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Ágrip 
Tilgangur rannsóknarverkefnisins var að fá innsýn í tilurð og skipulag á 
námsframboðinu Starfsbraut-sérnám sem er námsframboð fyrir nemendur 
sem ekki eiga þess kost á að stunda nám á starfsbrautum framhaldsskólanna. 
Sérnámið er einstaklingsmiðað námsúrræði ætlað nemendum sem hafa verið 
skilgreindir með verulegan hegðunar- og námsvanda og þarf greining um 
verulega einhverfu að fylgja umsókn. Skipulag sérnámsins var skoðað og 
sjónum beint að upplifun stefnumótunar- og fagaðila af því starfi sem þar fer 
fram og út frá niðurstöðum voru settar fram tillögur að úrbótum. 

Ritgerðin byggir á niðurstöðum eigindlegrar viðtalsrannsóknar og 
kenningum Goffman um frávik og stimplun og skrifum Foucault um þekkingu 
og völd. Félagsleg sjónarhorn hafa haft mótandi áhrif á stefnumörkun í 
menntamálum sú sýn mótar einnig rannsóknina. Gagnaöflun fór fram á 
árunum 2015 og 2016 og þátttakendur í rannsókninni voru sex talsins; fjórir 
fagaðilar sem vinna í sérnáminu, fagstjóri sérdeilda Tækniskólans og 
sérfræðingur mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Gagna var einnig 
aflað með laga- og skjalagreiningu. 

Niðurstöður gefa til kynna að viðmælendur telji nemendum sérnámsins  
betur borgið í aðgreindu menntaúrræði, þar sem þeir eru þó jaðarsettir, 
stimplaðir og teknir úr hinu almenna námsumhverfi. Slíkar aðstæður ýta 
undir aðgreiningu fagfólksins sem upplifir skort á faglegum stuðningi, aðhaldi 
og hvatningu sem veldur faglegri einsemd og hættu á kulnun. Fagfólkið líður 
fyrir það að geta illa unnið eftir hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar. 
Fagfólkið kallar eftir sameiginlegri stefnu og lýsir þeirri skoðun sinni að 
einhver úr þeirra röðum ætti að vera í forsvari fyrir sérnámið þannig að 
samábyrgð og samvinna verði sem best úr garði gerð. Stjórnendur segjast 
gera sér grein fyrir einangrun fagfólksins en telja það hafa mikinn þekkingar- 
og reynsluauð sem byggst hefur upp í starfi þeirra. Þeir hafa einnig nokkuð 
skýrar væntingar til áframhaldandi þróunar sérnámsins. 

Það er ósk höfundar að niðurstöður rannsóknarinnar verði til þess að auka 
gæði og fagmennsku sérnámsins, að þær gagnist bæði þeim sem taka við 
nemendum þess og þær hafi áhrif á stefnumótun mennta- og 
menningarmálaráðuneytis. 
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Abstract 
"It is difficult to rhyme it with typical schooling" 

Something special for students who do not have access to integrated 
upper secondary school programs for students with intellectual 

disabilities 
The Icelandic Ministry of Education, Science and Culture established a 

segregated self-contained special education class at the Technical College of 
Reykjavik in the year 2008. Originally the class was only meant for two 
students who had not been allowed admission to the programs for students 
with intellectual disabilities in any of the local upper secondary schools. Any 
student who has completed compulsory education or has reached the age of 
16 is entitled to enroll in upper secondary school and therefore, it is the right 
of these two students to go to school. Consequently, more students have 
been enrolled in this particular special education class now named 
starfsbraut sérnám (special education program). The program is situated 
under the administration of the school’s tracks intended for disabled 
students. The aim of this research is to get an insight into this special 
educational solution for these students, inspect its structure and the 
experience of experts who work at it and to suggest improvements according 
to the conclusions of the research. 

This thesis is based on the findings of a qualitative research and theories 
on exclusion, Goffman’s theory of labelling and Foucauldian power relations. 
The data collection took place in the years 2015 and 2016 and the 
participants in the research were six altogether; four experts working on 
starfsbraut-sérnám, one program director of special departments and 
project manager at the Ministry of Education, Science and Culture. 

 The findings suggest that interviewees believe the students of the 
aforementioned program to be better off in a seperated educational 
solution. The findings also suggest that according to the specialized workers’ 
experiences, administrators do not always give them the professional 
support they need and they experience a lack of professional support, 
backing and encouragement. The job oftentimes is very demanding and 
comes with stress, insecurity and trouble. This situation creates increased 
danger of professional loneliness and burnout. The professionals share a 
limited amount of work time together because the students are placed in 
different locations within the school. The professionals feel that there is a 
lack of leadership and a limited access to co-workers that understand the job 
and can give support. The professionals participating in the research also said 
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that they feel the urge for the leadership of a person who is a part of the 
professional team within the starfsbraut-sérnám so that shared 
responsibility and cooperation can thrive. Managers are aware of the 
isolation of the professionals but believe that they have great knowledge and 
experience resources that has been developed in their work. The managers 
also have a fairly clear expectation for continued development of the special 
education program. 

 It is the author’s wish that this research will be of use for those who 
are and will be in charge of the educational policy and practice and shape the 
educational opportunities for the students who are labelled as ‘too special’ 
for the self-contained special-education programs because of their severely 
challenging behaviour. 
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1 Inngangur 
Árið 2008 var menntaúrræðinu starfsbraut-sérnám komið á fót fyrir tvo 
nemendur Í Tækniskólanum, stærsta framhaldsskóla landsins. Þeir höfðu ekki 
fengið úthlutaðri skólavist á starfsbrautum framhaldsskólanna, eins og þeir 
áttu rétt á. Áður en nemendurnir hófu nám voru gerðar úrbætur á húsnæðinu 
vegna öryggisráðstafana, sem fólust meðal annars í því að setja plexígler í alla 
glugga og teppaleggja steypta veggi. Skólinn hafði áður veitt einum nemanda 
slíkt úrræði og því var fordæmið til staðar. Í kjölfarið innrituðust fleiri 
nemendur og flestir hafa þeir verið átta.  

Sérnámið sem hér er til skoðunar, tilheyrði Fjölmenningarskólanum fram 
til ársins 2015 en var þá fellt undir Tæknimenntaskólann og skólastjóri 
Fjölmenningarskólans varð fagstjóri sérdeilda. Fram að vorönn 2013 hafði 
verkefnið verið rekið með samningi við mennta- og menningarmála-
ráðuneytið til árs í senn, en þá var undirritaður þjónustusamningur um sex 
nemendur og er það því orðið hluti af námsframboði skólans og gildir sá 
samningur til ársins 2017 (Tækniskólinn, 2013). Um sérnámið segir á 
heimasíðu Tækniskólans (e.d.): „Um er að ræða einstaklingsmiðað náms-
úrræði ætlað nemendum með verulegan hegðunar- og námsvanda. Greining 
um fötlun/verulega einhverfu þarf að fylgja umsókn.“ 

Ég hef unnið í sérnáminu frá árinu 2009. Í ráðningarviðtalinu var tekið 
fram að ég væri ráðin til þess að takast á við tvo þungavigtarmenn og að 
gulrótin í starfinu væri sú, að kennsluskyldu minni lyki á hádegi. Sá bögull 
fylgdi þó skammrifi að starfsfólk fengi hvorki frímínútur eða matartíma á 
meðan nemendur væru á ábyrgð þeirra innan skólans. Í munnlegri lýsingu á 
starfinu var þess einnig getið, að ég gæti átt von á líkamlegum átökum og að 
starfið væri sérlega krefjandi.  

Sú starfsreynsla og sérhæfða fagþekking sem ég hef öðlast í starfinu hefur 
ýtt mér af stað í þann leiðangur að leita svars við þeirri spurningu, hvort 
vinnan sem hefur verið unnin við sérnámið sé á réttri leið. Ég tel mjög 
mikilvægt að skoða þann ávinning og þær hindranir sem sérnámið hefur upp 
á að bjóða. Ósk mín er sú að með verkefninu verði hægt að leggja fram 
tillögur að úrbótum og sameiginlegri framtíðarsýn um kennslu fyrir þennan 
hóp nemenda og í framhaldi verði hægt að þróa metnaðarfulla og raunhæfa 
útfærslu á núverandi menntastefnu.  
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1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 
Markmiðið er að skoða annars vegar inntak og skipulag sérnáms 
Tækniskólans fyrir nemendur sem ekki fá inn á starfsbrautum 
framhaldsskólanna og hins vegar hver er upplifun stefnumótunar- og fagaðila 
af því starfi sem fram fer í sérnáminu. Þá er markmið verkefnisins einnig að 
veita upplýsingar um starfsbraut-sérnám sem Tækniskólinn tók að sér árið 
2008 og draga fram kosti þess og galla í þeim tilgangi að skoða hvernig megi 
sem best standa að kennslu fyrir þennan hóp nemenda og koma með tillögur 
að úrbótum. 

Með hugtakinu starfsbraut er átt við sérstakar námsbrautir við framhalds-
skóla fyrir fatlaða nemendur (sbr. reglugerð um nemendur með sérþarfir í 
framhaldsskólum nr. 230/2012). Sumir nemendur með miklar sérþarfir fá 
ekki samþykkta skólavist á starfsbrautum framhaldsskólanna og hafa 
stjórnvöld þá fundið aðrar leiðir til að veita þeim þá skólavist sem þeir eiga 
rétt á. Einnig kemur fyrir að nemendum sem hafa verið á starfsbrautum 
framhaldsskólanna er vikið úr skóla vegna krefjandi hegðunar og brota á 
skólareglum. Lögin gera ráð fyrir því að þessum nemendum sé fundið 
viðeigandi menntaúrræði þann tíma sem þeir eiga rétt á menntun, þ.e. öll 
fjögur ár framhaldsskólans. Tilurð Starfsbrautar-sérnáms er grundvölluð á 
þessum forsendum.  

Megin ástæða fyrir vali mínu á viðfangsefni verkefnisins er sú að það hefur 
verið mér hugleikið síðan ég hóf störf við sérnámið. Þá lék mér forvitni á að 
vita hvort það er að þróast í rétta átt. Í sérkennaranáminu hef ég oft leitt 
hugann að því hversu mikilvægt það er að setja skýra stefnu í menntamálum 
fyrir þann hóp nemenda, sem vegna krefjandi hegðunar og þroskahömlunar 
er á skjön við framhaldsskólakerfið. Þeir eiga það allir sameiginlegt að hafa 
aldrei verið í almennum bekk. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru því 
settar fram:  

1) Hvernig eru leikreglur á vettvangi framhaldsskólans varðandi 
nemendur með þroskahömlun? 

2) Hvert er inntak og skipulag sérnáms fyrir nemendur sem ekki fá inn á 
starfsbrautir framhaldsskólanna?  

3) Hver er upplifun stefnumótunar- og fagaðila af því starfi sem fram 
fer í sérnáminu?  

Verkefnið er mikilvægt þar sem um er að ræða nýlegt menntaúrræði frá 
2008 sem ekki hefur verið skoðað áður. Niðurstöður þess munu vonandi 
nýtast sem drög að stefnumótun fyrir skólastjórnendur og starfsfólk, sem 
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taka við þeim nemendahópi sem fjallað verður um í næsta kafla, sem og 
mennta- og menningarmálaráðuneytinu.  
1.2 Nemendur Starfsbrautar sérnáms 
Starfsbraut-sérnám er eins og áður segir einstaklingsmiðað námsúrræði ætlað nemendum sem hafa verið skilgreindir með verulegan hegðunar- og námsvanda og þarf greining um verulega einhverfu að fylgja umsókn (Tækniskólinn, e.d.). Nemendur sérnámsins hafa því allir fengið framan-greindar greiningar en fylgni er milli þess að þeir sem hafi fengið greiningu um þroskahömlun sýni einnig af sér erfiða hegðun (Abu-Hamour, 2014; Bigby, 2012; Emerson og Einfeld, 2011; Marks, 2002). Almennt þegar fjallað er um börn og ungmenni með þroskahömlun þá er þeim skipað í hópa eftir stigum1 þroskahömlunar frá vægri til alvarlegrar en nemendur Starfsbrautar sérnáms falla flestir undir skilgreiningu um alvarlega þroskahömlun (e. severe learning disability) og eiga það flestir sammerkt að:  

 Tjá sig takmarkað eða ekkert með talmáli. 
 Eiga í erfiðleikum með að læra nýja hluti. 
 Þurfa aðstoð með athafnir daglegs lífs.  
 Eiga erfitt með félagsleg samskipti.  
 Þurfa á stuðningi að halda allt sitt líf.2 
Einstaklingar með þroskahömlun eru í mikilli hættu á að verða fyrir 

félagslegri útilokun og hættan eykst verulega þegar að þeir sýna af sér 
krefjandi hegðun (Bigby, 2012). Eins og fram hefur komið þá er fylgni milli 
þroskahömlunar og krefjandi hegðunar, eins og til dæmis í formi ofbeldis eða 
ógnandi hegðunar, og er sá hópur hvað útsettastur fyrir því að vera beittur 
nauðung og þvingun (Orsati og Causton-Theoharis, 2013; Youdell, 2006). Því 
er mikilvægt að starfsfólk hafi skýrar verklagsreglur um við hvaða aðstæður 
nauðung sé beitt og á hvaða hátt. Á Íslandi ríkir almennt bann við nauðung í 
þjónustu við fatlað fólk (sbr. 10. gr laga nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir 
fatlað fólk). 

Hegðunarerfiðleikar lýsa sér í hegðun sem er á skjön við það sem almennt 
tíðkast meðal jafnaldra og hefur truflandi áhrif á nám og samskipti í daglegu 

                                                           
1 ICD-10 greinir á milli fjögurra stiga þroskahömlunar: 1. Væg, grvt. 50-69 (9 -12 

ára þroskaaldur á fullorðinsárum) 2. Miðlung, grvt. 35-49 (6 - 9 ára) 3. Alvarleg, grvt. 
20-34 (3-6 ára) 4. Djúp, grvt. undir 20 (World Health Organisation, 2004). 

2 The Challenging Behaviour Foundation, 2016a. 
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lífi (Kauffman og Landrum, 2013). Algengast er að krefjandi hegðun komi 
fram hjá einstaklingum með þroskahömlun sem eiga í erfiðleikum með 
samskipti, skilja það sem sagt er eða að koma óskum sínum á framfæri. Þetta 
getur valdið óróleika sem getur leitt til krefjandi hegðunar (Emerson og 
Einfeld, 2011). Þegar einstaklingur sem sýnir af sér erfiða hegðun er með 
alvarlega þroskahömlun þá getur hegðunin oft verið það eina sem hann hefur 
til að tjá sig um þarfir sínar. Krefjandi hegðun getur birst á eftirfarandi hátt: 

 Ofbeldi sem felst í því að meiða aðra (t.d. rífa í hár, lemja, skalla). 
 Sjálfsskaðandi hegðun (t.d. skalla sig, pota í augu, naga hendur). 
 Eyðileggjandi hegðun (t.d. kasta hlutum, brjóta húsgögn, rífa hluti). 
 Borða óæta hluti (t.d. sígarettu stubba, pennalok, rúmföt). 
 Önnur hegðun (t.d. hrækja, klína, síendurteknar vaggandi hreyfingar, afklæðast og strjúka burt).3  
Einstaklingar með mikil einhverfueinkenni, og þá sérstaklega þeir sem ekki 

tjá sig með orðum, geta líka sýnt af sér árásargirni eða skapofsaköst. Það 
getur verið flókið að koma í veg fyrir hegðunarerfiðleika þegar ástæða þeirra 
er oft og tíðum ekki þekkt (van Berckelaer-Onnes og fl., 2002). Einhverfa telst 
vera röskun sem hefur áhrif á taugaþroska og orsakar fjölbreytileg einkenni 
sem bæði hafa áhrif á hegðun og skynjun. Erfiðleikar í félagslegum 
samskiptum og óhefðbundin hegðunarmynstur geta skapað vandamál í 
daglegu lífi. Algengir fylgikvillar einhverfu eru: svefntruflanir, truflanir á 
matarvenjum og hegðunarerfiðleikar s.s. reiðiköst (Hallahan og fl., 2009; 
Turnbull og fl, 2011). Nýjar rannsóknir benda til þess að slík hegðun sé oft 
yfirþyrmandi skynúrvinnsluvandi. Einstaklingar með einhverfu sýna því oft af 
sér óæskilega hegðun sem tengist því að þau eru ófær um að takast á við hinn 
ófyrirsjáanlega, ógnandi og síbreytilega félagslega heim (Hallahan og fl., 
2009; Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013).  

Hér hefur verið reynt að lýsa því sem einkennir þann hóp nemenda sem 
sækir nám á Starfsbraut-sérnám, þ.e. nemendur með verulegan hegðunar- 
og námsvanda og einhverfugreiningu í þeim tilgangi að veita betri sýn á stöðu 
þeirra nemenda sem vegna ofangreindra þátta geta ekki stundað nám á 
starfsbrautum framhaldsskólanna. Hópur þessara nemenda er mjög 
fámennur og um leið viðkvæmur í samfélagi þar sem nálægðin er mikil og 
auðvelt að leita uppi upplýsinga um einstaka mál eða einstaklinga.  

                                                           
3 The Challenging Behaviour Foundation, 2016b  
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1.3 Lagaumhverfið 
Í 33. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008 segir að allir nemendur eigi rétt 
á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem 
tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Á þeim tíma sem rannsóknin 
fór fram eiga allir framhaldsskólanemendur með fötlun kost á fjórum 
námsárum á starfsbrautum framhaldsskólanna (Menntamálaráðuneytið, 
2005). Í dag eru starfandi 36 skólar sem bjóða upp á nám á 
framhaldsskólastigi og þar af eru 23 með starfsbrautir fyrir nemendur með 
sérþarfir (Menntagátt, e.d.). Foreldrar og forráðamenn þessara nemenda 
sækja um fyrir þá á þeim starfsbrautum sem þeir velja og fá útdeilt 
námsplássi. Einhverjar starfsbrautir hafa skilgreint ákveðinn markhóp 
nemenda sem þeir taka frekar inn en aðra, þannig að val foreldra verður 
takmarkað fyrir þennan hóp. Sumir umsækjenda eru með sögu um að sýna 
af sér verulega krefjandi hegðun og eiga þá oft erfitt með að vera í stórum 
hópi nemenda.  

Skólaskylda íslenskra barna er til 16 ára aldurs en fræðsluskylda til 18 ára. 
Mikill munur er á skólaskyldu og fræðsluskyldu og framhaldsskólar hafa haft 
töluvert svigrúm til að ákvarða hvað í þeirri síðarnefndu felst. Fram að árinu 
2008 þurfti ekki að veita öllum nemendum aðgengi að framhaldsskólanámi 
lögum samkvæmt en breyting varð á eins og fram kemur í 1. mgr. 32. gr. laga 
um framhaldsskóla, nr. 92/2008. Frá og með gildistöku laganna njóta öll börn 
fræðsluskyldu til 18 ára aldurs og eiga framhaldsskólar landsins að bjóða upp 
á menntun sem hentar þörfum hvers og eins. Af þessu má sjá að nemendum 
með fötlun er tryggð fræðsluskylda til 18 ára aldurs og hefji þeir nám fyrir 
þann aldur stendur þeim fjögurra ára nám á starfsbrautum til boða. Frá árinu 
2008 eiga allir nemendur rétt á framhaldsskólanámi en ekki eingöngu 
þjónustuúrræðum og má því ætla að tímasetning á upphafi starfsbraut-
sérnám ráðist af þessum lagabreytingum.  
1.4 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerð þessi skiptist í sex kafla. Að loknum inngangi er fjallað um markmið 
rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar, þar á eftir er umfjöllun um 
nemendur sérnámsins og farið yfir þann lagalega grunn sem liggur að baki 
því.  

Í öðrum kafla er umfjöllun um þann fræðilega grunn sem liggur að baki 
verkefninu og skiptist hann í nokkra undirkafla. Hugtakið fötlun er skoðað út 
frá ólíkum sjónarhornum og fjallað um hugmyndafræði um skóla án 
aðgreiningar. Farið verður yfir kenningar Goffman um frávik og stimplun og 
kenningar Foucault um þekkingu og völd. Út frá hugmyndum Foucault og 
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Goffman verður fjallað um flokkunarkerfi og mismunandi staðsetningu 
nemenda innan þeirra og fagmennsku kennara. Í lok kaflans verður stutt 
samantekt.  

Þriðji kaflinn fjallar um aðferðir rannsóknarinnar. Þar verður gerð grein 
fyrir eigindlegum rannsóknaraðferðum og þá sérstaklega tilviksrannsóknum 
og þeim aðferðum sem beitt er í þessu verkefni. Þar mun ég rökstyðja 
rannsóknaraðferðina, fara yfir gagnaöflun, undirbúning rannsóknar og val á 
viðmælendum. Í kaflanum verður einnig fjallað um viðtölin sem og siðferðileg 
atriði.  

Í fjórða og fimmta kafla verða niðurstöður úr viðtölunum dregnar saman 
og settar í samhengi við rannsóknarspurningarnar. Við gagnagreiningu komu 
fram ákveðin þemu og upplýsingar úr viðtölunum eru dregnar saman í þemu 
til þess að lýsa innihaldi viðtalanna sem best. 

Sjötti kaflinn er umræðukafli þar sem niðurstöðurnar verða dregnar 
saman og þær túlkaðar í fræðilegu ljósi með hliðsjón af 
rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Þar reyni ég að svara 
rannsóknarspurningunum sem liggja til grundvallar verkefninu og setja fram 
tillögur að úrbótum fyrir framhaldsskólanemendur sem ekki geta stundað 
nám á starfsbrautum framhaldsskólanna.  
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2 Kenningar og rannsóknir 
Hér verður gerð grein fyrir þeim kenningum og fræðilega bakgrunni sem ég 
hafði að leiðarljósi við framkvæmd verkefnisins. Byrjað verður á að fara yfir 
mismunandi skilning á hugtakinu fötlun og fjallað um stefnu stjórnvalda um 
skóla án aðgreiningar. Innan fötlunarfræðinnar hafa fræðimenn fjallað um 
stöðu fatlaðra einstaklinga meðal annars með hliðsjón af kenningum 
Foucault og Goffman. Kynntar verða kenningar Foucault um þekkingu og vald 
og kenningar Goffmans um frávik, stimplun og altæka stofnun og þær settar 
í samhengi við efni rannsóknarinnar. Þá verður fjallað um flokkunarkerfi og 
staðsetningu nemenda innan framhaldsskólans en innan skólakerfisins eru 
fatlaðir nemendur flokkaðir frá hinum ófötluðu. Að endingu verður fjallað um 
fagmennsku kennara í aðgreindum menntaúrræðum.    
2.1 Mismunandi skilningur og sjónarhorn á fötlun 

 Ólík fræðileg sjónarhorn á fötlun 
Félagsleg sýn á fötlun hafnar einhliða læknisfræðilegum skilgreiningum á 
fötlun og er helsti drifkrafturinn á bak við hugmyndafræði um skóla 
margbreytileikans. Hvernig hugtakið fötlun er skilgreint hefur áhrif á hvernig 
komið er fram við fatlaða nemendur og þróun úrræða. Hugtakið fötlun er 
afstætt og aðstæðubundið, það sem er hindrun fyrir suma getur komið 
öðrum til góða, því einstaklingur getur talist fatlaður á einu sviði en ófatlaður 
á öðru (Dóra Bjarnason, 2005; Rannveig Traustadóttir, 2006; Shakespeare, 
2006). Einstaklingur sem sýnir af sér hegðun sem talin er eðlileg, er ekki talinn 
fatlaður nema þegar að hann víkur frá norminu og hegðar sér á þann hátt 
sem samfélagið upplifir sem óeðlilega. Á slíku byggir læknisfræðileg nálgun á 
fötlun og áherslan er á einstaklinginn sjálfan og fötlun hans (Shakespeare, 
2006). Í slíkri nálgun er litið á fötlun sem andstæðu þess sem er heilbrigt og 
eðlilegt. Litið er á fötlunina sem persónulegan harmleik og skerðingin talin 
uppspretta allra erfiðleika, án þess að skoða áhrif umhverfis og aðstæðna á 
einstaklinginn. Þetta sjónarhorn á fötlun gengur út á að skerðing sé 
einstaklingsbundið einkenni og þannig er fötlunin vandamál einstaklingsins 
en ekki umhverfisins. Skilgreiningin er því fyrst og fremst líffræðileg og 
læknisfræðileg og verður þar með einstaklingsmiðuð. Áhersla er lögð á 
lækningu eða endurhæfingu þess fatlaða, þar sem litið er á fötlun sem ,,galla” 
eða ,,afbrigðileika” sem leita þarf lækningar við (Rannveig Traustadóttir, 
2003; 2006). 



 

20 

Með ýmsum nálgunum og beitingu ýmissa sjónarhorna er hvatt til þess að 
fötlun sé skoðuð í víðara samhengi og því hafnað að ábyrgðin sé á herðum 
einstaklingsins. Til eru nokkur sjónarhorn sem eiga það sameiginlegt að litið 
er svo á að ytri þættir hafi áhrif á tækifæri og möguleika fatlaðs fólks. Eitt af 
þeim sjónarhornum sem skilgreind hafa verið sem félagsleg og talið er 
róttækast, er breska félagslega líkanið. Þar er sett fram skýr sýn þess eðlis að 
tilvist fötlunar sé eðlilegur hluti af mannlegu samfélagi og skerðingin 
(líffræði) er aðgreind frá fötluninni (umhverfi). Það þýðir að fötlunin er ekki 
aðalatriðið heldur hindranir samfélagsins og um leið verður fötlunin pólitísk 
og þar af leiðandi liggur ábyrgðin hjá samfélaginu en ekki einstaklingnum 
sjálfum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín 
Björnsdóttir, 2013).  

Þeir sem aðhyllast menningarsjónarhornið skoða hvernig fötlun er notuð 
til að undirstrika það sem telst andstæða eðlilegs samfélags, meðal annars í 
sögulegu samhengi. Fötlunin er þá andhverfa þess eðlilega og fötluðu fólki er 
ætlað að sætta sig við það sem að ófatlað fólk ákvarðar fyrir það. 
Sjónarhornið ögrar stöðluðum og menningarbundnum hugmyndum um 
fötlun og hvetur til þess að fræðasamfélagið, sem og aðrir, finni aðra valkosti 
til að endurbyggja aðstæður fatlaðra. Annað sjónarhorn sem telst til þeirra 
félagslegu er mannréttindasjónarhornið, sem tilkomið er frá aðgerðarsinnum 
sem krefjast réttar allra til að njóta mannréttinda. Að mati þeirra sem það 
aðhyllast hafa fyrri aðgerðir ekki dugað til úrbóta. Það á við um svið eins og 
fullt sjálfræði, menntun, atvinnu og möguleika til sjálfstæðs lífs. Ábyrgðin á 
því að breyta staðalímyndum er því talin liggja hjá samfélaginu og 
stjórnvöldum þar sem fötlun er ekki galli sem þarf að uppræta heldur ber að 
uppræta hindranirnar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og 
Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Á Norðurlöndunum er enginn einn skilningur á hugtakinu fötlun ríkjandi, 
en fram hafa komið sameiginlegar hugmyndir í anda félagslegra sjónarhorna. 
Þessar hugmyndir eru oft kenndar við tengsl einstaklings og samfélags og 
kallaðar tengslasjónarhorn eða tengslaskilningur. Þær snúast um að líta til 
annarra þátta en fötlunarinnar og þá helst á þá félagslegu. Áherslan er á 
tengsl einstaklings og samfélags og það sé bundið aðstæðum hvort skerðing 
á færni verði að fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006; Shakespeare, 2006). Í 
ljósi þessara sjónarhorna fræðasamfélagsins þarf á sama hátt að uppræta 
þær hindranir skólakerfisins sem blasa við nemendum með fötlun. 
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 Gildandi stefna um skóla án aðgreiningar 
Félagsleg sjónarhorn á fötlun hafa haft mikil áhrif á viðhorf fólks og það 
hvernig nám og þjónusta við fatlað fólk er skipulagt. „Það leiðir af 
félagslegum sjónarhornum að gera ráð fyrir fjölbreyttum nemendahópi í 
hverjum skóla þar sem fötlun einstaklinga er talin hluti fjölbreytileikans og 
sem slík akkur fyrir skólann fremur en vandi.“ (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 
Marinósson, 2007, bls. 49).  

Upp úr 1980 kom fram hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla þátttöku 
sem hafði þau áhrif að öll börn á Norðurlöndum áttu lögum samkvæmt rétt 
á að ganga í sömu skóla og önnur börn. Á þessum grunni byggir gildandi 
menntastefna í skólamálum á Íslandi þ.e. skóli án aðgreiningar eða skóli 
margbreytileikans. Skólinn á að vera fyrir alla, en það er sá skóli sem gerir 
öllum börnum kleift að sækja sinn heimaskóla burtséð frá hæfileikum, fötlun, 
trúarskoðunum eða félagslegri stöðu og fá þar viðeigandi stuðning og 
námsefni sem hentar getu þeirra. Stefnan snýst því fyrst og fremst um viðhorf 
og skoðanir í þeim anda að öll börn, óháð líkamlegu og andlegu atgervi, eigi 
rétt á að sækja sinn heimaskóla (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 
2007). Neikvæð viðhorf og aðgreining frá hinum almennu nemendum eru 
dæmi um birtingarmyndir útilokunar. Ferlið frá útilokun til skóla án 
aðgreiningar hefur breytt menntaumhverfinu á Íslandi (Hermína 
Gunnþórsdóttir, 2010). 

Í reglugerð nr. 230/2012 um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum 
segir að með námi án aðgreiningar sé átt við námsumhverfi þar sem komið 
er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með 
manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2012). Þegar samfélag er fyrir alla eykur það 
samkennd, kærleika og samskiptahæfni. Með skóla án aðgreiningar fá 
mismunandi hópar tækifæri til að vinna saman, kynnast hver öðrum og sjá 
lífið jafnvel í öðru ljósi en ef þeir væru alltaf með einsleitum hópi einstaklinga. 
Skóli án aðgreiningar vísar frekar til ferlis en síður til markmiðs. Þetta ferli 
hefur tvær gagnstæðar hliðar, útilokandi (e. exclusionary) og samtengjandi 
(e. inclusive) (Dóra S. Bjarnason, 2005; Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 
Marinósson, 2007; Ferguson og fl., 2001). Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 
Marinósson (2007) vitna í skilgreiningar Dianne Ferguson þegar fjallað er um 
menntun án aðgreiningar. Ferguson telur að þegar skólinn er án aðgreiningar 
sé fjölbreytnin talin norm og menntun hvers nemanda teljist gæðamenntun 
þar sem stuðningur miðast við þarfir hvers og eins. Börn sem vegna 
utanaðkomandi aðstæðna þurfa að stunda nám sitt í sérskólum njóta ekki 
þeirra réttinda að stunda nám sitt án aðgreiningar. Félagslegt sjónarhorn á 
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fötlun gerir ráð fyrir fjölbreytninni og því að skólinn lagi sig að þörfum hvers 
og eins (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007). Nám án 
aðgreiningar er því virkasta leiðin til að efla samstöðu meðal barna og í slíkum 
skóla er áhersla á mannréttindi ofin inn í daglegar athafnir og reynslu. 

