið í sama skólanum […] ég er ekki fylgjandi því að troða krökkum sem 

geta ekki lært á sérstað sem er eins og geymslustaður, að þau þurfa kannski 

bara aðrar aðferðir til þess að læra þannig að ég er svona svolítið út um allt 

með þetta en jú skóli án aðgreiningar hjá mér, í mínum huga er að allir hafi 

jöfn tækifæri til þess að læra þú veist sama og sem sagt eftir þeirra getustigi 

sko... (Þóra). 

Þóra segir að hún hafi alltaf tileinkað sér jákvætt hugarfar og reynt að innræta dóttur 

sinni slíkt hið sama. Það hafi starfsfólk skólans einnig gert og það hafi gert gæfumuninn í 

upplifun þeirra mæðgna af skólagöngu Óskar. 

4.1.4 Saga Ágústu 

Ágústa er móðir Evu og hún segir frá skólagöngu dóttur sinnar. Ágústa er 41 árs, gift og 

þriggja barna móðir. Hún er nú háskólanemi en var útivinnandi síðustu sex ár áður en 

hún hóf nám. Þar á undan var hún heimavinnandi eftir að börnin fæddust. Þorsteinn, 

maður Ágústu, er kerfisfræðingur. Börn Ágústu og Þorsteins eru Eva 22 ára, stúlka sem 

er 18 ára og drengur sem er 17 ára.  

Ágústa lýsir Evu sem skemmtilegri ungri konu sem hafi gaman af því að vera innan um 

fólk, þá helst fullorðna einstaklinga. Hún segir að Eva hafi mikinn áhuga á því að veiða og 

á hverju vori verður Eva mjög spennt fyrir veiðitímabilinu sem framundan er með 

hækkandi sól. Eva hefur gaman af tónlist og Ágústa segir að dóttir hennar syngi allan 

daginn og sé mjög fljót að læra söngtexta. Eva hefur einnig gaman af dýrum eins og 

fjölskyldan öll enda eru nokkur dýr á heimili þeirra. Eva, dóttir Ágústu, er greind með 

ódæmigerða einhverfu, miðlungs þroskahömlun og hreyfiþroskaröskun. Eva var fyrst 

greind með athyglisbrest og ofvirkni (e. Attention Deficit Hyperactivity Disorder eða 

ADHD) á fjórða ári. Níu ára var hún greind með ódæmigerða einhverfu og væga 

þroskahömlun en um 14 ára aldur varð breyting á greiningunni, úr vægri þroskahömlun í 

miðlungs þroskahömlun. 

Eva hefur verið í fjórum grunnskólum í þremur bæjarfélögum sem hér eftir verða 

kallaðir Vindaskóli, Dalaskóli og Bjargarskóli, seinasta árið í grunnskóla var Eva í sérskóla 

sem verður hér eftir kallaður sérskóli. Einnig hefur hún lokið námi í framhaldsskóla sem 

staðsettur er í bæjarfélagi hennar og verður hér eftir kallaður Brautarskóli. Eva hóf 

grunnskólagöngu sína árið 2000 og lauk henni árið 2010. Það sama ár fór hún á 

starfsbraut í framhaldsskóla og lauk því námi árið 2014. Í dag er hún í fullri vinnu í gegnum 

hæfingarstöð í sínu bæjarfélagi.  
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Grunnskólaganga Evu gekk misvel að sögn Ágústu og meirihluta af grunnskólagöngu 

Evu upplifði Ágústa frekar neikvætt, sér í lagi vegna skorts á úrræðum. Eva var í frístund 

eftir skóla í þeim grunnskólum sem hún sótti en á tímabili var frístundin í öðru bæjarfélagi 

en grunnskólinn. Eva var alla grunnskólagöngu sína í sérdeild innan almenns grunnskóla 

nema seinasta árið en þá var hún í sérskóla. Ágústa segir að leikskólaganga Evu hafi 

gengið brösuglega og þar af leiðandi vildi hún að Eva færi í sérdeild í almennum 

grunnskóla en ekki í almennan bekk. Fjölskylda hennar og margir vinir töldu að Eva gæti 

alveg farið í almennan bekk en því voru foreldrar hennar ekki sammála og skráðu hana í 

sérdeild í Vindaskóla sem er í þeirra bæjarfélagi, nálægt heimili þeirra en samt ekki þeirra 

hverfisskóli. Fyrstu þrjú árin var Eva í sérdeildinni þar og gekk ágætlega, hún náði tökum 

á flestu í náminu og telur Ágústa að einstaklingurinn sem stjórnaði sérdeildinni í 

Vindaskóla hafi án efa haft mikið um það að segja hvernig Evu gekk námslega:  

...okkur fannst hún bara ekki eiga erindi í almennan bekk, 20–30 manna bekk. 

Ég sá það fyrir mér að það myndi aldrei ganga og það gekk mjög vel í 

Vindaskóla og hún lærði að lesa og skrifa en eftir að hún hætti í Vindaskóla 

hefur hún hvorki kunnað að lesa né skrifa, sá uhhh sú færni bara hvarf en það 

er búið að reyna það öll þessi ár að kenna henni, þú veist hún getur lesið 

svona þriggja, fjögurra stafa orð, ekki mikið meira sko en hún getur ekki lesið 

sér til gagns... (Ágústa). 

Sérdeildin í Vindaskóla var lögð af og færð yfir í Dalaskóla sem staðsettur er í sama 

bæjarfélagi en fjær heimili þeirra. Þar var Eva í eitt ár. Ágústa sagði að sá sem stjórnaði 

sérdeildinni í Vindaskóla hefði hætt þegar deildin þar var lögð niður og annar yfirmaður 

tekið við henni þegar hún færðist yfir í Dalaskóla. Nýi yfirmaðurinn hafði ekki reynslu á 

þessu sviði og að mati Ágústu hefði verið æskilegra að ráða til starfsins einstakling með 

meiri reynslu. Allt sem sneri að starfinu var bæði yfirmanninum og starfsfólki Dalaskóla 

nýtt og Ágústu fannst Eva vera eins konar tilraunardýr fyrir deildina í þessum skóla. Henni 

fannst það ekki heppilegt fyrir dóttur sína enda datt færni Evu niður námslega séð það ár 

sem hún var í Dalaskóla.  

Þegar Eva var í Dalaskóla var ákveðið, að beiðni Greiningarstöðvarinnar og í samráði 

við bæði foreldra Evu og Dalaskóla, að hún yrði færð í einhverfudeild Bjargarskóla sem er 

almennur grunnskóli í öðru bæjarfélagi. Eva var í þeim skóla í fimm ár. Ágústu fannst 

Bjargarskóli vera ágætur en að hann væri staðnaður, bæði hvað varðaði aðbúnað í 

skólanum og námsefni sem var notað. Hún talaði um að sama námsefnið hefði verið 

notað í um 20 ár og að margt starfsfólkið hefði unnið þar í 20 ár. Telur Ágústa að það sé 
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ein af ástæðum þess að engar nýjungar voru í deildinni. Ágústu fannst hún knúin til að ná 

fram breytingum fyrir dóttur sína og fékk aðstoð sérfræðings frá Bandaríkjunum til þess 

að umturna sérdeildinni og gera hana betri fyrir börnin og nútímavæða hana en Eva hætti 

í skólanum áður en breytingarnar náðu í gegn.  

Seinasta árið í grunnskóla var Eva í sérskóla. Þegar Eva var í 9. bekk fór hún í endurmat 

á Greiningarstöðinni og töldu sérfræðingar þar að högum hennar yrði best mætt í 

sérskóla. Ágústa sagði að hún hefði blómstrað í sérskóla, bæði náms- og félagslega og að 

sérfræðingar Greiningarstöðvarinnar hefðu sagt við sig að „eftir á að hyggja hefði hún átt 

að fara fyrr þangað“ (Ágústa) því að félagslega blómstraði Eva í sérskólanum, annað en 

hún gerði í Dalaskóla og Bjargarskóla.  

Eftir að grunnskólagöngu lauk fór Eva í framhaldsskóla í sínu bæjarfélagi. Þar stundaði 

hún nám á starfsbraut sem er sniðin að þörfum einstaklinga sem geta hvorki náms- né 

félagslega stundað almennt nám í framhaldsskólum. Ágústa segir að fyrstu tvö árin hafi 

gengið brösuglega en svo hafi allt í einu birt yfir Evu og henni farið að líða vel í skólanum. 

Segir Ágústa það skipta miklu máli fyrir allt sem á eftir kom. 

Upplifun Ágústu af skólagöngu Evu nær yfir langt tímabil og skóli án aðgreiningar er 

ekki stefna sem Ágústa hefur reynslu af. Hún telur að stefnan sé ekki raunhæf, það sé 

ekki til fjármagn til þess að framfylgja henni eins og þarf að gera og að starfsfólk og skólar, 

samkvæmt hennar reynslu, séu í raun ekki tilbúin fyrir þessa stefnu þótt hugtakið sé 

fallegt: 

...ég hef aldrei upplifað að það væri unnið eftir þessu, aldrei, og ekki með 

neitt af börnunum mínum þannig, já, ég bara hélt að þetta hefði fallið um 

sjálft sig, þessi ágæta hugmynd sem er kannski frekar óraunhæf […] ef að ég 

væri með hana sjálfa sex ára núna og myndi heyra þetta hugtak myndi ég 

örugglega halda að þetta væri rosalega sniðugt, af því að hún sex ára er ekkert 

í líkingu við það sem koma skal, þú veist, hún er miklu auðveldari sex ára 

heldur en með svo árunum, þú veist, hún er allt öðruvísi, þú veist, hún hefði 

örugglega verið alveg allt í lagi í tvö ár […] rosa mörg börn geta bara verið í 

venjulegum skóla og þú veist geta bara gert hérna rosa margt bara eins og 

jafnaldrarnir en það er ekki fyrr en þau eru aðeins eldri oft sem að 

mismunurinn verður... (Ágústa). 

Ágústa talar um að það sé ekki nema ár síðan hún var með barn í grunnskóla og hún hafi 

ekki orðið vör við stefnuna um skóla án aðgreiningar. Hún telur skólann bera ábyrgð á 

því þar sem þetta sé stefna sem skólinn eigi að vinna eftir.  
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Af frásögnum viðmælenda má sjá að upplifun þeirra af skólagöngu barna sinna er 

jákvæð nema upplifun Ágústu af skólagöngu Evu. Hægt er að draga þá ályktun að 

upplifun Ágústu sem er frekar neikvæð sé jafnvel vegna þess hversu langt er síðan Eva 

var í grunnskóla og að einhverjar breytingar hafi átt sér stað í menntamálum á Íslandi 

síðan Eva hóf grunnskólagöngu. 

