
 

 

 

Grunnskólabörn með 
þroskahömlun. Upplifun foreldra 

og kennara á félagslegri þátttöku 
þeirra  

 
 

 
Bryndís Gyða Guðmundsdóttir  

 

 
 
 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2016 





 
 

Grunnskólabörn með 

þroskahömlun. Upplifun foreldra 
og kennara á félagslegri þátttöku 

þeirra 
 
 
 

Bryndís Gyða Guðmundsdóttir 
 
 

60 eininga lokaverkefni á áherslusviðinu 

sérkennslufræði sem er hluti af Magister Artium prófi í 
menntavísindum  

 
 

 

 
Leiðsögukennarar Hermína Gunnþórsdóttir og María 

Steingrímsdóttir   
 

 
 

 
 

 
 

 
Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, september 2016 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Titill: Grunnskólabörn með þroskahömlun. Upplifun foreldra og kennara 

á félagslegri þátttöku þeirra.   

Stuttur titill: Félagsleg þátttaka barna með þroskahömlun í grunnskóla 

60 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Artium-prófi í 

menntavísindum. 

 

Höfundarréttur © 2016 Bryndís Gyða Guðmundsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Bryndís Gyða Guðmundsdóttir, 2016, meistaraprófsverkefni, 

kennaradeild, hug- og félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 98 bls. 

 

Prentun: Stell 

Akureyri, september, 2016 

 





 

Ágrip 

Efni þessara rannsóknar er upplifun foreldra og kennara barna með 

þroskahömlun á félagslegri þátttöku þeirra í grunnskóla. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að auka skilning á upplifun og væntingum foreldra barna 

með þroskahömlun á félagslegri þátttöku þeirra í grunnskóla með jafnöldrum 

sínum. Einnig að skoða hvernig kennarar upplifa þátttöku þessa nemenda í 

skólaumhverfinu, bæði í almennum bekk og sérdeild. 

Rannsóknarspurningarnar voru: Hver er reynsla og væntingar foreldra barna 

með þroskahömlun af félagslegri þátttöku þeirra í grunnskóla? Hvað 

einkennir félagslega þátttöku barna með þroskahömlun að mati kennara?  

Hér er um eigindlega viðtalsrannsókn að ræða sem gerð var vorið 2016. 

Þátttakendur voru átta foreldrar barna með þroskahömlun á misjöfnum aldri 

og annað hvort í almennum bekk eða skráð í sérdeild en með nokkra viðveru 

í almennum bekk. Einnig voru kennarar þátttakendur í rannsókninni sem áttu 

það sameiginlegt að hafa áratuga reynslu af því að vinna með nemendum 

með þroskahömlun, tveir úr almennum bekk og tveir úr sérdeild. Leitast var 

við að fá innsýn í það að hve miklu leyti nemendur með þroskahömlun eru 

virkir þátttakendur meðal jafnaldra sinna, hvernig og hvort þeir séu að eignast 

þar vini, að mati foreldra þeirra og kennara.   

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að foreldrar barna með 

þroskahömlun gera sér vonir um að börn þeirra verði virkir þátttakendur en 

eftir því sem börn þeirra verða eldri eru foreldrarnir farnir að átta sig á því að 

það séu óraunhæfar væntingar þar sem börnin þeirra eigi hvorki samleið með 

jafnöldrum sínum né sameiginleg áhugamál. Upplifun kennaranna gefa til 

kynna að nemendur séu að umgangast samnemendur með þroskahömlun með 

umhyggju og góðsemi í huga en ekki vegna þess að þau geti átt samleið með 

þeim og þróað með sér vináttu.  

 

 

 





 

Abstract 

This study explores how parents and teachers perceive social 

participation of children with intellectual disabilities in primary school. 

The main objective of this study was to increase our understanding on 

what parents of children with intellectual disabilities expect of their 

children’s social participation in primary schools, and how they 

experience this. Furthermore, we explore how teachers experience the 

participation of these students in the school environment, both 

mainstream and special education programme. We set out to answer 

the following questions: What do parents of children with intellectual 

disabilities expect and experience when it comes to their children’s 

social participation in primary school? What characterizes their social 

participation according to their teachers? 

A qualitative study based on interviews was conducted in the 

spring of 2016. Participants consisted of parents of 8 children with 

intellectual disabilities of various age who were either enrolled in a 

mainstream classroom or special education programme but with some 

attendance in the mainstream classroom. In addition, teachers were 

interviewed, two that teach in a mainstream class room and two that 

teach in a special needs programme. All have considerable experience 

of working with children with intellectual disabilities. The objective 

was to gain insight into the level of active participation of children 

with intellectual disabilities amongst their peers as well as how and if 

they develop friendships, according to both their parents and teachers.  

 Results of this study indicate that parents of children with 

intellectual disabilities set of with the expectations that their children 

might become active participants but gradually come to the realization, 

as their children grow older, that these expectations are unrealistic as 

their children share neither fellowship nor interest with their peers. 

Teacher’s experiences indicate that students interact with their fellow 

students with intellectual disabilities because of caring and kindness, 

but not because of common interest nor the possibility of real 

friendship.  
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1. Inngangur 

Aðstæður einstaklinga með þroskahömlun hér á landi hafa breyst svo um 

munar á undanförnum áratugum. Horfið hefur verið frá þeirri stefnu að hafa 

fatlaða einstaklingar á stofnunum í þeim tilgangi að þeir njóti samfélagsins 

líkt og aðrir þegnar með virkum hætti í námi og félagslífi. 

Nýjar hugmyndir samfélagslega þátttöku og virkni hafa kallað á 

stefnubreytingar sem eiga sér samsvörun í hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar sem er opinber menntastefna í gildandi lögum hér á landi (lög 

um grunnskóla nr. 91/2008).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 46) er að finna kafla um 

sérfræðiþjónustu í skóla án aðgreiningar þar sem markmiðið er meðal annars 

að bregðast við námslegum og félagslegum vanda nemenda með sérþarfir 

með kennslu og stuðning við hæfi hvers og eins.  

Með tilkomu nemenda með þroskahömlun í almenna skóla fylgir sú krafa 

að kennarar tileinki sér kennsluaðferðir sem koma til móts við ólíkar þarfir og 

stöðu nemenda. Skortur á sérþekkingu getur skapað ákveðið óöryggi í starfi 

kennara en til að ná árangri þurfa kennarar að tileinka sér gott skipulag, 

samvinnu, fjölhæfni og leita sér stuðnings í starfi.  

Kennarar gera sér grein fyrir því að þegar skólar skuldbinda sig til að 

vinna eftir ákveðinni hugmyndafræði eins og skóla án aðgreiningar, þurfi þeir 

að leggja sig fram um að ná hámarksárangri hjá hverjum og einum nemenda. 

Einnig að skapa umhverfi þar sem nemendur og fjölskyldur þeirra finnast þau 

vera velkomin, örugg og mikils metin. 

Kennarar eru oft á tíðum að nota ýmsar kennsluaðferðir og 

kennsluskipulag til að skapa námsumhverfi sem stuðlar að samvinnu og 

styrkir samskipti allra nemenda. Því er það undir kennurum komið hvernig 

þeir nýta þau tækifæri sem gefast til að efla nemendur með þroskahömlun 

inni í bekkjunum með til dæmis hópavinnu (Rósa Eggertsdóttir, Gretar L. 

Marinósson, Carles Sigalés, Ingibjörg Auðunsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir, 

José Pacheco ofl. 2002, bls. 127).   

Í nútíma–þjóðfélagi, þar sem nemendur með þroskahömlun eru hluti af 

almennum nemendahóp, er mikilvægt að skipulag kennslunnar verði á þann 

hátt að þeir verði virkir þátttakendur í öllu skólastarfinu. Með virkri þátttöku 

geta nemendur öðlast sjálfstyrkingu og leikni og jafnvel fundið á þann hátt 

tilgang lífsins. Til að geta verið virkur þátttakandi þarf nemandinn að eiga í 

samskiptum við aðra nemendur en oft á tíðum eru samskiptin flókið 

viðfangsefni fyrir nemendur með þroskahömlun því þeir eiga oft á tíðum 
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erfitt um vik með að tjá sig. Gefen, Geri og Patavastu (2007, bls. 3) segja að 

samskiptin séu ákveðið ferli milli einstaklinga sem snýst um orðaskipti og 

túlkun á þeim út frá hefðum og venjum sem tíðkast í samfélaginu.  

Allir nemendur þurfa tækifæri til að taka þátt, deila styrkleikum sínum 

með öðrum og fá velkomið viðmót frá samnemendum og starfsfólki 

skólanna. Því er námsumhverfið mikilvægur þáttur í mannlegu samfélagi sem 

hefur áhrif á hæfni nemandans til að bæta samskiptahæfileika sína og hegðun 

í framtíðinni. Ef hegðun nemandans er úr öllu samhengi við það sem tíðkast 

getur það haft áhrif á þátttöku hans eins og kemur fram í rannsókn Frostad og 

Pijl (2007, bls. 16).  

Samkvæmt rannsókn Gretars L. Marinóssonar og félaga (2007, bls. 283) 

eru það félagsleg samskipti nemenda sem valda kennurum mestum áhyggjum 

í skólastarfinu en í rannsókninni er meðal annars fjallað um það að áhyggjur 

starfsfólks skólanna og forráðamanna barna með þroskahömlun snúist um 

þennan þátt í skóla án aðgreiningar. Samkvæmt 13. gr. laga um grunnskóla 

(nr. 91/2008) segir: 

 
Grunnskóli er vinnustaður nemenda... Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum 

sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. 

Nemendur eiga rétt á því að njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans  

 

Undir þetta taka Gretar L. Marinósson og Ingibjörg H. Harðardóttir (2007, 

bls.78) og segja að grunnskólinn gegni lykilhlutverki í því að efla félagsleg 

samskipti og viðhalda þeim. Það er því áhyggjuefni að nemendur með 

þroskahömlun séu félagslega slök þrátt fyrir að stefna grunnskóla eigi að 

snúa að því að efla tengsl allra nemenda. 

Þrátt fyrir að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar hafi verið við lýði í mörg 

ár benda rannsóknir til að félagsleg staða nemenda með þroskahömlun sé enn 

afar bágborin (Gretar L. Marinósson, Atli Lýðsson, Birna H. Bergsdóttir, 

Dóra S. Bjarnason, Elsa Sigríður Jónsdóttir, Hrönn Pálmadóttir og Ingibjörg 

H. Harðardóttir, 2007, bls. 284).  

Erlendar rannsóknir gefa til kynna að foreldrar barna með þroskahömlun 

séu oft í þeirri aðstöðu að þurfa að berjast fyrir réttindum barna sinna í 

almenna skólakerfinu til að fá viðunandi kennslu fyri börn sín (Leyser og 

Kirk, 2011, bls. 86–88). Þó er reyndin sú samkvæmt Boer, Pijl og Minnaert  

(2010, bls 166) að foreldrar eru oftast ánægðir með skólastarfið og 

hugmyndafræðina á bak við skóla án aðgreiningar sem hafi gert þeim kleift 

að senda börn sín í sinn heimaskóla. Þannig telja foreldrarnir börn sín fá 

tækifæri á að vera ein af bekkjarheildinni þar sem þau eru ávallt einhvern 

hluta dags inn í bekknum. Á þann hátt gera foreldrar barna með 

þroskahömlun sér væntingar um að barn þeirra aðlagist öðrum nemendum þar 

sem þau eru ávallt á staðnum og eignist þar jafnvel vini.  

Ég er þroskaþjálfa menntuð og hef unnið sem slík í almennum skóla og 

sérskóla og hefur þetta umfjöllunarefni verið mér hugleikið. Foreldrar barna 
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með þroskahömlun eru neytendur stefnunnar um skóla án aðgeiningar og 

taldi ég að þeirra upplifun gæti bætt skilning minn á hvernig til hefur tekist 

og valdi því að útbúa rannsókn sem sneri að þeim. Jafnframt fannst mér að 

sjónarhorn kennara ætti að koma þar fram.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að auka skilning á upplifun og 

væntingum foreldra barna með þroskahömlun á félagslegri þátttöku þeirra í 

grunnskóla með jafnöldrum sínum. Einnig að skoða hvernig kennarar upplifa 

þátttöku þessa nemenda í skólaumhverfinu, bæði í almennum bekk og 

sérdeild. 