Í Salamanca yfirlýsingunni, sem er rammaáætlun Sameinuðu þjóðanna 
um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir, segir að almennir skólar séu 
taldir eitt virkasta aflið til að vinna gegn mismunun og til að móta samfélag 
án aðgreiningar (Menntamálaráðuneytið , 1995). Í íslenskum lögum um skóla 
kemur fram sú grundvallarhugsun að starf skóla á öllum skólastigum skuli 
mótast af jafnrétti. Skólinn nær til allra barna og unglinga á ákveðnum aldri 
og er eina stofnun samfélagsins í þeirri stöðu og því er ábyrgð skólans mjög 
mikil (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 
(2011) kemur fram að skóli án aðgreiningar snúist ekki eingöngu um fötluð 
börn heldur öll börn, allt frá þeim sem eiga erfitt uppdráttar í námi til þeirra 
sem skara fram úr. Nemendur eiga að fá þann stuðning og þá aðlögun sem 
þeir þurfa á að halda til þess að skóli án aðgreiningar geti orðið að veruleika.  

Þegar nám án aðgreiningar er skipulagt er mikilvægasti þáttur 
hugmyndafræðinnar að draga úr hindrunum í umhverfi nemandans, þannig 
að hann geti tekið fullan þátt í námi og félagslegum athöfnum. Litið er á 
fjölbreyttar þarfir nemenda sem kost og að það auðgi samfélagið þegar allir 
geta tekið sameiginlegan þátt í skólastarfinu. Skóli án aðgreiningar er ekki 
aðferð heldur hugmyndafræði, sem nota þarf sem verkfæri til að útrýma 
samfélagslegum hindrunum nemenda með skerðingar og stuðla þar með að 
þátttöku allra í almennu skólasamfélagi (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 
Marinósson, 2007; Sapon-Shevin, 2007). Slík nálgun rímar við félagslega sýn 
á fötlun.  

 Leikreglur og skipulag innan íslensku framhaldsskólanna 
Framhaldsskólar starfa eftir þeim lögum og reglugerðum sem gilda á hverjum 
tíma. Í núverandi lögum um framhaldsskóla er kveðið á um að fatlaðir 
einstaklingar skuli stunda nám með ófötluðum eins og kostur er, en einnig að 
heimilt sé að stofna sérstakar námsbrautir fyrir fatlaða nemendur (lög um 
framhaldsskóla nr. 92/2008). Eins og fram hefur komið eru svokallaðar 
starfsbrautir starfræktar í fjölmörgum framhaldsskólum og þær ætlaðar 
fötluðum nemendum, eins og þeir eru skilgreindir samkvæmt 2. gr. laga nr. 
59/1992 um málefni fatlaðra. Árið 1996 var rekstur leik- og grunnskóla 
færður frá ríki til sveitarfélaga og því bera þau ábyrgð á fyrstu tveimur 
skólastigunum en ríkið rekur framhaldsskóla og háskóla. Á þessum tíma báru 
ríkið og framhaldsskólarnir ábyrgð á því að stofna sérstakar brautir fyrir 
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fatlaða nemendur (Menntamálaráðuneytið, 2002). Í lögum um framhalds-
skóla nr. 80/1996 er menntamálaráðherra veitt heimild til þess að stofna 
sérstakar deildir við framhaldsskóla fyrir fatlaða nemendur. Fjórum árum 
eftir upphaf starfsbrautanna eða árið 2000 var gefin út námskrá fyrir 
starfsbrautir framhaldsskóla fyrir tveggja ára nám en árið 2005 var gerð 
námskrá fyrir öll þau fjögur ár sem nemendum á starfsbrautum standa til 
boða (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Foreldrar fatlaðra barna hafa lengi þurft að berjast fyrir því að ungmenni 
þeirra komist í framhaldsskóla og þaðan út á vinnumarkaðinn (Dóra S. 
Bjarnason, 2010; Helga Gísladóttir, 2007; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005; 
Snæfríður Þóra Egilson, 2011). Sú barátta hefur áorkað miklu því stærstur 
hluti nemenda, sama hvort þeir eru fatlaðir eða ekki, fer úr grunnskóla yfir í 
framhaldsskóla þar sem þeir eiga rétt á að stunda nám við hæfi. Nemendur 
með þroskahömlun stunda þá nám í sömu framhaldsskólum og þeir sem ekki 
eru með skilgreinda fötlun, en eru á aðskildum námsbrautum sem ýmist eru 
kallaðar starfsbrautir eða sérnámsbrautir. Þeim stendur þó sjaldnast til boða 
að velja úr fjölbreyttu námsframboði framhaldsskólanna líkt og öðrum 
nemendum (Kristín Björnsdóttir, 2003; Snæfríður Þóra Egilson, 2011). Segja 
má að starfsbrautir framhaldsskólanna taki mið af hugmyndum blöndunar 
(sjá mynd 2) þar sem nemendur stunda nám í sömu skólum og þeir ófötluðu 
en á aðgreindum brautum. Fáir nemendur sem innritast á starfsbrautir fá 
kennslu á almennum brautum. 

Eins og áður segir eiga allir sem lokið hafa grunnskólanámi eða hlotið hafa 
jafngilda undirstöðumenntun kost á fjögurra ára framhaldsnámi. Samkvæmt 
reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum (2012) er stjórn-
völdum skylt að sjá til þess að nemendur fái kennslu og sérstakan stuðning í 
námi í samræmi við mat á sérþörfum. Sumir nemendur hafa alla tíð verið 
aðgreindir frá öðrum í sérdeild innan almenns grunnskóla eða í sérskólum og 
hafa þannig verið einangraðir frá jafnöldrum sínum. Enginn sérskóli er til á 
framhaldsskólastigi þar sem framhaldsskólinn á að vera fyrir alla. Að hafa 
sérdeild eða starfsbraut í skólum getur talist ganga gegn anda stefnunnar um 
menntun án aðgreiningar og aðgreining verður meiri eftir því sem ofar dregur 
í menntakerfinu. Almennir leikskólar taka við öllum fötluðum nemendum, 
þar virðist aðgreiningin því vera lítil þó svo að til séu sérhæfðir leikskólar og 
dagvistarstofnanir fyrir fötluð börn. Þá ber að nefna Lyngás sem er 
dagþjónusta fyrir fötluð börn á aldrinum 1-6 ára þar sem lögð er áhersla á 
snemmtæka íhlutun með það að markmiði að útskrifa börn í leikskóla í sínu 
heimahverfi (Ás Styktarfélag, e.d). Á meðan virðist vera mikil aðgreining í 
framhaldsskólum þar sem að allir nemendur með þroskahömlun eru á 
starfsbrautum (Gretar L. Marinósson, 2007; Gretar L. Marinósson og Auður 
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B. Kristinsdóttir, 2004). Að vera með nemendur sem hafa mikla stuðningsþörf 
í daglegu lífi og námi algerlega útilokaða frá hinu almenna námsumhverfi 
framhaldsskólans er í algjörri mótsögn við það sem menntastefnan, skóli án 
aðgreiningar stendur fyrir. Samkvæmt þeirri stefnu eiga allir nemendur rétt 
á að vera með sínum jafnöldrum í ákveðnu ferli sem stuðlar að fullgildri 
þátttöku nemenda í skólasamfélaginu (Ferguson, 2008). Til eru þeir 
fræðimenn sem vilja meina að almennur skóli án aðgreiningar geti falið í sér 
sérúrræði og þó svo að allir eigi sama rétt á því að ganga í sinn heimaskóla sé 
sumum nemendum betur borgið í sérdeildum eða sérskólum og eigi þar af 
leiðandi einnig rétt á því (Florian, 2012). Þetta á sérstaklega við um nemendur 
sem sýna af sér afar krefjandi hegðun.  

 Rannsóknir á áhrifum krefjandi hegðunar á skólagöngu nemenda 
Rannsókn Helgu Gísladóttur (2007) bendir til þess að hugmyndafræði 

skóla án aðgreiningar hafi að sáralitlu leyti náð inn á starfsbrautir framhalds-
skólanna en mögulega hefur það eitthvað breyst frá þeim tíma er sú rannsókn 
var gerð. Einnig má lesa í niðurstöðum rannsóknar Hrafnhildar Ragnarsdóttur 
(2005) að allt bendi til þess að læknisfræðileg sýn á fötlun stýri námi starfs-
brautanna að miklu leyti og skerðing nemenda ráði talsverðu um hvað þeim 
er kennt. Í rannsókn sem Gretar L. Marinósson (2003a) framkvæmdi er fjallað 
um viðmót grunnskólakennara og þau viðhorf sem skólasamfélagið hefur til 
erfiðrar hegðunar nemenda. Hann fjallar einnig um það hversu viðkvæmir 
starfsmenn skóla eru fyrir erfiðri hegðun nemenda, hversu alvarlega er litið á 
hegðunarbrotin og hversu ráðalausir starfsmenn eru þegar kemur að því að 
bregðast við þeim. Anna-Lind Pétursdóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir 
(2014) gerðu rannsókn á áhrifum erfiðrar hegðunar nemenda á líðan 
grunnskólakennara, þar sem kom í ljós að erfið hegðun nemenda hefur 
töluverð neikvæð áhrif á skólastarf þar sem hún eykur bæði streitu og álag 
kennara. Kennarar fengu helst stuðning frá samstarfsfólki sínu og það var sá 
stuðningur sem skipti þá mestu máli. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að álag 
og streita vegna erfiðrar hegðunar gæti auðveldlega leitt til kulnunar í starfi 
(Anna-Lind Pétursdóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2014). Ekki hafa 
verið gerðar rannsóknir á áhrifum erfiðrar hegðunar nemenda á kennara í 
framhaldsskólum á Íslandi. 

Rannsókn var gerð á umfangi og eðli hegðunarvanda nemenda í öllum 
almennum grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2005–2006 og á því hvaða 
leiðir væru farnar til að fást við nemendur sem sýndu af sér erfiða hegðun. Í 
rannsókninni var hegðunarvandi reyndar skilgreindur sem sú hegðun sem 
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þótti erfið í almennum bekkjum en ekki í sérdeildum. Þar var leitt í ljós að 
hegðunarerfiðleikar nemenda eru þau viðfangsefni sem valda starfsfólki 
grunnskóla hvað mestum áhyggjum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 
Kaldalóns, 2006). Þessar niðurstöður eru ekki einskorðaðar við Ísland þar sem 
Cologon (2012) kemur inn á það í sínum niðurstöðum að krefjandi hegðun 
nemenda sé stærsta áhyggjuefni kennara þegar þeir meta fagmennsku sína.  

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að vinna með einstaklingum með 
hegðunarerfiðleika getur haft neikvæð áhrif á starfsfólk (Butrimaviciute og 
Grieve, 2014). Því er mikilvægt að skoða líðan starfsfólks sérnámsins sem 
vinnur mikið eitt með sínum nemanda án þess að vera í teymisvinnu. Í því 
sambandi er áhugavert að skoða niðurstöður langtímarannsóknar sem gerð 
var með það meginmarkmið að öðlast skilning á starfi og starfsumhverfi 
íslenskra þroskaþjálfa. Sú rannsókn leiddi í ljós að þroskaþjálfar verða fyrir 
faglegri einsemd í sínu starfsumhverfi þar sem þeir eru oft einir frá sinni stétt 
á sínum vettvangi (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir, 2013). Erlendis 
hafa margar rannsóknir verið gerðar sem sýna fram á að sterk tengsl eru á 
milli krefjandi hegðunar einstaklinga og streitu/kulnunar meðal starfsfólks 
(Dagnan, 2007, Lundström, Åström og Graneheim, 2007; Howard o.fl., 2009; 
Mills og Rose 2011; Neben og Chen, 2010). 

Við skoðun á krefjandi hegðun er oft um að ræða nemendur sem hafa 
fengið greiningu um einhverfu. Lítið er um rannsóknir þar sem athyglinni er 
sérstaklega beint að reynslu starfsfólks af því að vinna með einstaklingum 
sem sýna af sér erfiða hegðun. Hins vegar hafa áhrif krefjandi hegðunar á 
foreldra barna með einhverfugreiningu töluvert verið rannsökuð. Nýleg 
rannsókn Helgu Hafdísar Gísladóttur (2015) leiddi í ljós að erfið hegðun barna 
með einhverfu ýtti undir álag á mæður þeirra. Því er þessi rannsókn mín 
mikilvægt innlegg til þekkingarsamfélagsins og liður í því að greina enn frekar 
þá þætti sem hafa áhrif á upplifun og líðan fagfólks sem vinnur í aðgreindu 
úrræði í faglegri einsemd.   
2.2 Kenningar um þekkingu, vald, frávik og stimplun 
Goffman og Foucault hafa báðir skrifað um stofnanir þar sem bjuggu 
einstaklingar sem höfðu verið stimplaðir á einhvern hátt.  

Umfjöllun Goffmans um altækar stofnanir og áhrif þeirra á þá einstaklinga 
sem þar bjuggu átti stóran þátt í þeirri vitundarvakningu á málefnum fatlaðra 
einstaklinga, sem varð meðal annars til þess að öllum sólarhringsstofnunum 
var lokað. Goffman hélt því fram að hin altæka stofnun leitaðist við að 
endurhæfa einstaklinginn með því að afmá persónuleg einkenni hans á 
meðan hann dvaldi þar. Skrif hans áttu mikinn þátt í að leggja grunn að 
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ríkjandi félagslegum sjónarhornum á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006).  
Samkvæmt kenningu Foucault um vald þá ná stofnanir yfirráðum og stýringu 
yfir sjálfræði einstaklinga og leiða hegðun þeirra í fyrirfram ákveðinn farveg. 
Báðir koma þeir inn á eftirlit og stjórn og það að afmá persónueinkenni fólks 
(Nunkoosing og Haydon-Laurelut, 2012).  

Í fræðilegri greiningu mun ég nýta mér kenningar Goffman um stimplun 
og frávik og kenningar Foucault um vald og þekkingu. Hér á eftir verður gerð 
grein fyrir kenningum framangreindra fræðimanna. 

 Kenningar Michel Foucault um þekkingu og völd 
Michel Foucault var franskur heimspekingur sem rannsakaði tengsl valds og 
þekkingar. Foucault fjallaði um það að vald og þekking tengjast sterkum 
böndum og hann setti fram ögrandi hugmyndir um samspil þessa tveggja. 
Samkvæmt kenningum hans er skóli aldrei menningarlega hlutlaus og 
starfsfólk skólans hefur mikið vald til þess að ákveða, hvað og hvernig kennt 
er í skólarýminu. Valdið er alls staðar og það er víxlverkandi og til staðar í 
öllum samskiptum. Skólinn er dæmi um stað þar sem mikil valdatengsl eru 
ríkjandi og mun ég fjalla nánar um það síðar í kaflanum4. Foucault dró í efa 
hugmyndir um vald sem eitthvað stórt, ósveigjanlegt ástand í formgerð og 
gagnrýndi allsherjarkenningar sem koma með ósveigjanlegar skýringar á 
valdi. Hann taldi vald ekki vera eitthvað sem einhver hefur, heldur liggur 
valdið í athöfnum sem miða beint eða óbeint að því að hafa áhrif á athafnir 
annarra og svo í orðræðum sem móta hugmyndir fólks um hvað telst eðlilegt, 
rétt og satt hverju sinni; hvoru tveggja mótar hegðun fólks og myndar sterk 
tengsl milli valds og þekkingar. Þessu samkvæmt fæðast einstaklingar ekki 
frjálsir, heldur inn í ákveðin valdatengsl innan samfélagsins. Þar sem er vald 
þar verður mótstaða gegn því og alltaf verða til einhverjir minnihlutahópar 
sem þurfa að berst gegn valdinu (Foucault, 1980;2005). 

Foucault (1972) hélt því fram að það væri ríkjandi orðræða sem skapaði 
ákveðna ímynd sem fólk samþykkir og trúir. Orðræða er ekki stöðug heldur 
tekur hún sífelldum breytingum í takt við breyttan hugsunarhátt. Þannig 
verður til ákveðin menning sem viðheldur valdi, t.d. gegn ákveðnum 
minnihlutahópum, sem leiðir til aðgreiningar. Hugmyndum ráðandi afls er 
miðlað í gegnum menningu og ákveðið viðmið fyrir hið eðlilega verður til og 
það sem fellur utan við þann ramma verður afbrigðilegt og um leið óæskilegt 
(Foucault, 1980; 2005). Slík aðgreining getur verið sérstaklega skaðleg 
minnihlutahópum sem hafa ekki sterka málsvara í sínum röðum, eins og 

                                                           
4 Sjá sérstaklega mynd 1 á bls. 28. 
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hópur fólks með fatlanir voru hér áður fyrr, þ.e. fyrir tíma fötlunarfræðinnar. 
Upphaf fötlunarfræðanna má einmitt rekja til andstöðu við einangrun 
einstaklinga á sérstökum stofnunum og útilokun þeirra frá venjulegu lífi. 
Þegar einstaklingar eru útilokaðir frá samfélaginu er auðveldara að stjórna 
þeim.  

Kenningar Foucault eru nytsamlegar til þess að skoða uppbyggingu valds 
í samfélaginu og hægt er að beita þeim í baráttunni gegn stofnanavæðingu 
og ákveðinni tegund valdbeitingar. Þær eru einnig gagnlegar til að skoða þau 
völd sem eru innan sérnámsins. Foucault tengdi vald fagmannsins við það 
sem fólgið er í sérfræðiþekkingu hans, þ.e. umboð hans til að taka ákvarðanir 
í krafti fagþekkingar út frá gildum fagstéttarinnar sem hann tilheyrir og 
valdastöðu hennar. Valdið er þannig fagmannsins vegna þess að hann er 
talinn vita best út frá þekkingu og fær þannig rétt til ákvarðana. Hann beindi 
einnig gagnrýnum sjónum að uppbyggingu helstu valdakerfa samfélagsins 
(Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007; Focault, 1980;2005).  

Foucault taldi ekkert vera eðlilegt frá náttúrunnar hendi og hugmyndina 
um hið eðlilega taldi hann tilbúning sem mótvægi við hið óeðlilega. Fötlun er 
einn þeirra þátta sem ekki telst eðlilegur, samkvæmt læknisfræðilegri sýn er 
litið á fötlun sem vandamál eða galla sem þarf að lagfæra. Hugtakið valdefling 
(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006) má heimfæra á nemendur sérnámsins, 
með þeim skilningi að þeir eru minnihlutahópur fatlaðra einstaklinga sem eru 
einstaklingar í veikri stöðu miðað við aðra og stunda nám í aðstæðum sem 
ekki geta talist valdeflandi. Ef við beitum kenningum Foucault um völd á 
valdeflandi aðstæður þá færist valdið frá fagfólkinu yfir til nemenda. 
Valdeflingin er þá m.a. notuð til að styrkja hæfni nemenda til sjálfshjálpar og 
til að ryðja burt þeim hindrunum sem standa í vegi fyrir því að þeir geti nýtt 
hæfileika sína og sjálfir haft áhrif á aðstæður sínar.  

Í almennum skólum ríkir valdaójafnvægi milli nemenda og kennara, þar 
sem skólastjórnandi fer með mestu völdin. Í aðgreindum úrræðum eins og 
sérnáminu er hætta á að valdaójafnvægi aukist enn frekar sökum 
aðgreiningarinnar og þess að þeir einstaklingar, sem þar stunda nám, hafa 
lítið um nám sitt og líf að segja. Hætta er á því að fagfólkið viðhaldi þessu 
valdaójafnvægi því það þarf gjarnan á því að halda að hafa völdin í krefjandi 
aðstæðum og það viðheldur ennþá frekar félagslegri útilokun nemendanna 
(Nunkoosing og Haydon-Laurelut, 2013).  

Valdakerfi sérnámsins er byggt á svokölluðu lóðréttu valdi. Skilgreining 
Foucault á valdi og þekkingu rímar við valdastrúktur sérnámsins (mynd 1). 
Hann segir öll form hugsunar einkennast af samspili valds og þekkingar og að 
það samspil skapi ákveðna orðræðu. Þeir sem ofar eru hafa meiri þekkingu 
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en þeir sem fyrir neðan eru og því hafa þeir meiri völd. Í slíku valdakerfi eru 
ákvarðanir teknar af þeim sem efstir eru í valdastiganum og upplýsingarnar 
síðan látnar berast lóðrétt niður stigann. Til að allt gangi upp er því mikilvægt 
að upplýsingafæði sé gott á milli stiga því annars getur skapast fjarlægð milli 
stjórnenda og þeirra sem neðar eru í valdastiganum. Eins og sjá má á 
valdastiganum hér að neðan er skólastjórinn ekki efstur. Hann er því ekki 
einráður um starf sérnámsins. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 1. Valdastigi Tækniskólans á þeim tíma sem gagnaöflun fór fram 

 Kenningar Ervin Goffman um frávik og stimplun 
Félagsleg samskipti eru frumforsenda þess að hinn félagslegi heimur virki þar 
sem þau eru undirstaða mannlegrar virkni. Skrif kanadíska félagsfræðingsins 
Ervin Goffmans um fordóma og smán, eða stimplun (e. stigma), hafa haft 
mikil áhrif á rannsóknir innan félagsvísinda. Goffman lagðist í rannsóknir á 
viðhorfum til þeirra sem áttu við geðræn vandamál að stríða og skoðaði í því 
sambandi söguleg gögn sem sýndu að þessir einstaklingar voru álitnir minna 
virði en aðrir. Þeir sem álitnir eru minna virði á einhvern hátt samkvæmt 
ráðandi félagslegum viðmiðum eða eru með sýnilegar fatlanir eiga, 
samkvæmt Goffman (1963), ekki möguleika á að vera álitnir fullgildir 
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samfélagsþegnar. Þegar fólk uppgötvar að einstaklingur fellur ekki að þeim 
félagslegu aðstæðum sem samfélagið telur vera eðlilegt og um er að ræða 
einstakling sem er hættulegur, veikgeðja eða slæmur, minnkar álit fólks á 
honum, hann er litinn hornauga og fær á sig stimplun. Þegar fólk fær á sig 
stimpil fer sjálfsmynd þess að litast af þeirri upplifun um að það sé ekki eins 
og hinir óstimpluðu. Því má draga þá ályktun að einstaklingur sem er 
stimplaður geti ekki verið að fullu mannlegur. Félagsleg samskipti eru 
grundvöllur þess að félagslíf eigi sér stað. Samskipti eru frumforsenda alls 
þess sem maðurinn gerir. Notkun hugtaka eins og stimplun (e. stigma) 
varðandi einstaklinga með fötlun er nátengt hugmyndum Foucault um 
ákvarðandi augnaráð þar sem órökstuddur og neikvæður dómur er lagður á 
fólk við það eitt að horfa á það. Stimpilinn sem fatlað fólk fær felur í sér 
útilokun frá félagslegum samskiptum, einangrun og mismunun. Munurinn á 
stimpluðum og óstimpluðum einstaklingum er viðhorfið en ekki 
raunveruleikinn sjálfur vegna þess að stimpilinn er félagsleg hugsmíð, 
tilkominn vegna neikvæðra viðhorfa sem erfitt er að afmá (Dóra S. Bjarnason, 
2001; Shakespeare, 2006; Watson, 2003).  

Sá sem víkur frá því sem talist getur eðlilegt verður fyrir félagslegum 
hindrunum. Afleiðing félagslegra hindrana er félagsleg útilokun, mismunun 
og undirokun. Sjálfsvitund einstaklinga sem byggð er á stimplun leiðir til 
útilokunar sérstaklega hjá þeim sem víkja langt frá þeim normum sem ríkjandi 
eru.  

Hann [Goffman] kannaði sérstaklega svokölluð „brennimerkt 
hlutverk‟ og þau viðbrögð og atferli sem fylgja þeim. Hann leit 
svo á að samfélagið stimpli tiltekna einstaklinga sökum útlits, 
viðhorfa eða athafna. Stimplunin verður að lykilhlutverki 
einstaklingsins og að vítahring fordóma og viðbragða, þar sem 
lífsgæði og möguleikar taka mið af stimpluninni. Sá sem fær 
brennimerkt hlutverk er færður í jaðar samfélagsins með einum 
eða öðrum hætti. Hann er skilgreindur sem ófullverðugur og 
stimplunin afskræmir mennsku hans og mannréttindi (Dóra S. 
Bjarnason, 2001, bls. 31). 

Ef kenningum Goffman (1963) er beitt á nemendur sérnámsins, þá verður 
vandi þeirra hegðunin sjálf og því þarf viðkomandi að vera í sérúrræði. Í stað 
þess að horfa á nemendur sem fjölbreyttan hóp eru þessir útilokuðu 
nemendur álitnir óhæfir nemendur (Orsati og Causton-Theoharis, 2013). Í 
tilfelli sérnámsins er það bæði félagslegur og læknisfræðilegur skilningur á 
fötlun sem leiðir til þess að útbúin eru aðgreind sérúrræði fyrir þennan hóp 
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einstaklinga. Þessir nemendur sýna af sér það mikil hegðunarfrávik að þeir 
geta illa átt samleið með öðrum nemendum.  

 Goffman (1970) fjallaði um svokallaðar altækar stofnanir í bók sinni 
Asylums. Umfjöllunin byggir á hans eigin reynslu af störfum á geðsjúkrahúsi 
þar sem fólk dvaldi oft árum saman, útilokað frá samfélaginu. Hann 
rannsakaði fólkið sem þar bjó út frá þeirra reynslu í stað þess að réttlæta 
kerfið sem hélt þeim þar. Goffman skilgreindi altækar stofnanir sem úrræði 
þar sem flestar þarfir vistmanna væru uppfylltar. Slíkar stofnanir veittu 
ákveðnum hópi fólks í samfélaginu alhliða sólarhringsþjónustu. Talið var 
æskilegt að sá hópur sem þar dveldi væri tekinn úr umferð af einhverjum 
ástæðum, hvort sem það var tímabundið eða til langframa.  

Stjórnvöld og fagfólk líta svo á að nemendum sérnámsins sé betur borgið 
í aðgreindu menntaúrræði en með öðrum fötluðum eða ófötluðum 
nemendum framhaldsskólans. Þau eru ekki jaðarsett í sama skilningi og aðrir 
nemendur með þroskahömlun heldur eru þau jafnframt aðgreind frá 
hefðbundnum sérkennsludeildum fyrir nemendur með þroskahömlun. Þau 
eiga því ýmislegt sameiginlegt með þeim vistmönnum sem Goffman 
rannsakaði, þ.e. að vera hvað lengst út á jaðrinum og þurfa að mati flestra 
aðila í valdastiganum að vera „tekin úr umferð“, úr hinu almenna rými. Þau 
eru með stimpil um að vera þar óhæf. 

Goffman var gagnrýninn á þessar altæku stofnanir og taldi verulegar líkur 
á að persónulegum einkennum vistmanna myndi hnigna á meðan á dvöl 
þeirra stæði. Slíkar stofnanir taldi hann einangra fatlað fólk frá ófötluðu fólki 
og svipta það bæði frelsi og völdum (Goffman, 1970). Það er auðvelt að gera 
sér grein fyrir því hvernig hin altæka stofnun skapaði útilokun en erfiðara að 
átta sig á því hvernig félagsleg útilokun birtist í þeim aðstæðum sem fólk býr 
við í dag. Fólk á sitt heimili á víð og dreif innan samfélagsins en það hefur 
engin áhrif eða völd þar. Því er hægt að tala um þetta sem hina nýju 
aðgreiningu þar sem fólk er sýnilegt innan samfélagsins en það tilheyrir því 
ekki endilega (Nunkoosing og Haydon-Laurelut, 2013). Það á jafnframt við 
nemendur sérnámsins því þau eru skilgreind sem nemendur innan 
Tækniskólans en tilheyra honum og ásýnd hans með mjög takmörkuðum 
hætti.   
2.3 Flokkunarkerfi - inngilding, aðgreining eða útilokun 
Almenna skólakerfið ræður illa við aukna fjölbreytni í nemendahópnum og 
því verða til flokkunarkerfi til þess að flokka sérþarfir (Gretar L. Marinósson, 
2003b). Skólakerfið flokkar nemendur, t.d. eftir því hversu mikilli þekkingu 
þeir búa yfir eða hversu auðvelt þeir eiga með að meðtaka ákveðna þekkingu 
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eftir fyrirfram skilgreindum leiðum, til þess að ráða betur við að steypa alla í 
sama mótið. Slík flokkun byggir meðal annars á því sem Foucault (1980; 2005) 
benti á, að þar sem nemendur eru flokkaðir eftir því hversu hæfir eða 
vanhæfir þeir eru, stimplarnir sem þeir bera skipta einnig máli (Goffman, 
1963), þarf að aðgreina þá nemendur frá almenna kerfinu. Skilningur kennara 
á hegðun nemenda hefur einnig sterkt vægi í hvers konar flokkunarkerfum.  

 Staðsetning nemenda - hugtakamengi 
Blöndun og skóli án aðgreiningar er ekki það sama. Skóli án 
aðgreiningar/inngilding (Berglind Rós Magnúsdóttir, í prentun) og blöndun 
snúast um staðsetningu en inngilding snýst jafnframt um að ferlið sé skoðað. 
Hugmyndir um blöndun komu fram áður en hugmyndir um inngildingu (e. 
inclusion) urðu til. Hugmyndir um blöndun gerðu ráð fyrir því að nemendur 
væru í sama skóla og þeir ófötluðu en ekki endilega í sama bekk og því voru 
stofnaðar sérdeildir eða sérbekkir fyrir fatlaða nemendur innan almenna 
skólans. Til glöggvunar má sjá muninn á þessum hugtökum á mynd 2. 