4.2 Þjónusta 

Fjórir af fimm foreldrum eru sammála því að skóli barna þeirra hugi að þeim þörfum sem 

börn þeirra hafa. Telja foreldrarnir að skólinn komi til móts við börnin á þeirra forsendum 

og geri þannig upplifun af skólanum sem ánægjulegasta. Í frásögnum fjögurra 

viðmælenda í rannsókninni kom í ljós að upplifun þeirra af þjónustu sem börnum þeirra 

stendur til boða í skólanum er góð og vel hefur verið haldið utan um mál barnanna. Í þeim 

tilfellum þar sem börnin eru í sínum heimaskóla eða í almennum grunnskóla þar sem 

sérdeild er staðsett stendur ekki til boða að viss þjónusta sé veitt innan skólans og þurfa 

þá foreldrar að sækja hana fyrir börn sín utan skóla og skólatíma. Má þar nefna þjónustu 

eins og talþjálfun, iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun. Eina tilfellið þar sem þessa þjónustu var 

að finna innan skólans var í sérskólanum sem Eva stundaði nám í. Í hinum fullkomna 

heimi væri þessi þjónusta innan skólans á skólatíma, að mati foreldranna. Í þessum kafla 

verður fjallað um skóla sem þátttakendur völdu fyrir börn sín og þá þjónustu sem börn 

þeirra fá í skólanum. 

4.2.1 Val á skóla 

Í frásögnum þátttakenda kemur fram að foreldrar tveggja barna telja að valið hafi ekki 

verið þeirra þegar þau óskuðu eftir plássi í einhverfudeild fyrir börn sín og í einu tilfelli 

hafi verið tekin ákvörðun þvert á ráðleggingar fagaðila og foreldra. Emma, móðir Sunnu, 

segir:  

...ég hefði viljað að hún hefði fengið bara pláss í einhverfudeildinni þú veist 

af því að það var það sem ég lagði upp með […] ég var að sækja um fyrir hana 

í einhverfudeild af því að ég tel að það sé besti kosturinn fyrir hana […] af því 

að það voru allir sem mæltu með því, foreldrar og fagaðilar í leikskólanum og 

meira að segja starfsfólkið í einhverfudeildinni þú veist sem var búið að koma 

og heimsækja hana… (Emma). 

Í sögu Emmu kemur einnig fram að hún hafi orðið reið þegar dóttur hennar var synjað 

um pláss í einhverfudeildinni, sérstaklega vegna þess að Emma var svo viss um að Sunna 
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kæmist inn að hún var ekki með neitt val á skóla til vara. Emma telur að ástæðan fyrir því 

að Sunna komst ekki að í einhverfudeildinni hafi verið plássleysi frekar en að högum 

Sunnu væri betur borgið í almennum bekk eins og fram kom í synjunarbréfinu. 

Emma segir frá því að hún hefði viljað að Sunna hefði hafið grunnskólagöngu sína í 

einhverfudeild þrátt fyrir að í einhverfudeildinni væru einungis drengir. Hún er hrædd 

um að ekki muni ganga nógu vel í almennum bekk hjá Sunnu og að of miklar kröfur verði 

gerðar til hennar. Emma telur að betra hefði verið að upplifun Sunnu af skólanum yrði sú 

að það gengi svo vel í einhverfudeild að hún myndi færast yfir í almennan bekk, frekar en 

að fara úr almennum bekk yfir í einhverfudeild. Emma er enn á þessari skoðun þó að 

Sunnu vegni, enn sem komið er, ágætlega í almennum bekk. Hún veit þó að bilið á milli 

Sunnu og jafnaldra breikkar þegar líður á skólagönguna og telur því að endurskoða þurfi 

stöðuna hjá Sunnu seinna meir. Emma veltir fyrir sér að kannski muni Sunna færast yfir í 

einhverfudeildina ef ekki gengur sem skyldi í almennum bekk. Emma segist nú þegar sjá 

bilið breikka smám saman á milli Sunnu og jafnaldra hennar og hún sjái hana jafnvel fyrir 

sér í Klettaskóla í framtíðinni. 

Ágústa, móðir Evu, talar um svipaða reynslu, þar sem raunverulegt val foreldra sé ekki 

eins raunverulegt og margir halda. Ágústa segir að grunnskólarnir sem Eva hafi stundað 

nám við hafi verið val Greiningarstöðvarinnar og að þau, foreldrar Evu, hafi í raun fylgt 

Greiningarstöðinni blint í þeim málum. Hún talar einnig um að þegar hún horfi til baka 

hefði hún viljað að Eva hefði farið beint í sérskólann þar sem hún var seinasta árið sitt í 

grunnskóla því að þar hafi hún virkilega blómstrað á jafningjagrundvelli. Ágústa segir að 

fagaðili sem sá um mál Evu hjá Greiningarstöðinni hafi verið sama sinnis og að eftir á að 

hyggja hefði Eva í raun átt að fara mun fyrr í sérskólann. 

Þóra, Elín og Ari segja að valið hafi verið þeirra og að þau sjá ekki eftir því vali. Ósk er 

í almennum bekk í grunnskóla, sem er staðsettur nálægt heimili þeirra, en innan hans er 

einhverfudeild. Helgi er í sínum heimaskóla.  

Elín og Ari segja að þau hafi fengið ráðleggingar hjá móður Ara sem lengi starfaði í 

sérdeild í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu en var komin á eftirlaun. Hún hafi farið í 

gegnum allt ferlið og farið með þeim í heimsókn í einhverfudeild þar sem hún þekkti til. 

Þar hafi starfsmaður farið ofan í saumana á öllu sem tengdist deildinni og því hvernig hún 

væri starfrækt í samvinnu við almennan bekk. Ari talar um að það hafi hjálpað þeim mikið 

í ákvörðunartökunni en þau voru tilbúin til þess að flytja í annað hverfi eða bæjarfélag til 

þess að búa nálægt góðum skóla fyrir börn sín:  
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...það gaf okkur svona einhvern veginn svolítið meira öryggi að vita til þess að 

það væri svona úrræði og það væri hægt að fara inn í svona úrræði ef að þetta 

gengi ekki upp okkur fannst bara mjög einhvern veginn lógískt þú veist að 

prófa þetta og ekki ákveða þú veist fyrirfram að hann væri ekki eða myndi 

ekki fitta þar inn sko og þú veist við sjáum bara engan veginn eftir þeirri 

ákvörðun í rauninni það er búið að ganga bara mjög vel... (Ari). 

Í sögu Þóru kom fram að hún hafi fengið val um að setja Ósk í einhverfudeildina í 

Mánaskóla. Hún tók strax þá ákvörðun að skoða með opnum huga bæði hverfisskólann 

og Mánaskóla en þeir eru báðir staðsettir nálægt heimili þeirra mæðgna. Það kom í raun 

ekki til greina af hálfu foreldra Óskar að setja hana í hverfisskólann þar sem þeim þótti 

hann of stór og með alltof mörg börn í hverjum bekk. Einnig segir Þóra að 

sérkennsluaðstaðan hafi verið í hálfgerðum kústaskáp í kjallaranum sem tveir 

einstaklingar kæmust með naumindum inn í. Aftur á móti hafi Mánaskóli verið smærri og 

að hennar mati hentaði hann betur til þess að mæta þörfum Óskar. Þar voru fagaðilar í 

sérdeildinni og færri nemendur í hverjum bekk og sér hún alls ekki eftir þeirri ákvörðun 

þar sem hún er afar ánægð með starfið í Mánaskóla og það sem þar hefur verið gert fyrir 

þroska Óskar náms- og félagslega. 

4.2.2 Þjónusta innan skóla 

Sú þjónusta innan skólanna sem þátttakendur tala um í sögum sínum er helst að 

stuðningur fylgi börnum þeirra á skólatíma, sérkennarar séu með aðsetur innan skólans 

og þroskaþjálfar séu starfandi þar sem einhverfudeild er staðsett innan skólans. 

Ferðaþjónusta fatlaðra keyrir þrjú af fjórum barnanna til og frá skóla. Í öllum sögunum 

segja viðmælendur að stuðningsfulltrúar sem ráðnir hafa verið til þess að fylgja 

börnunum innan skólans hafi í flestum tilfellum verið ungir einstaklingar og ómenntaðir 

í umönnun barna. Foreldrarnir segja allir að meira máli skipti að stuðningurinn nái til 

barnsins, að stuðningurinn veiti barninu þannig þjónustu að því líði vel og að það séu 

framfarir hjá barninu, sama hversu litlar þær séu. Elín kemst þannig að orði um þetta: 

„Mér finnst skipta meira máli bara einstaklingurinn, hvernig týpa hann er og hvort hún 

nái til Helga, mér finnst það ekki alltaf vera sko hversu mikið þú ert menntaður, mér finnst 

það ekki skipta öllu máli“ (Elín).  

Öll börnin byrjuðu með stuðning í skólanum að hluta en í þremur tilfellum hefur sá 

stuðningur aukist þannig að barnið er alltaf með stuðning með sér. Í einu tilfelli er 

stuðningurinn til taks ef þarf og fylgst er með barninu úr fjarlægð. Foreldrarnir telja að 

stuðningur sé nauðsynlegur til þess að aðstoða kennarann vegna þess að hvorki sé 
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sanngjarnt fyrir þeirra börn né aðra nemendur að kennarinn sé sá eini sem hugi að 

þörfum allra barnanna í bekknum öllum stundum:  

...stuðningsfulltrúinn sem hann er með er alveg frábær en hérna en það er 

alveg til í dæminu að upplifa það að þú veist ef að kennarinn hefði sem sagt 

kannski ekki verið með þetta attitude eða þannig að þá hefði mögulega 

stuðningurinn jafnvel hjálpað honum of mikið, þú veist, stýrt honum of mikið 

[…] ég veit svo sem ekki hvernig það er, þú veist, ef að Helgi hefði verið með 

annan kennara sem hafði haft annað viðhorf að kannski hefði það þróast bara 

þannig að stuðningurinn hefði bara verið með Helga […] það er alveg sjens á 

því og það er örugglega langþægilegast fyrir kennarann ef það er kannski 

svona challenging einstaklingur... (Ari). 

Ágústa segir að Eva hafi strax frá unga aldri þurft manninn með sér vegna þess hve 

illa Eva réð við aðstæður í skólaumhverfinu. Hún segir að Eva hafi lengi vel verið 

árásargjörn og hafi margoft reynt að stinga af úr skólanum þegar aðstæður voru þannig 

að henni leið ekki vel. Ágústa nefnir einnig að Eva hafi í raun heldur ekki getu til þess að 

koma sér á milli staða, líkt og milli skólastofa, og að Eva ráði ekki við of mikið áreiti sem 

er t.d. í matartíma í skólum. Því hafi stuðningur allan daginn verið það sem dóttir hennar 

hafi þurft mest á að halda í skólagöngunni:  

...hún hefur náttúrulega eiginlega átt erfitt með allar athafnir hins daglega lífs 

bara alltaf þú veist […] og eins bara með að skipuleggja allt í, þú veist, í 

tengslum við námið, hún getur ekkert græjað töskuna sína sjálf […] þurft 

aðstoð bara við allt... (Ágústa). 