Ritgerð þessi er eigindleg rannsókn sem gerð var meðal foreldra og 

kennara barna með þroskahömlun í grunnskólum á Norðurlandi. Í ritgerðinni 

verður að öllu jöfnu fjallað um kennara en það á við umsjónakennara nema 

annað sé tekið fram til dæmis sérkennarar eða aðrir fagmenn.  

Ritgerðin byggist þannig upp að í fyrsta kafla er fjallað um fötlun og 

þroskahömlun, þróunar á skilningi fræðimanna á hugtakinu fötlun sem hefur 

leitt til breytinga fyrir fatlaða á undanförnum áratugum. Í öðrum kafla er 

fjallað um grunnskóla, fyrstu skólana fyrir fötluð börn og þróun í þeim 

málum þegar stefnan um skóla án aðgreiningar varð að veruleika með 

tilstuðlan Salamanca-yfirlýsingarinnar. Þá er fjallað um ólík sjónarmið á bæði 

aðgreiningu og sameiningu, lög og reglugerðir er varðar réttindi barna með 

fatlanir til náms og hlutverk skóla og kennara samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla. Í þriðja kafla er fjallað um ýmis hugtök er varðar félagslega 

þátttöku sem mikilvægt er að fræðast um til að fá heildarsýnina á því hvað 

fellst í þeim. Fjórði kafli fjallar um upplifun og væntingar foreldra barna með 

þroskahömlun. Í fimmta kafla er rannsóknin sjálf til umfjöllunar, hvernig að 

henni var staðið og svo í sjötta kafla eru niðurstöður kynntar. Að lokum er 

samantekt, ályktanir og lokaorð.  
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2. Fötlun og þroskahömlun 

Haltur ríður hrossi, 

hjörð rekur handarvanur, 

daufur vegur og dugir.   

Blindur er betri 

en brenndur sé: 

Nýtur manngi nás 

 

Í þessu erindi úr Hávamálum er fjallað um að allir, óháð því hvort þeir 

hafi einhverja skerðingu eður ei, auðgi tilveruna (Hermann Pálsson, 1999, 

bls. 199). 

Staða fatlaðra hefur breyst mikið á undanförnum áratugum meðal 

annars vegna þess að rannsóknum sem fást við fötlun út frá ýmsum 

sjónarhornum hefur fjölgað. Í þessum kafla verður leitast við að varpa 

ljósi á hugmyndir sem hafa haft áhrif á skilning á aðstæðum fatlaðra og 

viðhorf til þeirra. Fjallað verður um mismunandi sjónarhorn á fötlun, það 

er læknisfræðilega sjónarhornið, eðlilegt líf og samfélagsþátttöku, 

félagsleg sjónarhorn, breska félagslega sjónarhornið, norræna 

tengslaskilninginn og að lokum þroskahömlun. 

2.1 Læknisfræðilega sjónarhornið 

Hefðbundnar hugmyndir um hvað fötlun er má rekja til læknavísinda og 

heilsufélagsfræða. Læknisfræðilega sjónarhornið hefur ekki einungis verið 

ríkjandi innan heilbrigðisvísinda því þessi skilningur hefur einnig verið 

ráðandi innan annarra fræðigreina t.d. félagsvísinda, menntunarfræða og 

mun víðar og hefur haft mikil áhrif á hvaða skilningur er lagður í líf og 

aðstæður fatlaðra barna og fullorðinna (Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 

13–14). 

Læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun var ríkjandi í hinum vestræna 

heimi, innan heilbrigðisvísinda og annarra fræðigreina mestan hluta 20. 

aldar og áhrifa þessa gætir enn. Skilningurinn sem liggur þar að baki er að 

litið er á fötlun sem andstæðu þess sem telst heilbrigt og eðlilegt. Í 

nálguninni felst að leitast er við að greina líkamlega og andlega skerðingu 

eða afbrigði með það að markmiði að „lækna“ skerðinguna og veita 

viðeigandi meðferð, ráðgjöf um kennslu, lækningu, umönnun eða 

javascript:void(0);
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endurhæfingu. Þannig er einstaklingurinn skilgreindur eftir fötlun sinni en 

ekki sem persóna (Barnes og Mercer, 2003, bls. 1–3). Til að veita 

viðeigandi þjónustu var fólk fjarlægt úr samfélaginu og komið fyrir á 

stofnunum þar sem hægt var að veita þá meðferð sem læknavísindin töldu 

við hæfi, óháð vilja eða jafnvel vitund einstaklingsins. Viðhorf 

læknisfræðilega sjónarhornsins til fötlunar felur í sér að líf einstaklingsins 

sé einn harmleikur, hann sé háður öðrum að öllu leyti og að skerðingin 

orsaki alla erfiðleika einstaklingsins en ekki samfélagið (Barnes og 

Mercer, 2003, bls. 1–3, French og Swain, 2008, bls. 49–50; Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008, bls. 17–18; Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 24–25 

og Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 24–25).  

Eins og fram kemur hjá Barnes (2003, bls. 1–2) virðist hinn 

hefðbundni skilningur vera á þá leið að sjálf skerðingin sé sá þáttur sem 

valdi fötlun einstaklings og sé læknisfræðilegt vandamál hans. Skerðing 

manneskjunar getur leitt af sér viss félagsleg vandamál bæði fyrir 

einstaklinginn sjálfan, fjölskyldu og samfélagið. Fatlað fólk hefur í 

gegnum tíðina verið álitið þurfa hjálp og umönnun annarra. Því hefur 

fatlað fólk fengið stimpil þess efnis að það sé ekki eðlilegt og ófært um að 

taka þátt í daglegu lífi í samfélaginu. Fatlaðir voru sagðir veikir og þyrftu 

á sérstakri meðferð að halda en þó var það svo að margir þjáðust, voru 

beittir ofbeldi og óréttlæti af hendi þeirra sem áttu að lækna eða gera þá 

,,normal“ (French og Swain, 2008, bls. 5).  

Margir hafa gagnrýnt þá sýn að „hjálpa þeim veiku“ þegar markmiðið 

ætti frekar að vera að stuðla að heilbrigðu umhverfi og viðhorfi til ólíkra 

einstaklinga í samfélögum, innan fjölskyldunnar og í skólum og líta þar 

með ekki á suma sem veika og aðra sem heilbrigða. 

  Þó enn séu læknisfræðileg viðmið notuð við að skilgreina fólk og þjónustu 

við það hafa hugmyndafræðilegar áherslur um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku komið fram á seinni hluta 20. aldar (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008, bls. 38). Hér á eftir verður fjallað um þá þróun sem 

hefur verið í heimi fötlunarfræðanna í átt að eðlilegu lífi og 

samfélagsþátttöku.  

2.2 Eðlilegt líf og samfélagsþátttaka  

Miklar breytingar áttu sér stað á högum fólks með þroskahömlun á 

Norðurlöndunum í kjölfar þess að Bengt Nirje (1969, bls. 19–21) setti 

fram skilgreiningu sína um eðlilegt líf á sjöunda áratug síðustu aldar. Þessi 

skilgreining er almennt talin grunnur að hinni norrænu hugmyndafræði 

um þátttöku fólks með þroskahömlun í samfélaginu.  

Skilgreining Nirje á hugtakinu eðlilegt líf (e.normalisering) er á þann 

hátt að skapa eigi fötluðu fólki skilyrði til að geta verið virkir þátttakendur 
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í samfélaginu. Samkvæmt honum er hugmyndin ekki að gera þann fatlaða 

„eðlilegan” heldur að bæta lífsskilyrði hans í hinu almenna þjóðfélagi með 

tilliti til fötlunarinnar. Nirje lagði mikla áherslu á jafnrétti og taldi að 

umhverfið ætti að aðlagast þeim fatlaða en ekki öfugt. Þannig á fatlaður 

einstaklingur að njóta sömu lífsskilyrða og aðrir, með tilliti til 

fötlunarinnar samkvæmt Nirje. Hann taldi að mikilvægt væri að fatlað 

fólk yrði virt sem manneskjur og sjálfstæðir einstaklingar. Kenningar hans 

eiga við um uppeldi, kennslu, tómstundaiðju og allar athafnir daglegs lífs. 

Fatlað fólk þarf að fást við iðju, nám eða störf eftir því sem hentar getu 

þeirra og áhuga. Þjálfunaráætlanir fyrir fötluð börn og unglinga eiga að 

stuðla að sjálfstæði og möguleika til sjálfsbjargar, þau eiga rétt á að 

fullorðnast á sama hátt og aðrir. Í huga Nirje var mikilvægt að fólk með 

þroskahömlun hefði möguleika eins og aðrir á eðlilegri rútínu í lífinu hvað 

snertir daginn, vikuna og árið  (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008, bls. 25–26; 

Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 62 og Nirje, 1969, bls. 19–21).  

Félagsfræðingurinn Wolf Wolfensberger þróaði hugmynd Nirje um 

eðlilegt líf og endurskilgreindi hugtakið og hefur útfærsla hans Social 

Role Valorization (Wolfensberger, 1995, bls. 365) verið þýdd af 

Rannveigu Traustadóttur yfir á íslensku sem gildisaukandi félagslegt 

hlutverk (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 64). Hugmyndafræði 

Wolfensberger náði til allra vanmetinna hópa í samfélaginu og áleit hann 

að fötlun fæli í sér frávik sem leiddi til stimplunar og höfnunar 

samfélagsins á einstaklingnum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008, bls. 26–

27; Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 64 og Wolfensberger, 2000, bls. 

105). 

Wolfensberger vildi meina að til þess að fatlað fólk gæti öðlast 

hlutverk og félagslega stöðu í samfélaginu, yrði að leggja aðaláherslu á 

þjálfun og þroska einstaklingsins til að gera hann hæfan. Horfa yrði á það 

samfélag og menningu sem einstaklingurinn byggi í til að finna hvað væri 

við hæfi, því ekki væri hægt að alhæfa fyrir alla. Megin áherslan væri að 

finna vettvang þar sem einstaklingurinn getur notið virðingar í 

samfélaginu (Wolfensberger, 2000, bls. 105–106).  

Wolfensberger taldi mikilvægt að fatlaðir einstaklingar fengju sem 

flest tækifæri til að umgangast þá sem ekki væru taldir til „frávika“. Því 

væri ekki æskilegt að fatlað fólk nyti sérúrræða heldur almennra 

þjónustutilboða sem samfélagið byði upp á. Hann lagði ríka áherslu á gildi 

blöndunar og félagslegrar þátttöku. Til þess að draga úr neikvæðum 

viðhorfum og stimplun, þyrfti samkvæmt Wolfensberger að draga fram 

það jákvæða sem einstaklingurinn hefði fram að bjóða. Hann yrði að fá 

tækifæri til að mennta sig og þroskast, bæði félagslega sem og andlega 

(Wolfensberger, 2000, bls. 122–123).  

Samkvæmt þessari hugmyndafræði má ætla að góðar fyrirmyndir til að 

efla félagslega þátttöku fatlaðra séu mikilvægar þar sem þær geta haft 



8 

áhrif á hvernig horft er á einstaklinginn, sem hefur þá áhrif á sjálfsmynd 

hans.  

2.3 Félagslegur skilningur 

Fræðigreinin fötlunarfræði hefur orðið til þess að hugtakið fötlun hefur 

verið endurskoðað og umræða aukist innan fræðigreinarinnar. Í kjölfarið 

hafa komið fram ýmis félagsleg sjónarhorn á fötlun sem ganga þó 

mislangt í því að skilgreina hugtakið fötlun sem afleiðingu umhverfis– og 

félagslegra þátta. Dæmi um félagsleg sjónarhorn sem hafa komið fram eru 

til dæmis svonefnt breska félagslega líkanið en það hefur verið álitið 

róttækast og um leið umdeildast (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008, bls. 4; 

Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 29–31).  

Samkvæmt líkaninu er það þjóðfélagið sem fatlar fólk, þar sem 

framkoma samfélagsins eykur á skerðingu þess (French og Swain, 2008, 

bls. 28). Annað sjónarhorn af þessum meiði er norræni 

tengslaskilningurinn en það gengur þó ekki eins langt og breska félagslega 

líkanið í sambandi við það sem snertir áherslu á samfélag og umhverfi 

(Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 25–26).  