 
Mynd 2. Myndræn útskýring á staðsetningu nemenda eftir ólíkum hugtökum 

(Wang, 2013). 
Eftirfarandi hugtök eru skilgreningar af ofangreindri mynd: 
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 Blöndun5 (e. integration) í tengslum við fötlun og skólahald: fatlaðir 
nemendur eiga rétt á að sækja sömu skóla og jafnaldrar þeirra. 
Þetta varð til þess að stofnaðir voru sérbekkir fyrir fötluðu 
nemendurna sem síðar þróaðist út í að þeir sóttu sömu bekki en 
voru með annað námsefni og oft annan starfsmann með sér. 
Blöndun er oft talin vera fyrsta skrefið í átt að skóla án aðgreiningar. 

 Skóli án aðgreiningar/inngilding (e. inclusion): fatlaðir nemendur 
eru í almennum bekk, þar sem leitast er við að koma til móts við 
þarfir allra nemenda með fjölbreyttu skipulagi og vinnubrögðum.  

 Útilokun (e. exclusion): fatlaðir nemendur eru ekki með almennum 
nemendum og taka ekki þátt í almennu skólastarfi. Undir þetta 
hugtak falla nemendur sem eru eingöngu staðsettir í sérkennslu og 
fá ekki kennslu meðal almennra nemenda. 

 Aðgreining (e. segregation): fatlaðir nemendur eru einn hópur og 
þeir fá kennslu saman. Þeir stunda ekki nám með þeim ófötluðu. 
Dæmi um aðgreiningu eru sérskólar, starfsbrautir og sérdeildir.    

Þó svo fatlaðir nemendur stundi nám sitt í sama rými eða sama skóla og þeir 
sem ekki eru fatlaðir þá fer kennslan oft að mestu leyti fram utan þess rýmis. 
Í viðtali sem tekið var við Kristínu Björnsdóttur (2015) segir hún að sér þyki 
skólamálin oft verða flóknari fyrir fatlaða nemendur þegar þeir koma í 
framhaldsskólann:  

Fyrir marga verður fyrsta aðgreiningin sem þau upplifa í 
framhaldsskólanum. En fyrir aðra, sem hafa t.d. alltaf verið í 
sérskólum verður framhaldsskólinn oft fyrsta tækifærið sem þau 
fá til að vera með ófötluðum nemendum. Þannig opnar 
framhaldsskólinn nýjan heim fyrir mjög marga nemendur 
meðan aðrir nemendur eru í fyrsta skipti að takast á við 
einhverja aðgreiningu þar (Kristín Björnsdóttir, 2015, bls. 14). 

Völd og agi hafa meira vægi í skólastofunni heldur en eiginlegt nám eða 
þátttaka allra innan hennar. Þeir nemendur sem teljast sýna af sér mest 
krefjandi hegðunina eru þeir nemendur sem eyða minnstum tíma í almennri 
kennslu. Viðhorf skólasamfélagsins er oft það að vænlegast sé að aðgreina 
nemandann frá öðrum nemendum ef hann sýnir af sér krefjandi hegðun 

                                                           
5 Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014. 
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(Orsati og Causton-Theoharis, 2013). Viðbrögð við krefjandi hegðun, líkt og 
nemendur sérnámsins eiga til að sýna af sér, er félagsleg útilokun. Sú aðgerð 
að fjarlægja nemandann og aðgreina hann er notuð sem viðbragð við 
óásættanlegri hegðun. Slík aðgreining frá almennum nemendum veldur 
einnig námslegri aðgreiningu sem getur leitt til enn frekari hegðunar-
erfiðleika.  

 Þrepalíkan Denos 
Samkvæmt hugmyndum Rix og fleiri (2015) hafa ákveðin flokkunarþrep verið 
notuð í gegnum tíðina, þar sem nemendur með sérþarfir fá þjónustu í 
mismiklum mæli, byggða á því að hversu mikil samskipti þeir hafa við 
almenna nemendur, eins og sjá má á mynd 3. Efstu þrepin (þrep I-III) eru mest 
inngildandi (e. Inclusive) á meðan að neðstu verða aðgreindari eftir því sem 
neðar dregur. Flestir nemendur eru í efstu þrepum en þeim fækkar eftir því 
sem neðar dregur. Almennir kennarar bera ábyrgð á námi nemenda í þrepum 
I-III og sérkennarar veita þeim stuðning og ráðgjöf. Í þrepum IV-VII bera 
sérkennarar ábyrgð á námi nemenda.  

 Mynd 3. Þrepalíkan Denos (1970) af staðsetningu nemenda með sérþarfir sem fá sérkennslu (Denos, 1970; sjá Rix, 2015: 121) 
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Í þríhyrningnum sem mjókkar niður á við en breikkar svo fyrir neðan línu má 
sjá að töluverður munur er á fjölda þeirra nemenda sem fær kennslu í 
mismunandi skólagerðum, einnig má sjá að slíkt kerfi er aðgreinandi. Þau 
úrræði sem eru mest aðgreinandi er líklegast að fæstir þurfi þegar til lengri 
tíma er litið. Nemendum fækkar eftir því sem þjónustuþörfin eykst (Rix, 
2015). Á Íslandi hefur þróunin verið eftirfarandi:  

Við síðustu aldamót fækkaði sérskólum samkvæmt opinberri 
menntastefnu en í staðinn voru sérdeildir stofnaðar innan 
sumra almennra grunnskóla. Fyrirkomulag deildanna er 
mismunandi eftir skólum. Nemendur kunna að eyða mestum 
tíma sínum innan deildanna, einungis fáeinum klukkustundum á 
viku eða þeir fylgja að öllu leyti sínum bekk og fá einungis 
stuðning frá sérdeildinni. Þetta kann að hljóma sem 
mótsagnakennd þróun og ein birtingarmynd útilokunar, sem 
hún vissulega getur orðið, ef lítil eða engin samvinna er til staðar 
milli sérdeilda og bekkjarkennara (Hermína Gunnþórsdóttir, 
2010:10).  

Florian (2012) fjallar um í skrifum sínum að sumum nemendum sé betur 
borgið í sérdeildum eða sérskólum og eigi þar af leiðandi rétt á því. 
Samkvæmt Salamanca yfirlýsingunni (Menntamálaráðuneytið, 1995) er 
einungis mælt með því að nemendur séu í sérúrræði í þeim fáu tilvikum þegar 
ljóst er að nám í almennum bekk fullnægir ekki menntunarlegum eða 
félagslegum þörfum barnsins eða þess sé greinilega þörf vegna velfarnaðar 
barnsins sjálfs eða annarra barna. 
2.4 Fagmennska fagfólks og aðgreind menntaúrræði 
Þættir í starfsumhverfi fagfólks hafa mikil áhrif á líðan þeirra og fagmennsku. 
Fagmennska og samvinna eru nauðsynleg til að koma í veg fyrir kulnun og 
faglega einsemd og því er mikilvægt að fagfólk hafi möguleika á að byggja 
þetta tvennt upp og viðhalda í starfsumhverfi sínu. Rannsóknir hafa leitt í ljós 
að mikið og viðvarandi álag sem og skortur á samvinnu geti leitt til mikillar 
vanlíðunar, einangrunar í starfi og ófaglegrar vinnubragða (Anna-Lind 
Pétursdóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2014; Butrimaviciute og 
Grieve, 2014; Cologon, 2012; Gretar L. Marinósson, 2003a; Howard og fl., 
2009; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Allir þessir þættir 
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geta leitt til kulnunar og því er mikilvægt að skoða þá vel í tengslum við störf 
fagfólks sérnámsins. 

Samstarf 
Talið er að samvinna starfsfólks og teymisvinna sé ein áhrifaríkasta leiðin við 
að vinna með nemendum sem eru með einhverjar sérþarfir. Þá er samstarf 
einn af þeim þáttum sem er styðjandi og jákvæður fyrir starfsumhverfi 
fagfólks (Turnbull og fl., 2011). Í menntastefnu skóla án aðgreiningar er því 
samvinna einn af lykilþáttum þess að hún gangi sem skyldi. Í Salamanca 
yfirlýsingunni (Menntamálaráðuneytið, 1995) kemur einmitt fram að ábyrgð 
á menntun barna með sérþarfir ætti að hvíla á samstarfshópi fagfólks en ekki 
einstökum kennurum. Í teymi þar sem hagur nemandans er hafður að leiðar-
ljósi mást mörk fagfólksins út og allir vinna saman að einu markmiði.  Því ætti 
að leggja áherslu á að starfsfólk vinni saman í teymi þar sem það deilir 
þekkingu og reynslu sinni, til þess að mæta þörfum nemandans sem best og 
vinna út frá hans sterku hliðum. 

Kulnun og fagleg einsemd 
Í rannsóknum hefur hvað eftir annað komið fram að kulnun er algengari 
meðal kennara en flestra annarra starfsstétta (Anna Þóra Baldursdóttir og 
Valgerður Magnúsdóttir, 2007). „Kulnun er samsafn einkenna sem benda til 
þess að viðkomandi hafi lengi glímt við of mikla streitu í starfi og sú streita sé 
nú farin að hafa alvarleg áhrif á heilsufar, vinnugleði og líðan“ 
(Kennarasamband Íslands, e.d.). Nokkrir umhverfisþættir hafa hvað mesta 
fylgni við kulnun og dæmi um þá eru: fáliðaður starfshópur, of mikið álag í 
starfi, einangrun í starfi, upplifun þess að starfið sé vanmetið, 
starfsumhverfið, takmarkaður stuðningur við þjálfun, endurmenntun og 
handleiðsla. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að tengsl eru á milli krefjandi 
hegðunar og kulnunar, vegna þeirra neikvæðu tilfinninga sem hætta á 
líkamlegum árásum getur vakið upp hjá starfsfólkinu. Þá benda rannsóknir til 
þess að þættir eins og ótti við yfirvofandi ofbeldi og lítið sjálfsöryggi geti haft 
áhrif á starfsánægju og leitt til kulnunar. Afleiðingarnar geta birst í lakari 
þjónustu við nemendur með hegðunarerfiðleika (Howard o.fl., 2009; Mills og 
Rose 2011; Neben og Chen, 2010).  

Mikilvægt er að stuðla að góðri samvinnu milli starfsmanna því stuðningur 
skólastjórnenda og samstarfsfólks hefur mikil áhrif á líðan kennara og er 
talinn einn þeirra þátta sem komið geta í veg fyrir kulnun (Howard o.fl., 
2009). 
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Handleiðsla  
Starfsfólk skóla þarf faglegan stuðning til að þróa störf sín og fá endurgjöf 

á starfsaðferðir sínar. Eitt meginmarkmið handleiðslu er að efla fagfólk á sínu 
fagsviði og með því lærir það að endurmeta bæði eigin gildi og viðhorf til 
starfsins og hefur tækifæri til að þróa faglega starfsímynd. Sigrún Júlíusdóttir 
(2000) skilgreinir handleiðslu sem aðferð til þess að efla fagmennsku, vernda 
fagmanninn og tryggja gæði þjónustunnar. Handleiðslunni er beitt í tengslum 
við dagleg störf fagfólks þar sem miklar kröfur eru gerðar til sérfræði-
þekkingar og starfsleikni en viðfangsefni og skjólstæðingar eru krefjandi og 
úrræðin takmörkuð (Sigrún Júlíusdóttir, 2000). 

Starfsumhverfi  
Í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007) kom 
fram að erfiðleikar nemenda voru kennurum ofarlega í huga sem álagsþættir 
í starfi. Hætta er á starfstengdri streitu ef eitthvert ójafnvægi er í 
starfsumhverfinu og það getur bæði haft bein og óbein áhrif á líðan 
einstaklinga. Ákveðnir áhættuþættir í starfsumhverfi kennara geta gert það 
að verkum að starfsánægja dvínar og þeir kulni í starfi, þar sem starfsánægja 
er andstæða kulnunnar. Vinnustaðurinn þarf að vera þannig úr garði gerður 
að hann skapi starfsmönnum jákvætt umhverfi svo að þeim líði vel og geti 
sinnt störfum sínum.  

Áhættuþættir í starfsumhverfi fagfólks: 
 Nemendur með erfið vandamál og skortur á úrræðum. 
 Ófullnægjandi samvinna og skortur á stuðningi. 
 Óljósar upplýsingar og forgangsröðun.  
 Ósamrýmanlegar kröfur. 
 Einangrun og álag.  
 Hávaði. 
 Ofbeldi og hótanir.  
Ofantaldir áhættuþættir í starfsumhverfi kennara hafa áhrif á líðan 

fagfólks og geta leitt til streitu og kulnunar. Allir þessir áhættuþættir geta 
orðið þess valdandi að þeir upplifi minni starfsánægju, upplifi streitu og 
óöryggi í starfi sem getur stuðlað að kulnun (Anna Þóra Baldursdóttir og 
Valgerður Magnúsdóttir, 2007; Hafdís Dögg Guðmundsdóttir, 2014). 
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2.5 Samantekt 
Í þessum kafla var fjallað um þær kenningar og rannsóknir sem byggja þann 
fræðilega grunn sem mótar framkvæmd verkefnisins. Fjallað var um 
mismunandi skilning á hugtakinu fötlun og þá félagslegu sýn sem ég nýti mér 
við að skoða aðstæður nemenda sérnámsins. Fjallað var um stefnu 
stjórnvalda um skóla án aðgreiningar og hvernig hún hefur áhrif á nemendur 
sérnámsins. Farið var yfir kenningar Foucault um hvernig orðræðan mótar 
samskipti fólks og hugmyndir hans um þekkingu og völd en þær hafa gert 
fræðimönnum betur kleift að skilgreina það vald sem er á milli þeirra sem 
þeir rannsaka. Farið var yfir hvernig kenningar Goffman nýtast til að sjá 
hvernig samfélagið flokkar fólk t.d. þegar það fær á sig stimplun og sjálfsmynd 
þess fer að litast af þeirri upplifun að það sé ekki eins og hinir óstimpluðu og 
það er sett út á jaðar samfélagsins. Með því að fá innsýn í hugmyndir 
Goffmans gefst tækifæri til þess að skoða samspil milli nemenda sérnámsins 
og þeirra fagaðila sem stýra því og stjórna, einnig milli fagaðilanna og þeirra 
sem að stýra þeim og stjórna. Út frá hugmyndum Foucault og Goffman var 
fjallað um flokkunarkerfi og mismunandi staðsetningu nemenda innan 
þeirra. Að endingu var fjallað um starfsumhverfi fagfólksins, því það hefur 
mikil áhrif á líðan þeirra og fagmennsku. Í næsta kafla verður fjallað um 
framkvæmd rannsóknar, rannsóknaraðferðir, gagnaöflun og þátttakendur í 
rannsókninni. 
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3 Rannsóknaraðferð 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því með hvaða hætti rannsóknin fór 
fram. Greint verður frá markmiðum hennar, framkvæmd, viðmælendum, 
gagnaöflun og gagnagreiningu. 
3.1 Aðferðafræði 
Í rannsóknum er hægt að velja um megindlegar eða eigindlegar aðferðir. 
Megindleg aðferðafræði byggir aðallega á tölum og því sem hægt er að mæla. 
Bogdan og Biklen (2007) nota hugtakið eigindleg aðferðafræði sem yfir-
hugtak yfir nokkrar rannsóknaraðferðir sem allar hafa sömu einkenni. Það 
sem einkennir eigindlegu rannsóknirnar er meðal annars að gögnin hafa að 
geyma ítarlegar lýsingar á fólki, stöðum og samtölum og markmið þeirra er 
ekki að nálgast gögnin með tölfræðilegum leiðum.  

Aðferðafræði rannsókna vísa til þeirra rannsóknaraðferða sem eru 
notaðar til að fá svör við rannsóknarspurningum og eru grundvöllur þess sem 
niðurstöður rannsókna byggja á. Rannsóknargögnum verður safnað með 
eigindlegum rannsóknaraðferðum og í þessu tilfelli er notast við tilviks-
rannsókn vegna þess að markmið hennar er að lýsa sem nákvæmast ákveðnu 
tilviki svo sem einstaklingi/-um, bekk, deild eða stofnun eins og skóla og 
þessari rannsókn er tilvikið sérnám Tækniskólans (Lichtman, 2013).  
3.2 Rannsóknarsnið 
Rannsóknarsniðið á verkefninu mínu telst til tilviksrannsókna og er það eitt 
þeirra sniða sem er innan eigindlegu hefðarinnar. Rannsóknin er gerð meðal 
fagfólks og stjórnenda sérnámsins sem tengist einu ákveðnu tilviki og það er 
skoðað og rannsakað frá mörgum sjónarhornum. Tilviksrannsóknir er það 
rannsóknarsnið sem talið er henta vel til að rannsaka eitthvað óvenjulegt, 
afmarkað og vel skilgreint. Tilviksrannsóknir hafa verið mikilvægar í mennta-
rannsóknum því hægt er að nýta þær til að bæta skólastarf og þær eru 
gagnlegar til að fá mikilvæga og nákvæma innsýn í tilvikið sem á að rannsaka 
og bæta og þróa ríkjandi starfshætti (Bogdan og Biklen, 2007; Lichtman, 
2013). Rannsakandi velur eitt eða fleiri tilvik sem hann rannsakar í 
smáatriðum til að öðlast sem bestan skilning á tilvikinu.  

Ég mun leggja mig fram við að skilgreina sérnámið vel og lýsa því þannig 
að ég geti útlistað hvaða þætti á að taka til greiningar þar sem rannsóknar-
spurning rammar inn tilvikið. Rannsóknarspurningarnar verður minn vegvísir 
þar sem hún mun vísa mér veginn að niðurstöðum rannsóknarinnar. Margar 
tilviksrannsóknir eru lýsandi og hafa það að meginmarkmiði að auka skilning 
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og einblína á það sem rannsakað er og eru þá niðurstöðurnar settar fram sem 
lýsing á vettvangi (Bogdan og Biklen, 2007).  

Einn helsti kostur tilviksrannsókna er möguleikinn á að ná dýpri skilningi á 
viðfangsefninu þar sem skoðað er umhverfi þess, tilfinningar og hugsanir. Í 
tilviksrannsóknum er byrjað vítt og síðan er rannsóknin þrengd. Bogdan og 
Biklen (2007) líkja ferli tilviksrannsókna við ferðalag í gegnum trekt, þannig 
byrjar rannsakandinn gagnaöflun sína á víða endanum en þrengir síðan efnið 
eftir því sem líður á rannsóknina, þar til eftir stendur sú þekking sem leitast 
var við að finna í upphafi, sem svar við rannsóknarspurningunum. Þekkingin 
sem eftir verður er meginmarkmið eigindlegra rannsókna (Bogdan og Biklen, 
2007). 
3.3 Þátttakendur 
Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki og eftir vilja til að taka þátt í 
rannsókninni. Þátttakendur voru allir starfsmenn sérnáms Tækniskólans eða 
stjórnendur þess. Hentugleikaúrtak er notað þegar tilgangur rannsóknar er 
að skoða sérstæða reynslu innan ákveðins tilviks. Slík úrtaksaðferð er mikið 
notuð í menntarannsóknum þar sem kennarar nota slíkt úrtaksval 
(nemendur) til rannsókna (Berg, 2009). Þátttakendur í rannsókninni eru sex: 
sérfræðingur hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu, fagstjóri 
sérnámsins og þeir fjórir starfsmenn þess sem gáfu kost á viðtali. Val á 
þátttakendum er talið eitt af lykilatriðum fyrir réttmæti rannsókna. Ástæða 
þess að ég leita til þessara aðila er að þeir eru fagmenn, þeir hafa 
nauðsynlega reynslu og þekkja best sérnámið og málaflokkinn.  

Innan Tækniskólans er sérnámið staðsett í tveimur byggingum. Önnur 
starfsaðstaða sérnámsins er staðsett á Háteigsvegi en hin er staðsett á 
Skólavörðuholti. Samstarf milli þessa tveggja starfsstöðva er ekki mikið og því 
er skynsamlegast að taka rýnihópaviðtal á hvorri starfsstöð fyrir sig. Á þeim 
tíma sem að gagnaöflun fór fram störfuðu sjö fagaðilar innan sérnámsins, að 
mér meðtaldri, og óskað var eftir þátttöku þeirra allra í rannsókninni. Tveir 
fagaðilar gátu ekki tekið þátt en hér verður greint frá þeim fjórum sem það 
gerðu. Viðtölin voru fjögur talsins; viðtal við sérfræðinginn, viðtal við fag-
stjórann, rýnihópaviðtöl við starfsfólk á báðum starfsstöðvum. Tekið skal 
fram að þeir tveir fagaðilar sem ekki sáu sér fært að koma í viðtöl, vinna með 
þá tvo nemendur sem nýta sér hvað mest nám á öðrum brautum skólans.  

Í rannsókninni var einblínt á að fá viðhorf fagfólksins og þeirra aðila sem 
taka ákvarðanir um afdrif námsins, þ.e.a.s. þá sem eru fyrir ofan 
stuðningsfulltrúa í valdastiganum (sjá mynd 1), að skólameisturum undan-
skildum. Ekki var talað við stuðningsfulltrúa eða foreldra nemenda. Þá hefði 
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verið erfitt að fá viðbrögð frá nemendum þar sem fæstir þeirra geta tjáð sig 
með orðum, hvorki um upplifun sína né skoðanir.   
3.4 Gagnaöflun 
Þær aðferðir sem notaðar voru til að afla gagna voru a) viðtöl, bæði 
einstaklings og rýnihópaviðtöl og b) laga- og skjalagreining þar sem rýnt var í 
lög, reglugerðir, skólanámskrár og fl. Við greiningu voru dregnir út þættir til 
túlkunar en gagnasöfnun þarf að gefa nákvæma lýsingu á tilvikinu og greining 
gagna miðar að því að gefa heildstæða mynd af því sem rannsakað er. Hér á 
eftir má sjá yfirlitstöflu yfir þá gagnaöflun sem átti sér stað í tengslum við 
rannsóknina.  
Tafla 1 Yfirlitstafla gagnaöflunar 

Gagnaöflun Hvers konar gögn  tímabil 
2 Einstaklingsviðtöl við sérfræðing mennta- og menningarmálaráðuneytis og fagstjóra Starfsbrauta Tækniskólans. 

Viðtöl voru hljóðrituð, afrituð orðrétt, þemagreind og unnið úr þeim. Sjá viðtalsramma 1 og 2. 

Desember 2015 og janúar 2016 

2 Rýnihópaviðtöl við starfsfólk sérnámsins á Háteigsvegi og á Skólavörðuholti. 
Viðtöl voru hljóðrituð, afrituð, þemagreind og unnið úr þeim. Sjá viðtalsramma 3. 

Nóvember og desember 2015 
Tölvupóstsamskipti við alla viðmælendur vegna frekari upplýsinga. 

Upplýsingar varðandi nákvæman fjölda kennslustunda. 
Mars 2016 

Tölvupóstsamskipti við þá fagaðila sérnáms sem ekki tóku þátt í rýnihópaviðtölum. 
Upplýsingar um staðsetningu nemenda sérnámsins sjá mynd 5 og töflu 2. 

Mars 2016 

Heimasíður mennta og menningarmálaráðuneytis og alþingis. 
Lög og reglugerðir varðandi nemendur með fatlanir og skólagöngu þeirra. 

Október 2015-apríl 2016 
Heimasíða Tækniskólans og annarra framhaldsskóla sem eru með starfsbrautir. 

Opinberar upplýsingar um starfsbrautir framhaldsskólanna sóttar og skoðaðar. 

Febrúar til apríl 2016 
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Viðtöl eru ein mest notaða aðferð innan eigindlegrar hefðar. Markmið viðtala 
getur verið að komast að viðhorfum, hugmyndum og skoðunum viðmælanda 
um viðfangsefni rannsakanda. Oft er stuðst við almennar og opnar 
spurningar þar sem spurningarnar eða þemun liggja til grundvallar. Markmið 
opinna viðtala er að hægt sé að setja sig í spor viðmælenda og snýst viðtalið 
aðallega um ferlið sjálft, þ.e. að leyfa viðmælandanum að segja frá upplifun 
sinni eða skoðun með eigin orðum, rödd og tilfinningu (Lichtman, 2010). Eins 
og fyrr segir eru farnar ýmsar leiðir við gagnaöflun í tilviksrannsóknum og í 
raun er hún ofin inn í allt rannsóknarferlið. Gagnaöflun sem fram fer með 
viðtölum tel ég henta vel vegna þess að upplýsingarnar sem ég leitast við að 
fá byggja á reynslu, upplifun og skoðunum viðmælenda. Ég aflaði því gagna 
með svokölluðum hálfopnum viðtölum við nokkra fagaðila sem hafa unnið 
við þetta tiltekna sérnám og einnig þá aðila hjá stjórnsýslunni sem úthlutað 
hafa þessum nemendum skólavist. Það var gert með því markmiði að fá 
bakgrunnsupplýsingar um tilkomu þessa sérnáms og framtíðarsýn þeirra 
fagmanna sem koma að kennslu fyrir þennan hóp nemenda. Hálfopin viðtöl 
henta vel því þá er hægt að spyrja nánar út í atriði sem vekja áhuga 
rannsakandans og gefa viðmælandanum tækifæri til að bæta við frekari 
upplýsingum um tiltekin atriði sem síðan eru skoðuð og greind (Lichtman, 
2010). Margir fræðimenn telja að virk hlustun sé forsenda þess að viðtöl verði 
árangursrík og með henni megi meðal annars skilgreina þá færni sem 
rannsakandinn hefur til að skilja og túlka tilfinningar viðmælenda (Berg, 
2009).  

Mér fannst skipta miklu máli að taka einstaklingsviðtal við fagstjóra 
sérnámsins þar sem möguleiki væri á því að vegna stöðu sinnar gæti hann 
haft of mikil áhrif á umræðurnar, tæki hann þátt í rýnihópi. Einstaklings-
viðtölin voru tvö, annars vegar viðtal við fagstjóra sérnámsins, sem tekið var 
á skrifstofu hans og tók 46 mínútur, og hins vegar viðtal við sérfræðing 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins, sem tekið var í rými sérnámsins á 
Háteigsvegi og tók rúmar 47 mínútur. Ef mynd 1 er skoðuð má sjá að viðtöl 
voru tekin við sérfræðing hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem er 
efst í valdastiganum (grænt), fagstjóra sérdeilda (blátt) og fagfólkið sem 
vinnur í sérnáminu (appelsínugult).   

Til þess að ræða við samstarfsmenn mína notaði ég svokallaðan rýnihóp, 
en það er eitt form gagnaöflunar. Rýnihópur er í raun og veru hópviðtal þar 
sem litlum hópi fólks er safnað saman og það látið ræða tiltekið málefni, sem 
rannsakandinn vill fá upplýsingar um, undir handleiðslu hans. Kostur viðtala 
í rýnihóp er að afl hópsins gerir það að verkum að hægt er að afla mikilvægra 
upplýsinga um upplifun þátttakenda af eigin reynslu og ná fram fleiri 
sjónarhornum heldur en að ræða við einstaklingana eina. Markmið með 
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rýnihópum er þó ekki að sækjast eftir sameiginlegu áliti heldur að skoða 
mismunandi viðhorf og reynslu með því að taka viðtal við hópinn og styðja 
hann til samræðu (Berg, 2009; Lichtman, 2010; Sóley Bender, 2003). Helstu 
ókostir rýnihópa eru taldir vera þeir, að umræður hópsins geta orðið 
ruglingslegar og við það getur gagnagreining orðið erfiðari en í 
einstaklingsviðtölum. Af þeim sökum er mælt með því að leggja fyrir hópinn 
frekar fáar og vel valdar spurningar. Gagnsemi viðtalsins er einnig háð því að 
allir í hópnum leggi eitthvað til málanna en sú hætta er alltaf til staðar að 
einhver úr hópnum taki stjórnina og þá reynir á rannsakandann að taka í 
taumana og leiða þátttakendur á rétta braut (Sóley Bender, 2003). Í minni 
rannsókn var tekið viðtal við rýnihóp sem samanstóð af starfsfólki sérnámsins 
á hvorri starfsstöð fyrir sig. Tilgangurinn með viðtölunum var ekki að reyna 
að komast að einhverri einni niðurstöðu heldur að draga fram þau viðhorf og 
þá reynslu sem starfsfólkið hefur á sérnáminu.  

Rýnihópaviðtölin voru tvö, annað var við fagfólk sérnámsins á Háteigsvegi, 
og tók 51 mínútu, og hitt var við fagfólkið á Skólavörðuholti, og tók 53 
mínútur. Bæði viðtölin fóru fram í rými sérnámsins á Háteigsveginum. Ég 
notaði viðtalsramma til að styðjast við í viðtölunum. Viðtalsramminn er 
hjálpartæki til að hafa yfirsýn yfir þau þemu sem ég vildi spyrja um. 
Viðtalsrammann útbjó ég fyrirfram þannig að hann var hálfskipulagður. Ég 
var með ákveðnar spurningar en hafði nokkuð frelsi og sveigjanleika til þess 
að skapa rými fyrir eitthvað óvænt sem viðmælendurnir gætu sagt. Með þeim 
hætti var ég ekki að festa mig um of í spurningunum en gat haldið vel utan 
um viðtalið. Ég vildi fá fagfólkið til að líta í eigin barm og fá það til að meta 
margvíslega þætti starfsins. Þá vildi ég fá það til að horfa fram á veginn og 
leggja sitt lóð á vogarskálarnar að mótun sameiginlegrar framtíðarsýnar fyrir 
menntaúrræðið. Spurningarnar voru hafðar opnar og sérstakur gaumur var 
gefinn að opnunarspurningunni í ljósi mikilvægi hennar (Lichtman, 2010).  
3.5 Greining gagna 
Greining gagna er kerfisbundin leit að niðurstöðum sem miða að því að svara 
rannsóknarspurningunum sem settar eru fram (Bogdan og Biklen, 2007). 
Greining gagna átti sér stað jafnóðum og gagnasöfnun fór fram. Viðtöl við 
rýnihópa voru öll hljóðrituð á síma með þar til gerðu upptökuforriti, þau voru 
síðan afrituð og skráð orðrétt. Úr viðtölunum voru minnispunktar hins vegar 
skráðir jafnóðum. Eftir afritun hvers viðtals var það skoðað og túlkað og síðan 
bætti ég við mínum athugasemdum, túlkunum og hugmyndum. Sérstök 
áhersla var lögð á að finna þemu í viðtölunum og þemun síðan borin saman 
við rannsóknarspurningarnar (Berg, 2009; Lichtman, 2010). 
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Þegar unnið er með rýnihópaviðtöl fer gagnagreining fram í þremur 
stigum. Fyrsta stigið hefst á meðan viðtalinu stendur. Rannsakandinn þarf að 
vera sérstaklega vakandi fyrir óskýrum upplýsingum og spyrja nánar ef slíkar 
aðstæður koma upp, einnig ef það eru önnur atriði sem hann vill fá frekari 
upplýsingar um. Annað stig gagnagreiningar fer fram eftir viðtalið, en þá 
skráir rannsakandinn niður allt það sem upp kemur í huga hans. Þriðja stigið 
fer svo fram þegar afritun er lokið og er þá viðtalið greint í þemu og 
undirþemu (Sóley S. Bender, 2003). 
3.6 Siðferðileg atriði og öflun leyfa 
Í eigindlegum rannsóknum er sérstaklega mikilvægt að gæta að siðferðilegum 
atriðum þar sem þær innihalda mannleg viðfangsefni (Berg, 2009). Ein 
meginregla siðferðislegra álitamála við framkvæmd rannsókna er nafnleynd 
og trúnaðir við viðmælanda og leggur Lichtmann áherslu á að fjarlægja skuli 
öll auðkenni viðmælenda þannig að ekki sé hægt að þekkja þá af svörum 
þeirra (Lichtman, 2010).  