Sömu sögu er að segja af Sunnu en hún er einnig með stuðning allan daginn í 

skólanum og í gæslu eftir skóla. Emma segir að á fyrsta fundinum með skólanum áður en 

skólastarfið hófst hafi skólinn talið að Sunna þyrfti ekki eins mikinn stuðning og Emma 

bað um en eftir um það bil þrjá daga í skólanum hafi stuðningur allan daginn verið það 

eina í stöðunni. Sunna ræður ekki við að vera ein í skólanum þó að einungis sé um stutta 

stund að ræða. Emma bað sérstaklega um kvenkyns stuðning vegna þess að Sunna er 

ekki komin með fulla getu til þess að sjá sjálf um klósettferðir og hefur heldur ekki getu 

til þess að klæða sig sjálf fyrir skólasund. Sunna er í frístund eftir skóla í einhverfudeildinni 

og er sá sem er með stuðninginn á skólatíma einnig í vinnu þar eftir hádegi. Til þess að 

venja Sunnu á að takast á við óvænt atvik bað Emma um að starfsfólkið í 

einhverfudeildinni myndi skiptast á um að hugsa um Sunnu í gæslunni því að hún hefði 
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þann vana að festa sig við ákveðnar manneskjur. Það væri slæmt fyrir Sunnu í þeim 

tilfellum að stuðningsaðilinn yrði veikur eða í fríi frá vinnu en sú var reynslan af 

leikskólanum þar sem Sunna átti það til að vera kröfuhörð á að hafa sömu manneskju til 

stuðnings þar.  

Þjónusta er umræðuefni sem kom ítrekað fram þegar foreldrarnir töluðu um börnin 

og skóla barnanna, allt frá því að velja rétta skólann fyrir barnið til þeirrar þjónustu sem 

barnið fær og hefur fengið innan sem utan skóla. Fjórir af fimm foreldrunum eru ánægðir 

með þá þjónustu sem barn þeirra hefur fengið. Allir þátttakendur nefna þó að í hinum 

fullkomna heimi væri öll þjónusta staðsett innan skólans. 

4.3 Upplýsingar 

Allir viðmælendurnir eru sammála því að upplýsingagjöf og fræðsla um einhverfu til 

starfsfólks skólanna, samnemenda og foreldra þeirra sé nauðsynleg til að skólaganga 

barna þeirra verði farsæl. Þau telja að fræðsla sem nemendur í skólanum fá um 

einstaklinga sem þurfa sérúrræði geti átt þátt í því að útrýma aðgreiningu. Hér í þessum 

kafla verður fjallað um samskipti heimilis og skóla, aðgengi og miðlun upplýsinga og 

fræðslu. 

4.3.1 Samskipti heimilis og skóla 

Hægt er að sjá af svörum viðmælenda að þeir telji mikilvægt að samskipti á milli heimilis 

og skóla séu góð og að þau samskipti séu grundvöllur þess að barni líði vel í skólanum. 

Þeir leggja ríka áherslu á að samskiptin séu tíð, hvort sem þau eru í formi teymisfunda, 

tölvupóstssamskipta eða með samskiptabók.  

Einn viðmælenda nefnir að regluleg samskipti á milli heimilis og skóla séu einnig góð 

til þess að eyða óvissu foreldra um ýmis atriði varðandi skólagöngu barnsins. Annar 

viðmælandi nefndi að honum fyndist óþægilegt að hitta ekki starfsfólk grunnskólans á 

hverjum degi eins og þegar dóttir hans var í leikskóla, að sú breyting sem verði þegar 

börn fara úr leikskóla og yfir í grunnskóla hafi þau áhrif að samskipti hans og starfsfólks 

grunnskólans eru ekki eins tíð og þau voru meðan barnið var í leikskóla: 

...mér fannst rosa óþægilegt þegar hún byrjaði í skólanum einhvern veginn af 

því að maður var vanur að koma með hana og sækja hana í leikskólann á 

hverjum einasta degi og hitta starfsfólkið og tala við það um hvernig hafði 

gengið og þú veist bera á milli fréttir og hún náttúrulega er ekkert mikið að 

því að segja mér hvað er í gangi yfir daginn […] mér fannst svolítið óþægilegt 
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svona að vita ekki hvernig gengi og vita ekki hvað var að gerast og við tókum 

upp svona samskiptabók... (Emma). 

Annar viðmælandi nefnir að skólinn leggi mikla áherslu á samskipti milli heimilis og 

skóla og að börnin gefi líka foreldrum upplýsingar um þeirra hagi í skólanum:  

...þau líka bara voru dugleg alltaf að hringja í okkur eða senda tölvupóst og 

ég fékk alveg status bara update á hverjum einasta degi til að byrja með þú 

veist svo þegar þau voru að kenna henni að senda tölvupóst þá var það hún 

sem að sendi mér tölvupósta þú veist hvernig dagurinn hefði verið og var 

þarna líka skrifað í dagbækurnar... (Þóra). 

Af svörum viðmælenda sést að samskipti eru af hinu góða og að báðir aðilar ættu að 

hafa frumkvæði að því að stuðla að því að svo sé. Samskipti eru undirstaða þess að vita 

hvernig barninu gengur í skóla og hvernig líðanin er hjá því. Með samskiptum er einnig 

hægt að komast hjá meðal annars árekstrum sem geta orðið á milli barns og skóla sem 

og á milli barns og heimilis. Má því ætla að mikið sé lagt upp úr samskiptum hjá 

þátttakendum og skóla barna þeirra til þess að bæta stöðu barnanna.  

4.3.2 Aðgengi og miðlun upplýsinga 

Þegar börn færast úr leikskóla upp í grunnskóla skiptir máli að fólk sé upplýst um hvernig 

það fer fram og hvað hægt sé að gera til þess að sú breyting verði sem ánægjulegust fyrir 

barnið. Allir viðmælendurnir sögðu að þeir hefðu fengið þær upplýsingar hjá 

Greiningarstöðinni að hægt væri að sækja um fyrir þau í einhverfudeild, aftur á móti 

þyrftu þeir að kynna sér málin sjálfir. Ágústa nefnir að hún hafi í raun fylgt ráðleggingum 

Greiningarstöðvarinnar blint og að hún hefði viljað fá meiri og betri upplýsingar á sínum 

tíma. Emma talar um að hún hafi þurft að afla sér upplýsinga sjálf um flest en þó hafi 

Greiningarstöðin og þjónustumiðstöðin aðstoðað hana að hluta með upplýsingar um þá 

þjónustu sem dóttir hennar á rétt á: 

...það var kona frá sem uhhh sem sagt fundaði alltaf með okkur á 

leikskólanum sem er frá Reykjavíkurborg sem var þarna uhhh nefndi 

einhverja skóla og svona við mig en ég gúglaði þetta bara eiginlega og hafði 

sjálf samband upp á að fá að skoða og svona, þetta var sem sagt svolítið mikið 

að mínu frumkvæði... (Emma). 

Flestir viðmælendur nefndu að upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er fyrir börnin 

sé ekki aðgengileg og að þörf sé á því að bæta bæði aðgengi að upplýsingum og miðlun 
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upplýsinga til foreldra. Emma segir „ég hef svo sem ekkert verið að þú veist eitthvað 

sækjast eftir því að þarna að upplýsingaflæðið sé betra en það væri eiginlega gott að vita 

meira“. 

4.3.3 Fræðsla 

Fræðsla er besta vopnið í að koma í veg fyrir hræðslu við hið óþekkta. Í svörum Ara og 

Elínar kom fram að fræðslan um þeirra barn hefði án efa skilað góðum árangri, bæði fyrir 

barnið sjálft og samnemendur þess. Þóra er á sömu skoðun og Ari og Elín, þau telja að 

með fræðslunni geti hin börnin betur skilið af hverju þurfi stundum að taka meira tillit til 

þeirra barna í vissum aðstæðum. Þau telja að þakka megi stefnu kennara og skóla að 

fræðslan um börn þeirra til samnemenda hafi haft jafn jákvæð áhrif og raun ber vitni, 

Þóra segir: 

...það er verið að útskýra fyrir krökkunum alveg frá því að þau eru sex ára 

hvað einhverfa er og þú veist það er verið að kenna þeim að vera ekki með 

fordóma gagnvart krökkunum […] mér finnst það skipta rosalega miklu máli 

af því að ég man ekki eftir því að mér hafi verið kennt þetta og sjálf var ég 

með fordóma […] það er sniðugt að vera að kenna þetta frá sex ára þú veist 

þannig að fordómarnir í rauninni eru upprættir áður en þeir koma […] það var 

einhver bæklingur sem var bara, ég held að hann hafi verið látinn ganga í 

bekknum... (Þóra).  

Þóra telur að það geri engum gagn að fela einhverfugreiningu dóttur sinnar, hvorki henni 

né öðrum. Segir hún að engin skömm sé að því að vera aðeins öðruvísi en flestir og án 

efa ekki neikvætt og hefur hún ítrekað sagt dóttur sinni að það sé enginn venjulegur. Ari 

og Elín hafa svipaða sögu að segja varðandi fræðslu um einhverfugreiningu Helga: 

...Við höfum alltaf frá upphafi bara passað upp á það að allir viti af þessu að 

hann sé einhverfur ég veit ekki hversu mikið hann átti sig á því að hann sé 

sjálfur einhverfur við höfum alveg talað um það við hann sko […] ég held að 

það sé líka bara að við séum heppin með foreldra barnanna sko ég held að 

þau hafi alveg passað upp á að tala um þetta við þau og svoleiðis... (Elín).  

Ari tekur undir þetta og nefnir einnig að fræðsla til allra geti meðal annars komið í veg 

fyrir einelti, hvort sem um fræðslu í skólakerfinu er að ræða eða fræðslu til samnemenda 

og foreldra þeirra. Að mati Ara og Elínar skynja bekkjarfélagar Helga að hann sé ekki alveg 

eins og aðrir og taka honum eins og hann er og að miklu leyti sé það fræðslunni í 
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skólanum að þakka. Emma segir í frásögn sinni að hún telji samnemendur Sunnu ekki 

skilja þetta því að þeir séu enn það ungir. En hún vonar að skilningur samnemenda á 

aðstæðum Sunnu komi með auknum þroska. Ágústa segir að ekki hafi mikið verið rætt 

um þessi mál á sínum tíma en hana gruni að stríðnin sem Eva hafi orðið fyrir þegar hún 

var ung hafi verið vegna hræðslu við það sem samnemendur þekktu ekki og skildu ekki.  

Heyra má að þátttakendum finnst fræðsla og upplýsingar skipta höfuðmáli í 

samskiptum og til þess að koma í veg fyrir fordóma. Heimili og skóli þurfi að vinna saman 

að því að skólaganga barna þeirra verði eins og best verði á kosið. 