Breska félagslega sjónarhornið  

Breska félagslega sjónarhornið hefur hlotið töluverða athygli fræðimanna 

og fatlaðs fólks og þá aðallega vegna róttækra endurskilgreininga á 

hugtakinu fötlun. Á áttunda áratug 20. aldar leit breska félagslega líkanið 

dagsins ljós í kjölfar þess að samtök fatlaðs fólks hófu baráttu gegn 

innilokun á sólarhringsstofnunum, fátækt, útskúfun af vinnumarkaði, 

ásamt fleiri þáttum (Barnes og Mercer, 2003, bls. 11).  

Samtök fatlaðra í Bretlandi gáfu út yfirlýsingu 1976 þar sem þau lýstu 

því yfir að fólk með skerðingar væri fatlað af samfélaginu og að fötlunin 

væri afleiðing þeirrar undirokunar sem einkennir öll tengsl á milli fólks 

með skerðingar og annarra aðila í samfélaginu. Þessi barátta leiddi af sér 

nýjar hugmyndir um fötlun, þar sem lögð var áhersla á að aðgreina hinn 

líffræðilega þátt, skerðinguna og hinn félagslega þátt, fötlunina. Breska 

félagslega líkanið lítur svo á að það séu félagslegar hindranir sem 

takmarka getu fatlaðra til að vera fullgildir samfélagsþegnar. Þannig að í 

stað þess að samfélagið geri ráð fyrir mannlegum margbreytileika þá er 

það ríkjandi félagslegt fyrirkomulag og viðhorf sem fatlar fólk og 

takmarkar möguleika þeirra til að ráða lífi sínu (Barnes og Mercer, 2003, 

bls. 11–13)  

Með þessari sýn var því hafnað að læknar og aðrar fagstéttir hefðu það 
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hlutverk að gera við eða laga einstaklinginn til þess að reyna að gera hann 

eðlilegan. Þó ber að geta þess að ekki var verið að andmæla þeirri nauðsyn 

að læknar sem og aðrar fagstéttir ynnu með einstaklinga með fötlun til að 

lina þjáningar þeirra og veita nauðsynlega þjálfun (Barnes og Mercer, 

2003, bls. 25–28).  

Norræni tengslaskilningurinn 

Á Norðurlöndum hefur ekki verið einn ríkjandi skilningur á fötlun en þrátt 

fyrir það telur Tøssebro (2000, bls. 3–5) að Norðurlandabúar hafi 

sameiginlegar hugmyndir sem einkennast af áherslunni á tengsl hins 

fatlaða og umhverfisins hinn svonefndi norræni tengslaskilningur. Munur 

getur verið á milli landa þó svo að um sameiginlegar 

grundvallarhugmyndir sé að ræða. Hugtakið fötlun var kynnt í Noregi sem 

yfirhugtak um alla fatlaða líkt og hér á landi en hér er hugtakið fatlaður 

notað sem yfirhugtak um hóp fólks með mismunandi skerðingar. Lögð var 

áhersla á það í Noregi að ekki skyldi ætla fötluðum að aðlaga sig 

samfélaginu því ekki væri síður mikilvægt að sjálft umhverfið lagaði sig 

að þeim. Tøssebro telur að norræni skilningurinn á velferðarkerfinu sé 

fyrst og fremst pólitískur. Samkvæmt honum er litið svo á að hlutverk 

þjónustunnar sé að mæta þörfum einstaklingsins jafnt með samfélagslegri 

þjónustu sem annarri en þjónustan sem einstaklingurinn fær er byggð á 

skilgreiningu læknisfræðilega sjónarhornsins.  

Tøssebro (2000, bls. 3–5) telur að norræni tengslaskilningurinn sé 

byggður á þremur meginþáttum en þeir eru í fyrsta lagi, að fötlun sé 

misgengi milli einstaklings og samfélags. Þetta segir okkur að umhverfið 

er ekki lagað að mismunandi fólki og ekki sé gert ráð fyrir 

margbreytileika fólks. Í öðru lagi er fötlun bundin aðstæðum til dæmis er 

einstaklingur með sjónskerðingu ekki fatlaður þegar hann talar í síma. Því 

er hugmyndin sú, að skerðing einstaklingsins verði að fötlun þegar hún er 

tengt ákveðnum aðstæðum. Í þriðja lagi er fötlun afstæð það þýðir að 

fötlunin taki mið af umhverfinu og tilteknum aðstæðum og því 

tilviljunarkennt eftir aðstæðum hver sé fatlaður og hver ekki. 

2.4 Þroskahömlun 

Hugtakið þroskahömlun (e. intellectual disability) er notað sem samheiti 

yfir hóp einstaklinga sem býr við skerta félagslega og vitsmunalega færni 

sem skilgreina má sem fötlun (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 35). 

Skilgreining WHO (2016) á þroskahömlun felur í sér vanhæfni 

einstaklings vegna greindarskorts til sjálfstæðs lífs. Það þýðir að 
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einstaklingur sé með fötlun er einkennist af verulegum skerðingum bæði í 

vitrænni getu og aðlögunarfærni sem kemur fram fyrir átján ára aldur. 

Birtingamyndin er sú að einstaklingar með þroskahömlun eigi oft í 

miklum námserfiðleikum og í erfiðleikum í samskiptum við aðra. Þó er 

um einstaklingsmun á styrk- og veikleikum í þroska þeirra að ræða og því 

möguleiki að hafa jákvæð áhrif á þroskaframvindu þeirra með markvissri 

þjálfun og endurhæfingu. Notuð eru stöðluð greindarpróf til að meta  

aðlögurnarfærni og hæfni hvers einstaklings. Með aðlögunarfærni er átt 

við hversu vel einstaklingurinn getur aðlagað sig að daglegu lífi og hversu 

vel honum gengur að bjarga sér.  

Samkvæmt flokkunarkerfi WHO (2016) er þroskahömlun skipt í fjögur 

stig. Væg þroskahömlun felur í sér að einstaklingurinn er með 

greindarvísitölu á bilinu 50–69, þarf töluverða aðstoð í daglegu lífi og á 

við námserfiðleika að stríða í skóla. Miðlungs þroskahömlun miðast við 

greindarvísitölu á bilinu 35–49, einstaklingurinn þarf mikið eftirlit, 

máltjáning er einföld og miklir námserfiðleikar líklegir. Alvarleg 

þroskahömlun er skilgreind út frá greindarvísitölu á bilinu 20–34, 

einstaklingurinn þarf mikla aðstoð og þjálfun í athöfnum daglegs lífs, 

mikið eftirlit, sérhæfða kennslu og ráðgjöf. Djúp þroskahömlun miðast við  

greindarvísitölu undir tuttugu, þá er talað um að einstaklingurinn sé 

ósjálfbjarga. 

Einstaklingar með þroskahömlun eru skilgreindir út frá ólíkum 

orsökum og einkennum sem oftast má rekja til truflunar á starfsemi 

miðtaugakerfisins. Þroskahömlun getur verið sértæk en einnig fjölþætt 

sem þýðir að aðrar raskanir geta greinst hjá þeim einstaklingum eins og 

hegðunarraskanir, flogaveiki, sjón- og heyrnarskerðing.  

Væg þroskahömlun er oft af ættlægum toga þar sem mörg gen eiga 

hlut að máli sem í samspili við umhverfið leiða af sér fötlun. Þegar um 

alvarlega þroskahömlun er að ræða þá er orsökin oft líffræðileg sé litið til 

alls heimsins og þar er vanstarfsemi á skjaldkirtli eitt af þekktustu 

orsökum hennar. En skortur á skjaldkirtilshormóni getur valdið alvarlegri 

greindar- og vaxtarskerðingu (Sólveig Sigurðardóttir, 2008, bls. 23–25).  
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3. Skólaumhverfið  

Í þessum kafla verður fjallað um fyrstu grunnskólana fyrir fötluð börn, um 

ýmsa þætti er snúa að skólaumhverfinu, hugmyndafræðina um skóla án 

aðgreiningar og ólík sjónarmið er lúta að aðgreiningu og sameiningu.  

3.1 Fyrstu skólarnir fyrir fötluð börn 

 

Það var árið 1961 að Lyngás, fyrsta dagheimilið fyrir þroskaskert börn  

var stofnað að tilstuðlan Styrktarfélags vangefinna. Á þessum tíma voru 

grunnskólar ekki tilbúnir til að taka á móti þessum börnum og því varð 

það hlutverk Lyngáss að veita börnunum kennslu og þjálfun þess tíma 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 126). 

Vistheimilið Sólborg á Akureyri tók til starfa árið 1969 og var hlutverk 

þess meðal annars að sjá um menntun og vinnuþjálfun þar sem heimilið 

var talið vera í senn heimili og skóli (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 

133) 

Höfðaskóli við Sigtún í Reykjavík var stofnaður haustið 1961 fyrir 

börn með greindarvísitölu 50–70, sem talin voru bóknámshæf. Hér var um 

að ræða börn á aldrinum 7–16 ára, sem sökum greindarskorts voru ekki 

talin eiga samleið með jafnöldrum sínum og var markmið skólans að veita 

þeim kennslu og uppeldi við hæfi. Þar sem húsnæðið hentaði ekki vegna 

þess að nemendum fjölgaði var farið að huga að framtíðarhúsnæði fyrir 

skólann sem varð að veruleika árið 1975 og fékk nýi skólinn heitið 

Öskjuhlíðarskóli. Skólinn starfaði samkvæmt reglugerð um sérkennslu frá 

árinu 1977 og var hlutverk hans að þjóna öllu landinu þar sem hann var 

aðalstofnun ríkisins á sviði sérkennslu (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 

135–136). Það var síðan í kringum árið 1980 að fatlaðir nemendur fóru að 

sækja nám sitt í aðra grunnskóla (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 136).  

Í lögum um grunnskóla (91/2008) segir að sveitarfélögum beri skylda 

til að reka grunnskóla án aðgreiningar og er Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) sá rammi fyrir nám og kennslu sem mótast hefur í anda gildandi 

laga, reglugerða og alþjóðasamninga. Þar er að finna markmið og 

fyrirkomulag skólastarfsins í dag.   
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3.2 Hugtakið skóli án aðgreiningar  

Hugtakið skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) er skilgreint af 

UNESCO (2005, bls. 11–13) sem ferli er einkennist af því að brugðist sé 

við mismunandi þörfum allra nemenda með því að stuðla að þátttöku 

þeirra í náminu, menningu, samfélaginu og að vinna gegn aðgreiningu og 

útilokun í námi. Í ferlinu felst að aðlaga skuli námsefni og aðferðir að 

ólíkum þörfum nemenda og leitast skuli þannig við að bjóða þeim þá 

menntun sem hæfir þeirra getu. Samkvæmt skilgreiningu UNESCO (2005, 

bls. 11–13) er útilokun frá þroskandi þátttöku í efnahagslegu, félagslegu 

og pólitísku menningarlífi eitt af stærstu vandamálum einstaklinga í 

samfélaginu í dag. Líta ber á þátttöku sem öfluga nálgun til að bregðast á 

jákvæðan hátt við fjölbreytileika nemenda og sjá einstaklinginn sem 

áhugaverðan en ekki sem vandamál.  

Mismunandi skilgreiningar eru uppi um skóla án aðgreiningar og 

misjafnt er hvaða merking er lögð í hugtakið. Ein skilgreining hér á landi 

er sú að ,,um sé að ræða röð kennslufræðilegra hugmynda og 

framkvæmda þar sem brugðist er við fjölbreytileika barna með 

ákjósanlegum kosti í skólastarfinu“ (Sigrún Arna Elvarsdóttir og Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2014, bls. 52). 

Aðra skilgreiningu má finna á heimasíðu Rannsóknarstofu um skóla án 

aðgreiningar (e.d) en þar segir að skóli án aðgreiningar sé í senn 

menntastefna sem byggir meðal annars á félagslegu réttlæti, á 

hugmyndum um lýðræði og manngildi og aðferð við skipulagningu á 

náminu, skólakerfinu og kennslu allra nemenda.  