Þegar viðfangsefni rannsóknar eru einstaklingar í viðkvæmri stöðu, eins 
og nemendurnir í sérnáminu, þarf rannsakandinn að vera sérstaklega varkár 
og tillitssamur (Dóra S. Bjarnason, 2010). Að skoða sérnám sem tekur til fárra 
einstaklinga og starfsmanna krefst þess að reynt sé eftir bestu getu að 
upplýsingarnar sem koma fram séu ekki rekjanlegar til ákveðinnar 
manneskju. Mikilvægt er að viðmælendur mínir veiti upplýst og óþvingað 
samþykki (viðauki 4) á grundvelli haldbærra upplýsinga, gegn því að ég heiti 
þeim trúnaði og nafnleynd en til þess að svo verði þarf að má út persónulega 
þætti við úrvinnslu og greiningu gagna (Bogdan og Biklen, 2007; Berg, 2009). 
Veiti ég þeim ekki nafnleynd orkar það tvímælis að ég sem rannsakandi túlki 
orð starfsfólksins og slíkt getur þá hamlað rannsókninni (Ástríður 
Stefánsdóttir, 2013). Það er flókið að vernda friðhelgi þátttakenda og 
einstaklinga við eigindlegar rannsóknir og það er sérstaklega erfitt í þeim 
aðstæðum þar sem samfélagið er lítið og allir þekkjast. Innan þjónustu við 
einstaklinga með fatlanir virðist starfsfólkið þekkja að mikla leyti til hvors 
annars. Námstilboðið er einstakt og eitt sinnar tegundar og því auðvelt að 
rekja upplýsingar til bæði fagfólks og nemenda. Nemendur sérnámsins er 
viðkvæmur hópur og þar sem hann er fámennur verður erfitt að vernda 
friðhelgi þeirra algjörlega, þ.a.l er möguleiki á því að rekja upplýsingar til 
þeirra þó þeir séu ekki beinir þátttakendur í rannsókninni. Skylda mín 
gagnvart nemendum er að þeir beri ekki skaða af því að ég rannsaki það 
umhverfi sem þeim stendur til boða. Ætlun mín er að fjalla um nemendurna 
á þann hátt sem eykur skilning og þekkingu lesanda á stöðu þeirra en ekki að 
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koma á þá illu orði eða auka á fordóma gagnvart þeim, sem getur orðið til 
þess að ýta þeim enn frekar út á jaðar samfélagsins. Það sama á við um 
nemendurna sem um ræðir í minni rannsókn og þá einstaklinga sem að tóku 
þátt í doktorsrannsókn Guðrúnar V. Stefánsdóttur (2008), að þeir tilheyra 
viðkvæmum og varnarlausum jaðarhópi sem hefur búið við samfélagslega 
einangrun og valdaleysi.  

Ég einsetti mér að lýsa viðmælendunum ekki náið, þar sem auðvelt er að 
rekja persónulýsingar til þátttakenda vegna takmarkaðs fjölda þeirra. En 
óhjákvæmilegt var að segja frá bæði starfsheiti þeirra og stöðu. 
Viðmælendum mínum var því gert ljóst að erfitt gæti verið að fela hverjir þeir 
eru vegna þess hversu lítill hópur þetta er. Starfsfólki sérnámsins á báðum 
starfsstöðum er gefið gervinafn því án þess væri auðvelt að tengja einstaka 
nemendur við þann starfsmann. Sérfræðing mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins og fagstjóra sérnámsins er erfitt að fela og sá þáttur var ræddur 
sérstaklega við þá.  

Rannsóknin beinist að nýju námsframboði sem í upphafi var bara 
bráðabirgðalausn og deildar meiningar voru um það í upphafi. Ég sem 
rannsakandi þurfti sérstaklega að passa upp á hlutverk mitt við ákveðna þætti 
verksins og að halda mér til hlés, sérstaklega þegar ég ræddi við samstarfs-
fólkið mitt og yfirmann. Það gerði ég með því að reyna að fá eins miklar 
upplýsingar frá þeim sjálfum og mögulegt var og vera ekki að botna setningar 
eða leiða svör þeirra að einhverju ákveðnu sem ég hafði í huga. Reynsla mín 
af því að hafa unnið í sérnáminu gaf mér þó innsýn í það sem viðmælendur 
ræddu um og var einn af meginkostum þess að ég vann þessa rannsókn. 
Helsti kostur þess að vera samstarfsmaður þeirra sem vinna í sérnáminu, er 
sá að ég hef dýpri innsýn á viðfangsefnið. Ég gat því betur skýrt frá því sem 
kom fram í viðtölunum og átti auðveldara með að skilja og túlka 
rannsóknarefnið. Ég var hluti af ferlinu, hluti af vettvangi rannsóknarinnar og 
hafði áhrif á bæði þátttakendur og útkomu rannsóknar (Ástríður 
Stefánsdóttir, 2013). Ég reyndi að gæta að breyttri valdastöðu minni, þar sem 
ég sem samstarfsaðili var komin í hlutverk rannsakanda.  

 Efasemdarraddir heyrast oft um gildi tilviksrannsókna þegar rætt er um 
eigindlegar rannsóknir innan félagsvísinda. Þá er meðal annars spurt hvort 
niðurstöður rannsókna séu nothæfar utan þessa einstaka tilviks (Berg, 2009; 
Flyvbjerg, 2006; Kristín Björnsdóttir, 2009). Niðurstöður eiga við um það tilvik 
sem athugað er og það má læra af þeim fyrir sambærileg tilvik.  

Í siðfræði rannsókna liggja til grundvallar fjórar höfuðreglur, til þess að 
gæta hagsmuna þátttakenda í rannsóknum eins og þeirri sem ég framkvæmdi 
(Sigurður Kristinsson, 2003). Ég hafði þessar höfuðreglur að leiðarljósi í 
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rannsókninni og var þá fyrst og fremst að hugsa um þátttakendur og þau 
siðferðilegu gildi sem huga bæri að fyrir mína viðmælendur. Höfuðreglurnar 
eru: sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan.  

 Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Í rannsóknum leiðir þetta af sér kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki. Fram þarf að koma hver stendur fyrir rannsókninni og í hvaða tilgangi, í hverju þátttaka felst og hvaða áhætta og ávinningur fylgir þátttökunni, hvernig verður farið með persónulegar upplýsingar og með hvaða hætti niðurstöður úr henni verða birtar.  
 Skaðleysisreglan kveður á um að forðast eigi að valda þátttakandanum skaða og að þátttaka í rannsókn megi ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakanda. 
 Velgjörðarreglan kveður á um skylduna til að láta gott af sér leiða með rannsókninni og velja til þess leiðir sem minnstu fórna Það er skylda rannsakenda að gera einungis rannsóknir sem líklegar eru til hagsbóta fyrir mannkyn.  
 Réttlætisreglan hefur fyrst og fremst leitt af sér kröfuna um að þátttakendur séu verndaðir fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2003). 
Liðir í því að fylgja siðferðilegum atriðum voru að sækja um tilskilin leyfi 

hjá Persónuvernd og leyfi frá fagstjóra til þess að taka viðtöl við fagfólkið. 
Rannsóknin var s.s tilkynnt til Persónuverndar (viðauki 5) og í upphafi 
rannsóknarinnar var öllum þátttakendum gerð grein fyrir tilgangi hennar 
með tölvupósti. Mótaður var viðtalsrammi fyrir fagstjóra (viðauki 1), 
viðtalsrammi fyrir sérfræðing mennta- og menningarmálaráðuneytis (viðauki 
2) og viðtalsrammi fyrir fagfólk (viðauki 3). Tekin voru einstaklingsviðtöl við 
fagstjóra og sérfræðing og rýnihópaviðtöl við starfsmenn og stuðst við hvern 
viðtalsramma fyrir sig. 
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4 Leikreglur og skipulag á vettvangi framhaldsskólans 
„Ætlunin var ekki að stofna úrræði en það þróaðist í þá áttina“ 

(Sérfræðingur mennta- og menningarmálaráðuneytisins) 
 

Hér í þessum kafla koma fram svör við fyrstu tveimur rannsóknar-
spurningunum. Niðurstöðurnar hef ég afmarkað eftir þeim þemum sem 
komu upp í viðtölunum. Ég skipti þemunum í tvö meginþemu sem eru 
leikreglur og skipulag á vettvangi framhaldsskólans annars vegar og reynsla 
stjórnenda og fagaðila, stefnumótun og fagmennska hins vegar. Undir 
þessum tveimur meginþemum eru síðan nokkur undirþemu. Fyrst verða 
kynntar niðurstöður sem snúa að sjálfu sérnáminu og þeim aðstæðum sem 
þar eru og ætlunin er að varpa ljósi á vettvanginn í heild sinni.  
4.1 Flokkunarkerfi í íslenskum framhaldsskólum - Starfsbrautir  
Með hugtakinu starfsbraut er átt við sérstakar námsbrautir við framhalds-
skóla fyrir fatlaða nemendur (sbr. reglugerð um nemendur með sérþarfir í 
framhaldsskólum nr. 230/2012). Samkvæmt lögum nr. 59/1992 um málefni 
fatlaðra eru starfsbrautir ætlaðar nemendum sem hafa verið í sérdeild eða 
sérskólum og hafa því ekki forsendur til þess að stunda nám á öðrum 
námsbrautum framhaldsskólanna. Í flestum framhaldsskólum heitir 
umrædd námsleið starfsbraut en í nokkrum skólum heitir brautin 
sérnámsbraut. Námið miðar að því að byggja ofan á þann grunn sem 
nemendur hafa þegar þeir koma í framhaldsskóla þannig að þeim takist sem 
best að nýta kunnáttu sína í hagnýtum tilgangi (Menntamálaráðuneytið, 
2005). 

Með námi á starfsbraut á nemandi að geta aukið vinnu- og 
aðlögunarfærni sína til muna. Hann á að fá tækifæri til að efla hæfileika sína 
og markmiðið með náminu er að efla sjálfstraust, sjálfstæði og hæfni með 
einstaklingsmiðuðu námi. Í námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla 
(Menntamálaráðuneytið, 2005) er námsskipulagi skipt í þrennt. Það hversu 
mikil fötlun nemandans er ákvarðar á hvaða námsleið hann á að vera. Þannig 
eru nemendur flokkaðir eftir því hversu mikil áhrif fötlun þeirra hefur á 
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námsgetu og viðkomandi staðsettur á ákveðinn stað í flokkunarlíkaninu 
(mynd 4).  

 

Mynd 4 Flokkun nemenda á starfsbrautir framhaldsskóla 8 

                                                           
6 Þó er einnig tekið fram að skólunum ber ekki skylda til þess að skilgreina 

starfsbrautirnar eins og hér er talið upp heldur er hægt að skipta hópnum upp eftir þörfum hvers og eins nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2005). 
7 Þar eru nemendur sem víkja það mikið frá almennum þroska að þeir hafa fengið sérstakt námsmat á grundvelli 48. gr. grunnskólalaga nr. 66 /1995 og undanþágu frá ákveðnum skyldunámsgreinum (Menntamálaráðuneytið, 2005). 
8 Menntamálaráðuneytið, 2005. 

Flokkun Starfsbrauta6 Lýsing á nemendahópnum: 
Starfsbraut 1 Er fyrir þá nemendur sem hafa vegna fötlunar sinnar ekki möguleika á að stunda fullt nám á öðrum námsbrautum. 
Starfsbraut 2 Er ætluð fötluðum nemendum sem hafa notið mun meiri námsaðstoðar í grunnskóla heldur en þeir sem gætu stundað nám á Starfsbraut 1.7  
Starfsbraut 3 Er ætluð nemendum með þroskahömlun og fjölfötlun sem þurfa mikla námsaðstoð 

Sérnám Fyrir nemendur sem ekki fá inn á ofangreindar starfsbrautir vegna krefjandi hegðunar. 
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Á mynd 4 má sjá hvernig nemendahópurinn er skilgreindur og þannig 
skipt upp í mismunandi flokka innan starfsbrautanna. Skilgreiningarnar 
(stimplarnir) verða forsendur þess hvaða staðsetningu (aðgreiningu) 
nemandanum býðst innan starfsbrautanna. Fagstjórar þeirra og 
sérfræðingar Menntamálstofnunnar ákveða hvar hver nemandi lendir innan 
flokkunarkerfisins. Starfsbrautir hafa flestar markað sér ákveðna stefnu 
varðandi þann nemendahóp sem þeir mennta. 

Fyrsta starfsbraut í framhaldsskóla var stofnuð árið 1985 við 
Verkmenntaskólann á Akureyri og síðan ári síðar við Iðnskólann í Reykjavík, 
sem núna er Tækniskólinn. Í kjölfar gildistöku laga um framhaldsskóla nr. 
80/1996 fjölgaði starfsbrautunum og í dag eru þær starfræktar við fjölmarga 
framhaldsskóla víðsvegar um landið. Starfsbrautirnar eru ætlaðar fötluðum 
nemendum, eins og þeir eru skilgreindir samkvæmt 2. gr. laga nr. 59/1992 
um málefni fatlaðra. Þar skal fötluðum nemendum veitt aðstoð og 
nauðsynlegur aðbúnaður eftir því sem þörf krefur.  

Starfsbrautirnar hafa töluvert val um eðli námsins á starfsbrautunum og 
misjafnt er hvernig vettvangsnámi nemenda inni á vinnustöðum er háttað 
eftir hverjum og einum skóla. Starfsmenn starfsbrautarinnar sjá þannig um 
að útvega nemendum sínum vettvangsnám við hæfi og því veltur það oft á 
þeim samböndum sem starfsfólkið hefur hvernig starfsnám nemendurnir fá. 
Innan starfsbrautanna þarf því oft að hugsa í einstaklingsbundnum lausnum. 
Námið á starfsbrautum framhaldsskóla skal miða að því að byggja ofan á 
þann grunn sem nemendur hafa þegar þeir koma í framhaldsskóla þannig að 
þeim takist sem best að nýta kunnáttu sína í hagnýtum tilgangi 
(Menntamálaráðuneytið, 2005). 
4.2 Tækniskólinn – Starfsbraut sérnám  
Í þessum kafla verður fjallað sérstaklega um námsframboðið Starfsbraut-
sérnám. Innsýn verður veitt í sérnámið og nemendur þess. Farið verður yfir 
upphaf þess og þróun, stefnu, viðhorf, húsnæðið og hljóðvist.  
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 Upphaf og þróun sérnámsins 

Mynd 5. Fjöldi nemenda á Starfsbraut-sérnám frá upphafi þess  
Samkvæmt fagstjóra sérnámsins var upphaf og þróun sérnámsins með þeim 
hætti að einn nemandi fékk kennslu árin 2003 til 2006 sem þá var á vegum 
Iðnskólans í Reykjavík. Sá nemandi fékk kennslu eins kennara og stuðnings-
fulltrúa í litlu rými og sat kennslustundir á starfsbraut skólans, að einhverju 
leyti. Sá nemandi útskrifaðist árið 2006, að loknum fjórum árum. Haustið 
2008 var Tækniskólinn beðinn um að útbúa og taka að sér kennslu fyrir tvo 
nemendur sem þurftu mikinn stuðning og sérhæft húsnæði. Tækniskólinn 
varð við þeirri ósk en gerðar voru úrbætur vegna öryggis svo að hægt væri 
að taka við þeim nemendum sem um ræddi. Til dæmis þurfti að setja 
plexígler í alla glugga, teppaleggja steypta veggi, kaupa húsgögn, eins og sófa 
og stóla, ásamt því að útvega námsgögn. Útbúa þurfti aðstöðu þannig að 
hvor um sig gætu nemendurnir verið í einrúmi og einnig var útbúin 
sameiginleg setustofa þar sem nemendurnir og starfsfólk gátu setið saman 
t.d. við að borða eða vinna verkefni. Í upphafi voru ráðnir fjórir starfsmenn 
með þessum tveimur nemendum en aðeins einn þeirra var faglærður og 
hafði sá verið með nemandann sem lauk skólagöngu sinni árinu áður. Í 
kjölfar kennslu þessa tveggja nemenda tók Tækniskólinn við fleiri 
nemendum sem hafa flestir orðið átta í senn (sjá mynd 5). Samkvæmt 
sérfræðingi var ástæða þess að mennta- og menningarmálaráðuneytið fékk 
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fleiri nemendur innritaða í Tækniskólann sú, að skólinn hafði yfir lausu 
húsnæði að ráða, sérfræðiþekking á vinnu með nemendur sem ekki fengu 
inn á starfsbrautirnar hafði orðið til og vinna starfsfólks sérnámsins hafði 
borið árangur. Sérfræðingur mennta- og menningarmálaráðuneytisins hafði 
eftirfarandi að segja um upphaf úrræðisins:  

Í upphafi var úrræðið neyðarráðstöfun fyrir nemendur sem að 
höfðu annars vegar ekki rekist í öðrum skólum og hins vegar 
skólar treystu sér ekki til að taka á móti þeim … Ætlunin var ekki 
að stofna úrræði en það þróaðist í þá áttina. 

Gretar L. Marinósson (2003b) fjallar einmitt um það hvernig skólar 
réttlæta það að taka ekki á móti öllum börnum með því að hækka almennar 
kröfur þannig að hægt sé að velja þá getumestu úr hópi umsækjenda. 
Starfsbrautir hafa margar hverjar markað sér ákveðna óopinbera stefnu 
hvernig nemendur veljast inn á brautirnar. Sumar starfsbrautir eru frekar 
ætlaðar hreyfihömluðum eða nemendum með þroskahömlun á meðan 
aðrar eru ætlaðar nemendum með einhverfu eins og t.d. starfsbraut fyrir 
nemendur með einhverfu við Menntaskólann í Kópavogi. Fagstjóri 
sérnámsins lýsir upphafinu með sama hætti og sérfræðingurinn og ljóst er 
að það var ekki að frumkvæði Tækniskólans sem hann tók verkefnið að sér 
heldur aðstæður og beiðni ráðuneytisins. Hann segir:  

… í mjög mörg ár þá var þetta rekið á þennan hátt að þetta var 
svona vegna þrábeiðni menntamálaráðuneytisins að við 
sinntum þessum þætti en það eru ekkert voðalega mörg ár 
síðan að það var skrifað upp á samkomulag við menntamála-
ráðuneytið að festa þetta í sessi.  

Eins og fram hefur komið hefur sérnámið þróast frá því að vera 
neyðarráðstöfun fyrir nemendur sem áttu rétt á fjögurra ára framhaldsskóla-
námi, en fengu hvergi skólavist, yfir í það að Tækniskólinn er kominn með 
sérhæfingu í því að taka á móti nemendum með flókin og fjölþætt vandamál. 
Þegar að ljóst var hversu flókin og oft á tíðum erfið verkefnin í sérnáminu 
voru þurfti að vanda valið á starfsfólkinu, sem var ráðið til að sinna þessum 
nemendum. Bæði fagfólkið og stuðningsfulltrúar þurftu að hafa reynslu af 
því að vinna með einstaklingum með fjölþættar fatlanir og hegðunarvanda. 
Margir fagaðilanna hafa sjálfir fengið að velja sér stuðningsfulltrúa sem þeir 
treysta sér til að starfa með og oftar en ekki er það fólk sem hefur mikla 
starfsreynslu af því að vinna með einstaklinga sem sýna af sér krefjandi 
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hegðun og ofbeldi. Sérfræðingur mennta- og menningarmálaráðuneytisins 
hafði þetta að segja um þróun sérnámsins og þess starfsfólks sem þar hefur 
starfað:  

Sérhæfingin var ekki hugsuð sem slík í upphafi en vegna þess 
hversu vel þetta gafst þá varð hún til. Inn í úrræðið valdist 
afskaplega hæft fólk sem smám saman þróaði sérfræði-
þekkinguna með skólastjórnendum og ráðuneytinu  

Sérhæfing fagfólksins liggur í því að þeir hafa reynslu af því að nota 
aðferðir til að draga úr krefjandi hegðun og ofbeldi. Hver starfsmaður sem 
ráðinn er í sérnámið þarf að vera tilbúinn til að takast á við slíkar aðstæður. 
Ekki er fastur samningur við Tækniskólann um að sinna þessu verkefni en 
það er draumur allra viðmælenda að slíkt verði gert þannig að starfsfólkið sé 
ekki bara með samninga frá ári til árs, líkt og verið hefur. Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið hefur þó gert svokallaðan viðauka við almennan 
þjónustusamning við Tækniskólann (Tækniskólinn, e.d.) og því er gert ráð 
fyrir sérnáminu en það þarf engu að síður að fjármagna frá ári til árs, eða 
eins og sérfræðingurinn sagði: „Auðvitað væri algjör draumur að geta bara 
fest þetta inní og þá þarf ekki að hafa áhyggjur af því að fjármagna þetta frá 
ári til árs“ 

Allt fagfólkið telur vænlegast fyrir áframhaldandi þróun sérnámsins að 
það sé varanlega á ákveðnum stað og allir tala þeir um óvissuna sem fylgir 
því hvort þeir haldi vinnunni næsta skólaár eða þegar að nemandinn sem 
þeir hafa verið að kenna hefur lokið sínum fjórum árum. Þennan óvissuþátt 
væru allir viðmælendur til í að vera lausir við. Samkvæmt því sem 
sérfræðingurinn segir, er það „vegna velvilja“ stjórnenda Tækniskólans og 
áhuga fagstjóra sérnámsins á að leysa þessi flóknu verkefni að sérnámið 
hefur haldist innan skólans og fengið að þróast þar. Samkvæmt því sem 
fagfólkið sagði, þá er það árangurinn sem það hefur náð sem heldur þeim 
gangandi í annars mjög krefjandi og álagsþungu starfi. Starfsfólkið fær hrós 
og endurgjöf frá foreldrum og þeim aðilum sem sjá um nemendur utan 
skólans. Skólameistarar eru í litlum tengslum við starf sérnámsins og aðrir 
kennarar vita oft ekki mikið um það starf sem fram fer innan veggja 
heimastofu nemenda. Í ráðuneytinu hafa komið upp hugmyndir um að hafa 
úrræðið á fleiri stöðum en niðurstaðan er, að það sé ekki hagræði af því og 
að sérnámið snúist minna um staðsetningu því þekking starfsfólksins sé það 
sem skiptir máli. Sérfræðingur hafði þetta að segja um fagþekkinguna sem 
þróast hefur í Tækniskólanum:   
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... það þurfti að byggja upp sérhæfingu, þetta snerist að mestu 
leyti bara um þekkingu starfsfólks, staðsetningin er ekkert heila 
málið ... auðvitað þurfa að vera góðar aðstæður, það má byggja 
þær upp í raun og veru hvar sem er ... Búið er að byggja upp og 
fjárfesta í úrræðinu innan Tækniskólans og því telur ráðuneytið 
að betra sé að einblína á það og viðhalda fagþekkingunni þar.  

Áður en sérnámið varð varanlegt þá komu upp einstök tilvik þar sem erfitt 
var að finna nemendum viðeigandi menntaúrræði. Úrræðið þurfti að vera að 
óskum foreldra og eitthvað sem þeir væru sáttir við. Á fyrstu starfsárum 
sérnámsins voru það ekki foreldrarnir sem höfðu valið Tækniskólann, þeir 
höfðu sótt um aðra skóla fyrir sín börn. Á þessum tíma var ekki hægt að 
sækja um námsvist í sérnáminu enda verður það ekki valmöguleiki fyrr en á 
haustönn 2016. Þar sem að nemendur koma ekki inn í skólann í gegnum 
eiginlegt umsóknarferli hefur oft ekki gefist mikill tími til undirbúnings þegar 
nemendur hefja sína skólagöngu. Þetta er oft vegna þess að það hefur tekið 
tíma að finna viðeigandi námsvist fyrir nemendur og einhvern skóla sem er 
til í að taka kennslu þeirra að sér.  

Sérfræðingur, fagstjóri og hluti fagfólksins nefndu það hversu mikill 
kostnaður fylgi sérnáminu. Hver nemandi í sérnáminu er með sérstakt 
fjárframlag og honum fylgja oftast a.m.k. tveir starfsmenn. Í upphafi 
sérnámsins þurfti að byggja upp aðstöðu og aðbúnað sem ekki var fyrir 
hendi. Allir viðmælendur gera sér þó grein fyrir því og ræða það sérstaklega, 
að eins og fyrirkomulagið er þá þarf þetta mikinn mannskap og mikið af 
fagmenntuðu fólki til að námið gangi upp.    

 Nemendur sérnáms út frá sjónarhóli viðmælenda 
Þeir nemendur sem hafa stundað nám í sérnáminu hafa verið innritaðir þar 
vegna þess að þeir hafa ekki fengið inngöngu í aðra framhaldsskóla, eins og 
áður segir. Allir eru þeir með greiningar um þroskahömlun, einhverfu og 
aðrar viðbótarfatlanir. Nemendurnir hafa allir sögu um að vera erfiðir og 
„þjónustuþungir“ vegna krefjandi hegðunar og eiga því erfitt með að stunda 
nám með öðrum fötluðum og ófötluðum nemendum. Frá og með haustinu 
2016 geta foreldrar og nemendur sótt um í sérnáminu og það er því orðinn 
valkostur fyrir nemendur sem hafa þurft mikinn stuðning í grunnskóla vegna 
krefjandi hegðunar eða mikilla einhverfueinkenna. Frá árinu 2016 er 
foreldrum bent á sérnámið sem valkost eða þeim er beinlínis vísað þangað. 
Öllum viðmælendum finnst það jákvæð þróun því þegar aðstæður eru 
þannig að sótt er um í sérnámið þá gefst öllum meiri tími til undirbúnings. 
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Þá veit fagfólk að vori hvaða nemendur koma inn í sérnámið að hausti og 
getur kynnt sér þarfir og aðstæður nemandans áður en að hann hefur 
skólagöngu sína í Tækniskólanum. Líklegt þykir að foreldrar sem sjálfir hafa 
valið sérnámið fyrir barnið sitt séu sáttari við það. Það verða þó alltaf 
einstaka nemendur sem sitja eftir þegar að innritun á starfsbrautirnar er 
lokið og þeim nemendum þarf að finna námspláss og innrita í sérnámið. 
Einnig má búast við því að sérnámið taki áfram við nemendum sem hefur 
verið vísað úr öðrum starfsbrautum. Fagfólkið nefnir að það hafi oftar en ekki 
verið svo í upphafi kennsluársins, þegar að kennsluárið var við það að hefjast, 
að útvega þurfti nemendum námsvist og fagaðili hafi því haft lítinn tíma til 
undirbúnings fyrir upphaf skólagöngu og oft átti eftir að ráða 
stuðningsfulltrúa. Nokkrir fagaðilanna hafa komið inn í starfið á þann hátt, 
þ.e. þeir voru ráðnir inn eftir að nemendur höfðu fengið inngöngu í sérnámið 
að hausti. 

Allir viðmælendur voru sammála um að þarfir nemendanna sem kæmu 
inn í sérnámið væru einstakar og þeir ættu oft óskaplega lítið sameiginlegt 
annað en að vera með mjög flóknar greiningar. Sumir þessara nemenda 
gætu mögulega verið hluti af aðeins stærri hópi en þurfa samt sitt sérrými 
og það er oft ekki til í byggingum þar sem ekki er gert ráð fyrir slíkri kennslu. 
Sérfræðingur ráðuneytisins lagði áherslu á að það væri mjög erfitt að breyta 
húsnæði aðeins fyrir einn nemanda. Hann taldi þann þátt vera mjög 
áhrifamikinn þegar verið væri að finna nemendum skólavist, að það væri í 
skólabyggingu þar sem þegar er gert ráð fyrir nemendum með miklar 
sérþarfir. Þessi niðurstaða er merkileg í ljósi þess, að samkvæmt lögum eiga 
allir nemendur rétt á að kennslan sé við þeirra hæfi í námsumhverfi sem er 
hvetjandi fyrir þá og í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum hvers og 
eins (sbr. 33. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008).  
Hanna fagaðili í sérnáminu hafði þetta að segja um nemendahópinn: 

Þetta eru svo flóknir og viðkvæmir einstaklingar sem við erum 
að veita þjónustu, eða með í námi, að oft þá er þetta 
hefðbundna sem er lagt upp með það er bara ekki nóg. Það þarf 
eitthvað meira, það er kannski svona leitin af því sem mér finnst 
vera svona stærsta áskorunin.  