4.4 Félagsleg úrræði 

Eitt af þeim þemum sem stóð upp úr í frásögnum viðmælenda var félagsleg staða 

barnanna, hvort sem það var innan skóla eða utan. Allir viðmælendurnir hafa á einum 

eða öðrum tíma verið með börn sín í félagsstarfi. Þeir telja að félagslegt starf sé af hinu 

góða fyrir börnin og það sé í flestum tilfellum gott starf sem börn þeirra hafi farið í, þó 

svo að meira mætti vera í boði og mætti vera aðgengilegra. Allir viðmælendurnir segja 

frá því að börn þeirra hafi ekki verið félagslega sterk í leikskóla og tvö barnanna hafi ekki 

náð sér á strik félagslega en hin tvö eru aftur á móti frekar sterk félagslega núna. Hér á 

eftir verður farið yfir félagslega stöðu barna viðmælenda, bæði innan sem utan skóla og 

þau félagslegu úrræði sem standa börnum þeirra til boða.  

4.4.1 Félagsleg staða innan skóla 

Félagsleg staða innan skóla er undirstöðuatriði þess að börnum líði vel í skólanum að mati 

viðmælenda. Að taka þátt í því félagslega starfi sem býðst og vera hluti af hópnum er það 

sem allir foreldrarnir vilja fyrir sín börn. Þegar viðmælendur sögðu frá hvað þeir teldu 

skipta mestu máli í námi og kennslu barna þeirra voru frásagnirnar einróma, að þeim liði 

vel og að komið væri til móts við þau á þeirra forsendum. Ari og Elín eru sammála því að 

viðhorf skólans og allra þeirra starfsmanna sem koma að námi og kennslu Helga hafi átt 

stóran þátt í því hve vel að vígi hann standi félagslega innan skólans. Elín og Ari segja að 

Helgi sé mjög heppinn með vinahóp og bekkjarfélaga og að hann eigi auðveldara með að 

umgangast aðra sökum þess hversu vel hann stendur félagslega: 

...Við erum einhvern veginn alltaf að hugsa hvað hann er í rauninni á betri 

stað en maður kannski óttaðist eða, eða svona betri stað en maður þorði að 

vona einhvern veginn svona, hann á sína vini og hérna auðvitað sér maður 

alveg það er svona getumunur og annað sko þú veist og það er samt allt 

öðruvísi en þetta eru samt alveg vinir hans og, þú veist, þeir taka honum eins 
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og hann er, rosalega heppinn með bekk […] ég veit ekki hvort að það sé, það 

er náttúrulega að einhverju leyti því að þakka að, þú veist, að þetta eru bara 

flottir kennarar sem eru með hópinn, þetta eru rosalega góðir krakkar, taka 

honum bara eins og hann er og hérna hann fær að gera allt með þeim... (Ari). 

Ágústa segir í sögu sinni að Eva hafi aldrei verið sterk félagslega og aldrei átt neina 

vini að ráði. Ágústa talar um að Eva hefði jafnvel getað eignast vini á jafningjagrundvelli 

ef hún hefði farið fyrr í sérskóla því að ekki hafi verið mikið um jafningja í sérdeildum sem 

Eva var í. Þar voru yfirleitt bekkjarfélagar hennar mun yngri en hún og hræddust hana. 

Nefnir hún að hennar markmið hafi verið og sé enn að Evu líði vel í þeim aðstæðum sem 

hún er í:  

...staðan var orðin þannig að við urðum bara að einblína á að henni liði vel 

þannig að, hún hafði það ekkert gott og bara alla skólagönguna og þangað til 

á öðru ári í framhaldsskóla […] hún hefur náttúrulega aldrei átt svo sem 

þannig vini, þú veist, það hefur stundum komið smá tímabil […] hún hefur 

bara alltaf sótt í starfsfólkið eða miklu yngri krakka þú veist þannig að hún 

svona, hún hefur eiginlega aldrei átt samleið með jafnöldrum sínum […] á 

tímabili þarna þegar hún var yngri þá var hún rosa mikið að spá í af hverju 

hún ætti ekki vini og ætlaði að eignast vini, þá reyndar byrjaði hún að leggjast 

út á götu og eitthvað svona af því þú veist þá komu svo margir krakkar að gá 

og láta hana standa upp og svona... (Ágústa).  

Emma hefur svipaða sögu að segja og Ágústa. Emma segir að Sunna sé ekki sterk 

félagslega og eigi enga vini. Sunna hefur ekki fulla getu til þess að tengja nöfn við andlit 

og þar af leiðandi er erfiðara fyrir hana að tengjast samnemendum að mati Emmu. Emma 

talar einnig um að hún sé hrædd um að Sunna eignist ekki vini í skólanum sem hún er í 

núna þar sem hún tekur eftir mun á dóttur sinni og bekkjarfélögum, og er hún hrædd um 

að bilið breikki á milli dóttur hennar og bekkjarfélaganna. Telur hún að bestu líkurnar til 

þess að Sunna eignist vini séu ef hún er í skóla með börnum sem líkjast henni eins og til 

dæmis í einhverfudeild skólans þrátt fyrir að engar stúlkur stundi nám þar. Í leikskóla var 

þetta svipað þar sem Sunna tengdist ekki mörgum:  

...hún á þú veist hún á enga uhhh hún hefur ekki einhvern veginn eignast 

svona góðar vinkonur […] hún leikur oft með í hóp segja þær þú veist í 

skólanum en þarna, en svona ég held að hún sé bara ekkert á alveg sama þú 

veist þroskastigi og jafnaldrar þú veist þannig að það eru allir góðir við hana 
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og þú veist og passa upp á að hún sé með og svona en þetta er ekki alveg, þú 

veist, þetta er ekki svona jafningjavinátta... (Emma). 

Emma lagði upp með það strax í upphafi skólagöngu Sunnu að skólinn legði áherslu á 

félagslegu þættina hjá Sunnu og minni áherslu á námið sjálft því að, að hennar mati, gæti 

það alltaf komið seinna. Hún segir „mitt markmið með hennar skólagöngu er að hún komi 

heil út úr því og líði vel og sé ánægð og þarna hafi eignast vini […] hún hefur alveg sagt 

að henni vanti vinkonur“.  

Emma fann að þann tíma sem Sunna var í leikskóla breikkaði bilið milli hennar og 

jafnaldra hennar stöðugt og hún finnur að það heldur áfram að breikka í grunnskólanum 

og er hrædd um að það breikki of mikið fyrstu árin þar. Emma segist reyna að hugsa ekki 

of mikið um þetta en reglulega komi þessi hugsun upp hjá henni og hvað verði þegar fram 

líða stundir.  

Þóra segir í frásögn sinni að Ósk sé í raun ekki mjög sterk félagslega, að hún hafi ekki 

átt marga vini í gegnum árin en þrátt fyrir það hefur Ósk mikla þörf fyrir félagsskap, 

sérstaklega eftir að hún komst á unglingsárin, og hefur hún gaman af því að hanga með 

öðrum unglingum. Þóra segir að hún skipti sér ekki mikið af félagslífi Óskar í skólanum, 

reyni heldur að gefa henni tækifæri til þess að vera sjálfstæð og takast sjálf á við þær 

aðstæður sem skapast í því samhengi. Þóra segir að þær mæðgur séu miklar vinkonur og 

eigi góð samskipti og félagslífið í skólanum sé á ábyrgð Óskar svo lengi sem það gangi vel. 

Jafnframt segist Þóra treysta starfsfólki skólans til þess að láta sig vita komi eitthvað upp 

á.  

4.4.2 Félagsleg staða utan skóla 

Þátttaka í samfélaginu felur í sér þátttöku í félagslegu starfi. Allir viðmælendur segja frá 

því félagslega starfi sem börn þeirra hafa tekið þátt í og eru þátttakendur í núna. Tvö 

barnanna eru í sundi hjá Öspinni sem er Íþróttafélag fatlaðra og þroskahamlaðra. 

Foreldrarnir eru ánægðir með það starf og telja það mikilvægt fyrir þroska barnanna. 

Emma segir að hún sé að bíða eftir því að hópur verði settur saman af starfsfólki 

þjónustumiðstöðvarinnar, það er skólahópur með stelpum sem munu hittast í 

félagsheimilinu á vegum Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. Sunna dóttir hennar hefur 

einnig verið að æfa sund og á hljóðfæri og hefur það gengið misvel. Í sundinu hefur Sunna 

verið með börnum á svipuðu róli en tónlistarskólinn er sjálfstæður skóli. Emmu finnst 

nauðsynlegt að dóttir hennar sé í einhverju félagsstarfi utan skóla. Foreldrar Helga segja 

að hann sé virkur þátttakandi í félagsstarfi eftir skóla, bæði í frístund eftir skóla og í 

íþróttum utan skóla en hann æfir sund hjá Öspinni og fótbolta:  
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...við þarna alla vega lítum á það sem mjög mikilvægan part af hans degi, það 

er að komast í eitthvað svona félagslegt eftir skóla, eitthvað sem hann er 

svona eiginlega að eða svona hálfpartinn þvingaður til þess að leika og vera í 

kringum önnur börn í svona uppbyggilegu og skemmtilegu... (Ari). 

Þóra segir frá því að Ósk hafi til skiptis mikla félagslega þörf og enga en hún hefur 

alltaf verið mjög virk í íþróttum. Núna æfir hún sund og fótbolta með Öspinni og einnig 

bardagaíþrótt með ónefndu félagi. Þóra leggur mikla áherslu á að Ósk haldi í sjálfstæði 

sitt og reynir eftir fremsta megni að vera vakandi fyrir því að dóttir hennar haldi áfram 

að gera sitt besta bæði í og utan skóla.  

Í frásögn Ágústu kemur fram að félagslegum úrræðum utan skóla hafi í byrjun verið 

mjög ábótavant. Ágústa segir að í raun hafi ekki verið reiknað með því á árum áður að 

foreldrar barna með sérþarfir væru á vinnumarkaðnum. Ágústa talar um að hún hafi þurft 

að berjast fyrir því að eitthvert félagsstarf væri í boði fyrir dóttur sína eftir skóla en þegar 

frá leið hafi hún náð því í gegn að Eva fengi að taka þátt í félagsstarfi eftir að skóladegi 

lýkur:  

...mjög lengi vantaði eftirskólaúrræði, þú veist, hún var oft bara búin kl. eitt 

eða tólf jafnvel og svo var bara ekkert, þú veist, þeir vildu að hún færi í hérna 

svona heilsdagsskóla í […] úr […] sem var náttúrulega bara útilokað, þú veist, 

átti hún að fara 12 ára að fara í heilsdagsskóla í […] fyrir börn í 1.‒4. bekk […] 

þetta var eitthvað svo út úr kortinu að ætla að fara að setja hana þar eftir 

hádegið […] hún var sko komin í 6. bekk eða 7. bekk... (Ágústa). 