Upphafið að þessari hugmyndafræði má rekja til vaxandi samstöðu um 

að börn og unglingar með ýmsar sérþarfir ættu að fá viðeigandi menntun í 

fullu samræmi við skólagöngu annarra barna.  

Í kjölfar þessarar þróunar var haldin alþjóðleg ráðstefna í Salamanca á 

Spáni árið 1994 um menntun fyrir alla, óháð atgervi. Þar komu saman 

fulltrúar 92 ríkistjórna og 25 alþjóðlegra samtaka, rúmlega 300 manns og 

var Ísland eitt þeirra landa. Svokölluð Salamanca yfirlýsing var samþykkt 

og undirrituð af þátttökulöndunum og fól í sér að taka upp þá meginreglu 

eða yfirlýsta stefnu að öll börn fengju jöfn tækifæri til menntunar í 

almennum skólum nema knýjandi ástæður væru til annars. Í þessu fólst 

einnig að vinna að því með kerfisbundnum hætti að greina sérþarfir 

nemenda fyrr og að bregðast við þeim (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, e.d.). 

Með skóla án aðgreiningar var því litið til þess að hann væri ,,tæki“ til 

að vinna gegn hugarfari mismununar milli fatlaðra og ófatlaðra 

einstaklinga. Meginhugmynd stefnunnar er að fötluðum séu tryggð sams 

konar réttindi og ófötluðum í öllu skólastarfi (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2001, bls. 14–15). Því var líka lýst yfir að taka þyrfti mið af 
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áhugasviði, þörfum og hæfileikum hvers nemenda og vinna út frá því 

skipulagða kennslu. Þannig gæti hver skóli fyrir sig lagað menntakerfi sitt 

að þessum fjölbreytileika með það að markmiði að taka mið af miklum 

mun nemenda með kennsluaðferðum sem henta hverjum og einum, án 

sérstakrar aðgreiningar (lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Eins og fram hefur komið þá skrifuðu íslensk stjórnvöld undir þessa 

stefnu og eru því fylgjandi Salamanca-yfirlýsingunni um að hvers konar 

réttindi skuli eiga við alla en takmarkist ekki við ófatlaða. Skólar eigi að 

vera án aðgreiningar, veita öllum menntun, vinna gegn hugarfari 

mismununar og bjóða þannig öll börn velkomin í almenna skóla (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2001, bls. 15).  

Samkvæmt skýrslu UNESCO (2005, bls. 20–21) felur þessi nálgun í 

sér að aðlaga þurfi menntakerfið og námsumhverfið til að geta brugðist 

við fjölbreytileika nemenda. Það er því um breytingarferli á öllum stigum 

að ræða og að breytingar komi mismunandi aðilum ólíkt fyrir sjónir. 

Hvernig til dæmis kennarar, nemendur, ríki og sveitarfélag upplifi 

breytingarnar er nauðsynlegt að vita til að skilja hvernig einstaklingar og 

hópar haga sér og bregðast við hver öðrum. Það að breyta skólakerfum 

þannig að þau verði án aðgreiningar snýst því um meira en bara að hrinda 

í framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar sem uppfyllir þarfir ólíkra 

nemenda, heldur snýst þetta einnig um að breyta menningu innan 

skólastofunnar, innan grunnskólanna og háskólanna. Það er mikilvægt að 

hafa það í huga að breytingarferlið að skóla án aðgreiningar byrjar oft 

smátt og snýst um að stíga yfir hindranir á borð við núverandi gildi og 

viðmið, skilningsleysi, skort á viðeigandi hæfni, takmarkaðar bjargir og 

óviðeigandi skipulag.  

3.3 Ólík sjónarmið: Aðgreining og sameining  

Eins og fram hefur komið felur hugmyndafræðin um skóla án 

aðgreiningar í sér að allir nemendur eigi að hafa möguleika á því að 

stunda nám við sitt hæfi innan hins almenna skólakerfis og í sínum 

heimaskóla, óháð fötlunum, skerðingum eða sérþörfum af nokkru tagi. Öll 

börn eiga rétt á því að fá bestu menntun sem völ er á en það er ekki 

sjálfgefið að börn með sérþarfir fái hana í almenna skólakerfinu.  

Hafdís Guðjónsdóttir (2008, bls. 160) segir hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar snúast um sveigjanleika, fjölbreytta kennsluhætti og 

hvetjandi námsumhverfi sem stuðlar að því að börn fái að vera fullgildir 

meðlimir í skólasamfélaginu án þess að reynt sé að breyta þeim til að þau 

falli betur inn í fjöldann. Hún telur skólakerfið í heild þurfa að vera undir 

það búið að taka á móti öllum nemendum og sinna þörfum þeirra á 

fullnægjandi hátt. Hafdís telur að viljinn sé til staðar til að takast á við 
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aðstæður nemenda með sérþarfir, það þurfi að líta á það sem verkefni 

frekar en vandamál annarra að leysa.  

Eins og áður hefur komið fram felur Salamanca-yfirlýsingin í sér 

skilaboð um hvað menntun og skólaganga skuli snúast um. En vandinn er 

sá að misjafnt er hvernig einstaklingar túlka hugmyndina, þar er ekki 

fjallað um neina ákveðna aðferð né heldur hvað skuli gera í skólum eða 

öðrum menntastofnunum nema með mjög almennum hætti (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011, bls. 114).  

Hér á landi byggir íslenska skólastefnan á þessari sýn og kemur það 

skýrt fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 43) þar sem talað er um 

að með skóla án aðgreiningar sé litið til grunnskóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi og að koma eigi til móts við náms- og félagslegar þarfir 

hvers og eins, óháð atgervi þeirra og stöðu.  

Wang (2009, bls. 154–156) skoðaði nokkrar fyrri rannsóknir sem 

fjallað hafa um kosti og galla skóla án aðgreiningar og sérskóla. Hún segir 

að í sérskóla fái nemendur með sérþarfir þann stuðning sem þurfi til að 

stuðla að frekari þroska, einstaklingsnámsskrá er gerð fyrir hvern og einn 

nemanda og þar eru nemendurnir að læra með sínum líkum sem þeir eiga 

oft í góðum félagslegum samskiptum við. Þar eru einnig kennarar með 

sérþekkingu sem geta komið betur til móts við þarfir þeirra. Ókostirnir 

sem nefndir voru samkvæmt Wang um sérskóla, voru að nemendur með 

sérþarfir væru ekki í sínum heimaskóla, væru ekki að vinna með sínum 

jafnöldrum og að í sérskóla væri hætta á því að þeir yrðu einangraðir þar 

sem þeir væru nánast eingöngu með fötluðum nemendum.  

Aftur á móti í skóla án aðgreiningar telur Wang að nemendur með 

sérþarfir séu að læra í sínum heimaskóla með krökkum úr hverfinu þeirra 

sem þeir þá oftast þekkja. Þar séu nemendur með sérþarfir að læra með 

jafnöldrum sínum og hafi frekar tækifæri á að læra almenna félagsfærni af 

því að umgangast ófatlaða. Hjá Wang kom fram að mjög fáar 

rannsóknanna sem hún skoðaði bentu til þess að það kæmi niður á 

námsárangri nemenda með sérþarfir að vera í almenna skólakerfinu. Þvert 

á móti sýndu flestar rannsóknirnar að þeim vegnaði jafn vel eða betur 

heldur en að vera í sérskóla. Hún segir ókostina vera þá að kennarar teldu 

sig ekki vera með þá þekkingu né hefðu tíma sem þyrfti til að koma til 

móts við þarfir nemenda með ýmsar fatlanir (Wang, 2009, bls. 154–156).  

Löngum hefur ríkt togstreita á milli mismunandi kennslufræðilegrar 

stefnumörkunar varðandi almenna námskrá og einstaklingsmiðað nám. 

Sem dæmi um það segir Norwich (2013, bls. 63) að það hafi tekið 

Bretland um þrettán ár að aðlaga námskrá sína að þörfum nemenda með 

mikla námserfileika því útfærsla og matstæki tóku ekki mið af sérþörfum 

nemenda í upphafi. Fræðimenn hafa viðurkennt að það séu hindranir í 

námskrárgerð skóla án aðgreiningar (Reid, 2009, bls. 106). Lagt er til að 

menntastofnanir horfi á einstaklinginn heildstætt, sérkenni hans og 
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fjölbreytni og að í skóla án aðgreiningar fái hann jöfn tækifæri. Annars 

vegar á að leitast við að auka nám og árangur allra nemenda innan 

bekkjarins og hins vegar er ætlast til þess að allir viðurkenni skóla án 

aðgreiningar fyrir alla. Hér má því segja að skóli án aðgreiningar geti 

verið ákjósanlegur í sambandi við jafnrétti en einnig verið ógnandi og 

valdið árekstrum milli þess að koma til móts við þarfir einstaklinga og 

koma til móts við þarfir allra (Reid, 2009, bls. 106).  

Mikilvægt er þegar ákveðið er hvort barn með fötlun eða sérþarfir fer í 

almennan skóla eða sérskóla að það sé gert út frá þörfum einstaklingsins. 

Ákvörðunin ætti að snúast um hvaða tækifæri eru í boði í 

námsumhverfinu og um tilgang skólagöngunnar í samfélaginu, þroska og 

sameiningu. Þegar hugmyndafræði skóla án aðgreiningar kom fram var 

það viðurkennt að það væri ekki alltaf möguleiki á því að hafa alla skóla 

algjörlega án aðgreiningar og að það væri ekki endilega alltaf besta eða 

eina lausnin eins og kom fram í rannsókn Diez (2010, bls. 173). Þar kom 

einnig fram að ef það væru ekki jöfn tækifæri fyrir allra virtist það leiða 

frekar til hindrana í allri þátttöku fatlaðra einstaklinga. Í sama streng tekur 

Norwich (2013, bls. 94–95) sem segir að það megi líkja því við rétttrúnað 

að gagnrýna stefnu skóla án aðgreiningar, sem er talin vera af hinu góða 

þar sem lögð er áhersla á tækifæri fyrir alla í samfélaginu.  

Hermína Gunnþórsdóttir (2010, bls. 11) segir að telja megi að ferlið frá 

útilokun til skóla án aðgreiningar hafi breytt menntaumhverfinu á Íslandi 

og eins í öðrum löndum.  Hún telur að tekin hafi verið skref bæði fram á 

við og afturábak sem endurspegli ákveðna tvíhyggju í viðhorfi til 

nemenda. Svo virðist sem þetta sjónarmið sé mjög ríkt og megi segja að 

það stjórni starfsháttum í skólum. Til þess að hugmyndafræðin um skóla 

án aðgreiningar eigi að ná fram segir Hermína að það þurfi að upplýsa 

kennara og veita þeim viðeigandi undirbúning til að þeir öðlist það 

sjálfstraust sem þurfi til að framkvæma þá sýn sem felst í 

hugmyndafræðinni. Hún segir einnig að það sem þurfi að breytast er 

hugsunarhátturinn að flokka nemendur og menntun þeirra í venjulega og 

ekki venjulega nemendur, þannig að starfshættir skóla einkennist ekki af 

þeim aðferðum sem leiða til útilokunar og hindrana nemenda til náms 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 11).  

Ólafur Páll Jónsson (2011, bls. 113–115) telur hugtakið skóli án 

aðgreiningar margrætt hugtak út frá hugmyndum um félagslegt réttlæti, 

jöfnuð, lýðræðislega þátttöku og réttindi. Hann telur að skólar eigi í vanda 

við að vera án aðgreiningar vegna þess að þeim eru ekki skapaðar þær 

kringumstæður sem tiltekin hugmyndafræði þarf til að geta orðið að 

veruleika. Hann telur að til þess að skólar án aðgreiningar geti orðið að 

veruleika þurfi hugmyndafræðin að verða ríkjandi hjá kennurum, 

menntayfirvöldum, foreldrum og nemendum. Ólafur segir að auðvelt sé að 

hrífast af hugmyndafræðinni en þrátt fyrir það hafi hún mætt andstöðu úr 
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ólíkum áttum eins og frá kennurum, sem er þá yfirlýsing um andstöðu við 

hugmyndina um skóla án aðgreiningar. Hann telur andstöðuna ekki vera á 

hugsjónina í yfirlýsingunni, það sé enginn á móti því að öll börn hljóti 

menntun heldur sé það frekar vegna þeirra kringumstæðna sem starfsfólki 

eru búnar.  