Greina mátti í viðtölunum að ýmist töluðu viðmælendur um þjónustu eða kennslu. Oft notuðu viðmælendur orðið þjónusta en breyttu því svo í nám og örsjaldan í kennslu. Leiða má líkur að því að ástæður þess að í viðtölunum tali bæði fagfólkið og þeirra yfirmenn um þjónustu og þjónustuþyngd nemenda, sé vegna hversu illa skilgreind markmið námsins eru. Einnig er 



 

55 

líklegt að hluti ástæðunar sé, að sex af sjö fagaðilum eru ekki menntaðir kennarar og að fyrri starfsreynsla þeirra er vinna með fötluðum einstaklingum í búsetu- eða dagsþjónustu. Þegar fagfólkið segir frá vinnu sinni segist það sjaldan fást við kennslu, frekar að þeir séu að vinna með einhverfum nemendum með mikla hegðunarerfiðleika og fjölþættan vanda. Fagfólkið reynir að gera sitt besta til þess að finna út hvað hentar nemandanum, hans áhugasviði og getu til þess að skapa vettvang fyrir verkefni sem nemandinn hefur áhuga á að vinna. Fagfólkið talar um að oft sé erfitt að ná samvinnu við nemendurna í upphafi námstímans á meðan fagaðili er að læra inn á sinn nemanda og kynnast honum. Fagaðilinn þarf að finna út hvernig hann hagar náminu, hann þarf að vinna einstaklings-námskrá, finna hvaða þætti hann getur notað til að meta sína vinnu og árangur nemandans og aðlaga námið að nemandanum eins mikið og kostur er. Tom Shakespeare bendir einmitt á að mikilvægt sé að hafa augun sífellt opin fyrir tækifærum til að hjálpa nemendum að læra. Þó þarf að gæta þess að einblína ekki bara á að kenna nemendum viðeigandi samskipti því þau þarf að æfa í raunverulegum aðstæðum (Shakespeare, 2006). Í sérnáminu fá nemendur takmörkuð tækifæri til þess að æfa sig í félagslegum samskiptum í raunverulegum aðstæðum með sínum jafnöldrum. Líkt og sjá má í töflu 2 þá eru nemendur að lang mestu leyti einir í sinni heimastofu með sínum fagaðila og stuðningsfulltrúa.  
 Stefna og viðhorf varðandi sérnámið  

Tækniskólinn hefur ekki sett sér stefnu varðandi sérnámið, enda stutt síðan 
að gerður var samningur við skólann um kennslu nemenda með flóknar 
fatlanir og krefjandi hegðun. Í mennta- og menningarmálaráðuneytinu hefur 
ekki verið mynduð ákveðin stefna í þessum málaflokki og því hafa verið 
gerðir samningar frá ári til árs. Opinber menntastefna er þó skýr og hún gerir 
þær kröfur til menntakerfisins að það sinni öllum nemendum. Sérfræðingur 
ráðuneytisins vill sjá þetta samþykkt af Alþingi svo þetta sé tryggt og fest í 
þjónustusamning skólans og telur úrræðið löngu búið að sanna sig, eða eins 
og hann sagði:  

Ekki kemur til greina að bakka með þessa þjónustu því að í 
lögum og reglugerðum um þjónustu við nemendur með miklar 
sérþarfir þá þarf þessi þjónusta að vera í boði og ráðuneytið er 
stolt af því að geta boðið þessa miklu þjónustu.  

Það er nokkuð ljóst að námsúrræði eins og sérnámið þarf að vera til. Það eru 
og verða alltaf einhverjir nemendur sem þurfa mjög einstaklingsmiðaða og 
sérstaka kennslu í aðgreindu úrræði án þess að fagfólkið upplifi að það sé að 
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vinna gegn sinni sannfæringu eða ákveðnum menntastefnum. Eins og sjá má 
talar sérfræðingur ráðuneytisins um þjónustu við nemendur, eins og 
fagfólkið, en ekki um kennslu eða nám. Ástæðan fyrir því að viðmælendur 
hugsar frekar um sérnámið sem þjónustu er mögulega vegna stefnuleysis og 
óljósra markmiða. Fagstjóri sérnámsins segir um stefnu skólans varðandi 
sérnámið:  

... ég ætti nú kannski að segja að stefna skólans er mín stefna. 
Skólinn hefur náttúrulega alltaf sagt: „við báðum ekki um þetta 
verkefni“. Það hefur verið svolítið þessi opinbera stefna.  

Eins og greina má af orðum fagstjóra hefur viðhorf stjórnenda innan 
Tækniskólans ekki alltaf verið jákvætt í garð sérnámsins. Sérnámið var ekki 
verkefni sem þeir óskuðu eftir að taka að sér eða eitthvað sem sóst var eftir. 
Samhljóm má finna í niðurstöðum rannsóknar Kristínar Björnsdóttur (2002), 
þar sem einn framhaldsskólanna sem hún rannsakaði vildi ekki stofna 
starfsbraut að beiðni ráðuneytisins af ótta við að ímynd skólans myndi bíða 
hnekki. Fagfólkið talar um, að t.a.m. viti skólameistarar lítið um sérnámið og 
hafi sennilega ekki mikinn áhuga á því, þó hafi það heyrt útundan sér að verið 
sé að hreykja sér af velgengni með þá nemendur sem þar hafa stundað nám. 
Rannsóknir hafa sýnt hversu mikilvæg jákvæð afstaða kennara og starfsfólks 
er til að auðvelda fötluðum nemendum aðgengi að námi og hversu ólík 
viðhorf einstakra kennara og starfsfólks eru hvað þetta varðar. Hermína 
Gunnþórsdóttir (2010) komst að því í rannsókn sinni að fyrri reynsla af hvers 
kyns margbreytileika birtist í jákvæðara viðhorfi til skóla án aðgreiningar. Í 
rannsókn sem gerð var á menntun nemenda með þroskahömlun á Íslandi 
(Gretar Marinósson og fl. 2007) kemur fram að skólameistari ákveðins skóla 
lítur á sérdeildina sem aðgreinda frá aðalskólanum og þannig hefur það verið 
í Tækniskólanum. Fagfólkið myndi vilja fá meiri viðgjöf frá þeim sem stjórna 
innan skólans. Fagfólkið nefndi líka að ef stjórnendur hefðu jákvæð viðhorf 
og jákvæða sýn á sérnámið, myndi það smitast til annarra starfsmanna 
skólans. Fagfólkið þarf sjálft að hafa mikið fyrir því að eiga einhver samskipti 
við aðra starfsmenn og kynna þeim það starf sem fram fer í heimastofum 
nemenda, sem eru á við og dreif um skólann. Björg hafði eftirfarandi að segja 
um stefnu varðandi sérnámið:  

Það þyrfti nátturlega að vera einhver sem færi fyrir slíkri 
stefnumótun, væri stjórnandi ... eins og í okkar tilviki þá höfum 
við jú yfirmann en hann er bara mjög upptekinn við mörg önnur 
verkefni. Hann er yfir allri sérbrautinni … og öðrum verkefnum 
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innan skólans ... hér þyrfti að vera einhver sem er algjörlega inni 
á gólfinu ... sem er nákvæmlega með puttann á púlsinum hvað 
sé að gerast nákvæmlega hér og [veit] um hvað þetta snýst. 

Það var áberandi í lýsingum fagfólksins að þeim fannst vanta skýra stefnu, 
tilgang og markmið með námi nemenda og þeir vildu styrkja sig faglega með 
því að vinna saman og fá endurgjöf hvert frá öðru. Í Aðalnámskrá 
framhaldsskóla (2011) segir að leggja skuli áherslu á skóla án aðgreiningar í 
öllu skólastarfi. Viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeim fyndist takast 
til við að vinna eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar með 
nemendum sérnámsins. Allir viðmælendur voru jákvæðir gagnvart 
menntastefnunni skóli án aðgreiningar, en athyglisverður munur var á 
svörum þeirra þegar spurt var hvort að nám nemenda í sérnáminu falli undir 
þá menntastefnu. Fagstjóri sérdeilda og fagfólkið voru sammála um að þau 
reyndu eftir bestu getu að vinna eftir menntastefnunni um skóla án 
aðgreiningar í sérnáminu en minntust öll á það hversu flókið það væri og það 
þyrfti að fara eftir hverjum og einum nemanda hvernig að því væri staðið. 

Sumir nemendur fara reglulega í vettvangsferðir og þá skiptir staðsetning 
og umhverfi skólans töluverðu máli. Það fer eftir hverjum nemenda hversu 
mikið og hvernig hægt er að nýta þau námskeið sem kennd eru innan 
Tækniskólans. Um helmingur nemenda getur nýtt sér að sækja kennslu-
stundir í hinum ýmsu faggreinum innan skólans. Á meðan eru aðrir 
nemendur eingöngu í sínum heimastofum og kjósa ekki samneyti við aðra 
nemendur skólans. Faggreinarnar eru flest allar verklegar og þá ýmist 
kenndar sem einstaklingskennsla faggreinakennarans eða í hópkennslu með 
starfsbraut (sjá töflu 2). Fagaðili sem ber ábyrgð á nemandanum og 
stuðningsfulltrúi eru alltaf með honum eða a.m.k. annar hvor þeirra. Þeir 
nemendur sem eru með flóknustu greiningarnar hafa síður getað tekið þátt 
í öðru námi en því sem fram fer innan heimastofu. Þeir hitta þá ekki aðra 
nemendur skólans nema í mesta lagi þegar þeir kaupa sér mat og eru sumir 
sem borða hann á sama stað og þeir ófötluðu.  
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Tafla 2 Fjöldi kennslustunda á viku eftir staðsetningu kennslunnar skólaárið 2015-2016 

 
Eins og sjá má í töflu 2 er misjafnt hversu mikið nemendur sérnámsins nýta 
sér annað starf innan skólans. Enginn nemandi stundar nám með ófötluðum 
nemendum. Nemendur eru allt frá því að vera einungis í sinni heimastofu, 
yfir í að vera 11 kennslustundir eða 33% á viku í annarri kennslu. Fagaðili, og 
í flestum tilfellum stuðningsfulltrúi, eru með nemendum í öllum tímum, 
einnig þegar að þeir fá kennslu frá faggreinakennara. Nemendur stunda 
íþróttir í sama íþróttasal og aðrir nemendur en þeir eru ekki í hópkennslu 
heldur einstaklingskennslu þar sem þeir gera æfingar sem íþróttakennarar 
skipuleggja undir stjórn fagaðila og stuðningsfulltrúa. Fagaðili og stuðnings-
fulltrúi sjá um sundkennsluna þar sem ekki er sundkennsla í Tækniskólanum. 
Sumir nemendur nota umhverfi skólans mikið, t.d. til að fara í gönguferðir 
og vettvangsferðir. Einn nemandi sérnámsins hefur fram að þessu verið mun 
meira í einstaklingskennslu í ýmsum sérgreinum (t.d. dúklagningu, 
silfursmíði, tónlist og matreiðslu) en getur ekki nýtt sér það þessa önnina 
vegna mikilla persónulegra erfiðleika.  

Fagstjóri sérdeilda og sérfræðingur mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins eru mun bjartsýnni og jákvæðari gagnvart því að starfsfólkið 
vinni eftir menntastefnunni um skóla án aðgreiningar heldur en fagfólkið 
sjálft. Það sem hvílir þungt á fagfólkinu eru erfiðleikarnir við að aðlaga 
námsumhverfi skólans að nemendum sérnámsins, líkt og birtist í orðum 
Bjargar:  

Það hefur stundum verið snúið að halda sjálfsvirðingunni í 
starfinu, vegna þess að maður hefur það á tilfinningunni að 
kennararnir sem eru að kenna venjulegum nemendum eru ekki 
alveg að skilja hvað okkar nemendur eru að gera hér innan 
veggja framhaldsskólans. Þeir [nemendurnir] eru jafnvel að 
leysa verkefni sem eiga heima í leikskóla. Maður hefur alveg 
fengið spurningar um hvort þetta á virkilega heima hér í þessum 
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skóla, við fáum líka að heyra stundum frá kennurunum að þeir 
gætu alls ekki unnið við þetta. Þá fer maður í gírinn að reyna að 
réttlæta, að allir eigi jú rétt á skólagöngu og það allt. 

Sumir nemendur sérnámsins eru að vinna verkefni sem sennilega myndu 
hæfa færni barna á leikskólastigi eða fyrstu bekkjum grunnskóla. Fagaðilar 
tala því um að nám nemenda sé oft á tíðum mikið á skjön við annað nám 
sem fram fer innan Tækniskólans. Fagfólkinu finnst það stundum þurfa að 
hafa fyrir því að réttlæta tilveru sína innan skólans og að sannfæra aðra 
starfsmenn um að verið sé að vinna faglegt starf. Áður fékk fagfólkið 
athugasemdir frá samstarfsfólki um hvað hægt væri að kenna nemendum 
sérnámsins og hvort námsefnið ætti heima á framhaldsskólastigi en ekki 
hefur borið á slíkum athugasemdum undanfarin ár. Fagstjóri sérdeilda hefur 
eftirfarandi að segja um sína upplifun af því hvernig fagfólkið reynir að vinna 
eftir menntastefnunni um skóla án aðgreiningar.  

Við verðum að horfa bara á það að margir af þessum 
nemendum eru með svo flóknar og sérstakar fatlanir að við 
getum þurft að finna leiðir sem eru alls ekki í anda skóla án 
aðgreiningar. … Við verðum að líta þannig á að sumum 
einstaklingum hentar betur að vera mikið í sínu heimaathvarfi 
heldur en öðrum. ... stundum þá eru úrræðin í skóla án 
aðgreiningar mjög svona einangrandi.  

Fagfólkið leggur á sig heilmikla vinnu við að reyna að færa nám nemenda 
sérnámsins inn í aðra starfshluta skólans og sumum tekst að einhverju leyti 
að bjóða nemendum upp á nám innan starfsbrauta skólans. Fagfólkið talar 
um þá náms- og félagslegu einangrun sem nemendur þeirra búa við í 
skólanum. Sú tilfinning fagfólksins um að það eigi að blanda nemendum 
sínum meira með öðrum, en að geta það ekki, veldur þeim áhyggjum og 
vonbrigðum. Það reynist fagfólkinu erfitt að telja sig vera að vinna gegn 
stefnunni um skóla án aðgreiningar. Þó virðist fagfólkið gera sér fyllilega 
grein fyrir því að það er að vinna með nemendum í algjörlega aðgreindum 
úrræðum og litlar eða engar líkur eru á því að nemandinn muni vera í 
venjulegum eða eðlilegum samskiptum við aðra nemendur skólans. Björg 
vinnur með nemanda með mikla þroskaskerðingu, einhverfu og erfiða 
hegðun. Hennar nemandi getur ekki nýtt sér það fjölbreytta nám sem 
Tækniskólinn hefur upp á að bjóða, hún hefur aðra sögu en stjórnendur að 
segja varðandi sína upplifun af því að vinna eftir menntastefnunni um skóla 
án aðgreiningar: 
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Við erum ekki að vinna út frá hugmyndafræðinni því að við 
erum bara algjörlega sér í sérrými og það eina sko sameiginlega 
sem að þessir nemendur hafa er mötuneytið ... þeir eru ekki að 
biðja um neitt svona samneyti eða að þau séu eitthvað meira 
með öðrum nemendum í skólanum þannig að ég held að það 
henti þeim bara ekki og þetta er ekki það sem þau eru að biðja 
um. 

Líklegt þykir að ástæða þess að nemendur biðji ekki um samneyti við aðra 
nemendur eða að fá að vera með öðrum nemendum í kennslustundum sé 
sú, að þeir hafa alltaf verið sér og þeir haldi að þannig eigi það að vera og 
fara ekki fram á annað. Sumir þessara nemenda hafa ekki færni til að tjá vilja 
sinn með öðrum hætti en með krefjandi hegðun og oft er erfitt að skilja hvað 
þeir eru að biðja um. Þeir gætu verið að mótmæla einsemdinni og langað að 
gera eitthvað allt annað. Nemendurnir hafa þörf fyrir skilning á hegðun sinni 
og annars konar viðbrögðum sínum við áreiti og því þarf fagfólkið að reyna 
að átta sig á hvað það er sem liggur að baki þeirri hegðun sem þeir sýna 
(Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013). Hanna sem einnig hefur verið að vinna með 
nemanda sem lítið getur notfært sér annað en heimastofuna, hefur svipaða 
sögu að segja:  

Þetta eru nemendur sem eru með svo sértækar þarfir og þurfa 
bara svo sértæka nálgun og það er alltaf á forsendum þeirra ... 
maður er ekki að keyra inn einhver svona samskipti á milli 
fatlaðra og ófatlaðra nemenda nema að það sé algjörlega á 
forsendum þess fatlaða og skólinn sem slíkur starfar ekki eftir 
hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar. 

Að skólinn starfi ekki eftir hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar er 
upplifun eins viðmælanda en ekki stefna skólans sem slík. Það fagfólk sem 
vinnur með þeim nemendum sem búa við fjölþættasta vandann, sem hvorki 
hafa getu eða áhuga til að nýta sér starfið sem er innan Tækniskólans, finnst 
það ekki vera að kenna innan skóla án aðgreiningar heldur í algjörlega 
aðgreindu úrræði. Margir nemendanna eru nánast eingöngu í sinni 
heimastofu (sjá töflu 2) og þegar þeir fara í íþróttir eða sund sér fagaðilinn 
um þá kennslu þó svo þeir fái leiðsögn frá t.d. íþróttakennara. Það kemur 
skýrt fram í viðtölunum að fagfólkið hefur það á tilfinningunni að þau ættu 
að vinna meira í anda skóla án aðgreiningar og finnst þeim mistakast það á 
einhvern hátt. Fagstjórinn er bæði mjög jákvæður út í menntastefnuna um 
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skóla án aðgreiningar en um leið er hann bæði skynsamur og raunsær. Hans 
sýn er sú að allir nemendur hafi gott af því að umgangast hvern annan:  

Ég tel að það sé alveg afskaplega gott fyrir aðra nemendur 
skólans að upplifa þessa nemendur okkar, þessa þungu 
nemendur inni í skóla. Þeir verða bara eðlilegur partur af 
skólastarfinu og ég hef ekki orðið var við það að t.d. aðrir 
nemendur skólans að þeir gerðu athugasemdir við það. Þeir eru 
aldir upp við það já að hér eru fatlaðir nemendur.  

Fagfólkið hefur upplifað ýmsar áskoranir og hindranir í störfum sínum 
þrátt fyrir góðan vilja til að framfylgja menntastefnunni um skóla án 
aðgreiningar. Allt vill það að nemendurnir geti verið sem mest með öðrum 
nemendum en því miður gengur það oft ekki upp með nemendur sérnámsins 
nema í einstaka tilfellum. Staðreyndin er sú að stærsti hluti þessara 
nemenda hvorki vill eða sækist eftir því að vera í einhverjum samskiptum við 
aðra nemendur skólans.  

 Húsnæði og hljóðvist 
Í viðtölunum tala fagstjóri og fagfólk ítrekað um erfiðleika vegna hávaða frá nemendum. Þetta er sá þáttur sem fagstjóri fær mestar kvartanir yfir og sá þáttur sem fagfólkið hefur miklar áhyggjur af. Áhyggjurnar snúa bæði að því að nemendur trufli hvern annan með hávaða og einnig trufli hávaðinn kennslu almennra nemenda. Fagstjóri sérnámsins segist ekki vera ánægður með að hafa marga nemendur á sama stað. Hann fær töluvert af kvörtunum bæði vegna hávaða frá nemendum sjálfum og svo vegna hávaða sem þeir framkalla með hurðaskellum og spörkum. Fagfólkið tekur í sama streng og nefnir álagið sem verður í rýminu þegar nemendur eru með mikinn hávaða. Sumir nemendur gefa frá sér mjög hávær gleðihljóð sem trufla aðra kennslu og óma um allan skólann. Fagfólkið reynir eftir bestu getu að koma í veg fyrir að hávaði berist út úr stofunni eða trufli almennt skólastarf en oft gengur það alls ekki. Allar heimastofur voru litlar kennslustofur eða vinnuherbergi kennara og engin þeirra er hljóðeinangruð eða útbúin frá grunni sérstaklega með þarfir sérnámsins í huga. Mikil þörf er því á hljóðeinangrandi aðgerðum í umhverfi sérnámsins til að vinna á móti hljóðáreitum, til þess að bæta starfsumhverfi allra. Björg talar um að erfitt sé gagnvart skólaumhverfinu þegar mikill hávaði berst frá nemendum sérnámsins:  

Við finnum það alveg frá skólaumhverfinu að það er auðvitað 
gríðarlega flókið þegar að einhvers staðar frá einhverju horni 
heyrist þannig hljóð að fólk heldur að það sé bara eitthvað 
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skelfilegt í gangi. Það er svolítið erfitt að vera alltaf að samræma 
eitthvað sem er svo sérstakt að það á bara mjög litla samleið 
með öðru sem er að gerast hérna innan veggja skólans.  

Fagaðilunum finnst hljóðin sem berast frá heimastofum ekki gefa góða 
mynd af fötluðu fólki og þetta veldur þeim og öðrum miklum óþægindum. 
Þeir hafa óskað eftir betur hljóðeinangruðum vistarverum sem myndu 
einfalda allt faglegt starf til muna. Fagfólkinu finnst einnig leiðinlegt þegar 
hljóðin eru eignuð einhverfunni, þar sem að innan Tækniskólans eru margir 
nemendur með einhverfu sem þurfa lítinn stuðning í sínu námi. Fagfólkið 
telur einnig að betri hljóðvist gæfi því meiri möguleika á að vinna með og 
draga úr hávaðasamri hegðun nemenda en það þyrfti oft sérstaklega góða 
einangrun til að fara í slíkt starf. Í viðtölum barst talið reglulega að hávaða 
og liggur það greinilega þungt á, bæði fagfólki og fagstjóra, að brýnt sé að 
bæta þau mál. 

Þegar að kemur til einhverra átaka og þegar að [það]eru óhljóð 
og svoleiðis í nemendum að þá finnst mér það ekki gefa nógu 
góða mynd af fötluðu fólki í samfélaginu og ég held að það sé 
ekki kannski þeim til framdráttar. (Eydís) 

Þegar próf hafa verið sett inn á stundaskrá skólans þá hefur kennsla 
sérnámsins legið niðri og hávaðasömustu nemendur þess farið fyrr í frí. 
Dagarnir fyrir þessa sérmerktu daga eru oft notaðir til prófa og þá hafa 
nemendur sérnámsins verið í vettvangsferðum og annarri dagskrá utan 
veggja skólans til þess að möguleikarnir á truflun verði sem minnstir fyrir 
almenna nemendur. Í sérnáminu eru flest allir með einhverfugreiningu og 
þurfa þeir næði og hljóð til að geta stundað sitt nám. Á Háteigsvegi eru 
nemendur í samliggjandi rými og þar er mikill hávaði frá öðrum þeirra og 
ekkert hægt að gera til þess að hinn nemandinn fái vinnufrið. Á 
Skólavörðuholti er því eins farið, þar sem skólastofur liggja saman og rými 
sem notað er sem „time out“ herbergi er á milli tveggja heimastofa. 

Fagfólkið talar ítrekað um andlega þreytu og orkuleysi í lok dags og ekki 
er ósennilegt að mikill hávaði hafi þar eitthvað að segja. Auðséð er að miklu 
máli skiptir að hljóðvist sé eins góð og best verður á kosið til þess að áreiti 
vegna hávaða sé í lágmarki fyrir alla aðila innan skólans. Hávaði er 
streituvaldandi og getur auk þess haft skaðleg áhrif á bæði starfsfólk og 
nemendur. Mjög hljóðbært er á milli kennslustofa og fram á gang til annarra 
nemenda. Sem dæmi má nefna að á Háteigsveginum er hátíðarsalur skólans 
beint fyrir neðan kennslustofur sérnámsins, en hann er nýttur til próftöku og 
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geta því nemendur, sem eiga það til að vera með hávaða, ekki verið í 
húsnæði skólans á meðan að prófatímabilinu stendur. 
4.3 Samantekt 
Niðurstöðurnar gefa mjög skýrar vísbendingar um stöðu mála varðandi tilurð 
og skipulag sérnámsins frá fag- og stefnumótunaraðilum þess og þær byggja 
á þeirra sýn. Fagfólkið kallar eftir metnaðarfullri stefnu og markmiða-
setningu sem sett er fram í sameiningu með þeim aðilum sem hafa yfirsýn 
yfir sérnámið. Mikilvægt er að huga að hljóðeinangrun til hagsbóta fyrir alla. 
Sérnámið er skýr aðgreining, þar sem nemendur þess stunda ekki nám sitt í 
samneyti við almenna nemendur en þó er hluti þeirra einstaka sinnum með 
nemendum starfsbrautar. Sérnámið snýst ekki um staðsetningu heldur 
þekkingu fagfólksins á að vinna með ákveðnum hópi nemenda sem eru með 
umtalsverða þroskahömlun, einhverfu og sýna af sér erfiða hegðun. 
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5 Reynsla stjórnenda og fagaðila – Stefnumótun og fagmennska  
þetta er eitt skref á einhverri leið en við þurfum  

að fara lengra og þróa þetta meira (Eydís) 
 
Hér í þessum kafla koma fram svör við síðustu rannsóknarspurningunni. 
Fjallað er um upplifun stefnumótunar- og fagaðila af því starfi sem fram fer 
innan sérnámsins. Niðurstöðum er ætlað að auka skilning á því hver staða 
fagfólksins er og leggja grunn að hugmyndum að úrbótum sem bæta líðan 
og starfsumhverfi þeirra. 
5.1 Upplifun og væntingar fagaðila til sérnámsins 
Fagfólkið var spurt að því hvað hafi orðið til þess að það sótti um starf í 
sérnáminu og hvort eitthvað hafi komið þeim á óvart þegar það hóf störf. 
Líkt og fram kom í bakgrunni viðmælenda hafa fagaðilar mislanga 
starfsreynslu í sérnáminu en allir hafa þeir mikla og langa reynslu af því að 
starfa með einstaklingum með fatlanir. Einungis Hanna hafði starfað við 
kennslu innan menntastofnunar áður en hún hóf störf við sérnámið en hún 
hafði tekið þátt í því að setja upp starfsbraut. Hinir fagaðilarnir höfðu að 
mestu starfað við ýmis búsetuúrræði fyrir fatlað fólk og því var þetta 
töluverð breyting fyrir þá. Björg og Sóley höfðu báðar verið að starfa í 
búsetunni en þær höfðu verið þar lengi og voru að leita eftir tilbreytingu 
innan síns fagsviðs. Björg og Hanna voru báðar í forstöðumannastörfum og 
sökum mikils vinnuálags sóttu þær um stöður innan sérnámsins. Þær töluðu 
báðar um hversu gott það hefði verið að mæta í vinnuna, klára 
vinnuskylduna og vera svo lausar við allt áreiti. Vinnudeginum lauk þegar að 
nemendur fóru heim og þær báru ekki lengur ábyrgð á þeim eins og þær 
höfðu gert sem forstöðumenn.  

Eydís og Sóley fengu ábendingar frá vinum sínum, sem voru að vinna í 
sérnáminu, um að sækja um því það vantaði starfsfólk á þeim tíma og höfðu 
þær því meiri vitneskju um hvað starfið snerist. Um upplifun sína og 
væntingar til starfsins í sérnáminu segjast báðar, Hanna og Björg, hafa verið 
mjög hissa á fyrirkomulaginu. Núna var þeim gert að starfa einar við þær 
aðstæður að hlutverk þeirra var að finna leiðir til að mennta einn einstakling 
og sér til aðstoðar fengu þær stuðningsfulltrúa. Þær komu ekki inn í teymi 
starfsfólks heldur byrjuðu einar á því að feta sig áfram í starfinu og þurftu að 
hafa mikið fyrir því að kynnast öðru samstarfsfólki, hvort sem það var innan 
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sérnámsins eða hins almenna. Hanna sagði í þessu sambandi: „Helsta 
áskorunin eða það sem er sérstakt við þetta er að maður er náttúrulega 
rosalega einn og þú þarft að stóla rosalega mikið á sjálfan þig og þína 
þekkingu“. Eins og fyrr segir eru Eydís og Sóley að koma inn á öðrum 
forsendum, þ.e. í gegnum vini eða kunningja sem hafa unnið í sérnáminu og 
voru því betur undir það búnar, sem í starfti þeirra felst. Eydís sagði um þær 
væntingar sem hún hafði haft: „ … ég hafði bara þær væntingar að ég væri 
að fara inn í kannski flókið og erfitt verkefni.“ 

Allir fagaðilarnir töldu sig hafa menntun og reynslu sem nýttist í starfinu 
þrátt fyrir að aðeins Hanna hefði reynslu af því að vinna við nám fatlaðra 
einstaklinga. Fagaðilarnir komu úr mismunandi áttum en áttu það allir 
sameiginlegt að hafa unnið mikið og lengi með fötluðu fólki. Öllum kom á 
óvart hversu mikils sjálfstæðis starfið krefst af þeim. Ekki var um neitt 
skipulag að ræða sem þeir gætu gengið að og allt þurfti að hugsa frá grunni 
með þarfir nemandans að leiðarljósi. Þá átti enginn von á því að baklandið 
væri eins lítið og raun bar vitni.  
5.2 Hlutverk viðmælenda 
Sérfræðingur mennta- og menningarmálaráðuneytisins og fagstjóri sérnámsins eru að eigin sögn í miklum og góðum samskiptum sín á milli og sérfræðingur mætir jafnvel á teymisfundi fyrir einstaka nemendur ef svo ber undir. Hlutverk sérfræðings mennta- og menningarmálaráðuneytisins er m.a. að vera í samskiptum við fagstjóra og skólastjóra starfsbrautanna og halda ráðuneytinu upplýstu um hvers eðlis sérnámið er og í hvaða átt það er að þróast. Fagstjóri sérnámsins er yfirmaður starfsbrautanna og sinnir öllum nemendum með einhvers konar sérþarfir. Hlutverk fagstjórans er að halda utan um sérnámið og hér segir hann frá sambandi sínu við sérfræðing mennta- og menningarmála-ráðuneytisins og við hvaða aðstæður hann leitar til sérfræðings:  

ég hef fengið stuðning frá menntamálaráðuneytinu, ég hef haft 
þá vinnureglu að þegar að hlutirnir eru erfiðir einhverra hluta 
vegna að þá held ég menntamálaráðuneytinu upplýstu um hvað 
er að gerast. Ég hef lent í því að upp hafa komið mál varðandi 
einstaka nemendur og hef þá svona verið svolítið hugsi og þá 
hef ég haft þá vinnureglu að upplýsa ráðuneytið jafnóðum um 
stöðu mála bara til þess að það væri alveg á hreinu að allir aðilar 
vissu hvað væri að gerast. Ekki það að við værum að gera neitt 
annað en bara það sem við teldum vera best, en stundum er 
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staðan bara þannig að það er skynsamlegt að það sé þannig að 
allir séu að vinna saman.  