Ágústa segir að Eva hafi lokið 10. bekk í sérskóla og að þar hafi verið tekið inn í myndina 

að foreldrar þyrftu að vinna því að skóladagurinn þar hafi verið frá kl. 8–16. Innan skólans 

hafi verið öll sú þjónusta sem dóttir hennar þarfnaðist og þannig þyrfti það að vera því 

að ekki hefðu allir foreldrar tök á því að fara með börn í hvers kyns þjálfun utan skóla.  

Skólaganga Evu byrjaði fyrir þó nokkuð mörgum árum og segir Ágústa að ekki sé langt 

síðan hún þurfti að berjast síðast fyrir úrræði utan skóla fyrir dóttur sína. Eins og fram 

hefur komið kláraði Eva framhaldsskóla en þegar hún byrjaði þar voru engin úrræði fyrir 

hana eftir að hefðbundnum skóladegi lauk sem stundum var kl. 11. Áður en Eva byrjaði í 

framhaldsskóla fór Ágústa aftur af stað og barðist fyrir því að fá úrræði fyrir dóttur sína 

og segir „...þá fórum við náttúrulega af stað eins og svo oft áður og létum búa til úrræði 

fyrir framhaldsskólanema […] svona eins og heilsdagsskóla...“(Ágústa). 
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Greina má á ummælum viðmælenda að félagsleg þátttaka skipti miklu máli, ekki bara 

fyrir börnin heldur einnig fyrir foreldra. Telja foreldrarnir að börnunum líði betur í 

einhvers konar athöfnum utan skóla og hefur framboð á slíku aukist með árunum. 

4.4.3 Aðgengi úrræða 

Á árum áður voru afar fábreytt úrræði fyrir börn með sérþarfir. Eins og Ágústa nefnir hér 

á undan þurfti hún oftar en einu sinni að berjast fyrir því að dóttur hennar byðust einhver 

úrræði. Segir Ágústa að stundum hafi skortur á úrræðum ekki komið í ljós fyrr en hún 

nefndi það við skólana.  

Tímarnir hafa breyst að einhverju leyti samkvæmt frásögnum hinna foreldranna en 

þar kemur til að þjónustumiðstöðin hefur í sumum tilfellum komið meira inn í málefni 

fjölskyldna barna með sérþarfir.  

Emma kemur inn á það að félagsráðgjafi frá þjónustumiðstöðinni hafi reynst henni 

vel í hvers kyns úrræðum fyrir dóttur hennar:  

...félagsráðgjafinn okkar hjá þjónustumiðstöðinni bara alveg frábær með allt 

svona sko, ég hef rætt svona ýmislegt við hana um þetta og hún hefur einmitt 

svona verið að benda mér á svona aðra hluti þú veist að þarna eins og 

félagsstarf fyrir fatlaða og Reykjadal […] við höfum verið að skoða og sótt um 

þannig, þar sem hún getur kannski fengið að þroska félagsþroska sinn betur 

utan skóla... (Emma). 

Greiningarstöðin er það nafn sem oftast er nefnt í frásögnum foreldranna um ráðgjöf 

og ábendingar en einnig hefur komið fram hlutverk þjónustumiðstöðvarinnar í að 

aðstoða með þjónustu og úrræði fyrir börn viðmælenda. Ágústa nefnir að hún hafi þurft 

að leita eftir úrræðum á meðan hinir viðmælendurnir segja að Greiningarstöðin og 

þjónustumiðstöðin, ásamt skóla og leikskóla, hafi aðstoðað og bent á úrræði sem í boði 

voru. Foreldrarnir benda hins vegar á að þeim hafi ekki verið kynnt sum úrræðin eða 

fengið ráðleggingar fyrr en virkileg þörf var á. 

4.5 Samantekt 

Hér hef ég gert grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar sem eru á þá leið að fjórir 

af fimm foreldrum hafa að mestu leyti jákvæða upplifun af skólagöngu barna sinna. Sú 

þjónusta sem kemur fram í niðurstöðum að börnin þyrftu eða þurfa er stuðningsfulltrúi 

sem fylgir þeim hluta úr degi eða allan daginn í skóla og frístund. Allir þátttakendur leggja 

mikla áherslu á félagslega stöðu barna sinna, innan sem utan skóla. Þeir telja að því betur 
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sem börnin standi félagslega því betur líði þeim og þá gangi skólinn og lífið betur hjá 

börnunum. Í næsta kafla mun ég draga saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

bera þær saman við fræðilega bakgrunn rannsóknarinnar og fjalla um hvaða lærdóm má 

draga af þeim.  
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5 Umræða  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar tengdar saman við fræðilega 

umfjöllun. Leitast verður við að bera niðurstöður saman við það sem fræðin segja okkur 

og finna sameiginlegan grundvöll. Markmið rannsóknarinnar var að fá frásögn foreldra 

fjögurra barna á einhverfurófinu um upplifun af skólagöngu barna þeirra og þeirra 

upplifun af menntastefnunni skóli án aðgreiningar. Tilgangur rannsóknarinnar var að gefa 

þessum foreldrum tækifæri til þess að tjá sig um reynslu sína og upplifun af skólagöngu 

barnanna.  

5.1 Skóli án aðgreiningar 

Á Íslandi er stefna um skóla án aðgreiningar bundin í lög, hún kemur fram í almennum 

hluta aðalnámskrár frá árinu 2011, í Salamanca-yfirlýsingunni frá árinu 1994, í 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem fullgiltur var á Íslandi árið 1992 og í reglugerð 

um sérkennslu frá árinu 1990 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011; 

Menntamálaráðuneytið, 1995; Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010b). Árið 1991 voru samþykktar breytingar á 

grunnskólalögum út frá reglugerð um sérkennslu sem fólu í sér að allir nemendur gætu 

sótt sinn heimaskóla. Með lögum um skóla án aðgreiningar er verið að fylgja eftir 

réttindum barna með sérþarfir og kemur það fram í 17. gr. grunnskólalaga, nr. 91/2008. 

Stefna um skóla án aðgreiningar varð meðal annars til vegna baráttu foreldra fatlaðra 

barna fyrir rétti þeirra til að stunda nám við sinn heimaskóla óháð sérþörfum. Jöfn 

tækifæri til náms og kennslu án aðgreiningar teljast til mannréttinda sem ber að virða 

(Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012). Er þetta í 

takt við það sem Þóra, Elín og Ari telja. Þau segja að fjölbreytni í samfélaginu geri það að 

verkum að nú á dögum ætti aðgreining ekki að viðgangast og samræmist það stefnu um 

skóla án aðgreiningar. Þó nefna þau einnig að þeim finnist gott að vita til þess að til séu 

úrræði fyrir börn þeirra ef þau þurfa. Þau telja það ekki aðgreiningu að fara í sérúrræði, 

frekar að sérúrræðin séu til þess fallin að koma til móts við þarfir barnanna.  

Frásagnir foreldranna benda til þess að þeir þekki einungis stefnuna um skóla án 

aðgreiningar vegna upplýsinga sem þau hafi aflað sér sjálf. Þátttakendur hafa orðið varir 

við hana í gegnum samskipti við skóla en telja að það mætti kynna stefnuna betur og út 

á hvað hún gengur, hvort sem sú kynning kæmi frá skóla eða fagaðilum um skólamál.  

Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir gaf út skýrslu um opna umræðu 

um nám án aðgreiningar. Í henni kemur fram að umræðan um skóla án aðgreiningar ætti 
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frekar að snúast um hvernig eigi að ná markmiðum stefnunnar en ekki af hverju þörf sé 

á stefnu um skóla án aðgreiningar (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 

2014). Hægt er að álykta út frá skýrslunni og frásögnum viðmælenda að umræður séu af 

hinu góða. Þar nefna viðmælendur að auka þurfi umræðu um meðal annars einhverfuróf 

til að auka skilning einstaklinga á því, og til þess að sporna við fordómum gagnvart 

börnum með sérþarfir. Einnig nefna þátttakendur að umræður í skólasamfélaginu geti 

einungis leitt okkur áfram í að þróa og viðhalda stefnu um skóla án aðgreiningar og koma 

þannig í veg fyrir aðgreiningu einstaklinga með hvers kyns sérþarfir.  

5.1.1 Upplifun foreldra 

Í skóla án aðgreiningar þarf að huga að mörgu í námi og kennslu. Það er ekki nóg að skoða 

viðhorf og upplifun kennara og starfsfólks skóla, það þarf einnig að skoða viðhorf og 

upplifun foreldra og nemenda. Upplifun foreldra hefur ekki mikið verið rannsökuð en 

rödd foreldra getur haft jákvæð áhrif á nám og kennslu því að foreldrar þekkja börn sín 

best og geta komið með gott innlegg inn í skólastarfið.  

Þegar niðurstöður eru skoðaðar með hliðsjón af rannsóknarspurningunum kemur 

fram að upplifun foreldra þriggja barna er jákvæð þegar kemur að skólagöngu barna 

þeirra. Þeir foreldrar sem jákvæðir eru gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar telja að 

skólinn vinni eftir stefnunni og að börnum þeirra líði vel í skólanum. Eitt foreldri átti ekki 

jákvæða upplifun af skólagöngu síns barns. Skýringin er mögulega sú að stefnan um skóla 

án aðgreiningar var ekki bundin í lög þegar barnið hóf skólagöngu og var ekki eins 

viðamikil og sýnileg í menntasamfélaginu þá eins og hún er nú.  

Fram kom hjá foreldrum að þeir telji að börn sem eru með hvers konar frávik séu ekki 

best geymd í kjallaraholum eða í skúr úti á skólalóð og aðgreind eins og kerfið var hér á 

árum áður. Þess í stað telja þeir að börn sín læri best í samfélagi við aðra og samræmist 

það kenningum Vygotskys og Deweys um félagslega hugsmíðahyggju. Telur Vygotsky að 

nám sé einn mikilvægasti þátturinn í samskiptum einstaklinga og að samskipti þurfi að 

eiga sér stað til þess að einstaklingur geti lært og byggt ofan á fyrri reynslu. Dewey taldi 

skólann vera stað þar sem einstaklingar gætu þroskast félagslega og orðið hluti af 

samfélaginu (Vygotsky, 1980; Hirtle, 1996). Mikilvægt er að nemendum sé ekki 

mismunað og með því að horfa á margbreytileikann í nemendahópum sé verið að koma 

til móts við alla nemendur. Einnig er félagsleg hugsmíðahyggja til þess fallin að draga úr 

því bili sem getur myndast á milli ólíkra einstaklinga (Au, 1998). Foreldrar tveggja 

barnanna töldu að börn sín lærðu best með því að vera með jafnöldrum inni í almennum 

bekk og má tengja það við hugtak Vygotskys um svæði hins mögulega þroska og 
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vinnupalla Bruners. Bæði hugtökin standa fyrir það að barnið læri í samskiptum við 

einstaklinga sér reyndari, hvort sem sá einstaklingur er kennari eða bekkjarfélagi 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Foreldrar hinna barnanna töldu að börn þeirra lærðu best 

með jafningjum óháð aldri.  