Það er því vandmeðfarið þegar ákveða skal hvernig mæta eigi þörfum 

nemenda með sérþarfir. Velta má fyrir sér af hverju það þurfi sérstaka 

reglugerð fyrir ákveðinn hóp nemenda í skóla án aðgreiningar, þar sem 

fjallað er um nám og kennslu allra nemenda í Aðalnámskrá grunnskóla.  

 

3.4 Lög, reglugerðir og alþjóðlegir samningar 

Það er ekki er langt síðan farið var að leggja áherslu á að fatlað fólk nyti 

sambærilegrar menntunar og ófatlaðir en í upphafi var einungis litið svo á 

að menntun þeirra væri til að gera einstaklingana vinnuhæfa. Með 

breyttum viðhorfum í þjóðfélaginu var farið að líta á þennan hóp fólks 

sem persónur með langanir og þrár og í kjölfarið var menntun fatlaðra 

viðurkennd. Í lögum frá 1974 er talað um að ríki og sveitarfélögum sé 

skylt að halda skóla fyrir öll börn í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir 

nemenda. Í 14. gr. laganna kemur fram ,,að hlutverk fræðslustjóra, í 

samvinnu við skólastjóra, skólalækni og sálfræðideild, sé að kanna hvort 

nemendur í fræðsluumdæminu eigi ekki samleið með öðrum nemendum 

sakir tornæmis, heyrnagalla, vanvitaháttar, málhelti sjóndepru eða blindu 

er torveldi eðlilegan námsferil þeirra“. Hlutverk hans var síðan að sjá til 

þess að þessir nemendur fengju kennslu við hæfi en það ákvæði kom fyrst 

fram í þeim lögum (lög um grunnskóla, nr. 63/1974).  

Það er svo í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem 

fullgiltur var fyrir Íslands hönd árið 1992 að í 23. gr. er fjallað ítarlega um 

réttindi allra barna til menntunar. Þar segir að aðildarríkin skuli tryggja að 

fötluð börn hafi aðgang að og njóti menntunar, þjálfunar og tómstundaiðju 

og að stuðlað sé að sem mestri félagslegri aðlögun og þroska þeirra bæði í 

andlegum og menningarlegum efnum (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins, 1992).   

Áherslan var á að almennir skólar tækju við öllum börnum, óháð 

líkamlegri, námslegri eða félagslegri stöðu þeirra og var skorað á 

stjórnvöld allra landa að binda í lög eða koma með yfirlýsta stefnu um að 

gefa öllum börnum tækifæri til að ganga í almenna skóla, nema knýjandi 

ástæður væru til annars. Einnig var horft til þess að með kerfisbundnum 

hætti væri hægt að greina sérþarfir nemenda fyrr og bregðast við þeim. 

Þar var líka horft til þess að í grunn og endurmenntun kennara, þar sem 

ekki væri aðgreining, fengju þeir fræðslu um kennslu nemenda með 
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sérþarfir. Einnig var lýst yfir að taka þyrfti mið af áhugasviði, þörfum og 

hæfileikum hvers nemenda við skipulag kennslunnar. Þannig gæti hver 

skóli fyrir sig lagað menntakerfið sitt að þessum fjölbreytileika með það 

að markmiði að geta tekið mið af miklum mun nemenda með 

kennsluaðferðum sem hentaði hverjum og einum, án sérstakrar 

aðgreiningar (lög um grunnskóla, nr. 91/2008).   

Í núgildandi reglugerð um nemendur með sérþarfir er að finna ákvæði í 

4. gr. um skyldur sveitarfélaga og réttindi nemenda í skóla án aðgreiningar 

um að komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra án tillits til 

líkamslegs eða andlegs atgervis. Þar kemur einnig fram að nemendur eigi 

rétt á að fá viðeigandi tækjabúnað, aðstöðu, aðlöguð námsgögn og kennslu 

sem stuðlar að sem bestri menntun, félagsþroska og sjálfstyrkingu 

(Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010).  

Eins og hér hefur komið fram hefur þróunin verið sú að fötluð börn 

eigi rétt á að sækja menntun innan almenna skólakerfisins og hefur þessi 

réttur verið ítrekaður hvað eftir annað í lögum og reglugerðum (Laufey 

Elísabet Löve, Rannveig Traustadóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2010, bls. 165). 

 

3.5 Þróun sérfræðiþjónustu fyrir fatlaða 

Samkvæmt lögum um fávitahæli og fávitastofnanir sem komu út 1936 og 

1967 var ,,unnið út frá því að hafa alla fávita inn á hælum þar sem rekið 

var í senn skólaheimili, hjúkrunarhæli og vinnuhæli til almennrar 

aðhlynningar og kennslu á þeim þætti sem myndi nýtast í vinnu“ (lög um 

fávitahæli, nr. 18/1936, lög um fávitastofnanir, nr. 53/1967).  

Í fyrstu reglugerð um sérkennslu (nr. 270/1977) kemur skýrar fram að 

grunnskólinn sé blandaður skóli og að meginstefnan markist af því að 

flestir nemendur stundi nám í almennum grunnskóla, fái sérkennslu og 

uppeldislega meðferð sem hæfir, í sem nánustum tengslum við almennt 

skólastarf og aðra kennslu.  

Nemendur eru eins ólíkir og þeir eru margir og það er skólans að þróa 

starfsaðferðir á þá leið að sérhver nemandi verði fullgildur þátttakandi í 

skólastarfinu og er það starfsfólks ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu að 

aðstoða skólann við að uppfylla þær skyldur. Því á tilgangur kennslunnar 

að vera sá sami fyrir alla nemendur óháð fötlun (Trausti Þorsteinsson, 

1995, bls. 84).  

Klínísk uppbygging sérfræðiþjónustu snýst því um að litið sé á þarfir 

nemenda sem vanda sem kalli á greiningar, sérúrræði og meðferð. Það er 

síðan foreldra, kennara og skóla að þiggja ráðgjöf sérfræðiþekkingarinnar. 

Uppbyggingin er því sú að valdið er hjá sérfræðingunum og nemandinn 
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miðpunkturinn en ekki samspil umhverfis og aðstæðna nemandans (Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 200).  

Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 46) er að finna 

kafla um sérfræðiþjónustuna og hlutverk hennar sem felst fyrst og fremst í 

því að efla grunnskólana sem faglegar stofnanir, starfshætti þeirra, styðja á 

fjölbreyttan hátt við starfsemina, leiðbeina og aðstoða starfsfólk skóla og 

foreldra með ráðgjöf og fræðslu.  

Samkvæmt Conoley og Gutkin (1995, bls. 210) hefur of mikil áhersla 

verið lögð á persónuleikakenningar sem og mat, greiningar og meðferð 

geðsjúkdóma meðan lítil áhersla hefur verið lögð á að styðja þá sem hafa 

áhuga á heildrænum breytingum. Þau telja þessar áherslur eflaust 

skiljanlegar en þær séu úreltar og ólíklegar til árangurs sérstaklega ef við 

viljum brjótast úr viðjum vanans sem sérfræðiþjónustan virðist vera föst í.  

Einnig segja þau að menntun og kennsla sé að breytast og hafi alltaf verið 

að breytast en að það sé ekki þar með sagt að þó menntun og kennsla 

breytist að þá muni sérfræðiþjónustan breytast með á jákvæðan hátt. Þau 

álíta að til dagsins í dag hafi breytingar á menntun og kennslu ekki haft í 

för með sér þær breytingar á sérfræðiþjónustunni sem taldar eru æskilegar. 

Conoley og Gutkin segja marga hafa einmitt bent á það, að þegar kemur 

að menntun þá virðist sem svo að því meira sem hlutir breytast því meira 

eru þeir eins.  

 

3.6 Skólaumhverfið, nám og kennsla   

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 42–43) er það hlutverk 

skóla að stuðla að  þroska og menntun allra nemenda og að hafa jafnrétti 

til náms sem grundvallarviðmið. Til að koma til móts við alla nemendur 

skólans er hægt að fara mismunandi leiðir og notast við ólíkar aðferðir til 

að ná settum markmiðum en grunnmarkmiðin eigi ávallt að vera þau sömu 

fyrir alla nemendur.  

Markmið laga um grunnskóla frá árinu 1974, nám við hæfi hvers og 

eins, hefur verið í lögum um grunnskóla æ síðan og eins í Aðalnámskrám 

grunnskóla. Í 2.gr. laganna um grunnskóla nr. 63/1974, nr. 49/1991 og nr. 

66/1995 kemur fram að haga skuli störfum grunnskóla í sem fyllstu 

samræmi við eðli og þarfir nemenda. Í lögunum um grunnskóla nr. 

91/2008 hefur orðið eðli verið fellt út og í stað þess er talað um að skólum 

beri að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda.  

Með þessum lögum um grunnskóla og gildandi Aðalnámskrá er 

styrkum stoðum rennt undir þá áherslu að nauðsynlegt sé að horfa á hvern 

og einn nemanda í nemendahópnum og að tekið sé mið af því að það sé 
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munur á milli þeirra (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 

31).  

Árið 1996 urðu áherslubreytingar á skipulagi til náms þegar 

sveitarfélögin tóku alfarið við rekstri leik- og grunnskóla hér á landi sem 

hefur leitt til aukins svigrúms grunnskóla til að þróast í ólíkar áttir hvað 

varðar kennsluhætti og hugmyndafræði. Þessar breytingar urðu til þess að 

dregið hefur úr þeirri einsleitni er íslenskir skólar hafa einkennst af 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 2–3). 

Í nútíma–þjóðfélagi er gerð krafa til kennara að þeir búi yfir 

fjölbreyttum hæfileikum og kunni skil á aðferðum sem henta öllum, geti 

byggt upp námsumhverfi og tækifæri sem hentar öllum með það að 

markmiði að ýta undir virka þátttöku allra (Florian og Linklater, 2010, bls. 

370; Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 78 og Norwich, 2013, bls. 78).  

Á undanförnum áratugum hefur víða um heim þróast fjölbreytilegar 

kennsluaðferðir og nýjar áherslur á kennsluskipulagi. Starfshættir sem 

taka mið af lögum um að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir hafa 

verið nefndir ýmsum nöfnum eins og námsaðlögun og einstaklingsmiðað 

nám (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 13).  

Carol Ann Tomlinson (2001, bls. 2–7) notar hugtakið differentiated 

instruction eða námsaðlögun, um náms- og kennsluskipulag sem tekur 

mið af misjöfnum þörfum nemenda. Námsaðlögun snýst um að finna 

mismunandi aðferðir fyrir nemendur þar sem námsefnið er aðlagað fyrir 

hvern og einn. Forsendan fyrir árangursríku námi er að nemanda finnist 

efnið áhugavert og að það skipti hann máli. Kennslan verður þá að henta 

hverjum nemanda fyrir sig út frá fyrri reynslu þar sem það hafa ekki allir 

sama skilning á hverju viðfangsefni í upphafi. Í kennslustofunni þarf 

kennarinn því að vera með einstaklingsmiðað innihald þar sem kennslan 

miðar að því hvað nemendur læra, hvernig nemendur skilja, skynja 

hugmyndir og upplýsingar og hvernig nemendur nýta þær og sýna það 

sem þeir hafa lært. Hún segir jafnframt að kennarar þurfi að gera sér grein 

fyrir því að kennslan eigi ekki að vera mismunandi fyrir hvern og einn 

nemanda. Því eigi kennslan ekki að byggjast á aðgreiningu, að nemendur 

séu teknir út úr bekk heldur eigi að horfa til að nemendur séu með ólíkar 

þarfir sem hægt sé að koma til móts við inn í kennslustofunni. Kennarinn 

getur skipt bekknum upp í minni hópa og einnig boðið uppá 

einstaklingsvinnu, allt eftir þörfum hvers og eins. Þetta snýst því um hinn 

gullna meðalveg þar sem kennarinn býður uppá fjölbreytta kennslu til að 

ná til allra nemenda og að hann geri ráð fyrir að nemendur hafi misjafnar 

þarfir. Kennarinn þarf því að skipuleggja kennsluna með það fyrir augum 

að nemendurnir geti valið mismunandi leiðir sem byggjast á misþungum 

verkefnum og ólíkum aðferðum til að nálgast viðfangsefnið. 