Sérfræðingur og fagstjóri segjast gefa hvor öðrum leiðbeiningar á báða 
bóga og oftast séu málefnin þeirra á milli leiðbeinandi um einhver tiltekin 
málefni. Stundum er verið að ræða starfsmannamál en oftast eru þeir að 
leita upplýsinga um réttindi, bæði nemandans og skólans. Báðir tala þeir um 
að mikið þurfi að hafa fyrir því að sannfæra yfirmenn sína um að festa 
sérnámið í sessi eða eins og fagstjóri sérnámsins sagði: „það hefur verið 
áskorun að sannfæra bæði skólastjórnendur og líka menntamálaráðuneytið 
um hvað þyrfti til að við gætum ráðið starfsfólk í fast starf“  

Frá upphafi sérnámsins hafa aðeins verið ráðnir tveir kennarar en aðrir fagaðilar hafa oftast verið þroskaþjálfar. Í dag er ég eini starfandi kennarinn í sérnáminu en á þeim tíma sem ég hóf störf vorum við tveir kennarar og einn þroskaþjálfi með tvo nemendur og engan stuðning. Fyrir þann tíma var starfandi einn kennari með þrjá ófaglærða starfsmenn, sem voru tveir félagsliðar og einn fyrrverandi starfsmaður geðdeildar. Innritunarferlið er þannig, að þegar nemandi fær skólavist í sérnáminu er ráðinn inn einn fagaðili, sem í flestum tilfellum er þroskaþjálfi, og hann metur hversu miklum stuðningi hann þarf á að halda. Hver nemandi sérnámsins er með a.m.k. einn stuðningsfulltrúa og er menntun þeirra og reynsla af mjög ólíkum toga. Í langflestum tilfellum hefur stuðningsfulltrúinn reynslu af störfum með einstaklingum sem sýna af sér erfiða hegðun. Saman vinna þeir með nemandanum í fjögur ár eða þar til hann útskrifast, nema einhverjar breytingar verði. 
Það skiptir bara öllu máli að við séum með menntað fagfólk sem 
að gerir sér grein fyrir hvaða markmiðum við erum að vinna eftir 
og hefur fagþekkingu til þess að geta unnið út frá markmiðs-
setningu. Starfsfólkið þarf að vera tilbúið og hafa þann 
sveigjanleika að geta brugðist við á réttan hátt þegar að 
aðstæður eru flóknar. (fagstjóri sérdeilda) 

Hlutverk fagfólksins í sérnáminu er fjölþætt og snýst m.a. um að búa til 
námstilboð fyrir þann nemanda sem þau eru ráðin til að mennta. Ábyrgð 
fagfólksins liggur í því að finna leiðir, lausnir og tækifæri til þess að nemendur 
geti þroskað sig og sína hæfileika. Til að koma til móts við ólíkar þarfir 
nemenda þarf fagaðili að hafa vald á því sem hann vinnur að í hvert skipti og 
finna árangursríkar lausnir og leiðir sem henta hverjum nemanda. Til þess 
þarf starfsfólkið að hugsa í einstaklingsbundnum lausnum. Fyrstu vikurnar er 
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starfsfólkið að kynnast nemandanum, læra inn á hann og sníða 
einstaklingsnámsskrá fyrir hann, eftir styrkleikum hans og áhugamálum. 
Starfsfólkið reynir einnig að nýta námstilboð innan Tækniskólans fyrir 
nemandann og þar hefur skólinn svo sannarlega upp á margt að bjóða.  

Ég hef talið mig vera afskaplega heppinn með það starfsfólk 
sem ég hef fengið, yfirleitt hefur það verið alveg einstaklega 
fínn starfsmannahópur sem ég hef fengið í þetta og það held ég 
að sé sko sú stærsta og mesta auðlind sem að við höfum fengið 
inn í þetta. (fagstjóri sérdeilda) 

Allir viðmælendur eru sammála um það að líðan nemenda í skólanum sé 
ofar öllu öðru og það sé einn af þeim þáttum sem beri að gera hátt undir 
höfði í námsmati. Fagfólkið er sammála um að það sem mest krefjandi sé, er 
að finna verkefni sem hæfir hverjum nemanda og að finna leiðir til að skapa 
nemendum bæði jákvætt og öruggt umhverfi. Starfsfólkið þarf að reyna að 
skapa nemandanum rými þar sem hann hvorki skaðar sjálfan sig né aðra. 
Vegna þess hversu óljós markmið og kröfur með kennslunni eru í upphafi þá 
talar fagfólkið um að það finni til vanmáttar og óöryggis um hvort það sé að 
vinna rétt. Að mati fagfólksins er hlutverk þess oft á tíðum óljóst og illa 
skilgreint og þá vantar það einhvern til að samsama sig við og eiga faglegt 
samtal við. Sumu fagfólkinu finnst ekki nægilega skýrt hverju menntun 
nemendanna eigi að skila og hvað beri að leggja áherslu á. Eydís og Björg 
hafa svipaða sögu að segja um hlutverk sín sem fagfólk í sérnáminu: 

Það hefur kannski bara verið mesta áskorunin að ... finna 
eitthvað nýtt, finna eitthvað sem að viðkomandi nemandi hafði 
áhuga á. Okkar nemandi kannski hafði ekkert áhuga á miklu og 
var ekki með nein áhugamál og tjáir sig ekki mikið þannig að það 
er erfitt kannski að fá það fram. Þannig að ... mesta áskorunin 
var að reyna að finna ný verkefni og eitthvað til þess að byggja 
ofan á ... finna út hvað ætti að koma út úr þessari menntun. 
(Eydís) 
Þessi reynsla er auðvitað svolítið sérhæfð, ég er orðin sérhæfð 
í að vinna með ... nemendum með mjög mikla 
greindarskerðingu og jafnvel líka mikla einhverfu. Þannig að það 
er sú reynsla sem að ég tek með mér héðan. Ég er ekki að gera 
lítið úr þeirri reynslu en um leið hefur oft verið erfitt að reyna 
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að láta þetta ríma við skólastarf eða við dæmigerðan skóla. 
(Björg)  

Fyrir fagfólkið er hvorki skýrt eða augljóst hversu mikið nám fer fram 
innan sérnámsins og hversu mikill hluti af skólatímanum fer í þjónustu. Flest 
allir fagaðilarnir eru vanir að veita þjónustu og fæstir hafa verið innan 
menntakerfisins áður en þeir hefja störf í sérnáminu. Í starfskenningu 
þroskaþjálfa er talað um að sérstaða þeirra sé annars vegar skipulagning og 
framkvæmd heildrænnar þjónustu og hins vegar einstaklingsmiðuð þjónusta 
(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Sérfræðingur ráðuneytisins nefndi, að til 
þess að meta hversu mikið nám fer fram í sérnáminu væri spennandi að bíða 
eftir úttekt á því á vegum Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar. Hann 
sagði einnig að til þess að skoða alla hluta íslenska menntakerfisins þá þyrfti 
að skoða alla enda þess, þ.e. allt frá bráðgerum nemendum til þeirra 
nemenda sem þurfa meiri þjónustu heldur en gengur og gerist, líkt og þeir 
sem stunda nám í sérnáminu. Sérfræðingur ráðuneytisins gerir ráð fyrir því 
að af þessari sviðsmynd verði hægt að sjá og greina í sundur hvernig þjónusta 
er veitt í sérnáminu og greina hvort námið sé kennsla, hæfing eða þjálfun. 
Að sögn sérfræðings eru vangaveltur innan ráðuneytisins um það hvort eigi 
að borga allt sérnámið sem kennslu því innan sérnámsins sé veitt fjölþætt 
þjónusta og því þurfi mögulega aðkomu fleiri kerfa, bæði út frá þekkingu og 
jafnvel kostnaði. Vegna eðli þeirra sérþarfa sem nemendur sérnámsins hafa 
lítur fólk ekki endilega svo á að þeir stundi venjulegt nám eða hljóti almenna 
menntun eins og aðrir nemendur framhaldsskólans. 

Allt fagfólkið er í stöðugri leit að lausnum á flóknum úrlausnarefnum og 
það vill standa sig gagnvart nemendum, foreldrum og skólasamfélaginu. Það 
kemur skýrt fram í viðtölunum að þekking og reynsla fagfólksins, sem vinnur 
með einstaklingum sem sýna af sér krefjandi hegðun, skiptir miklu máli. 
Viðmælendur voru spurðir um það hverjar væru helstu áskoranir í starfi 
þeirra í sérnáminu eða varðandi sérnámið. Fagaðilarnir höfðu ekki áttað sig 
á hversu lítið samstarf væri á milli starfsfólks sérnámsins og yfirmanna 
skólans og það kom þeim á óvart. Einnig kom það þeim á óvart hversu einir 
þeir væru í störfum sínum og hversu óljóst það væri.  

Þegar að upp hafa komið erfiðir tímar hjá nemandanum sem að 
maður ... hefur reynt alls konar og það virðist ekkert ganga, það 
er eins og maður sé bara búin að nota allt sem að manni dettur 
í hug og það virðist ekkert virka ... mér finnst það vera flóknast 
og þetta eru svo flóknir og viðkvæmir einstaklingar sem að er 
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verið að veita þjónustu eða er með í námi að oft þá er þetta 
hefðbundna sem er lagt upp með það er bara ekki nóg. (Hanna)  

Á erfiðum tímum er fagfólkið eitt í sinni heimastofu í stöðugri leit að 
lausnum. Það hefur ekki teymi til að leita til og enga handleiðslu að sækja. 
Þeir fagaðilar sem staðsettir eru á Skólavörðuholtinu eru margir hverjir 
staðsettir á víð og dreif, þ.e.a.s. þeir eru á þremur mismunandi stöðum og 
suma daga hittast þeir ekki innan skólans. Þeir eru þó staðsettir í sömu 
byggingu og fagstjórinn, sem getur veitt þeim leiðbeiningar eða stuðning leiti 
þeir til hans og hafi hann lausan tíma. Fagstjórinn vinnur þó eingöngu á 
skrifstofu sinni og sinnir kennslu á starfsbrautinni en kemur ekkert inn í 
eiginlegt starf sérnámsins. Baklandið innan skólans er lítið og ekkert 
viðbragðsteymi sem er til taks komi til átaka innan skólans. Þó hafa einhverjir 
húsverðir gefið fagaðilum farsímanúmer sín og hafa boðið fram aðstoð í 
slíkum tilvikum. Ekki virðist vera mikill skilningur hjá öðru starfsfólki skólans 
á slíkum aðstæðum en hann eykst þó ár frá ári þegar starfsfólk er orðið 
upplýstara og vanara því að umgangast nemendur sérnámsins.   
5.3 Samstarf og stuðningur milli starfsfólks 

það vantar einhvern til að vera algjörlega inn í málunum …  
og sjá hvernig hlutirnir eru og það vantar svona meiri samheldni (Sóley) 

 Viðmælendur voru spurðir um samstarf á milli starfsfólksins. Markmiðið með spurningunni var að varpa ljósi á hvernig samstarfinu væri háttað og hvort það það væri gott. Allir viðmælendur eru sammála um að samstarf og samvinna milli starfsfólks sé gríðarlega mikilvægt og koma reglulega inn á að leggja þurfi mun meiri áherslu á að koma á góðum samskiptum milli fagfólksins. Öllum viðmælendum ber saman um að samstarf sé ekki eins mikið og það ætti að vera. Flestir vinna hver í sínu horni með sínum nemanda og skortur er á traustu sambandi milli fagfólks. Leiða má að því líkur að það sé sökum þess að enginn fer fyrir sérnáminu og starfar við það alla daga. Á þeim tíma sem gagnaöflun fór fram vann fagfólkið í tveimur byggingum og hittist ekki skipulega nema mesta lagi einu sinni á önn. Fagfólkið hefur ríka þörf fyrir að hitta þá lykileinstaklinga sem þeir eiga í mestum samskiptum við og greina má að fagfólkið telur það vera einn mesta stuðninginn í starfi sínu, að hafa tíma til að ræða við þá aðila um starfið og meta það. Allir fagaðilar nefndu það hversu þýðingarmiklar samræður væru í starfi, bæði formlegar eins og t.d. fundi og óformlegar eins og að geta átt samskipti sín á milli í lok dags. Tilvalið væri t.d. að starfsfólk sérnámsins gæti farið saman í hádegismat að kennsludegi loknum. Hins vegar geta foreldrar og 



 

70 

forráðamenn nemanda óskað eftir því að þeir mæti seinna en 8:10 í skólann og fá þeir nemendur þá kennslu lengur á daginn. Skóladegi nemenda lýkur því á mismunandi tímum, og þar með kennsludegi starfsfólksins, sem gerir samveru þess yfir hádegismat með almennum kennurum ekki mögulega.    
Samvinna og samstarf er viðmælendum ofarlega í huga og fram komu 

miklar væntingar til samvinnu milli fagfólksins í úrræðinu. Fagfólkið vill fá 
vettvang þar sem það hefur möguleika á að deila hugmyndum og reynslu, 
leita saman lausna, læra hvert af öðrum og veita hvert öðru aðstoð eftir 
megni. Viðmælendur telja að það dragi úr faglegu óöryggi, rjúfi faglega 
einangrun og auki um leið samábyrgð. Í viðtölunum má greina að liðsheildin 
í starfsmannahópnum sem vinnur í sérnáminu er alls ekki sterk, bæði að mati 
fagfólksins og fagstjóra. Fagstjóri sagði um samstarfið innan sérnámsins: „ ... 
ég tel það alveg ótrúlegt miðað við ekki stærri hóp en þetta. Það eru 
einstaklingar þarna sem að eru ekki fyrir samvinnu og það gerir það að 
verkum að það er ekki sú mikla samvinna sem ég hefði viljað sjá“.  

Viðmælendur telja aukna samvinnu fagfólksins mikilvægan þátt í því að 
auka gæði námsins fyrir nemendur sérnámsins. Fagfólkinu var öllu hugleikið 
að vilja nýta betur þekkingu sína og reynslu og geta deilt hugmyndum með 
fleiri aðilum sem væru að vinna sama starf og skildu þetta umhverfi. 
Sérfræðingurinn talaði einmitt líka um mikilvægi góðrar samvinnu milli 
starfsfólksins:  

Samstarf starfsfólks er algjört grundvallaratriði, það er algjör 
lífsbjörg fyrir það að geta leitað til hvors annars. Það skiptir 
rosalega miklu máli að hafa fólk sem að getur speglað mann og 
að það geti jafnvel pústað með manni. Í starfinu felst mikið álag 
og það er lýjandi en að sama skapi mjög gefandi, í starfinu eru 
átök og endalaus þolinmæði. Starfsfólk þarf að vera frjótt, 
hugsa upp nýja hluti.  

Björg starfar með Eydísi og mér í sömu byggingu og í sama rými en lítill 
samgangur er við Hönnu, Sóley og aðra fagaðila því þau starfa í annarri 
byggingu, þar sem þær hafa ekki sameiginlegt rými fyrir sig. Allir 
viðmælendur eru um það sammála að eftir átök og erfiða daga sé 
nauðsynlegt að geta talað við einhvern sem skilur og þekkir til þeirra 
aðstæðna sem fagaðilinn lenti í.  

Það er góður mórall í hópnum okkar (öðrum skólanum), maður 
þarf að tala saman um vinnuna og sækja stuðning og maður 
þurfti svolítið mikið bara að viðra það sem að var að gerast og 
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árangurinn í starfi og hvað maður væri að gera ... og það var 
enginn annar sem að skildi þetta starf nema þeir sem að maður 
var að vinna með. (Björg) 

Fagfólkið var sammála um að það lærði mest af samstarfi við aðra aðila sem skilja um hvað starfið snýst og því var öllu tíðrætt um það. Því fannst að skólastjórnendur þyrftu að ætla þeim tíma fyrir samstarf þar sem áhersla væri lögð á samvinnu og faglegt samráð. Fagfólkinu fannst einnig að mikilvægt hlutverk stjórnenda væri að leiða faglegt starf og að þeir væru meira með því í starfinu svo að þeir vissu hvert viðfangsefnið væri og hvað væri að gerast hjá hverjum nemanda.  Skólameistarar hafa ekki komið í sérnámið nema til að afhenda starfsfólkinu uppsagnarbréf á vormánuðum eins og gert var fyrstu árin. Fagfólkið var samstíga í því að finnast fagstjórinn eiga að setja niður sérstakan tíma til umræðna milli starfsfólks því þannig myndi skapast vettvangur til að miðla af reynslu og þekkingu allra. Um þann tíma sem skipulagður væri sérstaklega fyrir starfsfólkið höfðu Hanna og Sóley eftirfarandi að segja:   
Það vantar einhvern sem að heldur utan um samstarf á milli 
allra fagaðila innan deildarinnar (Sóley) ... og ekki sem eitthvað 
val, heldur á það bara að vera, ef við hugsum um ... 
fundarskipulag annarinnar þá eru skilgreindir fagfundir en það 
á einhvern veginn ekki við um okkur (Hanna) … já það vantar 
skipulagða fundi fyrir okkur og ég myndi líka vilja sjá skipulagðar 
vinnustundir milli okkar ... þó að það gangi ótrúlega vel hjá 
kannski nemandanum mínum en þá get ég setið á fundi eða á 
degi með öðrum þar sem kannski gengur erfiðlega, eða það er 
verið að prufa eitthvað nýtt. Eða bara til að fá hugmyndir, 
þannig að maður sé ekki bara svona einn alltaf í stofunni. (Sóley) 

Þrír fagaðilar sem eru með heimastofur á Skólavörðuholti eru staðsettir á jarðhæð en einn þeirra við hlið fagstjórans á fjórðu hæð. Stundum hitta fagaðilar ekki hver annan svo dögum eða vikum skipti. Nemendur fara ekki í frímínútur og þar af leiðandi starfsfólkið ekki heldur og auk þess ljúka nemendur skóladeginum á mismunandi tímum. Fagfólkið óskaði allt eftir sameiginlegum faglegum vettvangi sem myndi skapast ef meiri samvinna væri á milli starfsfólksins. Með slíkum vettvangi væri auðveldara að skapa samábyrgð og umræður um starfið og leita saman lausna og leiða, að bættu starfi í sérnáminu. Fagfólkið ræddi einnig um löngun þess að vera allt í sömu byggingu þó svo nemendur væru ekki hver ofan í öðrum, nema þá með góðri 



 

72 

hljóðeinangrun. Kosturinn við slíkt væri mikill fyrir starfsfólkið, þar sem það væri nær hvert öðru og gæti bæði veitt og fengið aðstoð. Fagstjóri sér fyrir sér að það væri mikill kostur fyrir starfsfólkið að geta unnið meira saman og þá skiptir máli að hafa starfsfólkið á sama stað. Aukið samstarf væri til þess fallið að auka úthald, starfsánægju, stuðla að úrræðasemi, efla hvatningu og tryggja stuðning. Fagfólkið er á einu máli um að vera tilbúið til að leggja á sig mikla vinnu við að skapa faglegt og gott starf.  
5.4 Fagleg einsemd / einangrun fagfólksins 

Þetta getur bara verið alveg gríðarlega einmannalegt starf  
þó að maður sé að vinna við hliðina á einhverjum. (Björg) 

 
Allt fagfólkið upplifði það að finna fyrir faglegri einsemd í starfinu og að finnast það vera einangrað í sínu litla sérhæfða starfsumhverfi. Starfsfólkið er eitt með sínum nemanda og fær enga afleysingu nema frá stuðnings-fulltrúanum sem má þó ekki vera einn með nemandanum. Fagfólkið hafði þó allt myndað gott samband við einhvern einn fagaðila og í einu tilfellinu tvo innan sérnámsins. Sá aðili var þá að vinna í sömu byggingu og viðkomandi og það taldi sig allt vera heppið að geta leitað til þeirra eftir að kennsludegi lauk. Fagfólkið kom reglulega inn á faglega einsemd í gegnum viðtölin og töldu það vera mikla áskorun að halda starfsánægjunni vegna þunga verkefnanna og vegna þess hversu ein þau væru og fáir sem hefðu skilning á starfinu innan sérnámsins. Það er himinn og haf á milli hefðbundinnar framhaldsskóla-kennslu og menntun nemenda sérnámsins. 

Þetta faglega samtal er ekki með neinum formlegum hætti 
heldur er það bara ... með einhverjum sem að stendur manni 
nær og kannski hugsar einhvern veginn svona svipað og maður 
sjálfur og í mínu tilfelli er það Sóley ... ég er heppin að hún sé 
þarna í stofu bara hinum megin við ganginn. (Hanna) 

Fagfólkið er ánægt með Tækniskólann sem vinnustað og þeim finnst vera 
gott fólk þar og góður starfsandi. Fagfólkinu finnst því þó ekki tilheyra 
almennilega faghópi kennara Tækniskólans og þau upplifa sig ekki alveg 
fullgilda fagaðila og fá t.d. ekki boð um að taka þátt í skipulags- eða 
stefnumótunarvinnu innan skólans. Þegar kennarar skólans vinna að 
einhverjum sérstökum þáttum eins og námskrárgerð eða öðru slíku, þá má 
fagfólk sérnámsins finna sér eitthvað annað að gera. Því er þó ekki ætlaður 
tími til samvinnu og endar því hver í sínu horni. Þar sem vinna fagfólksins fer 



 

73 

fram í mismunandi heimastofum nemenda á víð og dreif nýtist sá tími ekki 
til samvinnu, þar sem fagstóri er í vinnu með öðru starfsfólki og fagaðilar 
sérnámsins ekki með sameiginlegt vinnurými. Starfsfólkinu finnst vanta bæði 
skilning og stuðning stjórnenda annarra en fagstjóra við þarfir sérnámsins og 
nefna t.d. að stundum gleymist að láta þau vita ef breytingar verða á 
skóladagatali, fundum, viðburðum eða öðrum praktískum atriðum. Fagfólkið 
nefnir að aðgengi að fagstjóra sé greiður en hann sé ekki sýnilegur í 
sérnáminu. Því er upplifun fagfólkins eins og aðgangurinn sé takmarkaður og 
hann komi sjaldan í heimsókn í stofurnar. Helst þurfi að panta viðtalstíma og 
samskipti fari að mestu gegnum tölvupósta þar sem fagstjóri svarar þeim 
samviskusamlega. Á móti kemur að fagfólkið segir hann taka vel á móti sér 
og hafi góða nærveru. Viðgjöf kemur frá fagstjóra sé hann heimsóttur en 
engin viðgjöf er frá skólameisturum, enda koma þeir ekki að námi 
sérnámsins með neinum beinum hætti. Fagfólkið talaði um að sakna þess að 
fá ekki fagstjóra eða aðra stjórnendur í heimsóknir í sérnámið og það upplifði 
með því áhugaleysi á því starfi sem það væri að vinna.  

Það er ótrúlega erfitt þegar að maður er að vinna í svona 
sértæku úrræði sem er svona viðkvæmt eins og þetta er, að 
hafa ekki yfirstjórn sem að hefur skilning og þekkingu á því ... og 
svo er maður bara vanur svona þéttara utanumhaldi og svona 
að yfirmenn séu meðvitaðir um hvað raunverulega sé að gerast 
og hvaða aðferðir er verið að nota og hver árangurinn er. 
(Hanna)  
... maður þarf í raun og veru bara hrós, maður þarf viðgjöf, 
maður þarf pepp og maður þar að finna að það sé eitthvað að 
gerast … starfsánægjan verður náttúrlega ekki nein ef að manni 
finnst maður ekki skipta neinu máli. (Björg) 

Fagfólkið talaði um að þegar viðfangsefnið væri svona smátt í sniðum og 
einangrað þá sé hætta á að starfsfólk upplifði sig einangrað þó svo fleira fólk 
sé í kringum það. Fagfólkið saknar áhuga og stuðnings yfirstjórnar, ekki síst í 
því formi að hægt sé að leita aðstoðar á erfiðum eða flóknum tímum. Þó séu 
yfirmenn allir að vilja gerðir en skilji oft ekki viðkomandi aðstæður og geti 
ekki ímyndað sér hvað gerist innan veggja sérnámsins. Fagfólkið væntir 
stuðnings af stjórnendum og talar í því sambandi um faglegan stuðning, 
endurgjöf og persónulega uppörvun. Fram kom rík krafa fagfólksins um að 
einhver sem ynni í Sérnáminu færi fyrir því og myndi leiða faglegt starf og 
þannig myndi einangrun og óöryggi starfsfólksins minnka. Fagfólkið talar um 
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að það vilji fá tækifæri til þess að ræða um erfið málefni í trúnaði. Hanna lýsir 
sinni upplifun af faglegri einsemd með þessum orðum:  

Það er ekkert svona formlegt bakland, þetta faglega samtal er 
ekki með neinum formlegum hætti heldur er það bara með 
einhverjum sem að stendur manni nær og kannski hugsar 
einhvern veginn svona svipað og maður sjálfur. 

Björg tekur í sama streng og Hanna og ræðir um starfsánægjuna:  
Mesta áskorunin er hreinlega að halda starfsánægju finnst mér 
... þegar að ekki er hægt að byggja ofan á eitthvað ... þá fer 
maður á mis við eitthvað sem að er bara viðurkennt og eðlilegt 
í starfi. Þú vilt sjá árangur, þú vilt ná markmiðum ... finnast það 
skipta máli hvað þú ert að gera og þú vilt líka að ... nemendur 
eða það fólk sem þú vinnur með að það taki framförum. 

Starfsánægja er mikilvægur þáttur í almennri lífsánægju fólks og 
starfsvettvangurinn er sá vettvangur þar sem fólk eyðir stórum hluta ævi 
sinnar og hún getur haft áhrif á andlega heilsu þess. Eins og sjá má af 
frásögnum Hönnu og Bjargar þá upplifir starfsfólkið það að stjórnendur veiti 
þeim ekki alltaf það bakland sem það hefur þörf fyrir. Í ljósi niðurstaðna má 
leiða líkum að því að mikil hætta sé á því að fagfólkið upplifi faglega 
einangrun og það valdi því vanlíðan. Viðmælendur finna allir fyrir einsemd, 
upplifa skort á faglegum stuðningi, aðhaldi og hvatningu. Starf þeirra er oft  
mjög krefjandi, þau eru ólík störfum annarra starfsmanna skólans og þeim 
fylgir bæði álag og streita. Þessi staða skapar aukna hættu á faglegri einsemd 
og kulnun og við því þarf að bregðast. Það að krefjandi hegðun og ofbeldi sé 
stöðugt yfirvofandi í þjónustu við einstaklinga með einhverfu er flókin 
reynsluheimur fyrir einstaklinga sem vinna við umönnun þeirra 
(Butrimaviciute og Grieve, 2014).  
5.5 Kostir sérnámsins að mati viðmælenda 
Allir viðmælendur voru spurðir um kosti þess að hafa sérnámið innan 
Tækniskólans. Sérfræðingi mennta- og menningarmálaráðuneytisins finnst 
aukinn áhugi hafa verið ríkjandi hjá stjórnendum skólans og að hann hafi að 
sjálfsögðu smitast til starfsmanna eða eins og hann sagði: „ég hef tröllatrú á 
því að eftir höfðinu dansa limirnir ... ef að þú ert með sterka stjórnendur sem 
að tala bæði af jákvæðni og raunsæi og líka bara af svona hyggjuviti þá skilar 
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það sér“. Einnig hafði hann eftirfarandi að segja um þá kosti sem sérnámið 
hefði:  

Við höfum bara séð það að þeim [stjórnendum Tækniskólans] 
hefur haldist á alveg einvala starfsliði þrátt fyrir átök og krísur 
… Þetta segir okkur að þetta sé geysilega mikil áskorun, hún er 
mjög spennandi greinilega en það hefur líka náðst svo ótrúlegur 
árangur hjá sumum nemendum að meira að segja foreldrar 
hafa sagt það upphátt.  

Allir viðmælendur töluðu um það hversu mikill kostur það væri fyrir suma 
nemendur sérnámsins hversu fjölbreytt námsframboð Tækniskólans væri og 
því væri heilmikið í boði fyrir þá nemendur sem gætu nýtt sér það (sjá töflu 
2). Staðsetning skólanna, þ.e. á Skólavörðuholti og Háteigsvegi, sé einnig góð 
vegna nálægðar við margskonar afþreyingu, eins og söfn, sundlaugar, garða 
og fleira. Sérfræðingur ráðuneytisins sagði: „að fólk bara horfir í kringum sig 
og það bara finnur einhverja skemmtilega lausn í nágrenninu, það er 
auðvitað það sem er svo fallegt við þetta.“  
5.6 Framtíðarsýn 
Viðmælendur voru allir spurðir að því hvaða draumsýn þeir hefðu varðandi 
framtíð sérnámsins. Allir viðmælendur ræddu um að þeir vildu hafa einhvers 
konar sameiginlega framtíðarsýn og þá sérstaklega fagfólkið, sem óskaði 
eftir því að hafa skilgreinda stefnu sem væri afrakstur einhvers konar 
stefnumótunarferils með markvissum leiðum að því að auka gæði 
sérnámsins. Þegar vinnustaður eins og sérnámið væri á tveimur mismunandi 
stöðum þá væru boðleiðir á milli bygginga langar og þá eykst þörf fyrir skýra 
verkaskiptingu og skýrt framsett markmið, stefnumótun og innleiðingu 
sameiginlegrar stefnu. 

Allir viðmælendur töluðu um að draumur þeirra væri að eitthvað gott taki 
við og bjóðist nemendum að sérnáminu loknu. Viðmælendur óskuðu þess að 
einhver samfella væri frá því sem lagt er upp með í sérnáminu við það sem 
taki við nemendum að loknum framhaldsskóla, hvort sem það er 
framhaldsfræðslan eða atvinnulífið. Sérfræðingur ráðuneytisins sagði til að 
mynda:  

ég held að nemendur séu oft að fara úr alveg ofsalega miklu 
kreativiteti inn í einhvern meiri einfaldleika. Ég er ekkert að 
halla á neinn, bara úrræðið er bara ekkert til staðar ... Það er 
okkar kerfanna að taka þennan þráð og spinna eitthvað fallegt 
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út úr honum ... það eru öll kerfin sammála um það að við þurum 
að horfa á þetta heildstætt en ekki alltaf í þessum bútum. 

Fagaðilar taka undir það að námið sé mikilvægt fyrir nemendur og það 
opni möguleika á eitthvað áframhald og leggi grunn að því sem nemandinn 
geti gert í framtíðinni. Öllum viðmælendum fannst mikilvægt að úrræði eins 
og sérnámið væri til í einhverju formi og úrræðin sem slík væru bara rétt að 
byrja að þróast,þar sem það er orðin hefð sem þurfi að bjóða uppá og verði 
í boði fyrir ákveðinn hóp nemenda. Hér eru Björg og Eydís að ræða um að 
sérnámið sé að þróast í rétta átt og að það sé orðinn grundvöllur til að byggja 
ofan á það sem komið er:  

Það er svo sannarlega hægt að byggja á þessum grunni ... við 
getum þróast og við getum fundið betri leiðir og kannski bestu 
leiðirnar að lokum ef við erum bara tilbúin til þess að fara 
svolítið út fyrir rammann (Björg) ... einmitt að þetta er eitt skref 
á einhverri leið en við þurfum að fara lengra og þróa þetta meira 
(Eydís)  

Sérfræðingur ráðuneytisins talaði einnig um þá miklu þróun sem hefur átt 
sér stað í sérnáminu og að fagfólkið þyrfti að vera duglegt að finna nýjar og 
spennandi leiðir til að veita þessum nemendum menntun:   

Það þarf að skapa starfsfólki góðan tíma til bæði undirbúnings 
og úrvinnslu, til þess að geta haldið áfram að þróa sig þessi 
svona starfsþróun held ég að sé mikilvæg í þessu starfi … hér 
eru bara hlutir svo hraðir og nemendur svo ólíkir ... Þannig að 
það er eins gott að vera bara á tánum og finna eitthvað 
skemmtilegt.  