Allir einstaklingar hafa bæði styrkleika og veikleika. Í námi og kennslu barna hefur 

oftar en ekki verið horft til veikleika einstaklinga með það fyrir augum að bæta 

einstaklinginn á því sviði eða eins og Margrét Pála Ólafsdóttir, stofnandi og forstjóri 

Hjallastefnunar, komst að orði: „þá er bara að gera meira af því sem þú ert slæmur í“ 

(Samtök atvinnulífsins, 2014). Þessi hugmyndafræði stangast á við fjölgreindakenningu 

Gardners en hún gengur út á það að finna styrkleika einstaklinga og skipuleggja nám og 

kennslu út frá þeim (Armstrong, 2001). Frásögn viðmælenda var samhljóða þegar þeir 

ræddu um styrkleika, foreldrarnir nefna að þeir vilji að börn þeirra stundi nám á eigin 

forsendum, að kröfur séu ekki of miklar og henti þeirra getu og áhuga. Foreldrar Helga 

sögðu meðal annars að þeir vildu að unnið væri með styrkleika hans frekar en veikleika, 

þar sem hann gæti mögulega náð betri námsárangri ef sjálfstraust hans væri eflt með því 

að einblína á styrkleika hans. Með því að auka sjálfstraust Helga telja foreldrar hans að 

hann gæti jafnvel náð betri árangri á þeim sviðum þar sem veikleikar hans eru. 

5.1.2  Grunnskólar: Upplýsingar og þjónusta 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 er hægt að lesa um nám fyrir börn í öðrum skóla 

en þeirra heimaskóla. Þar er talað um að ef foreldrar og sérfræðingar meti svo að 

hagsmunum barnsins sé best borgið í sérskóla geti foreldrar óskað eftir inngöngu í 

sérskóla, hvort sem það er tímabundið eður ei (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Þegar breytingar urðu á skólakerfinu og skólar fóru að starfa samkvæmt lögum 

um skóla án aðgreiningar (lög um grunnskóla nr. 91/2008) fóru börn með sérþarfir að 

stunda nám í almennum bekk við sinn heimaskóla í auknum mæli. Í aðalnámskrá 

grunnskóla kemur fram að það sé val foreldra í samráði við fagaðila að setja barn í 

almennan bekk, sérdeild eða sérskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Stangast það á við ummæli tveggja þátttakenda, en Ágústa segir að valið hafi ekki verið 

hennar og telur hún að dóttir sín hefði átt að fara mun fyrr í sérskóla til þess að mæta 

þeim þörfum sem hún hafði og Emma segir að farið hefði verið þvert á ráðleggingar 

fagaðila og vilja hennar þegar umsókn um einhverfudeild var afgreidd.  

Einhverfudeildir eru í sumum grunnskólum á Íslandi. Þar sækja mörg börn um nám á 

hverju ári en færri komast að en vilja og þurfa. Í frásögnum foreldra tveggja barna kemur 

fram að börn þeirra hafi bæði stundað nám í einhverfudeild, annað barnið hefur nú færst 
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alveg úr einhverfudeild yfir í almennan bekk en hitt barnið fór úr einhverfudeild yfir í 

sérskóla á sínum tíma. Frásögn eins þátttakandans er á þá leið að sótt var um í 

einhverfudeild fyrir dóttur hans en hún fékk neitun þvert á ósk og mat sérfræðinga, 

fagaðila og foreldra og er hann óánægður með þá ákvörðun. Telur hann að viðhorf hans 

til skóla án aðgreiningar litist að einhverju leyti af þeirri ákvörðun þar sem ekki hafi verið 

tekið tillit til mats sérfræðinga, fagaðila og foreldra við ósk um skólavist í einhverfudeild. 

Samræmist það niðurstöðum könnunar sem Fræðslumiðstöð Reykjavíkur lét gera um 

viðhorf foreldra barna í sérskóla, þar kemur fram að foreldrar sem höfðu jákvætt viðhorf 

til skóla barna sinna voru að öllum líkindum þeir foreldrar sem völdu skóla barna sinna í 

samráði við sérfræðinga (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson, 2002). Þessum 

þátttakanda var alltaf sagt af fagaðilum og sérfræðingum að hann hefði val um að setja 

dóttur sína í einhverfudeild eða inn í almennan bekk. Telur viðmælandinn að plássleysi 

sé þar um að kenna. Stangast þetta á við það sem stefnan um skóla án aðgreiningar 

stendur meðal annars fyrir, sem sagt að koma til móts við þær þarfir sem einstaklingar 

hafa. Að mati viðmælandans stundar dóttir hans ekki nám þar sem öllum hennar þörfum 

er mætt á jafningjagrundvelli. Nefnir hann einnig að hann hafi sjálfur þurft að leita eftir 

upplýsingum um þá skóla sem starfrækja einhverfudeildir. Það hafi verið flóknara en 

hann hélt þar sem upplýsingar á heimasíðu Reykjavíkurborgar voru ekki rétt skráðar um 

hvaða grunnskólar í Reykjavík væru með einhverfudeildir. Samræmist það minni reynslu 

en ég leitaði lengi án árangurs að einhvers konar lista með yfirliti yfir alla þá grunnskóla 

á Íslandi sem eru með einhverfudeildir innan skólans. Ég hafði samband við meðal annars 

Reykjavíkurborg og Mennta- og menningarmálaráðuneytið en fékk þau svör að þau hefðu 

ekki vitneskju um lista yfir einhverfudeildir í grunnskólum á Íslandi og gætu þar af leiðandi 

ekki aðstoðað mig. Í ljósi þess að enginn tæmandi listi er aðgengilegur fyrir t.d. foreldra 

mætti ætla að það gæti verið að einhverju leyti erfiðara fyrir foreldra að skoða möguleika 

sem í boði eru um skóla fyrir börn sín og jafnvel gert það að verkum að hluti af foreldrum 

fylgi blint þeim ráðleggingum sem þeir fá frá fagaðilum eða öðrum sem koma að 

málefnum barnsins. Tveir viðmælendur sögðu að upplýsingar um grunnskóla og úrræði 

mættu vera aðgengilegri fyrir foreldra og að upplýsingar um hvar hægt væri að nálgast 

vitneskju um grunnskóla og sérúrræði þyrfti að bæta. Þeir sögðu einnig að þeir hefðu 

oftar en ekki þurft að leita eftir upplýsingum að fyrra bragði og töldu það ekki nógu gott 

þar sem vangaveltur þeirra um skólagöngu barna sinna væru miklar þegar þekkingin er 

ekki mikil á skólasamfélaginu.  

Stuðningur við kennara í skólastofunni er eitt það helsta sem kennurum og 

sérfræðingum þótti vanta samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem Alberta Tulinius 
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(2010) framkvæmdi í sambandi við meistararitgerð sína. Þar kemur einnig fram að þrír af 

hverjum fjórum nemendum fá ekki þann stuðning sem þörf er á og að kennarar telja sig 

þurfa að vera sérfræðingar á þeim ólíku sviðum sem tengjast sérþörfum. Stangast þessar 

niðurstöður á við það sem þátttakendur þessarar rannsóknar segja í frásögnum sínum, 

þar kemur fram að börn þeirra eru með stuðningsfulltrúa í skólunum allan daginn eða 

hluta úr degi. Samkvæmt þeim er stuðningsfulltrúi ráðinn til þess að aðstoða barnið og 

kennarann á skólatíma og samræmist það reglugerð um kennslu barna með sérþarfir en 

þar segir að sveitarfélögum beri skylda til að veita nemendum með sérþarfir stuðning í 

skólastarfi ef þess er óskað (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010b). Velta má því 

fyrir sér hvert hlutverk stuðningsfulltrúa sé miðað við hlutverk kennara þegar kemur að 

kennslu barna með sérþarfir. Samkvæmt þátttakendum eru stuðningsfulltrúar barna 

þeirra ráðnir til þess að fylgja börnunum allan skóladaginn en samkvæmt 

Kennarasambandi Íslands eru nemendur á ábyrgð kennarans sem og starfsfólk sem 

kemur að kennslu nemenda inn í bekk hjá kennurum (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Skólasamfélagið í heild sinni er að mörgu leyti á uppleið í sambandi við stefnu um 

skóla án aðgreiningar. Með auknum kröfum þegar kemur að kennaramenntun, með 

sterkara samfélag meðal kennara gegnum betra aðgengi að þekkingu, upplýsingum og 

úrræðum um skóla fyrir alla og með aukinni umræðu um nám og kennslu barna, þokast 

skólasamfélagið nær markmiðum stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Öll umræða, 

hvort sem hún er í formi menntunar, rannsókna eða bara almennt, getur hjálpað 

kennurum og skólasamfélaginu að eflast faglega og vera vakandi fyrir þeirri þróun sem á 

sér stað í skólasamfélaginu.  

Kennarar og skólinn í heild þurfa að vera meðvituð um fjölbreytileikann í samfélaginu 

og taka mið af þeim áskorunum sem þeir geta mætt á starfsvettvangi. Stuðningur frá 

skólasamfélaginu er góð leið til þess að mæta áskorunum sem kennarar kunna að mæta 

og til þess að ná árangri þarf að temja sér jákvætt viðhorf og starfa með það að leiðarljósi.  

5.1.3 Kennarar og starfsfólk í skóla án aðgreiningar 

Kennarar í skóla margbreytileikans þurfa að hafa margt til að bera til að mæta þörfum 

fjölbreytts nemendahóps (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Nemendahópar eru fjölbreyttari nú á dögum eftir að menntastefnan um skóla án 

aðgreiningar var sett í lög, má þá nefna meðal annars nemendur með miklar líkamlegar 

fatlanir, nemendur með félagslegar sérþarfir og nýbúa (Evrópumiðstöð um nám án 

aðgreiningar og sérþarfir, 2014). Kennarar þurfa að vera í stakk búnir til þess að mæta 

þörfum nemenda og hafa þekkingu á hinum ýmsu málefnum tengdum nemendum með 
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sérþarfir (Alberta Tulinius, 2010). Allir þátttakendurnir í rannsókninni voru sammála um 

að menntun starfsfólks væri ekki aðalatriði, þó svo að menntun sé alltaf góður kostur, 

frekar að manneskja sem starfar með börnum þeirra kunni á þau og geti skilið þarfir 

þeirra og langanir. Foreldrar Helga, Óskar og Sunnu telja að skólinn haldi vel utan um 

börn þeirra. Telja þau að skólinn reyni eftir bestu getu að einstaklingsmiða nám og 

kennslu barnanna.  

Kennaranám á Íslandi er nú fimm ára háskólanám í stað þriggja ára áður og kröfur eru 

orðnar meiri, sér í lagi kröfur um þekkingu og skilning gagnvart nemendum með sérþarfir. 