Námsaðlögunin á að snúast um gæði frekar en magn. Hún segir að 

kennarar þurfi að skipuleggja og framkvæma námstækifæri út frá 
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námsefninu og námsþroska nemenda til að geta komið til móts við þarfir 

þeirra og áhuga. 

Gerður G. Óskarsdóttir (2014, bls. 13) fjallar um hugtakið 

einstaklingsmiðað nám (e. individualised learning) og segir megináherslur 

í hugmyndafræðinni þær að námið eigi að byggjast á því að viðurkenna 

fjölbeytileika einstaklinganna. Áherslurnar eru að nemendum sé mætt þar 

sem þeir eru staddir, að nemendur fái tækifæri til að nýta hæfileikana sína, 

fái að hafa áhrif á nám sitt, að þeir búi yfir margvíslegri færni og að þeir 

fái ólík viðfangsefni. Hér eru því um svipaðar áherslur að ræða þar sem 

koma á til móts við þarfir ólíkra nemenda. Hermína Gunnþórsdóttir (2010, 

bls. 11) segir að það sé hlutverk kennara að tryggja að allir nemendur fái 

menntun sem tekur mið af hæfileikum þeirra. Hún segir einnig að viðhorf 

kennara og kennslustíll fléttist saman við hinn venjulega nemanda, stöðluð 

form og hefðbundna sýn á menntun.  

Í þessu samhengi er vert að skoða rannsóknina Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 29 

og 324). Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða starfshætti í 

íslenskum grunnskólum, kennsluhætti, nýtingu námsumhverfis, nám 

nemenda, stjórnun, skipulag skólanna, viðhorf til skólastarfsins og tengsl 

skóla við foreldra og grenndarsamfélagið. Foreldrar, nemendur og 

starfsmenn í 20 grunnskólum í fjórum sveitarfélögum tóku þátt í 

rannsókninni og var gagna safnað með spurningakönnunum, viðtölum, 

vettvangsathugunum og skriflegum gögnum frá grunnskólunum. 

Rannsakendur skoðuðu meðal annars viðhorf foreldra og starfsfólks skóla 

til einstaklingsmiðaðs náms og benda niðurstöður til þess að þessir tveir 

hópar hafi ákveðnar efasemdir um hversu vel kennarar skipulegðu 

skólastarfið í anda hugmyndafræðinnar um einstaklingsmiðað nám. Í 

þessu sambandi kom fram að um helmingur foreldra og ríflega helmingur 

fagmenntaðra kennara, flestir í yngri kantinum, efuðust um að 

grunnskólakennarar fengju nægan tíma til að geta undirbúið sig á þann 

hátt að geta komið til móts við þarfir allra nemenda sinna. Kennsluhættir 

virtust miðast við bekkjarheildina eða hóp frekar en stöðu hvers nemanda.  

Margt hefur verið skrifað um nám án aðgreiningar og hvernig kennslan 

eigi að fara fram og eru því til ýmsar hugmyndir um hvernig best sé að 

framkvæma það. Það er ekki til nein ein formúla sem segir hvernig best sé 

að vinna eftir hugmyndafræðinni og kemur það fram hjá Thomas og 

Loxley (2007, bls. 8) sem segja að kenningar og líkön um kennslufræði 

hafi ekki hjálpað sem skyldi við að skilgreina af hverju nám ákveðins 

hóps nemenda fer ekki fram með eðlilegum hætti. Þegar verið er að 

ákveða hvernig eigi að koma til móts við þarfir nemenda í skóla án 

aðgreiningar þurfi að byggja ákvarðanirnar á almennri skynsemi, út frá 

okkar eigin tilfinningum og út frá þekkingu okkar og reynslu til að það 

verði að veruleika.   
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3.7 Hlutverk kennara  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 43) segir að skólum sé ætlað að 

setja sér stefnu meðal annars um hvernig þeir ætli að bregðast við 

námshópum með fjölbreyttar þarfir. Það er síðan skólastjórnenda að 

ákvarða hvaða húsnæði skuli nýtt, hverjir séu ráðnir til kennslu þessara 

nemenda og hvernig raðað sé í hópana. Síðan þurfa stjórnendur að gera 

ráðstafanir um viðbótastuðning fyrir þá nemendur og kennara sem þess 

þurfa. Hver kennari fyrir sig á síðan að ákveða kennsluáætlun og 

kennsluhætti fyrir sinn hóp ásamt námsefni og vinna námskrá fyrir 

nemendur með sérþarfir sem og aðra í hópnum. Þær kennsluaðferðir sem 

kennrar nýta sér þurfa að taka tillit til nemenda með sérþarfir (Gretar L. 

Marinósson og Auður B. Kristinsdóttir, 2004, bls. 42–44).  

Það er því að mörgu að hyggja fyrir kennara sem margir telja 

lykilmanneskjurnar í skólaumhverfinu. Kennarar eru taldir sinna mörgum 

hlutverkum, eins og að þekkja og geta notað ýmsar aðferðir við kennslu, 

kunna skil á mörgum hugtökum og hugmyndum um kennslu, vera 

meðvitaðir um endurmenntun og nýjungar og í sífelldri leit að 

lausnamiðuðum aðferðum til að koma til móts við ólíkar aðstæður í 

skólastofunni (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, 

Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999, bls. 65).  

Norwich (2013, bls. 84 og 90) segir að þar sem kennsla í skóla án 

aðgreiningar blómstri megi greina ákveðin einkenni í starfsemi hans. Þar 

má nefna skýr hlutverk og tengsl milli fagaðila, merkingarbærar 

einstaklingsáætlanir og jákvæð viðhorf kennara í garð skóla án 

aðgreiningar. Einnig félagsleg tengsl, jákvæð jafningjasambönd og 

fullnægjandi úrræði. 

Í ljósi þess sem rakið er hér á undan er fróðlegt að líta til ETAI 

rannsóknarinnar (Enhancing teachers’ ability in inclusion) sem byggist á 

samvinnuverkefni skólafólks frá Íslandi, Spáni, Portúgal og Austurríki. 

Þar voru skoðaðir skólar sem höfðu náð góðum árangri í námi án 

aðgreiningar fyrir nemendur, fatlaða sem ófatlaða. Þátttaka nemenda í 

félagslífi innan og utan skóla var eitt af níu þemum rannsóknarinnar. Þar 

voru kennarar í lykilhlutverki við að skapa námsumhverfi sem stuðlaði að 

samskiptum og samvinnu bæði innan og utan skólans. Þar kemur fram að 

það sé kennarans að skapa aðstæður fyrir alla nemendur til að öðlast og 

þróa ákveðna færni sem þarf til að vinna á uppbyggjandi hátt með öðrum. 

Með því að skipta nemendum í hópa út frá fjölbreyttum og misjöfnum 

þörfum þeirra er stuðlað að félagslegri virkni allra á yfirborðinu en frekari 

vinna síðan gerð út frá þörfum hvers og eins. Hlutverk skólans er yfirleitt 
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innan veggja hans en þegar ástæða þykir þá er komið að samstarfi við 

foreldra með skipulagningu á félagslífi utan skólans. Það er í tilfellum þar 

sem nemendur eiga í verulegum erfiðleikum með að mynda tengsl við 

aðra (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 144–145).   

Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2010, bls. 1, 11–13) 

skoðuðu hvernig fimm grunnskólar á Íslandi skipuleggja og framkvæma 

stefnu um skóla án aðgreiningar og segja frá því að brugðist hafi verið við 

stefnu yfirvalda með umræðu um málaflokkinn og aukinni samvinnu 

starfsfólks. Þær leiðir og úrræði í námi og kennslu sem voru notaðar voru 

verklegar æfingar, leiklist, samvirkt nám, leitaraðferðir og 

upplýsingaöflun. Einnig voru umsjónarkennarar í miklu samstarfi við 

sérkennara sem bæði tóku nemendur úr bekkjum og voru inn í bekkjum. 

Þeir nemendur sem teknir voru út úr bekkkjunum í sérkennslustofu voru 

fjölfatlaðir eða með miklar sérþarfir. Það var gert þar sem talið var að 

þessir nemendur þyrftu sértæka námslega og/eða líkamlega þjálfun sem 

kennnarar töldu að ekki væri hægt að veita í almennum kennslustofum. Þó 

kom fram hjá þeim að skólarnir reyndu af fremsta megni að framfylgja 

lögum um rétt nemenda í skóla án aðgreiningar með því að koma til móts 

við félagslega hlutdeild þeirra í námshópum og með því að hver nemandi 

hefði svonefndan heimabekk. Þar fengu þessir nemendur að taka þátt í 

félagslegu starfi bekkjarins eins og á árshátíðum, bekkjarskemmtunum og 

hátíðum með þátttöku foreldra. Samkvæmt þeim Jóhönnu Karlsdóttur og 

og Hafdísi Guðjónsdóttur var námsleg aðild nemenda með sérþarfir sú að 

í nokkrum tilfellum voru þeir að vinna að sama viðfangsefni og aðrir 

nemendur í para- eða hópvinnu en þó var algengara að nemendurnir væru 

í einstaklingsvinnu inn í bekk með sérkennara eða stuðningsfulltrúa.  

Downing (2005, bls. 73–80) bendir á að kennarar þurfi að nota 

umhverfið betur og sjá tækifærin til að kom því fyrir að allir nemendur fái 

tækifæri á að vinna saman til að efla alla jafnt. Hún telur það gerlegt með 

því að skipta þeim í námshópa, félagahópa sem oft á tíðum er áhrifameira 

því þá eru þau að vinna saman að því að finna ákveðið efni í bókum eða 

tímaritum sem geti leitt til þess að nemendur með sérþarfir fái tækifæri til 

að tjá sig. Á þennan hátt telur Downing að hægt sé að koma í veg fyrir að 

þeim nemendum sé hjálpað án þess að þau fái tækisfæri á að reyna sjálf. Í 

sama streng taka Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin 

Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West (1999, bls. 170) sem segja að 

mikilvægasta markmið skólastarfs sé að auka félagsþroska nemenda og 

það sé gert með því að efla færni þeirra í samvinnu og samskiptum við 

aðra, óháð aldri eða þroska.  

Þó er mikilvægt að kennarar séu sáttir við að kenna nemendum með 

sérþarfir innan bekkjarins og hafi ákveðna þekkingu til að koma til móts 

við þá en viðhorf þeirra til kennslu án aðgreiningar skiptir sköpum 

(Downing, 2005, bls. 75).  
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Undir þetta tekur Norwich (2013, bls. 81) sem telur einnig að 

sjónarhorn kennara skipti sköpum og að þeir verði að hafa það hugfast að 

allir nemendur geti lært en ekki bara sumir. Hann segir að kennarar þurfi 

að líta svo á að með því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir þá nýtist það 

oft öllum nemendum því líklegt sé að allir geti notið góðs af því eins og til 

dæmis sjónrænu dagskipulagi. 

Florian og Linklater (2010, bls. 382) segja mikilvægt að þegar 

kennarar fái nemendur með sérþarfir inn í bekkinn hjá sér séu þeir ekki 

búnir að ákveða hvaða getu nemendur hafa og útiloki að þeir ráði við það 

námsefni sem unnið er með hverju sinni. Valeo (2008, bls. 8) telur að 

jákvæð viðhorf dugi þó ekki til þegar takast á við mismunandi getu 

nemenda í bekknum því oft á tíðum er reynsla kennara af því að skapa 

öllum nemendum, óháð hömlunum, þörfum, væntingum og áhuga þeirra 

það námsumhverfi sem hentar, þrautin þyngri. Hún segir aðstæður í senn 

fyrirsjánlegar og ófyrisjánlegar og að kennarar hafi oft ekki nógu mikinn 

stuðning eða þekkingu til að takast á við þær.  

Það sem oft hefur verið nefnt í því sambandi samkvæmt ýmsum 

fræðimönnum er að kennarar upplifi oft skort á tíma til að geta komið til 

móts við nemendur með sérþarfir þar sem þeir telja að það fari of mikill 

tími eða athygli í að sinna þeim, bekkir séu of fjölmennir  og lítil aðstoð í 

boði. Ákveðnar rannsóknarniðurstöður hafa einnig sýnt að áhyggjuefni 

kennara virðast felast í því að geta ekki haldið áætlun sem vinna á eftir 

vegna of mikils tíma sem fari í það að vinna með fötluðu nemendunum. 