Allir viðmælendur eru jákvæðir varðandi framhald sérnámsins en átta sig á 
því að það er margt í starfsumhverfinu sem þarf að laga og bæta til þess að 
öllum líði vel og geti notið sín.  
5.7 Samantekt 
Hér hefur verið gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fengust úr þeim 
viðtölum sem tekin voru í tengslum við verkefnið. Niðurstöðurnar gefa mjög 
skýrar vísbendingar um stöðu mála hjá fagfólki sérnámsins og þeim aðilum 
sem hafa komið að skipulagningu þess.  
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Af niðurstöðum má draga þá ályktun að fagfólkinu finnist mikilvægast að 
auka samvinnu milli fagaðila sérnámsins og að staðsetning þess skipti ekki 
máli heldur fagþekking starfsfólksins. Fagfólk leitaði mest stuðnings af 
samstarfsmönnum en þeir óskuðu þess að eiga einlægara og faglegra 
samstarf við fleiri fagaðila innan sérnámsins. Fagfólk leitaði fyrst og fremst 
til samstarfsaðila eða annarra starfsmanna sem það treysti þegar það leitaði 
stuðnings en sögðu hins vegar að það hefði alltaf aðgang að fagstjóra sem 
væri þó ekki sýnilegur.  
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6 Umræður 
Hér á eftir verða umræður um helstu niðurstöður rannsóknarinnar, þær 
dregnar saman og leitast við að svara rannsóknarspurningunum með tilvísun 
í áður greind rannsóknargögn og fræðilegar heimildir: 1) Hvernig eru 
leikreglur á vettvangi framhaldsskólans varðandi nemendur með 
þroskahömlun? 2) Hvert er inntak og skipulag sérnáms fyrir nemendur sem 
ekki fá inn á starfsbrautir framhaldsskólanna? 3) Hver er upplifun 
stefnumótunar- og fagaðila af því starfi sem fram fer í sérnáminu? 
6.1 Leikreglur á vettvangi  
Samkvæmt niðurstöðum er litið svo á að nemendum sérnámsins sé betur 
borgið í aðgreindu menntaúrræði en með öðrum fötluðum eða ófötluðum 
nemendum framhaldsskólans. Fagfólkinu líður þó ekki vel við það að þurfa 
að vera með nemandann í aðgreindri einstaklingsvinnu í sinni heimastofu. 
Þar eru nemendur aðgreindir frá hinum hefðbundnu starfsbrautum, þau eru 
jaðarsett og þurfa að mati flestra aðila í valdastiganum að vera í sérrými með 
þann stimpil um að vera óhæf í almennri kennslu starfsbrautanna. Vert er að 
taka fram að sérnámið er viðkvæmur vettvangur þar sem erfiðar aðstæður 
geta skapast.  

 Skipulag sérnámsins 
Nemendur með þroskahömlun og hegðunarerfiðleika eiga á hættu að verða 
fyrir útilokun í menntakerfinu. Sumir nemendur voru í sérrými innan sérskóla 
áður en þeir komu í sérnámið. Ef við staðsetjum sérnámið inn í þrepalíkan 
Deno (mynd 3) þá sést, að því meiri sem skerðing nemandans er því líklegra 
er að nemandinn sé einangraður frá öðrum nemendum. Krefjandi hegðun er 
hegðun sem víkur það mikið frá viðurkenndum, aldurstengdum viðmiðum 
að hún gengur á rétt annarra og hindrar einstaklinginn sjálfan í þroska, námi 
eða leik. Viðbrögð skólasamfélagsins við slíkri hegðun er oft félagsleg 
útilokun. Nemendur sem sýna af sér krefjandi hegðun eru í mestri hættu á 
að verða fyrir útilokun frá almennum skólum (Gretar Marinósson, 2003b; 
Slee, 2011 og Wright, 2009). Nemendur sérnámsins eru brennimerktir á 
grundvelli hegðunar. Þeir eru merktir með erfiða hegðun og út frá því virðast 
þeir hvorki njóta sömu réttinda og aðrir nemendur né virðast gilda sömu 
viðmið og reglur fyrir þá, og aðra nemendur. Ákvarðanir varðandi hvar og 
hvernig kennslu þessir nemendur hljóta eru teknar út frá þeim forsendsum 
að nemandinn sé óhæfur til þess að vera meðal annarra nemenda skólans 



 

79 

og þurfi því að hljóta einstaklingskennslu í aðgreindu námsframboði (Dóra S. 
Bjarnason, 2003; Goffman, 1963 og Shakespeare, 2006).  

Hegðun er allt sem við gerum og er sýnilegt öðrum. Einstaklingar reyna 
að vera samþykktir sem venjulegir einstaklingar og þeir reyna að vekja ekki 
á sér neikvæða eftirtekt. Ef einstaklingar, eins og t.d. fólk með þroskahömlun 
sem sýnir af sér krefjandi hegðun, vekja á sér neikvæða eftirtekt þá verður 
þeir óhjákvæmilega fyrir því sem Goffman kallar stimplun. Stimpillinn sem 
einstaklingar með sýnileg hegðunareinkenni fá er ákveðið félagslegt hlutverk 
sem þrengt er upp á þá og stimplinum fylgir tilheyrandi neikvæð áhrif á 
sjálfsmyndina (Goffman, 1963). Þær staðalmyndir sem eru ríkjandi um fólk 
sem sýnir af sér krefjandi hegðun stýra að miklu leyti viðhorfum fólks og 
framkomu þess við þennan hóp. Neikvæð viðhorf og fordómar í garð fatlaðs 
fólks er oft sprottin af þeim staðalmyndum sem birtast fötluðu fólki, 
afleiðingin verður félagsleg aðgreining (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann 
Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013).   

Ef skipulag framhaldsskólans er skoðað út frá mismunandi sjónarhornum 
á fötlun má sjá að með starfssemi starfsbrauta er verið að samþykkja að 
fötlun sé andstæða þess sem er heilbrigt og eðlilegt, í stað þess að skoða 
betur hvaða þættir í umhverfinu eru áhrifavaldar þess að almennur skóli 
verði ekki fyrir valinu. Þróuð hafa verið kerfi og viðmið sem flokka fatlað fólk 
frá ófötluðum í skólakerfinu og þannig er afbrigðileiki skerðingarinnar 
staðfestur. Í íslenskum framhaldsskólum eru nemendur með þroskahömlun 
settir saman í einn flokk og þeir fá kennslu á starfsbrautum svo framalega 
sem þeir geti sýnt þar ásættanlega hegðun. Staðsetning nemenda 
sérnámsins fellur undir skilgreininguna á blöndun (sjá mynd 2), þar sem þeim 
er kennt innan almenns framhaldsskóla en ekki með öðrum almennum 
nemendum. Sérnámið er staðsett í þrepi VII samkvæmt þrepalíkani Denos 
(mynd 3), sem er greinilega aðgreinandi staðsetning innan skólakerfisins. Í 
skóla án aðgreiningar þarf að finna leiðir sem eru í anda þeirrar stefnu og 
fjarlægja þær hindranir sem eru í vegi fyrir nemendum sem sýna af sér erfiða 
hegðun. Oft á tíðum er aðgreining eina leiðin sem starfsfólk sér sem lausn 
slíkra mála og stundum er hún tímabundin eða til frambúðar. Í flest öllum 
tilfellum á sú nálgun ekki rétt á sér nema í örfáum tilfellum þar sem að 
nemandinn er skaðlegur sjálfum sér eða öðrum. Ætíð skal þó leitast við að 
sjá krefjandi hegðun í víðara samhengi (Menntamálaráðuneytið, 1995; 
Rieser og Peasley, 2002).  

Eins og fram hefur komið var upphaf sérnámsins neyðarráðstöfun 
skólayfirvalda og hvorki voru gerðar ákveðnar kröfur eða væntingar um 
lokamarkmið með kennslunni. Undirbúningur að því að taka inn nemendur 
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sem ekki fengu skólavist á starfsbrautum vegna krefjandi hegðunar var lítill 
og því má ætla að það sé orsök þess hversu tilgangur og markmið með 
kennslunni er óskýr. Þá er fagfólkinu gert að ákveða hverju sérnámið á að 
skila nemendum því hvergi eru til skrifuð markmið fyrir sérnámið en 
fagfólkinu látið það eftir að aðlaga kennslu að nemendum með 
einstaklingsnámskrám. Rix (2015) talar um að vandamálið við hvers konar 
matsaðferðir auki líkur á útilokun sem og framboð á úrræðum sem 
nemendum er boðið uppá. Einstaklingsmiðuð inngrip skapa kerfi sem 
fjarlægir einstaklinginn sem passar ekki inn í kerfið. Sérnámið er bæði mjög 
aðgreinandi og útilokandi fyrir nemendur þess eins og sjá má á mynd 4. Það 
er þó með þeirri undantekningu að sumir nemendur sérnámsins stunda nám 
með öðrum fötluðum nemendum starfsbrautar. Það er bæði erfið og flókin 
staða þegar nemendur sem hafa ekki getu eða vilja til að vera með öðrum 
nemendum einangrast ennþá frekar í menntastefnunni um skóla án 
aðgreiningar, þar sem gerð er sú krafa að allir geti verið saman. Það verður 
til þess að þeir fá einhæfari menntun vegna einangrunar starfsfólks sem 
einnig upplifir útilokun og faglega einsemd. Eins og fram kom í viðtölunum 
er fagfólkið með sektarkennd vegna þess að því finnst það ekki vera að 
standa sig varðandi aðlögun og kennslu nemenda þó svo það sé að gera sitt 
besta í þeim aðstæðum sem því eru boðnar. 

 Mótsagnir –Einangruð sérdeild og nám án aðgreiningar 
Í niðurstöðum birtist umtalsverð togstreita fagfólksins yfir því hversu erfitt 
er að ná því markmiði að vinna eftir menntastefnunni um skóla án 
aðgreiningar í aðgreindu menntaúrræði, eins og sérnámið er, vegna þess 
hversu lítið nemendur sérnámsins aðlagast hinu hefðbundna skólastarfi. 
Florian (2012) segir sumum nemendur betur borgið í sérdeildum eða 
sérskólum og eigi þar af leiðandi einnig rétt á því. Samkvæmt Salamanca 
yfirlýsingunni (Menntamálaráðuneytið, 1995) er einungis mælt með því að 
nemendur séu í sérúrræði í þeim fáu tilvikum þegar ljóst er að nám í 
almennum bekk fullnægir ekki menntunarlegum eða félagslegum þörfum 
nemandans eða að þess sé greinilega þörf vegna velferðar hans sjálfs eða 
annarra nemenda.  

Í orðræðunni felst vald og samkvæmt Foucault (1972) er það þeir sem 
hafa völdin sem ráða orðræðunni og þar með þeim hugmyndum og gildum 
um hvort hegðun sé talin ásættanlegt eða ekki og aðgreining verður 
lausnin/úrræðið við því að koma á aga og reglu í skólastofunni (Orsati og 
Causton-Theoharis, 2013). Það er ekki talið ásættanlegt að innan skóla án 
aðgreiningar séu nemendur sem sýna af sér krefjandi hegðun aðgreindir frá 
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almennum nemendum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Allan, 2008; Dóra S. 
Bjarnason, 2010; Menntamálaráðuneytið, 1995). Þessi félagslega aðgerð, að 
aðgreina nemendur, er framkvæmd til þess að bregðast við vanda nemenda 
og telja verður það almennt samþykkta lausn á slíkum tilvikum að útiloka 
vandann frá bekknum á þennan hátt. Við framkvæmd slíkrar aðgerðar er 
kennslurýmið skilgreint sem rými þar sem fjölbreytileiki innan ákveðins 
ramma er ekki samþykktur, þ.e. nemandinn sem sýnir ekki venjulega 
ásættanlega hegðun er óhæfur til að læra og hann er því fjarlægður til að 
ónáða ekki þá sem geta lært (Orsati og Causton-Theoharis, 2013; Youdell, 
2006). 

Út frá læknisfræðilegri sýn á fötlun er aðgreining þeirra nemenda sem 
sýna af sér krefjandi hegðun náttúruleg og eðlileg viðbrögð við því að 
fjarlægja vandamálið úr bekknum. Gert er ráð fyrir því að allir sýni af sér góða 
hegðun innan skólans en hegðun sem víkur frá því að vera góð, er ekki talin 
ásættanleg. Í þeirri hugmynd um að kennari þurfi að hafa stjórn á bekknum 
er falið félagslegt vald sem viðheldur þeim skilningi að nemendur geti með 
hegðun sinni verið vandamál í sjálfu sér. Afleiðing þess að stimpla 
nemandann vegna hegðunar á þennan hátt er sú að vandinn er 
persónugerður/hlutgerður og það verður raunveruleiki nemandans innan 
skólasamfélagsins (Orsati og Causton-Theoharis, 2013; Slee, 2011; Youdell, 
2006). Nemendur sérnámsins eiga við slíkan vanda að etja, að árekstrar við 
umhverfið eiga sér ítrekað stað. Þar af leiðandi þarf að sníða sérstaklega 
marga þætti umhverfisins að þeim og bar öllum viðmælendum saman um 
það.  

Félagsleg sýn gefur okkur færi á að skoða umhverfi nemenda, til að reyna 
að öðlast skilning á því hvaða áhrif eru þess valdandi að nemandi teljist þar 
óhæfur, í stað þess að reyna að réttlæta hvers vegna mannlegur munur 
fyrirfinnst. Mikilvægt er að komast til móts við hegðunina, bregðast við henni 
og aðstoða nemendur við að finna leiðir til að minnka það sem talist getur til 
krefjandi hegðunar. Markmið fötlunarfræðinnar er að breyta viðhorfum 
samfélagsins til fólks með fatlanir, því hindranir umhverfisins geta verið af 
margvíslegum toga eins og skilningsleysi á ástæðum krefjandi hegðunar, 
neikvæð viðhorf og fordómar. Með því að nota hugmyndir þeirrar 
fræðigreinar og endurskilgreina þá fötlunarstimpla, sem fólki sem sýnir af 
sér erfiða hegðun eru gefnir, fáum við tækifæri til að sjá nemendur í annars 
konar ljósi og getum brugðist við hegðun þeirra eftir aðstæðum hverju sinni. 
Aðgreining nemenda leiðir ekki af sér endurskilgreiningar á hinu viðtekna í 
skólastofunni heldur þykir hún stundum eina og besta lausnin fyrir 
nemendur sem sýna af sér mikið krefjandi hegðun. Aðgreining á ekki að eiga 
sér stað þegar kennari getur komist hjá því að horfa á stimpilinn sem 
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nemandi ber og þróar við hann persónulegt samband. Þá endurskilgreinir 
hann ríkjandi orðræðu sem getur ögrað stöðluðum hugmyndum um 
nemendur sem sýna af sér erfiða hegðun (Youdell, 2006). 

Í rannsókn sem Hermína Gunnþórsdóttir (2010) vann, kom í ljós að 
kennarar á Íslandi eru mjög meðvitaðir um rétt nemenda sinna og þeir telja 
sumir að aðgreinandi úrræði eins og sérskólar séu nánast brot á 
mannréttindum. Slík sjónarhorn hafa mikil áhrif á viðhorf fólks og það 
hvernig nám og þjónusta við fatlað fólk er skipulagt. Það kemur fram í 
Salamanca yfirlýsingunni (Menntamálaráðuneytið, 1995) að skólastjórar 
bera sérstaka ábyrgð á því að stuðla að jákvæðu viðhorfi allra í skólanum. 
Helstu hindranir nemenda sem sýna af sér erfiða hegðun eru viðhorf fólks 
og innan skólasamfélagsins er það sjónarhorn skólans sem horfir fyrst og 
fremst á meðalnemandann og kemur til móts við hann. Þar sem nemendur 
sérnámsins hafa verið í sérskóla eða sérdeildum og sumir hverjir eru merktir 
sem hættulegir, þá er búið að skapa þeim ákveðinn farveg sem erfitt er að 
ná sér upp úr. Fagfólkið hefur fullan skilning á þessu og það vill alls ekki 
viðhalda þessari stimplun og þeirri orðræðu sem verður samfara henni. 
6.2 Afstaða stefnumótunaraðila 
Það sem kom helst á óvart við gagnagreiningu var hversu mikið bæði 
fagstjóri sérnámsins og sérfræðingur mennta- og menningarmálaráðuneytis 
vissu um það innra starf sem fram fer innan sérnámsins og þeirra jákvæða 
sýn á það bæði nú og til framtíðar. Ein helsta niðurstaða rannsóknarinnar er 
að einangrun nemenda ýtir undir einangrun starfsfólksins. Einstaklingar með 
þroskahömlun eru í mikilli hættu á útilokun og hættan eykst verulega þegar 
þeir sýna af sér krefjandi hegðun (Bigby, 2012). Niðurstöður 
rannsóknarinnar endurspegla það að fötlun nemendanna er þess eðlis að 
samvera með öðrum getur reynst erfið. Það er því erfitt og flókið að finna 
hentugar leiðir svo að fagfólkið upplifi sig vera að fara eftir þeim 
hugmyndafræðilegu aðferðum sem teljast boðlegar í menntastofnun.  

Jákvætt viðhorf fagfólks er grundvöllur þess að koma til móts við ólíkar 
þarfir og skapa námshvetjandi umhverfi. Það virðist vera að fagaðilar 
sérnámsins átti sig ekki á því hversu mikil fagleg þróun hefur átt sér stað. Þeir 
telja sig þó vera á réttri leið og að þeir séu að taka eitt skref á leiðinni í átt að 
einhverju áframhaldandi. Á meðan eru þeir sem standa fyrir utan sérnámið, 
eins og sérfræðingur ráðuneytisins og fagstjóri sérdeilda, með skýra 
framtíðarsýn og þeir telja að fagfólkið nái að nýta þekkingu sína og reynslu 
til þess að láta námið ganga upp innan sérnámsins. Blikur eru á lofti um að 
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þetta sé að verða varanlegt menntaúrræði fyrir nemendur með mikinn og 
fjölþættan vanda.  
6.3 Reynsla fagaðila  
Ein niðurstaðan er sú að sterkasta upplifun fagfólksins af starfinu er fagleg 
einsemd og það kallar eftir aukinni samvinnu og faglegri leiðsögn. 
Stjórnendur gera sér grein fyrir einsemdinni en telja fagfólkið hafa mikinn 
þekkingar- og reynsluauð sem hafi þróast í starfi þeirra. Þeir hafa einnig 
nokkuð skýrar væntingar til áframhaldandi þróunar sérnámsins. 

 Fagleg einsemd, samskipti og valdatengsl 
Fagfólkið upplifir að stjórnendur veiti þeim ekki nægilega faglegan stuðning 
og hvatningu. Starfið er oft mjög erfitt vegna krefjandi hegðunar nemenda 
og einangrunar starfsfólksins og því fylgir bæði álag og streita. Þessi staða 
skapar aukna hættu á faglegri einsemd og kulnun. Eins og fram hefur komið 
sýna fjölmargar rannsóknir sömu niðurstöðu hvað varðar krefjandi hegðun 
(Anna-Lind Pétursdóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2014; Dagnan, 
2007; Howard o.fl., 2009; Lundström, Åström og Graneheim, 2007; Mills og 
Rose 2011; Neben og Chen, 2010;). Starfsfólkið vinnur takmarkað saman þar 
sem nemendur eru staðsettir á mismunandi stöðum innan skólans, aðallega 
vegna hentugleika húsnæðis. Fagfólkinu finnst vanta greiðan aðgang að 
góðu handleiðsluteymi sem talin er vera góð leið til að vinna gegn álagi og 
faglegri einangrun í starfi (Sigrún Júlíusdóttir, 2000). Fagfólkið sem tók þátt í 
rannsókninni nefndi jafnframt að því finnist einhver úr þeirra röðum þurfi að 
vera í forsvari fyrir sérnámið þannig að samábyrgð og samvinna verði sem 
best úr garði gerð (Turnbull og fl., 2011). 

Ef kenningum bæði Foucault og Goffman er beitt á sérnámið til að skoða 
það einvörðungu út frá sjónarhóli nemenda, þá má greina að valdatengsl 
milli þeirra og fagfólks hafa áhrif á þann stimpil sem nemandinn fær innan 
skólans, þ.e. þegar nemandinn er stimplaður sem erfiður en ekki hegðunin 
sjálf (Goffman, 1963). Hvað varðar slíka nálgun, þá er hegðunin tengd 
persónu nemandans en ekki eðli hegðunarinnar (Orsati og Causton-
Theoharis, 2013). Hegðunin getur t.d. verið vegna þess að einstaklingurinn 
hefur ekki úrræði til að tjá sig eða vegna þess að hann skynjar umhverfið sitt 
á annan hátt en skólasamfélagið á að venjast (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 
2013). Útilokunin sem nemendur verða fyrir er að lausn vandamálsins felst í 
því að fjarlægja þann sem hegðunina sýnir (Slee, 2011). Sá stimpill sem 
nemandi fær hefur mikið að segja um afdrif hans þ.e. hvar og hvernig 
kennslu hann fær (Goffman, 1963). Nemendur sem sýna af sér krefjandi 
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hegðun eru taldir óhæfir til að stjórna hegðun sinni og fagfólk þarf því við 
slíkar aðstæður að grípa inn í þær og taka stjórnina (Youdell, 2006). 
Skólastofan er rými þar sem stjórnun er mikilvægur þáttur og því er það á 
valdi þeirra sem rýminu stjórna að ákveða hvort aðgreina skuli nemanda eða 
ekki. Líkt og Foucault (1970) bendir á þá eru það kennarar og 
skólastjórnendur sem fara með völdin og þekkinguna í menntastofnunum. Í 
orðræðunni felst ákveðinn skilningur, sem metur hvað telst ásættanleg 
hegðun hverju sinni, sem ræður því hvaða viðurlögum nemendur verða 
beittir. Það er því á valdi starfsfólks skólans að meta hegðunina og ákveða 
hvort að hún leiði til aðgreiningar.  

Niðurstöður rannsóknar sem Howard og fleiri gerðu (2009) benda til þess 
að það sé sterkt samband á milli þess að vera í vinnu þar sem líkamlegt 
ofbeldi er yfirvofandi og kulnunar. Hins vegar minnkar sambandið eftir því 
sem sjálfsmat starfsfólks verður jákvæðara (Howard og fl., 2009). Fagfólk 
sem vinnur með nemendum sem sýna af sér erfiða hegðun er hættara en 
öðru fólki við að verða fyrir kulnun í starfi. Þetta hafa fjölmargar rannsóknir 
sýnt fram á (Anna-Lind Pétursdóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 
2014; Butrimaviciute og Grieve, 2014; Cologon, 2012; Gretar L. Marinósson, 
2003; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Hugmyndir 
viðmælenda um hvað þurfi að gera til þess að koma í veg fyrir faglega 
einsemd eiga samhljóm við það sem fræðin leggja upp með sem aðferðir til 
að koma í veg fyrir kulnun og faglega einsemd. Sem dæmi nefna 
viðmælendur: aukið samstarf, vinna í nálægð við hvert annað, handleiðsla, 
setja skýr markmið og stefnu, svo eitthvað sé nefnt. Fleiri rannsóknir hafa 
sýnt fram á sömu niðurstöðu þar sem t.d. þroskaþjálfum innan 
skólakerfisins, sem vinna einir með nemendum með sérþarfir, er hætt við að 
upplifa faglega einsemd í vinnu sinni (Kristín Lilliendahl og Vilborg 
Jóhannsdóttir, 2013).  

Það kom skýrt fram hjá viðmælendum að fagleg einsemd veldur þeim 
álagi í kennslu innan sérnámsins. Eins og fram hefur komið eykur krefjandi 
hegðun nemenda streitu hjá starfsfólkinu sem vinnur með þeim. 
Niðurstöður leiddu í ljós að það veldur fagfólki sérnámsins einnig togstreitu 
að ekki sé hægt að vinna eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. 
Nemendur sérnámsins eru teknir úr skólaumhverfinu og hjá sumum þeirra 
fer öll kennsla fram í heimastofu án nokkurra samskipta við aðra nemendur 
skólans. Það reynir á að vera einn með það vald að útiloka nemendur frá 
samneyti við aðra vegna hegðunar. Eins kemur fram að fagaðilarnir telja að 
markvisst samstarf myndi hjálpa þeim við að vinna gegn faglegri einangrun 
ef allir fagaðilar væru að vinna á sama stað. Einnig sýndu niðurstöður að 
fagfólkið upplifir að það hafi ekki aðgang að faglegri handleiðslu og 



 

85 

stuðningi. Fagfólkið hefur ríka þörf fyrir stuðning yfirmanna sinna og því 
óskar það sér þess að skólabragur sérnámsins einkennist af stuðningi og 
fagmennsku þar sem það hafi tækifæri til þess að ræða sín á milli um það 
sem brennur á þeim. Efling samstarfs milli fagaðila veitir þeim það faglega 
sjálfstraust sem þarf til að vinna með nemendum sem eru með mikla 
námserfiðleika og sýna af sér erfiða hegðun og það gæti dregið úr 
aðgreiningu sérnámsins. Hlúa þarf sérstaklega að starfsfólki sem vinnur með 
mikið fatlaða einstaklinga, þeir þurfa utanaðkomandi ráðgjöf og handleiðslu 
(Shakespeare, 2006). 

 Álitamál um völd og fagmennsku þegar skjólstæðingar eru á jaðrinum 
Fagstjóri sérnámsins hefur margt á sinni könnu og með tilkomu 
millistjórnanda gæti samstarf orðið meira og skilvirkara í þágu bæði 
nemenda og starfsfólks. Það kom skýrt fram í svörum fagfólks að það leitar 
fyrst til þess samstarfsaðila sem það er í mestum samskiptum við. Í 
niðurstöðum kemur skýrt fram að fagfólk fær ekki nægilega endurgjöf á starf 
sitt og það getur leitt til faglegs óöryggis. Ef kenningar Foucault (1980;2005) 
um völd eru heimfærðar á þessar aðstæður þá má greina það að þegar 
fagfólkið, sem vinnur með nemendum sem sýna af sér erfiða hegðun, trúir 
því að í starfi sínu felist völd og ábyrgð á því að draga úr erfiðri hegðun og þá 
þurfa það að sanna getu sína til þess að breyta hegðun nemenda. Þegar 
nemendum líður illa verða aðstæður oft flóknar og sársaukafullar og ef  
fagfólkinu tekst ekki að draga úr eða bæta hegðunina, finnur það til 
vanmáttar og finnst það ekki vera að standa sig í faglegu starfi. Áherslur í 
einstaklingsnámsskrám miða oft að því að bæta hegðun nemenda (Gretar 
Marinósson og fl., 2007). Þegar einstaklingar með einhverfu stríða við 
alvarlegan hegðunarvanda, til dæmis sjálfsskaða og árásir á aðra, er 
mikilvægt að bregðast rétt við. Spurningin er þó ekki bara hvernig á bregðast 
við, heldur hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir hegðunarvandann 
(Gretar Marinósson, 2003a). Starfsfólk verður að vera þjálfað til að vita til 
hvaða leiða er hægt að grípa til með fyrirbyggjandi aðgerðum. Það getur til 
dæmis verið það að búa til sjónræna dagskrá fyrir einstaklinginn, að forðast 
aðstæður þar sem hegðunarvandi kemur oft fram, minnka biðtíma, 
betrumbæta tjáskipti, auka hreyfingu og nota jákvæða styrkingu (Hallahan 
og fl., 2009). 

Fagfólk sérnámsins upplifir sig einnig einangrað innan starfsmannahóps 
Tækniskólans, það á oft á tíðum erfitt með að líta á sig sem hluta af heildinni. 
Það hefur ekki tækifæri á því að fara í frímínútur á sama tíma og almennir 
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kennarar og það getur heldur ekki tekið hádegismat á sama tíma. Þegar að 
fagfólk mætir á almenna kennarafundi eru aldrei rædd málefni tengd 
sérnáminu enda á það lítið sem ekkert sameiginlegt með þeim málefnum 
sem varða almenna kennslu Tækniskólans. Þannig má álykta að starfsfólk 
sérnámsins upplifi sig sem minnihlutahóp innan kennarasamfélags 
Tækniskólans og beri þann stimpil að vera að gera eitthvað allt annað sem 
engin skilur. Fagfólkið hefur því ekki tækifæri til að sækja sér faglegan 
stuðning til annarra starfsmanna skólans. Fundir sem sérstaklega eru ætlaðir 
fyrir sérnámið eru haldnir af fagstjóra einu sinni á hverri önn. Eitt af því sem 
Embætti landlæknis og Vinnueftirlitið mæla með að gert sé til að koma í veg 
fyrir kulnun, er að veita starfsfólki stuðning, hvetja til samvinnu og meiri 
samskipta milli starfsfólks (Kennarasamband Íslands e.d.). Í yfirlitsskýrslu, 
sem Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu (Meijer, 2003) vann með 14 
öðrum löndum, eru dregnir fram þeir fimm meginþættir sem skila árangri í 
námi án aðgreiningar. Þessir þættir eru; samvinna í kennslustörfum, 
samvinna í námi, samstarf við lausn vandamála, sundurleitir hópar og 
árangursrík kennsla. Sérnámið, þar sem engin samvinna er á milli fagfólks og 
almennra kennara, er birtingarmynd útilokunnar fyrir nemendur og 
starfsfólk (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Innan Tækniskólans er samvinnu 
vettvangur á milli fagfólksins og almennra kennara ekki nýttur en væri hann 
skipulagður sem slíkur myndi það auðga starfsumhverfi fagfólksins.    