Samræmist þessi lenging og breyting á kennaranámi á Íslandi rannsóknum á 

kennaramenntun. Þar er talið að kennaranemar þurfi að tileinka sér stefnuna um skóla 

án aðgreiningar til þess að geta skipulagt kennarastarfið. Kennarar þurfi að geta mætt 

þörfum nemenda með sérþarfir, þar af leiðandi þurfi kennaranámið að standast þær 

kröfur sem gerðar eru um kennslu barna með sérþarfir. Breytingar þurfi að gera á 

kennaranámi með tilliti til laga og reglugerðar um kennslu barna með sérþarfir (Unianua, 

2012; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2012).  

Fræðslumiðstöð Reykjavíkurborgar lét gera könnun árið 2002 þar sem meðal annars 

var fjallað um viðhorf starfsfólks til skóla án aðgreiningar. Niðurstöður sýndu að um 60% 

kennara hefðu frekar neikvætt viðhorf gagnvart stefnu um skóla án aðgreiningar (Arthur 

Morthens og Gretar L. Marinósson, 2002). En niðurstöður rannsóknar Hafdísar 

Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttir, sem birt var árið 2010, sýna fram á að meirihluti 

kennara hafði jákvætt viðhorf til stefnunnar (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2010). Í niðurstöðum meistararitgerðar Rannveigar Klöru Matthíasdóttur 

(2012) kemur fram að kennarar telji að viðhorf þeirra hafi áhrif á viðhorf nemenda. Því 

sé mikilvægt að kennarar temji sér jákvætt hugarfar (Rannveig Klara Matthíasdóttir, 

2012). Þessum niðurstöðum eru foreldrar sammála samkvæmt frásögn þeirra, þeir telja 

að jákvætt viðhorf kennarans skili sér til barna þeirra, bekkjarfélaga, foreldra og út í allt 

skólasamfélagið.  

Þegar viðhorf kennara og skólans í heild er jákvætt eru meiri líkur á að unnið sé eftir 

stefnunni um skóla án aðgreiningar. Þegar kennarar og skólinn eru jákvæð gagnvart 

stefnu um skóla án aðgreiningar eru meiri líkur á að sú jákvæðni skili sér til foreldra og 

barna. Má því ætla að jákvætt viðhorf skólans í heild sé lykilatriði í að upplifun foreldra 

sé jákvæð gagnvart skólagöngu barna þeirra. 
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5.1.4 Félagsleg staða nemenda 

Eitt af undirstöðuatriðunum þegar kemur að því að búa í samfélagi með öðrum er hinn 

félagslegi þáttur einstaklinga. Dewey taldi að það að efla einstaklinginn félagslega gæti 

leitt til aukins þroska og skilnings hans og með því yrði hann hæfari til þess að búa í 

samfélagi með öðrum (Hirtle, 1996). Í frásögnum allra þátttakenda kemur fram að þeir 

leggi minni áherslu á nám barna sinna en á félagslega þáttinn. Telja foreldrarnir að ef 

börn þeirra eflist félagslega leiði það til betri líðan og að meiri virkni með jafnöldrum og 

bekkjarfélögum geti orðið í framhaldinu.  

Í frásögnum viðmælenda kemur fram að einungis eitt af börnunum eigi góðan og 

sterkan vinahóp, annað barn á kunningja en hin tvö börnin eiga ekki og hafa ekki átt vini 

og eiga því erfitt félagslega.  

Í aðalnámskrá grunnskóla: almennum hluta frá árinu 2011 kemur fram að 

grunnskólum beri skylda til að sjá til þess að öllum nemendum finnist þau örugg, fái að 

nýta hæfileika sína og að grunnskólinn sjái til þess að börn fái tækifæri til þátttöku og 

hlutdeildar í skólastarfi. Skólar skuli vera með sérstök úrræði fyrir börn með sérþarfir og 

jöfn tækifæri eiga að vera fyrir alla án aðgreiningar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Foreldrarnir telja upplýsingar og fræðslu eina af bestu 

forvörnunum þegar koma á í veg fyrir aðgreiningu. Telja þeir að þekkingarleysi sé einn 

helsti ógnvaldurinn hjá einstaklingum, sér í lagi börnum, því að það sem einstaklingur 

þekkir ekki skilur hann ekki heldur. Með því að tala opinskátt um fjölbreytileikann í 

samfélaginu við grunnskólabörn megi koma í veg fyrir skilningsleysi á svo margan hátt. 

Þátttakendur eru allir sammála um að með því að fræða börn um einhverfu geti það 

hjálpað þeim að skilja betur margbreytileikann og í hvernig mynd hann birtist. Samræmist 

þetta viðhorf kenningu Au (1998) um félagslega hugsmíðahyggju en kenningin byggir á 

því að ólíkir einstaklingar geti vegið hver annan upp og fyllt þannig upp í bilið sem getur 

verið á milli þeirra (Au, 1998). 

Allir viðmælendurnir nefna að börn þeirra séu eða hafi verið í einhvers konar 

félagsstarfi utan skóla. Öll börnin hafa æft eða eru að æfa sund og svo hafa börnin einnig 

verið í fleiri tómstundum og námskeiðum utan skóla. Foreldrarnir telja að hvers kyns 

tómstundir utan skóla séu nauðsynlegar og leggja mikla áherslu á þann þátt í lífi barna 

sinna. Í einstaklingsmiðuðu námi er mikilvægt að tengja verkefni sem unnin eru innan 

eða utan skóla við áhugamál barna, með því er verið að taka tillit til þarfa nemenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Elín og Ari nefna að þau leggi mikla 

áherslu á að halda áfram að efla Helga félagslega, þau vilja að hann sé í tómstundum utan 

skóla, í einhverju uppbyggilegu og skemmtilegu starfi, þar sem hann þarf að vera innan 
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um önnur börn en bekkjarfélaga. Þóra nefnir einnig í frásögn sinni að hún telji að 

félagsstarf utan skóla efli Ósk í sjálfstæðu lífi og nauðsynlegt sé að halda áfram að hvetja 

hana í félagsstarfi til að efla sjálfstæði hennar í og utan skóla. Ágústa segir aftur á móti 

að félagsstarfi utan skóla eða eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur hafi verið ábótavant 

hér áður fyrr en að fleiri úrræði séu nú í boði. Í aðalnámskrá grunnskóla: almennum hluta 

2011 kemur fram að félagsfærni nemenda skuli vera efld með virkri þátttöku nemenda í 

skólastarfi og að gefa skuli nemendum tækifæri til þess að umgangast starfsfólk og 

samnemendur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það virðist ekki vera nóg 

að efla börn félagslega eingöngu innan skólans, heldur virðist það auka félagslega þátt 

barnanna að stunda hvers kyns félagsstarf utan skóla eins og foreldrarnir í rannsókninni 

benda á. Ágústa segir þó að enn þurfi hún að berjast fyrir úrræðum fyrir dóttur sína og 

að það sé eins og þjóðfélagið geri sér ekki grein fyrir því að þegar börn eru búin með 

skólagöngu þurfi þau samt á úrræðum að halda, t.d. geti Eva ekki verið ein heima á 

meðan foreldrar hennar vinna. Samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna telst 

einstaklingur vera barn til 18 ára aldurs og ber öllum sem koma að málefnum barna 

skylda til þess að fara eftir sáttmálanum. Börn eru fullgildir einstaklingar í samfélaginu og 

veita skal þeim undirbúning undir lífið með menntun án aðgreiningar. Andlega- eða 

líkamlega fötluð börn eiga að fá tækifæri til að njóta umönnunar sem þau þurfa á að 

halda til þess að vera virkir þátttakendur í samfélagi með öðrum (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Velta má fyrir sér hvort ástæða þess að Helgi, eina barnið sem er félagslega sterkt og 

á vini sé sú að hann er sá eini sem stundar nám í hverfisskólanum og fylgdi jafnöldrum 

sínum úr leikskóla yfir í grunnskóla. Hin börnin í rannsókninni eru í skóla eða hafa verið í 

skóla sem er ekki þeirra heimaskóli. Allir foreldrarnir nefna að börn þeirra hafi ekki átt 

vini í leikskóla og að það sé eitt af því sem foreldrarnir höfðu bak við eyrað þegar þeir 

skoðuðu grunnskóla fyrir börn sín, sem sagt að það hefði ekki skipt öllu máli hvort börn 

þeirra færu í skóla með börnum sem voru á leikskóla með þeim. Ágústa kemur inn á það 

að hún telur gott að dóttir hennar hafi ekki farið í hverfisskólann á sínum tíma. Ástæðan 

er sú að Eva á tvö yngri systkini sem hefðu þá verið í skóla með systur sinni og telur Ágústa 

að þau hefðu hæglega getað orðið fyrir áreiti vegna systur sinnar.  

5.1.5 Úrræði 

Í einhverjum tilfellum eru einstaklingar á einhverfurófinu ekki færir um að sjá um sig 

sjálfir og þá þurfa að vera til úrræði fyrir þá. Þrjú af börnunum fjórum sem um ræðir í 

rannsókninni eru enn í grunnskóla en eitt barnanna, Eva, er búið með framhaldsskóla. Í 

hennar tilfelli voru úrræði ekki nægjanleg eftir framhaldsskóla og þurftu foreldrar hennar 
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að grípa til sinna ráða og fá úrlausn fyrir Evu því að ekki gætu þau hætt að vinna til þess 

að vera heima með hana á daginn. Ágústa, móðir Evu, nefnir í frásögn sinni að alltaf hafi 

verið fundin lausn á þeim áskorunum sem foreldrarnir stóðu frammi fyrir í sambandi við 

Evu en þau hafi alltaf þurft að berjast fyrir þeim lausnum. Hún segir að ekki hafi verið til 

nein úrræði í hennar bæjarfélagi fyrir Evu eða að þau úrræði sem í boði voru hafi ekki 

verið nægilega góð því að hún vill meira og betra fyrir dóttur sína, eitthvað uppbyggilegt 

og skemmtilegt. Einstaklingar eru börn til 18 ára aldurs (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.). Eins og fram kom hjá Ágústu voru engin úrræði í boði eftir að Eva komst 

í framhaldsskóla og velta má því fyrir sér hvort að það sama eigi við um önnur bæjarfélög 

þegar börn með sérþarfir komast upp á framhaldsskólastig. 

Emma nefnir að félagsráðgjafi á vegum þjónustumiðstöðvarinnar hafi reynst þeim 

mæðgum vel. Hún hafi reynt eftir bestu getu að finna úrræði sem henti Sunnu og hennar 

þörfum. Emma segist vera þakklát fyrir þær upplýsingar og að það sem hún hefur fengið 

vitneskju um frá félagsráðgjafanum sé félagsstarf sem sé til þess fallið að efla 

félagsþroska Sunnu.  