Út frá þessum breytingum virðist sem álag á kennara hafi aukist 

(Kilanowski-Press, Foote og Rinaldo, 2010, bls. 45; Sólveig Karvelsdóttir, 

2004, bls. 109 og Valeo, 2008, bls. 14–15).  

Þrátt fyrir það sýna rannsóknir að kennarar telji börn með sérþarfir 

hafa gott af því að umgangast ófatlaða nemendur í skólaumhverfinu 

(Blecker og Boakes, 2010, bls. 444).   

Hafdís Ingvarsdóttur (2004, bls. 479) telur að þó grunn- og 

endurmenntun kennara verði efld dugi það skammt ef andrúmsloftið sem 

þeir starfa í vinni á móti hugmyndum um skóla án aðgreiningar. Horfa 

þurfi til þess að það þurfi að breyta kennsluháttum, viðhorfi og 

starfskenningum kennara. En til að það gerist þarf að skoða og vinna með 

starfskenningar kennara og einnig að taka þurfi á þeim þáttum sem móta 

kenningarnar. Samkvæmt Hafdísi virðist reyndin vera sú að ekki sé verið 

að hvetja kennara eða umbuna þeim fyrir að vilja fara út í að breyta starfi 

sínu og meðan svo sé megi telja það ólíklegt að þeir taki upp kennsluhætti 

sem þeir þekki ekki né hafi neina fyrirmynd af.  

Það er undir kennurum sjálfum komið að innleiða þróunar- og 

nýbreytnistörf í skólaumhverfinu, þeir bera ábyrgðina. Það er síðan 

aðstæður í skólanum og sá stuðningur sem kennara fá sem hefur áhrif á þá 
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þróun (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur 

H, Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999, bls. 22).  

Umfram allt telur Kristján Kristjánsson (1991, bls. 5) að kennarar megi 

ekki gleyma því að þeir eru að fást við nemendur sem hafa ólík fjöll að 

klífa sem þurfa ýmiskonar aðhlynningar við. Hann telur að líta skuli svo á 

að sérhæfileikar hvers nemanda eigi að bæta veikleika hinna upp því 

nemendur eiga ekki að búa yfir sömu göllum og kostum. Kennarar eiga 

því að hafa það hugfast að skólinn eigi að vera þroskamiðstöð 

nemendanna og að þeir sjálfir eigi að vera þroskaþjálfar í hinni víðtækustu 

merkingu. Það er því kennarana að styðja nemendur að þeirri þroskaleið 

sem hver nemandi kýs að velja sér til að leysa af hendi verkefni sín af alúð 

og þrauseigju.   
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4. Félagsfærni nemenda 

Hér verður fjallað um félagsfærni fatlaðra nemenda. Áhersla verður lögð á 

að skilgreina hugtökin þátttöku, samskipti og vináttu fatlaðra.  

 

4.1 Félagsleg þátttaka nemenda  

Hugtakið þátttaka (e. participation) samkvæmt skilgreiningu European 

agency for development in special needs education (2011, bls. 27–28) 

felur í sér að nemandi sé viðurkenndur sem hluti af skólasamfélaginu. Það 

felst í því að nemandinn taki fullan þátt í allri starfsemi innan skólans, sé 

virkur og taki þátt í þeim venjum sem tíðkast innan samfélagsins. Nokkur 

lykilatriði er að finna um þátttöku svo sem hvað barnið aðhefst, hvernig 

flest börn haga sér og hvaða starfsemi hefur forgang hjá þeim félagslega 

og námslega. Þetta þýðir að sá sem tekur þátt í því sem tíðkast og lætur sig 

það miklu varða telst vera þátttakandi. Hann þarf að taka virkan þátt með 

öðrum, hegða sér samkvæmt því sem á sér stað og vera fær um að tengjast 

öðrum. Einnig þarf einstaklingurinn að sýna jákvæð viðbrögð gagnvart 

öðrum, sýna tilfinningalega þætti í samskiptum og að vera fær um að 

skilja aðra. Út frá þessum skilgreiningum þá snýst þátttaka ávallt um 

ákveðna starfsemi sem þjónar sameiginlegum tilgangi, það er þeim 

venjum sem tíðkast í samfélaginu. Með daglegri þátttöku í ýmsum 

viðfangsefnum öðlast fólk leikni, tengist samfélaginu og öðrum og finnur 

tilgang í lífinu.  
Skilgreining Piaget (1973, bls. 157) á hugtakinu þátttaka er sú að 

samband sé frumstæð hugsun sem er til staðar milli tveggja vera eða 

tveggja fyrirbæra og sé að hluta til samskonar eða hafi áhrif á 

hvorttveggja, þrátt fyrir að það séu engin staðbundin tengsl eða 

skynsamleg orsakatengsl þar á milli. Piaget telur að hugmyndir barns um 

þátttöku séu öðruvísi en hugmyndir frumstæðrar hugsunar, en hugmyndir 

beggja eru þó áþekkar. Nota má hugtakið töfrar (e. magic) yfir það þegar 

einstaklingurinn telur að hann geti notað þátttöku til þess að hafa áhrif á 

raunveruleikann.  

Snæfríður Þóra Egilson (2008, bls. 169) telur virka þátttöku í hinum 

ýmsum viðfangsefnum vera forsendur náms og þroska. Hún telur að börn 

geti aukið við þroska sinn og styrkt sjálfsmyndina með þátttöku í 
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viðfangsefnum sem fela í sér hæfilega ögrun. Samkvæmt Snæfríði felur 

þátttaka í sér framkvæmd, upplifun og sjálfræði við þær aðstæður sem um 

ræðir en segir að mikilvægt sé að hafa það í huga að meira er ekki 

endilega betra og það þurfa ekki allir að gera eins. Hún telur að 

einstaklingar geti upplifað sig sem fullgilda þátttakendur þrátt fyrir að 

óhefðbundnar leiðir séu farnar til að takast á við viðfangsefnin, eins og 

með aðstoð eða verkefni sem eru aðlöguð að þeirra hæfileikum.  

Samkvæmt Dóru S. Bjarnason og Gretari L. Marinóssyni (2007, bls. 

55) er virk og fullgild þátttaka lykilhugtak í ljósi þess að vitund 

einstaklingsins um að hann sé þátttakandi sé forsenda fyrir tilvist 

samfélagsins. Þau telja mikilvægt að einstaklingurinn sé þátttakandi í 

hefðbundinni rútínu í umhverfinu, félagslega og menningarlega.  

Boer, Pijl og Minnaert (2010, bls. 166) segja að félagsleg þátttaka 

snúist um fjóra þætti sem eru jákvæð samskipti milli fatlaðra og ófatlaðra, 

að fatlaðir séu samþykktir af bekkjarfélögum, vinskapur milli fatlaðra og 

ófatlaðra og skilningur fatlaðra á að þeir séu samþykktir af skólafélögum. 

En samkvæmt Boer, Pijl og Minnaert þá virðast nemendur með sérþarfir 

eiga erfitt með félagslega þátttöku meðal bekkjarfélaga þar sem þeir séu 

sjaldan samþykktir af þeim. Þeir telja að nemendur með sérþarfir virðist 

eiga fáa vini og séu sjaldan ein af bekkjarheildinni.  

Flest allt sem við gerum í daglegu lífi er byggt á uppraðaðri afþreyingu 

sem þjónar sameiginlegum tilgangi, það er að segja, að halda rútínunni. 

Þrátt fyrir að hún sé mjög einstaklingsbundin þá hefur hún tilhneigingu til 

þess að vera mikilvæg bæði félagslega og menningarlega fyrir alla. Ein 

leið til að lýsa þátttöku er að skoða upp að hvaða marki barnið tekur 

virkan þátt í rútínunni með öðrum eins og fjölskyldu eða samfélagi. 

Þátttaka í aðstæðum í lífinu eins og skóla eða tómstundum er skilgreind 

eftir því í hvaða samfélagi barnið býr. Þátttakan getur einkennst af 

skipulagðri afþreyingu sem leitt getur einstaklinginn að persónulegum og 

auknum þroska. Að vera þátttakandi getur því stuðlað að betri líkamlegri 

heilsu, þróun á hæfni, getu, ánægju og vellíðan. Eftir því sem þátttakan er 

betri eru meiri líkur á að ná settum markmiðum. Öll menntakerfi lýsa 

slíkum markmiðum í námskrám sínum eða öðrum stefnumótandi skjölum. 

Þannig er þátttaka í ýmsum athöfnum tengd því að ná ákveðnum 

markmiðum (European agency for development in special needs 

education, 2011, bls. 28–29). 

Í rannsókn Gretars L. Marinóssonar, Atla Lýðssonar, Birnu H. 

Bergsdóttur, Dóru S. Bjarnason, Elsu Sigríðar Jónsdóttur, Hrannar 

Pálmadóttur o.fl. (2007, bls. 283)  er þátttaka nemenda með þroskahömlun 

meðal annars skoðuð, hversu mikil eða lítil samskipti séu við önnur börn 

og hvort samskiptin fari batnandi eða vaxandi með aldrinum. Þau komast 

að þeirri niðurstöðu að það séu hlutfallslega fá börn með þroskahömlun 

sem eiga mikil eða vaxandi samskipti við önnur börn í almennum 
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bekkjum en aftur á móti virtust börn í sérdeildum og sérskólum eiga vini 

þar. Einnig kom þar fram að með auknum aldri minnkuðu samskiptin í 

almennum bekkjum en bæri minna á því í sérdeildum. Samskiptin virtust 

vera meira í áttina að afskiptaleysi milli fatlaðra og ófatlaðra nemenda en 

lítil neikvæð samskipti. Þau velta fyrir sér hvort afskiptaleysið sé 

vísbending um jákvætt eða neikvætt umburðarlyndi. Eða er staðan sú að 

ekki sé eftir þeim tekið í almenna skólakerfinu, að þessir nemendur séu 

bara þarna? 

Rannveig Klara Matthíasdóttir, Amelía Björnsdóttir og Dóra S. 

Bjarnson (2013, bls. 66) segja það samræmast stefnu skóla án 

aðgreiningar að veita nemendum sérstaka þjálfun til að bæta ákveðna 

færni í öðrum aðstæðum en í skólastofunni. Hins vegar samræmist það 

ekki stefnunni að það séu ávallt sömu nemendurnir sem séu í öðru rými 

þar sem þeir fái sína almennu kennslu. Þetta geri það að verkum að þessir 

tilteknu nemendur nái litlum tengslum við bekkinn og bekkjarfélaga. Slíkt 

fyrirkomulag geti leitt til aðgreiningar frá þátttöku í skólasamfélaginu, 

útilokunar og  höfnunar. Í sama streng tekur Snæfríður Þóra Egilson 

(2008, bls. 169) sem segir að ef nemendur eru ekki virkir þátttakendur eigi 

þeir á hættu að finna fyrir vanmætti og vanlíðan sem getur stuðlað að 

félagslegri einangrun og óöryggi.  

Í rannsókn þeirra Frostad og Pijl (2007, bls. 16) kemur fram að börn 

sem ná ekki þessari hæfni muni eiga í erfiðleikum með að eiga í 

samskiptum og að tengjast öðrum. Þau virðast upplifa erfiðleika í leik og 

starfi og að læra með öðrum börnum, sem getur oft endað í einhvers konar 

einangrun. Í skólum eiga þessi börn á hættu að vera hunsuð eða hafnað þar 

sem þau ná ekki að öðlast aðild að hópum eða eignast vini. Áhrifin af 

einangrun vegna þessa hefur mikið verið rætt um. Frostad og Pijl telja að 

höfnun af hálfu jafnaldra geti tekið frá börnunum það að finnast þau 

tilheyra hópi í skólanum og geti komið í veg fyrir félagslegar upplifanir 

sem telst slæmt hvað varðar sjálfsmyndina, sjálfstraustið, hvatningu og 

velgengni í skóla. Þeir Frostad og Pijl segja að það sé langt frá því að vera 

auðvelt að breyta svona félagslega einangraðri stöðu. Skortur á tengingu 

við aðra jafnaldra endi oft í takmarkaðri æfingu í félagshæfni og þeirri 

hæfni sem er við hæfi og verði þess vegna ekki lærð hjá þessum börnum. 