Þar sem öllum bar saman um að líðan nemenda í skólanum væri 
mikilvægast af öllu og bæri að gera hátt undir höfði í námsmati, þá er 
mikilvægt að fagfólk fái hvatningu og stuðning til þess að fara óhefðbundnar 
leiðir í kennslunni. Ef slíkar leiðir eru samþykktar upplifa fagaðilar 
möguleikana á sveigjanlegu námsmati og þar af leiðandi eru meiri líkur á 
endurgjöf. Þar sem árangur nemenda er oft illmælanlegur og framfarir 
hægar þá þarf að viðurkenna og opna umræðuna um að hægt sé að mæla 
framfarir á mjög ólíkan hátt (Rix, 2015). Þá þarf að veita fagaðilum svigrúm 
til endurmenntunar á breiðum grundvelli. Þannig væri betur hægt að nýta 
valdeflingu kennara svo að þeir vinni saman og efli þannig fagvitund sína og 
stöðu og með því geta þeir notað þekkingu sína til þess að færa nemendum 
sínum aukinn styrk og völd til að hafa áhrif á líf sitt. Farsælast væri að mynda 
teymi sem ynni saman og tæki sameiginlega ábyrgð á námi nemenda 
sérnámsins, því raunveruleg samvinna kennara eykur líkurnar á 
margbreytilegum lausnum. Samvinna er einmitt grundvallaratriði þegar 
einstaklingsnámskrá er útbúin, því enginn einn fagaðili hefur yfir að ráða 
þeirri þekkingu og reynslu sem til þarf. Það er því sameiginlegt verkefni 
foreldra, kennara, nemenda og annarra starfsmanna skólans (Turnbull og fl., 
2011).  
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Fagfólkið hefur almenna þekkingu á hugmyndafræðinni um skóla án 
aðgreiningar, en þar sem bakgrunnur fagfólksins er ólíkur og sumir hafa ekki 
reynslu af kennslu eða menntamálum þá rennir það enn frekar stoðum undir 
það hversu mikilvægt er að fagfólkið hafi teymi til að vinna í, svo að þekking 
og reynsla allra fái notið sín. Að öllu jöfnu á inngildandi menntun að ná til 
allra nemenda en sveigjanleiki verður að vera til staðar til þess að hægt sé 
að taka faglega ákvörðun um að hún eigi ekki við um þröngan hóp nemenda. 
Það þarf að vera möguleiki á því að hluti faglegs starfs fagaðila feli í sér að 
taka ákvörðun um að sumir nemendur þurfi á einangrandi sérnámsúrræði 
að halda a.m.k. á meðan unnið er lausn vandamála sem verða til þess að slík 
ákvörðun er tekin. 

 Felst fagmennskan í þjónustu eða kennslu? 
Áhugavert er að skoða ummæli viðmælenda varðandi það hvort að í 
sérnáminu sé veitt þjónusta eða hvort þar fari fram nám. Í því sambandi er 
gagnlegt að styðjast við hugmyndir Foucault (1972) varðandi 
orðræðugreiningu. Viðmælendur töluðu meira og minna allir um þjónustu, 
sem er svokallað þrástef í viðtölunum (hugmyndir sem birtast oft í því sem 
verið er að greina), þó var í einstaka tilfellum talað um nám. Ef ríkjandi 
orðræða varðandi nemendur með miklar sérþarfir eða fatlanir er greind má 
sjá að þeim ber að veita viðeigandi þjónustu innan skólans. Starfsfólkið hefur 
ákveðna sérfræðiþekkingu í að þjónusta og greina þarfir þessara 
einstaklinga. Víða má sjá tilmæli á borð við þessi: „veita ber nemendum með 
sérþarfir kennslu og stuðning við hæfi“ einnig má nefna dæmi úr grein 
Hermínu Gunnþórsdóttir (2010, bls. 3) þar sem hún skrifar: „… öll 
sérfræðiþekking og þjónusta var bundin við sérskóla og starfsfólk þeirra. Af 
þeim sökum gekk hægt að þróa slíka þjónustu innan almennra skóla í 
landinu“. Í stefnu Reykjavíkurborgar (2012), varðandi skóla án aðgreiningar 
segir: „þar sem almennir grunnskólar þurfi að hafa forsendur til að veita 
sambærilega þjónustu og nemandi fengi í sérskóla eða sérdeild“. Fleiri 
fræðimenn eins og t.d. Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur Ásgeir 
Jóhannesson (2013) hafa komist að sömu niðurstöðu. Af þessu má leiða að 
því líkum að ástæða þess að viðmælendur nefni frekar þjónustu en nám, sé 
ríkjandi orðræða og að hinir miklu sértæku námsörðugleikar nemenda 
sérnámsins skerði möguleika þeirra til eiginlegs náms, sem ýtir enn frekar 
undir þá orðræðu og aðgreiningu.  
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6.4 Tillögur til úrbóta  
Ég bind vonir við að rannsóknin hafi veitt upplýsingar um núverandi stöðu 
sérnámsins og útlistað kosti þess og galla þannig að í framhaldinu verði hægt 
að vinna drög að stefnumótun og greina frá sameiginlegri framtíðarsýn. Til 
að leggja grunn að bættri kennslu nemenda sérnámsins set ég fram tillögur 
til úrbóta. Tillögurnar eru bæði unnar úr niðurstöðum og fræðilegu efni 
rannsóknarinnar. Einnig bæti ég við þeim þáttum sem mér finnast gagnlegir 
til þess að gera námið í sérnáminu betra og skilvirkara. Ábendingar mínar um 
mögulegar leiðir til úrbóta eru settar fram í töflu 3.  
Tafla 3. Tillögur til úrbóta fyrir sérnámið 

Eftirfarandi atriði stuðla að bættu starfsumhverfi sérnámsins: 
Starfið og fagmennska 
Aukið samstarf milli starfsfólks kallar á sameiginlegt húsnæði. 
Mikilvægt er að skapa starfsfólki sérnámsins vettvang fyrir samræður og 
samvinnu sín á milli. Þannig verður hagræðing í rekstri þar sem auðveldara er 
að samnýta bæði húsnæði og búnað. 
Auka þarf faglegan stuðning milli starfsfólks. 
Það leiðir af sér faglegan ávinning fyrir starfsfólk og nemendur. Stærri 
liðsheild leiðir af sér aukinn stuðning milli starfsfólks. 
Markviss handleiðsla og skipulagðir fagfundir. 
Koma þarf á reglulegum skipulögðum fagfundum til að auka samstarf og 
samábyrgð á nemendum og nýta slíka fundi til handleiðslu og ráðgjafar. 
Koma á markvissri endur- og símenntun.  
Fagstjóri og millistjórnandi sjái um að skipuleggja endur- og símenntun 
starfsmanna í samráði við þá í þeim tilgangi að auka hæfni þeirra til að 
takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni og efla fagmennsku. 
Skipa millistjórnanda úr röðum fagfólks, sem sinnir faglegri forystu 
Hlutverk millistjórnanda væri að stýra; faglegri forystu sérnámsins, 
stefnumótun og fagþróun. Hann ætti að hafa yfirumsjón með 
einstaklingsáætlun nemenda, skipuleggja starfsdaga, skapa liðsheild, 
aðstoða við ráðningar starfsmanna og bera ábyrgð á móttöku nýrra 
starfsmanna svo fátt eitt sé nefnt. 
Tryggja þarf upplýsingaflæði til starfsmanna sérnámsins og taka þarf 
tillit til sérstöðu þess. 
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Með millistjórnanda ætti upplýsingaflæði að einfaldast og málefni sem 
snerta sérnámið að berast á milli starfsfólks og sjtórnunaraðila. 
Sameiginleg ábyrgð á nemendum og undirbúningi. 
Aukin gæði náms með samnýtingu og samvinnu starfsmanna þar sem þeir 
finna sameiginlegar; lausnir, leiðir, námsefni og hugmyndaleit.  
Samstarf við fleiri fagaðila með það að markmiði að samnýta námsefni. 
Hafa upp á og komast í samband við aðrar menntastofnanir sem kenna 
nemendum á svipuðu getustigi og skiptast á hugmyndum. 
Hljóðeinangraðar kennslustofur 
Hljóðeinangraðar vistarverur myndu einfalda allt faglegt starf til muna. 
Námskrá 
Tengja sérnámið við áframhaldandi störf/menntun nemenda.  
Finna tengingar við þá aðila sem mögulega munu taka á móti nemendum 
að framhaldsskólagöngu lokinni og vinna að sameiginlegum markmiðum. 
Einstaklingsáætlun: Útfæra kennsluhætti og námsmat með aðkomu 
allra fagaðila. 
Í samstarfi skipuleggja fagaðilar einstaklingsáætlanir fyrir nemendur þar 
sem fram koma markmið, leiðir til námsmats og leiðir til að ná 
markmiðunum. 
Stefnumótun 
Setja sameiginlega fram skýran tilgang og stefnu sérnáms. 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið, skólastjóri, fagstjóri og fagaðilar 
setji sér sameiginlega heildarsýn þannig að allir viti hvert þeir stefni og 
hver megintilgangurinn sé með kennslu nemenda sérnámsins. 
Koma á samstarfi milli fagfólks sem vinnur með einstaklingum sem sýna 
af sér erfiða hegðun. 
Hafa upp á og komast í samband við aðrar skóla- og þjónustustofnanir sem 
vinna með sams konar hóp nemenda. 
Sameiginlegir verkferlar vegna atvika og samræmdar viðbragðsáætlanir. 
Útbúa sameiginlega verkferla og skráningarblöð þannig að viðbrögð við 
atvikum verði meðhöndluð og skráð á sem bestan máta. 

 
Í skýrslu nefndar um mótun menntastefnu má einmitt sjá þessar sömu 
áherslur en þar segir:  
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Góðir stjórnunarhættir og faglegt starfsumhverfi gegna veiga-
miklu hlutverki fyrir starf kennara. Fagleg forysta skólastjóra/-
skólameistara skiptir hér meira máli en flest annað. Skólastjóri 
þarf að hvetja starfsfólk sitt til faglegra vinnubragða og eiga 
frumkvæði að sameiginlegri markmiðssetningu í starfi skólans. 
… þannig skapast forsendur til að rjúfa einangrun kennara og 
efla faglegt starfsumhverfi þeirra. (Menntamálaráðuneytið, 
1998) 

Það er afar mikilvægt að einhver beri ábyrgð á faglegri forystu innan 
sérnámsins, viðkomandi þarf að leiða starfsmannahópinn í þeirri vinnu að 
skapa góða liðsheild og móta framtíðarsýn sem mun leiða til árangursríkara 
skólastarfs. Huga þarf að öllum þessum þáttum til þess að bæta 
starfsumhverfi kennara þar sem jákvætt starfsumhverfi hvetur til 
starfsþróunar.
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7 Lokaorð 
Þegar ég lagði upp í þetta ferðalag bjóst ég ekki við að horft yrði á sérnámið 
með eins jákvæðum augum og raun bar vitni. Sýn mín á það sem hefur 
áunnist í gegnum þann tíma sem ég hef starfað í sérnáminu er nú önnur og 
ég skil betur að verkefnið er stutt á veg komið og í stöðugri þróun. Við 
fagfólkið eigum erfiðara með að sjá þann góða árangur og þær framfarir sem 
hafa orðið, en þeir sem eru fjær sjálfu starfinu sjá það betur. Við starfsfólkið 
fáum ekki mikla endurgjöf á starfið innan skólasamfélagsins nema frá 
foreldrum eða forráðamönnum nemenda.  

Það er nokkuð ljóst að sérnámið verður að vera til í einhverju formi fyrir 
þá nemendur sem eiga erfitt með að vera með öðrum nemendum, hvort sem 
slík aðgreining er til skamms tíma eða varanleg. Mér finnst mikilvægt að sú 
umræða sé tekin upp, um að það séu til nemendur sem þurfa að fá sérúrræði 
og að það sé í lagi þannig að fagfólkinu finnist það ekki vera að mistakast 
ætlunarverk sitt og ekki vera að vinna á réttum forsendum. Það er ljóst að 
einangrun nemenda stuðlar að einangrun fagfólks og því er mikilvægt að sú 
staða sé rædd og viðurkennd.  

Áhugavert væri að fá fram sjónarhorn foreldra sem og annarra 
starfsmanna skólans þar sem mögulega kæmi fram önnur sýn á sama tilvik. 
Rannsóknin getur haft fjölþætt notagildi og hún getur haft bætandi áhrif á 
fagfólkið, sem mun væntanlega njóta góðs af aukinni samvinnu og teymis-
vinnu. Nú er svo komið að fagfólkið mun vera í sameiginlega húsnæði næsta 
skólaár og það mun njóta góðs af því þar sem það getur stutt hvert annað í 
faglegri samvinnu.  



 

92 

8  Heimildaskrá 
Abu-Hamour, B. (2014). Students with learning disabilities and challenging 

behaviors in Jordan. International Education Studies, 7(4), 98–109. 
Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011: Almennur hluti /2011. 
Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti /2011. 
Allan, J. (2008). Rethinking inclusion: The philosophers of difference in 

practice. Dordrecht: Springer. 
Anna-Lind Pétursdóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir. (2014). Erfið 

hegðun nemenda: Áhrif á líðan kennara. Uppeldi og menntun, 23(2), 
65–86. 

Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir. (2007). Jákvætt 
starfsumhverfi kennara – aukin vinnugleði. Uppeldi og menntun, 16(2), 
29–44. 

Ás Styktarfélag. (e.d). Lyngás. Sótt af 
http://www.styrktarfelag.is/vinnavirkni/lyngas/  

Ástríður Stefánsdóttir. (2013). Eigindlegar rannsóknir og siðferðisleg 
álitamál. Netla-Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 
http://netla.hi.is/serrit/2013/rannsoknir_og_skolastarf/002.pdf  

Berg, B. L. (2009). Qualitative Research Methods, For the Social Sciences (7. 
útgáfa). Boston: Pearson Education. 

Berglind Rós Magnúsdóttir. (í prentun). Skóli án aðgreiningar: Átakapólar, 
ráðandi straumar og stefnur innan rannsóknarsviðsins. Í Dóra S. 
Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (riststjórar), 
Skóli margbreytileikans í kjölfar salamanca (bls. 63–84). Reykjavík: 
Háskólaútgáfan. 

Bigby, C. (2012). Social inclusion and people with intellectual disability and 
challenging behaviour: A systematic review. Journal of Intellectual & 
Developmental Disability, 37(4), 360–374. 

Bogdan, R. C. og Biklen, S.K. (2007). Qualitative research for education: An 
introduction to theories and methods. Boston: Allyn & Bacon.  

Butrimaviciute, R. og Grieve, A. (2014). Carers’ experiences of being 
exposed to challenging behaviour in services for autism spectrum 
disorders. Autism, 18(8), 882–890. 

Cologon, K. (2012). Confidence in their own ability: Postgraduate early 
childhood students examining their attitudes towards inclusive 



 

93 

education. International Journal of Inclusive Education, 16(11), 1155–
1173. 

Dagnan, D. (2007). Helping staff teams tell us about the effects of 
challenging behaviour. Clinical Psychology Forum, 179, 15–18. 

Dóra S. Bjarnason. (2001). Af sjónarhóli félagsfræði og fötlunarfræða. Er lífið 
þess virði að lifa því fatlaður? Læknablaðið, 87(Fylgirit 42), 30–35. 

Dóra S. Bjarnason. (2003). Fullorðinshlutverk og fötlun. Í Rannveig 
Traustadóttir (ritstjóri), Fötlunarfræði. Nýjar íslenskar rannsóknir (bls. 
153–175). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Dóra S. Bjarnason. (2005). Students’ voices: How does education in Iceland 
prepare young disabled people for adulthood? Scandinavian Journal of 
Disability Research, 7, 109–128. 

Dóra S. Bjarnason. (2010). Social policy and social capital. Parents and 
exceptionality 1974-2007. New York: Nova Science Publishers Inc. 

Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson. (2007). Kenningaleg sýn. Í 
Gretar L. Marinósson (ritstjóri), Tálmar og tækifæri (bls. 47–58). 
Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Emerson, E. og Einfeld, S. L. (2011). Challenging Behaviour (3. útgáfa). New 
York: Cambridge University Press. 

Ferguson, D. L. (2008). International trends in inclusive education: The 
continuing challenge to teach each one and everyone. European Journal 
of Special Needs Education, 23(2), 109–120. 

Ferguson, D. L., Ralph, G., Meyer G., Lester, J., Droege, C., Guðjónsdóttir, H., 
Sampson, N. K., Williams, J. (ritstjórar). (2001). Designing personalized 
learning for every student. Alexandria, VA: Association for Supervision 
and Curriculum Development.  

Félagsmálaráðuneytið. (1992). Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. 
Reykjavík: Félagsmálaráðuneytið. 

Florian, L. (2012). Preparing Teachers to Work in Inclusive Classrooms: Key 
Lessons for the Professional Development of Teacher Educators from 
Scotland‘s Inclusive Practice Project. Journal of Teacher Education, 
63(4): 275–285. 

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. 
Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245. 

Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge & the discourse of 
language. New York: Tavistock Publications Limited. Foucault, M. 
(1980). Truth and power. Í C. Gordon (ritstjóri), Power/knowledge: 



 

94 

Selected interviews and other writings 1972–1977 (bls. 109–133). 
London: The Harvester Press. Sótt af 
http://monoskop.org/images/5/5d/Foucault_Michel_Power_Knowledg
e_Selected_Interviews_and_Other_Writings_1972-1977.pdf  

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews & other writings 
1972–1977. New York, Pantheon Books. 

Foucault, M. (2005). Alsæi, vald og þekking (Björn Þorsteinsson, Garðar 
Baldvinsson og Sigurður Ingólfsson þýddu). Reykjavík: 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands (frumútgáfa 1966–1976). 

Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Goffman, E. (1970). Asylums: Essays on the social situation of mental 
patients and other inmates. Middlesex: Penguin Books. 

Gretar L. Marinósson. (2003a). Hvernig bregst skólinn við erfiðri hegðun 
nemenda?. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 
http://netla.khi.is/greinar/2003/008/index.htm 

Gretar L. Marinósson. (2003b). Hvernig verða flokkar sérþarfa til í 
grunnskóla? Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri), Fötlunarfræði: Nýjar 
íslenskar rannsóknir (bls. 195–208). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Gretar L. Marinósson. (2007). Tálmar og tækifæri. Menntun nemenda með 
þroskahömlun á Íslandi. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Gretar L. Marinósson, Atli Lýðsson, Birna H. Bergsdóttir, Dóra S. Bjarnason, 
Elsa Sigríður Jónsdóttir, Hrönn Pálmadóttir o.fl. (2007). Umræður. 
Hvernig má túlka niðurstöðurnar? Í Gretar L. Marinósson (ritstjóri), 
Tálmar og tækifæri: Menntun nemenda með þroskahömlun á Íslandi 
(bls. 274–287). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Gretar L. Marinósson og Auður B. Kristinsdóttir. (2004). Hvað vitum við um 
menntun nemenda með þroskahömlun á Íslandi. Uppeldi og menntun 
13 (2), 33–56. 

Guðrún V. Stefánsdóttir. (2008). „Ég hef svo mikið að segja“: Lífssögur 
Íslendinga með þroskahömlun á 20. öld (óútgefin doktorsritgerð). 
Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Hafdís Dögg Guðmundsdóttir. (2014). Starfsumhverfið og vinnuvernd. 
Fræðsla KÍ fyrir nýja og nýlega trúnaðarmenn þann 14.10.2014. Sótt af 
http://ki.is/images/Skrar/KI/Trunadarmannanamskeid_2014/HafdisDog
gGudmundsdottir_trun151014.pdf   



 

95 

Hallahan, D. P., Kauffman, J. M. og Pullen, P. C. (2009). Exceptional learners. 
Introduction to special education (11. útgáfa). New York: Allyn & Bacon. 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir. (2006). Valdefling - Glíma við margrætt hugtak. 
Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri), Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju 
fræðasviði (122–135). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir. 
(2013). Inngangur: Rannsóknir á fötlun og menningu. Í Hanna Björg 
Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir (ritstjórar), 
Fötlun og menning: Íslandssagan í nýju ljósi (bls. 7–25). Reykjavík: 
Félagsvísindastofnun, Háskóli Íslands. 

Helga Gísladóttir. (2007). Nám á starfsbraut framhaldsskóla. Undirbúningur 
fyrir fullorðinsár (óútgefin meistararitgerð). Kennaraháskóli Íslands, 
Reykjavík.  

Helga Hafdís Gísladóttir. (2015). Foreldrarnir eru vopn og skjöldur barnsins 
gagnvart skólanum (óútgefin meistararitgerð). Háskóli Íslands, 
Reykjavík. 

Hermína Gunnþórsdóttir. (2010). Kennarinn í skóla án aðgreiningar: 
Áhrifavaldar á hugmyndir og skilning íslenskra og hollenskra 
grunnskólakennara. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 2010. Sótt af 
http://netla.khi.is/menntakvika2010/013.pdf  

Hermína Gunnþórsdóttir and Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2013). 
Additional workload or a part of the job? Icelandic teachers‘ discourse 
on inclusive education. International Journal of Inclusive education, 
17(10), 1–21. 

Howard, R., Rose, J. og Levenson, V. (2009). The psychological impact of 
violence on staff working with adults with intellectual disabilities. 
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 22(6), 538–548. 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir. (2005). Tilfærsla fatlaðra ungmenna úr skóla yfir 
í atvinnulíf (óútgefin meistararitgerð). Kennaraháskóli Íslands, Reykjavík. 

Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns. (2006). „Gullkista við enda 
regnbogans“: Rannsókn á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur 
skólaárið 2005–2006. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla 
Íslands. 

Jarþrúður Þórhallsdóttir. (2013). Önnur skynjun – ólík veröld: Lífsreynsla 
fólks á einhverfurófi. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Kauffman, J. M. og Landrum, T. J. (2013). Characteristics of emotional and 
behavioral disorders of children and youth (10. útgáfa). Boston: Pearson.  



 

96 

Kennarasamband Íslands. (e.d.). Streita og kulnun. Sótt af 
http://ki.is/vell%C3%AD%C3%B0an-%C3%AD-vinnu/2753-hand-leidsla-2  

Kristín Björnsdóttir. (2002). Þroskaheftir framhaldsskólanemendur (óútgefin 
meistararitgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Kristín Björnsdóttir. (2003). Sérnámsbrautir og skólasamfélag: Samskipti 
þroskaheftra og ófatlaðra framhaldskólanema. Í Rannveig Traustadóttir 
(ritstjóri), Fötlunarfræði: Nýjar íslenskar rannsóknir (bls. 131–150). 
Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Kristín Björnsdóttir. (2009). Resisting the reflection: Social participation of 
young adults with intellectual disabilities (óútgefin doktorsritgerð).  
Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Kristín Björnsdóttir. (2015). Sniðmát fyrir skóla án aðgreiningar er ekki til. 
Tímarit Öryrkjabandalags Íslands, 8, 12–14. Sótt af 
http://www.obi.is/media/utgafa/timarit/OBIblad_2015_vef.pdf 

Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir. (2013). Rýnt í störf þroskaþjálfa í 
ljósi alþjóðlegra viðmiða. Í Helga Ólafsdóttir og Thamar M. Heijstra 
(ritstjórar), Rannsóknir í félagsvísindum XIV. Erindi flutt á ráðstefnu í 
október 2013. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Ísland. 

Lichtman, M. (2010). Qualitative research in education: A user´s guide (2. 
útgáfa). Los Angeles: Sage. 

Lundström, M., Åström, S., og Graneheim, U. H. (2007). Caregivers’ 
experiences of exposure to violence in services for people with learning 
disabilities. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 338–
345. 

Lög um framhaldsskóla nr. 80/1996 
Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008  
Lög um málefni fatlaðra 59/1992 
Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 
Marks, D. (2002). Introduction: Counselling, Therapy and Emancipatory 

Praxis. Disability Studies Quarterly 22 (3) 1–5. 
Meijer, C. J. W. (ritstjóri). (2003). Nám án aðgreiningar og árangursríkt starf 

í kennslustofunni. Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu. Sótt af: 
https://www.european-agency.org/sites/default/files/inclusive-
education-and-classroom-practices_iecp-is.pdf  

Menntagátt. (e.d). Framhaldsskólar með starfsbrautir fyrir fatlaða 
nemendur. Sótt af 



 

97 

http://menntagatt.is/media/pdf/starfsbrautir_framhaldskolar_fatla%C3
%B0a_nem.pdf 

Menntamálaráðuneytið. (1995). Salamanca-yfirlýsingin og rammaáætlun 
um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir. (Keneva Kunz þýddi). Sótt af 
http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/xsp/.ibmmodres/domi
no/OpenAttachment/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/527F9D04B822E36100
2576F00058D3E0/Attachment/salamanca.pdf  

Menntamálaráðuneytið. (1998). Nefnd um mótun menntastefnu - VII. 
Kennarar. Sótt af https://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/utgefin-rit-og-skyrslur/HTMLrit/nr/2118  

Menntamálaráðuneytið. (2002). Íslenska skólakerfið. Sótt af 
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/islenskaskolakerfid.pdf  

Menntamálaráðuneytið. (2005). Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla: 
Sérdeildir. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2012). Reglugerð um nemendur 
með sérþarfir í framhaldsskólum nr. 230 / 2012. Sótt af 
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/230-2012  

Mills, S og Rose, J. (2011). The relationship between challenging behaviour, 
burnout and cognitive variables in staff working with people who have 
intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research 55 (9), 
844–857.   

Neben, J., og Chen, C. (2010). Impact of aggressive behaviour on burnout 
and quality of support. Journal on Development Disabilities, 16, 94–102. 

Nunkoosing, K. og Haydon-Laurelut, M. (2012). Intellectual disability trouble 
: Foucault and Goffman on ‘Challenging Behaviour’. Í Goodley, D., 
Hughes, B. og Davis, L. (ritstjórar), Disability and social theory: new 
developments and directions (bls 195–211). London: Palgrave 
Macmillan. 

Nunkoosing, K. og Haydon-Laurelut, M. (2013). The Relational Basis of 
Empowerment. Sheffield: The Centre for Welfare Reform. 

Orsati, F. T. og Causton-Theoharis, J. (2013). Challenging control: inclusive 
teachers’ and teaching assistants’ discourse on students with 
challenging behaviour. International Journal of Inclusive Education. 
17(5), 507–525. 

Ólafur Páll Jónsson. (2011). Lýðræði, réttlæti og menntun, hugleiðingar um 
skilyrði mennskunnar. Háskólaútgáfan: Reykjavík. 



 

98 

Rannveig Traustadóttir. (2003). Fötlunarfræði. Í Rannveig Traustadóttir 
(ritstjóri), Fötlunarfræði. Nýjar íslenskar rannsóknir (bls. 17–51). 
Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Rannveig Traustadóttir. (2006). Í nýjum fræðaheimi: upphaf fötlunarfræða 
og átök ólíkra hugmynda. Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri), Fötlun: 
Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði (bls. 13–36). Reykjavík: 
Háskólaútgáfan. 

Rieser, R. og Peasley, H. (2002). Disability Equality in Education. Inclusion in 
Schools Course Book. London. Disability Equality in Education. Sótt af 
http://www.msmt.cz/file/11799_1_1/  

Rix, J. (2015). Must Inclusion be Special? Rethinking Educational Support 
Within a Community of Provision. London: Routledge. 

Sapon-Shevin, M. (2007). Widening the circle. The power of inclusive 
classrooms. Boston: Becon Press. 

Shakespeare, T. (2006). Disability Rights and Wrongs. London: Routledge.  
Sigrún Júlíusdóttir. (2000). Handleiðslumál fagfólks á Íslandi. Sálfræðiritið – 

Tímarit Sálfræðingafélags Íslands, 6 árg., 51–62. 
Sigurður Kristinsson. (2003). Siðfræði rannsókna og siðanefnda. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson. Handbók í aðferðarfræði og 
rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 161–179). Akureyri: Háskólinn á 
Akureyri.  

Slee, R. (2011). The irregular school: Exclusion, schooling and inclusive 
education. London: Routledge. 

Snæfríður Þóra Egilson. (2011). Á tímamótum: Framhaldsskólanemendur 
með hreyfihömlun. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 
http://netla.hi.is/menntakvika2011/027.pdf  

Sóley Bender. (2003). Rýnihópar. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 
Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum (bls. 85–99). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra 
S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðardóttir og Kristín Erla Harðardóttir. 
(2014). Skóli án aðgreiningar: Samantekt á lögum og fræðilegu efni. 
Menntavísindastofnun Háskóla Íslands. Sótt af 
http://www.samband.is/media/skolamal/Skoli-an-adgreiningar-
samantekt-a-logum-og-fraedilegu-efni.pdf  



 

99 

The Challenging Behaviour Foundation. (2016a). What is a Severe Learning 
Disability? Sótt af http://www.challengingbehaviour.org.uk/about-
us/about-challenging-behaviour/severe-learning-disabilities.html  

The Challenging Behaviour Foundation. (2016b). What is Challenging 
Behaviour? Sótt af http://www.challengingbehaviour.org.uk/about-
us/what-is-c-b/what-is-challenging-behaviour.html  

Turnbull, A., Turnbull, R., Erwin, E. og Soodak, L. (2011). Families, 
professionals, and exceptionality. Positive outcome through 
partnerships and trust (6. útgáfa). Upper Saddle River: Pearson. 

Tækniskólinn. (2013). Ársskýrsla 2013. Sótt af 
http://www.tskoli.is/media/skjol/Arsskyrsla-TS--2013-----Lokaeintak.pdf  

Tækniskólinn. (e.d.). Starfsbraut - starfsnámsbraut. Sótt af 
http://www.tskoli.is/skolar/taeknimenntaskolinn/serdeild/ 

van Berckelaer-Onnes, I. A., van Loon, J. og Peelen, A. (2002). Challenging 
behaviour: a challenge to change. Autism, 6(3), 259–270. 

Wang, K. (2013). Inclusion: What It Is And What It Isn’t. Sótt af 
http://www.friendshipcircle.org/blog/2014/01/02/inclusion-what-it-is-
and-what-it-isnt/ 

Watson, N. (2003). Daily denials: The routinisation of oppression and 
resistance. Í S. Riddell og N. Watson (ritstjórar), Disability, culture and 
identity (bls. 34–52). Harlow: Pearson. 

World Health Organization. (2004). Mental retardation. Sótt af 
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-
icd.htm?gf70.htm  

Wright, A-M. (2009). Every child matters: discourse of challenging 
behaviour. Pastoral Care in Education: An International Journal of 
Personal Social and Emotional Development, 27(4), 279–290. Sótt af 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02643940903349344  

Youdell, D. (2006). Impossible Bodies, Impossible Selves: Exclusions and 
Student Subjectivities. Springer: Dordrecht.  

Þroskaþjálfafélag Íslands. (2007). Starfskenning þroskaþjálfa. Sótt af 
http://www.throska.is/is/um-felagid/thi/starfskenning-throskathjalfa  

 
 





 

101 

Viðauki 1– Viðtalsrammi fyrir fagstjóra 
 



 

102 

Viðauki 2- Viðtalsrammi fyrir sérfræðing mennta- og menningarmálaráðuneytis 
 

 



 

103 

Viðauki 3– Viðtalsrammi fyrir fagfólk 



 

104 

Viðauki 4 – Upplýst samþykki 

 
 



 

105 

Viðauki 5 - Samþykki frá Persónuvernd 
 
 

 