Foreldrarnir nefna að Greiningarstöðin sé einn helsti staðurinn þar sem þau hafi 

fengið upplýsingar um hvaða úrræði séu í boði fyrir börnin. Einnig nefna þau 

þjónustumiðstöðina, leikskóla og grunnskóla. Foreldrarnir tala einnig um að í einhverjum 

tilfellum hafi þau þurft að leita eftir úrræðum þegar þörfin hafi verið orðin mikil. Nefna 

þau að það finnist þeim ekki gott því að þau vilji úrræði fyrir börn sín áður en þörfin sé 

orðin virkilega mikil. Að þeirra mati er alltaf betra að grípa inn í fyrr en seinna.  

Þegar farið er yfir frásögn Ágústu má velta fyrir sér hvort að breytingar hafi orðið 

varðandi heilsdagsskóla eftir að menntastefnan um skóla án aðgreiningar var sett í lög. 

Því eins og hún talar um voru ekki úrræði fyrir Evu eftir að hefðbundnum skóladegi lauk 

áður en stefnan var sett í lög. Það voru engin úrræði fyrir börn með sérþarfir í skólanum 

þar sem Eva stundaði nám.  

5.2 Lærdómur og samantekt 

Í þessari rannsókn var leitast við að kanna upplifun foreldra barna á einhverfurófinu af 

menntastefnunni skóli án aðgreiningar. Opin viðtöl voru tekin við foreldra fjögurra barna 

og helstu niðurstöðum úr sögum þeirra gerð skil. Foreldrar þriggja barna höfðu jákvæða 

upplifun af skólagöngu barna sinna og töldu að jákvætt viðhorf skólans og starfsfólks væri 

ástæða þess að upplifun þeirra væri eins jákvæð og raun ber vitni. Þátttakendurnir tala 

um að jákvætt viðhorf starfsfólks skólans og skólans í heild yfirfærist á heimilin og að það 

sé ein helsta ástæða þess að upplifun foreldranna af skólagöngu barna þeirra sé jákvæð. 
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Nefna foreldrarnir að þegar kennarar eru jákvæðir smitist það bæði til barna og foreldra 

sem gerir upplifun af skólagöngunni jákvæðari fyrir alla. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar benda einnig til þess að skólar barnanna leitist við að koma til móts við 

þarfir þeirra, meðal annars með stuðningi á skólatíma sem og einstaklingsmiðun í námi 

og kennslu. Nefna þeir þátttakendur sem höfðu jákvæða upplifun að skóli barna þeirra 

að í flestum tilfellum hafi fundist lausnir á þeim málum sem upp komu og að skólarnir 

hafi ávallt látið vita að þeir myndu finna lausnir ef upp kæmu vandamál af einhverjum 

toga.  

Þegar ég hóf nám mitt í Kennaradeild Háskóla Íslands hafði ég myndað mér ákveðna 

skoðun á hugtakinu skóli án aðgreiningar. Ég hafði jákvæða reynslu af skólagöngu sonar 

míns og að mestu leyti jákvæða upplifun af vettvangsnámi sem ég stundaði í 

kennaranáminu. Í þeim tilfellum þar sem upplifun mín var ekki mjög jákvæð tel ég að 

viðhorf kennarans og skólans hafi ekki verið jákvætt gagnvart stefnu um skóla án 

aðgreiningar. Einnig tel ég að það hafi haft áhrif hversu fjölmenna bekki var um að ræða 

og hlutfallslega stærri hópa af nemendum með sérþarfir en ég hafði kynnst áður. 

Við upphaf kennaranámsins taldi ég að í sumum tilfellum væru forsendur þannig að 

börn með sérþarfir gætu ekki stundað nám við sinn heimaskóla vegna aðstæðna þeirra. 

Núna er mín upplifun sú að í einhverjum af þeim tilfellum sem ég hef orðið vör við sé 

hluti af ástæðunni sú að kennarinn og skólinn voru ekki með jákvætt hugafar og höfðu 

ekki nægilega þekkingu eða reynslu til þess að mæta þörfum barnanna. Jákvætt viðmót 

er undirstaða þess að hlutir gangi upp, ekki bara í kennslu heldur í lífinu öllu. Tel ég að 

það að tileinka sér jákvæðni í daglegu lífi geti hjálpað mér að verða sá einstaklingur sem 

ég vil vera og bæta mig sem fagaðila í skóla án aðgreiningar.  

Hægt er að draga þá ályktun af niðurstöðum þessarar rannsóknar að jákvæðni og 

umræða um málefni barna komi okkur langt í að tileinka okkur stefnu um skóla án 

aðgreiningar í námi og kennslu barna. Samstarf milli heimilis og skóla og á milli skóla og 

fagaðila er annað sjónarhorn sem huga þarf að í skóla margbreytileikans þar sem ekki er 

hægt að ætlast til að allir kennarar og starfsmenn hafi alla þá þekkingu og reynslu sem 

þarf til að starfa með fjölbreyttum nemendahópi. Rödd foreldra vegur mikið í umræðu 

um skóla án aðgreiningar og er þeirra upplifun og viðhorf gott innlegg í að ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að með menntastefnunni skóli án aðgreiningar. Skólar og 

skólasamfélagið í heild þarf að leggja áherslu á jákvætt viðhorf inn í skólana og opna 

umræðuna um margbreytileikann. Það ætti að vera skólastjórnenda að innleiða stefnu 

um skóla án aðgreiningar inn í skólann og þar af leiðandi ættu stjórnendur að koma til 



68 

móts við starfsfólk þegar kemur að því að auka við þekkingu á stefnunni og því hvernig 

hægt er að vinna með hana.  

Þessi rannsókn getur vonandi gagnast skólasamfélaginu í heild að einhverju leyti og 

nýst til frekari skoðunar á þróun stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Fróðlegt væri í 

framhaldinu að skoða betur hvernig staðan er með úrræði fyrir börn með sérþarfir eftir 

níu ára aldurinn eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur þar sem frístund eftir skóla er 

einungis fyrir börn í 1.-4. bekk. Upplifun og skoðun foreldra er eitt af mikilvægustu 

sjónarhornunum í því að koma til móts við fjölbreytileikann og gera skólagöngu barna 

þeirra eins og best verður á kosið. Þróun innan skólasamfélagsins er aldrei lokið, alltaf er 

hægt að gera betur, umræða og samvinna milli allra sem eiga hlut að máli er af hinu góða. 

Ég hef ekki starfað sem kennari en ég mun án efa draga lærdóm af þessari rannsókn, líta 

oft á frásögn þátttakenda í rannsókninni og skoða mitt eigið starf með sögur viðmælenda 

að leiðarljósi. Upplifun foreldranna sem og annarra skiptir mig máli til þess að ég geti eflt 

mig sem fagaðila í starfi og ígrundað hvernig ég geti orðið betri og hæfari í starfi sem 

kennari.  
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6 Lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í upplifun foreldra barna á 

einhverfurófinu af menntastefnunni skóli án aðgreiningar og hvernig þeirra upplifun er 

af skólagöngu barna sinna. Markmiðið var að fá sögur foreldranna og gefa þeim tækifæri 

til þess að lýsa upplifun sinni og reynslu. Lífssögur foreldra um skólagöngu barna sinna 

eru gott innlegg í umræðu um nám og kennslu barna í skóla án aðgreiningar.  

Af frásögnum foreldranna mátti greina að upplifun þeirra af skólagöngu barnanna var 

í flestum tilfellum ánægjuleg og að mati foreldranna kom skólinn að mestu til móts við 

börnin á þeirra forsendum. Leitast var við að skoða lífssögur foreldranna með opnum 

huga og koma auga á það sem stóð upp úr í sögum þeirra. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að jákvætt viðhorf kennara og starfsfólks skóla skipti 

foreldrana mestu máli. Sú þjónusta sem börnin þurfa í skólanum var sjónarhorn sem var 

áberandi í frásögnum foreldranna. Töldu þeir allir að sú þjónusta sem börnin fá eða hafa 

fengið miðist við þarfir barnanna, þó svo að í einhverjum tilfellum hafi sumir foreldrarnir 

þurft að leita eftir þjónustu og fengið hana á endanum. 

Þessi rannsókn hefur opnað augu mín fyrir mikilvægi þess að skoða áfram upplifun 

foreldra og barna af skólagöngu. Tel ég að áframhaldandi rannsóknir á upplifun og 

viðhorfum foreldra og barna af skóla án aðgreiningar geti komið okkur nær þeim 

markmiðum að vinna eftir stefnunni eins og lög gera ráð fyrir. Gott er að leiða hugann að 

því að jákvætt viðhorf gagnvart skóla án aðgreiningar er nauðsynlegt í námi og kennslu 

barna, hvort sem viðhorfið kemur frá foreldrum, börnum eða skólasamfélaginu í heild. 
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Viðauki A: Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna rannsóknar við M.Ed-skrif. 

 

Ég heiti Guðrún Ása Jóhannsdóttir og er að vinna að rannsókn í tengslum við 

meistaraverkefni í kennaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er 

rannsókn á því hvernig upplifun foreldra barna á einhverfurófi er af menntastefnunni 

„Skóli án aðgreiningar“ og er markmiðið að kanna hvort að foreldrar telji að skólinn mæti 

þörfum barna þeirra. Þetta er eigindleg rannsókn þar sem upplýsinga verður aflað með 

viðtölum við nokkra foreldra barna á einhverfurófi.  

Ég mun gæta fyllsta trúnaðar við viðmælendur og með leyfi þeirra verða viðtölin tekin 

upp. Eftir að þau hafa verið afrituð verður þeim eytt. Við úrvinnslu á svörum viðmælenda 

mun nöfnum verða breytt. Þess vegna verður ekki hægt að rekja svör til einstaka 

viðmælenda. Bið ég viðmælendur vinsamlegast um skriflegt leyfi fyrir þátttöku í 

rannsókninni með undirritun. Þátttakendum er frjálst að hætta hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu og einnig er þeim frjálst að neita að svara einstökum spurningum.  

 

Mér hefur verið kynnt(ur) tilgangur og markmið rannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég undirrituð(aður) er samþykk(ur) þátttöku í rannsókninni.  

 

________________________________________________________  

Undirskrift og dagsetning. 

 

Með fyrirfram þökk  

Guðrún Ása Jóhannsdóttir. Kt: 251077-5179. Tölvupóstfang: gaj6@hi.is  

 

Leiðbeinandi verkefnisins er Jóhanna Karlsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Tölvupóstfang: johannak@hi.is  
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Viðauki Á: Hliðsjónarspurningar 

 Værir þú til í að byrja á því að segja mér aðeins frá fjölskylduaðstæðum? 

 Segðu mér frá barninu þínu 

 Segðu mér frá skólanum sem barnið er í 

 Lýstu fyrir mér þinni upplifun af því hvernig barninu líður í skólanum 

 Lýstu fyrir mér hefðbundnum skóladegi hjá barninu 

 Hvað finnst þér skipta mestu máli í námi og kennslu barna? Að hverju þarf að huga? 

 Hvað kemur upp í hugann þegar þú heyrir skóli án aðgreiningar? 

 Hvernig birtist stefnan í námi og kennslu barnsins þíns? 

 