Þetta geti augljóslega leitt til enn minni hæfni félagslega.  

 

4.2 Samskipti fatlaðra og ófatlaðra nemenda 

Hugtakið samskipti (e.communication) er skilgreint samkvæmt 2.gr. 

samningsins um réttindi fatlaðs fólks (e.d.) þannig: 
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Samskipti merkir meðal annars tungumál, sýningu texta, 

blindraletur, samskipti með snertingu, stórt letur og 

aðgengilega fjölmiðla, einnig samskiptaaðferðir, -leiðir og -

form sem auk þess að vera ritað mál, heyranleg boð, auðskilið 

mál og upplestur eru bætt og óhefðbundin, þ.m.t. aðgengileg 

upplýsinga- og samskiptatækni.  

 

Gefen, Geri og Patavastu (2007, bls. 3) hafa einnig skilgreint hugtakið  á 

þá leið að samskipti sé félagsleg athöfn þar sem þau snúast ekki eingöngu 

um orðaskipti heldur feli í sér sterk félagsleg skilaboð sem geta verið 

túlkuð og einnig mistúlkuð en það fari eftir menningarlegu samhengi 

viðmælandans og hlustandans. 

Fræðimennirnir Piaget og Vigotsky komu fram með kenningar um 

hvernig vitsmunaþroski einstaklinga hefði áhrif á það að eiga í 

samskiptum við aðra. Þá greindi á um hvar drifkraftinn væri að finna en 

Piaget taldi að drifkraftinn væri að finna innra með einstaklingnum. Hann 

taldi það snúast um eðlislæga forvitni eða löngun einstaklingsins til að 

skilja umheiminn. Þannig væri samvinna og félagsleg samskipti það sem  

skapaði þekkinguna. Vigotsky taldi hins vegar drifkraftinn koma utan frá 

eða í námsferlinu. Þar eru málleg tjáskipti mikilvæg en Vitgotsky taldi 

tungumálið mikilvægt fyrir vitrænan þroska einstaklingsins. Vitgotsky 

taldi einstaklinga læra í samskiptum við þá sem stæðu þeim framar í 

hugsun sem geta verið foreldrar eða kennarar (Good og Brophy, 2003, bls. 

408–413).  

Downing (2005, bls. 1–4) telur hugtakið samskipti einnig lykilinn að 

þekkingu vegna þess að mikið af því sem við lærum, lærum við í 

samskiptum við aðra og í hvert skipti sem tvær persónur koma saman geta 

samskipti átt sér stað. Þannig fela samskipti í sér samkvæmt Downing að 

einstaklingur kemur boðum til skila til annars aðila sem mótttekur þau, 

túlkar og gagnkvæmur skilningur á sér stað. Að geta rætt saman á 

jafningjagrundvelli við annan einstakling telur Downing nauðsynlegan 

þátt í félagslegum samskiptum. Við þessar aðstæður virðist ekki vera nein 

krafa um að einstaklingurinn þurfi að búa yfir ákveðinni þekkingu, heldur 

snúist þetta um merkingu orðaskiptanna samkvæmt Downing.  

Mindess (1999, bls. 20) segir að hvernig fólk skilji skilaboð sem og 

skilyrðin, merkingu þeirra, þær aðstæður sem skilaboðin eru send úr, 

hvernig þau eru túlkuð og skilin ákvarðist af menningarlegum forsendum. 

Þau skilaboð sem ekki eru send fela einnig í sér ákveðna merkingu. 

Samskiptum má líkja við kóðuð skilaboð sem viðtakandi þarf að afkóða til 

að öðlast skilning á. Hjá flestum einstaklingum gengur þetta án teljandi 

mistaka en ef þeir sem eiga í samskiptum hafa ólíkan bakgrunn er hætta á 
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að skilaboðin séu mistúlkuð af viðtakandanum. Því skiptir menningarlegur 

bakgrunnur þeirra sem eiga í samskiptum máli.  

Í bókinni Teaching Communication Skills to Students with Severe 

Disabilities segir Downing (2005, bls. 78) að grunntilgangur samskipta sé 

að öðlast félagsleg tengsl við aðra manneskju, hvernig það lýsir sér fer 

eftir aldri, kyni, menningu og manngerð hvers og eins. Downing fjallar 

um það að samskipti eigi sér stað í öllu umhverfi svo framarlega sem þar 

séu félagsleg tengsl. En þó er það svo að misjafnt er hvernig umhverfi 

nemenda stuðlar að betri samskiptum. Það þarf tvær manneskjur til að 

eiga samskipti og þess vegna er jafn mikilvægt að meta félagslega 

umhverfið sem þau eru í hverju sinni eins og að meta samskiptahæfni 

nemendanna (Downing, 2005, bls. 67).  

Í gegnum allan grunnskólann eru börn að læra ákveðna skólafærni og 

eru tækifærin til samskipta því mikil á hverjum degi. Börnin eru að tjá sig 

í matsalnum, frímínútunum og inni í kennslustofunni en það fer þó eftir 

kennaranum hversu mikið það er. Í kennslustofunni eru möguleikar á að 

hvetja til samskipta sem gefur nemendum með sérþarfir frekari tækifæri til 

að taka þátt í samskiptunum og að fá aðstoð í því sem verið er að gera. 

Þannig öðlast nemendur með sérþarfir færni í að taka ákvarðanir, segja 

sína skoðun og að skilja athugasemdir frá öðrum en það er það sem 

nemendur með sérþarfir þurfa að læra (Downing, 2005, bls. 80).  

Í rannsókn Frostad og Pijl (2007, bls. 15–16) sem gerð var í Noregi og 

fjallar um félagsleg samskipti nemenda með sérþarfir borið saman við 

nemendur sem ekki teljast hafa sérþarfir, kemur fram að nemendur með 

sérþarfir geta átt í erfiðleikum með að byggja upp sambönd við jafnaldra 

sem hafa þroskast á eðlilegan hátt. Þeim var lýst sem nemendum sem eiga 

sérstaklega á hættu á að þróa með sér ófullnægjandi félagsleg samskipti. 

Sum af þeim virtust ekki hafa líkamlega getu, þau skynjuðu ekki og höfðu 

ekki vitsmunalega getu til þess að læra þá félagslegu færni sem er þeim 

nauðsynleg. Einnig kom fram í rannsókninni að ef nemendurnir sýndu 

afbrigðilega hegðun virtist það koma í veg fyrir að jafnaldrar hefðu 

samskipti við þá og tengdust þeim. Þeir bentu á að nemendur með 

sérþarfir virtust eiga erfitt með að aðgreina orsakir frá afleiðingum. 

Skortur á viðeigandi færni var talin ein af orsökum lítilla félagstengsla, en 

nemendur sem eiga fáar félagslegar upplifanir sem innihalda að auki ekki 

mikinn ávinning, eru líklegri til að verða með vanþróaða félagshæfni. 

Frostad og Pijl telja jafnframt að þó nemendur með sérþarfir hafi getu til 

þess að læra félaglega færni sem á við þeirra aldur, þá séu tækifærin til 

þess að nota hana fá en reyndin sé sú að nemendur sýni að þeir vilja 

tengjast jafnöldrum sínum.  

Í rannsókn Frostad og Pijl (2007, bls. 15–16) var einnig fjallað um að 

nemendur með sérþarfir gætu átt í erfiðleikum með að byggja upp tengsl 

við jafnaldra og því væri mikilvæg skilyrði fyrir þróun á tengslunum að 
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hafa aldurshópinn á þann hátt að þau hefðu viðeigandi færni. Þeir telja að 

viðeigandi færni hjá nemendunum mikilvæga til þess að þróa jákvæð 

sambönd við jafnaldra. Þetta geti verið skilgreint sem lærð ásættanleg 

félagslega hegðun sem geri manneskju kleift að eiga skilvirk samskipti við 

aðra og til þess að forðast svörun sem eru félagslega 

óviðunandi/ósamþykkt.  

Þeir Frostad og Pijl vitna í Hartup (1989) sem fjallar um tvo póla í 

samskiptum, lárétt og lóðrétt tengsl. Lóðrétt tengsl eru oftast mynduð við 

einhverja sem eru með meiri vitneskju og meiri völd. Börn eiga t.d. í 

svoleiðis samböndum við foreldra eða kennara. Lárétt tengsl eru mynduð 

við félaga sem eru taldir jafningjar, oftast jafnaldrar. Þessi sambönd við 

jafningja eru mjög mikilvæg varðandi þroska barnanna. Börn læra þessa 

hæfni með því að herma eftir öðrum, með því að prófa sig áfram og gera 

mistök og með því að notast við leiðbeiningar frá þeim sem hafa meiri 

reynslu. Að læra félagslega hæfni er ekki eitthvað sem er gert einungis 

einu sinni. Hæfnin til að eiga í samskiptum og tengja við önnur börn er 

mismunandi eftir því hvort þau eru í leik-, grunn- eða framhaldsskóla eða 

snemma á unglingsárunum (Frostad og Pijl, 2007, bls. 15–16). Þeir segja 

að með því þjálfa upp þessa hæfni með nemendum með minni félagslega 

færni megi almennt sjá árangur í fyrir og eftir prófunum, en langtíma 

áhrifin eru oftast vonbrigði. Eftir fjóra til fimm mánuði er hæfnin sem var 

nýlega lærð strax farin að dofna. Ein skýring á því að langtíma áhrifin séu 

vonbrigði er að þrátt fyrir að þau séu nýbúin að læra þá hæfni sem er 

nauðsynleg þá virðist þeim ekki takast að eiga í samskiptum og tengja við 

jafnaldra. Þetta virðist ekki vera vegna þess að þeim tekst ekki að verða 

“meistarar“ í því sem þarf til, heldur sé það út af því að jafnaldrarnir hafa 

ekki breytt sínu viðhorfi og hegðun segja Frostad og Pijl. Þrátt fyrir að 

nemendum hafi verið kennd ákveðin hæfni virðist hún ekki hafa áhrif á 

það hvernig jafnaldrar líta á þá. Þeir segja að nemendur sem hafi fengið 

kennslu eigi ekki mikla möguleika til þess að æfa sig í þeirri hæfni sem 

þeir hafa lært. Að því leyti sé æfingin ekki að borga sig og eftir einhvern 

tíma þá finnist nemendum með sérþarfir þeir hafa lítil not fyrir hana og 

hætta alfarið að reyna.  

Frostad og Pijl (2007, bls. 16–17) segja það ekki vera ljóst hvað valdi 

því að nemendur með sérþarfir eigi í erfiðleikum með að eiga í 

samskiptum við ófatlaða nemendur en segja það geta verið vegna 

hegðunar, útlits þeirra eða vitsmuna. Hvaða hvöt sem það er samkvæmt 

þeim Frostad og Pijl þá eru áhrifin þannig að nemendur án sérþarfa virðast 

heldur vilja vinna saman og það sama á um nemendur með sérþarfir þeir 

vilja líka vera í kringum jafningja. 

Gretar L. Marinósson, Atli Lýðsson, Birna H. Bergsdóttir ofl. , (2007, 

bls. 284) telja líka erfiðleika nemenda með þroskahömlun geta verið 

vegna þess hvernig þau tjái sig, ef þau hafi ekki nægan stuðning eða ef 
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túlkunin er ófullnægjandi milli þeirra og annarra einstaklinga.   

Í þessu samhengi segir Diez (2010, bls. 171) að nemendur með 

sérþarfir þurfi á því að halda frá bekkjarfélögum að fá aðstoð við að skilja 

ýmsa hluti og einnig að þeir þurfi að fá tækifæri til að aðstoða aðra. Þessi 

aðstoð eða aðlögun viðfangsefna og umhverfis getur bæði verið innan og 

utan skólans. Diez telur að algengt sé að nemendur með sérþarfir fái 

aðstoð við nám sitt í skólanum en þó slík aðstoð sé oft mjög gagnleg þá 

þurfi að huga að því að mikil og stöðug nærvera fullorðinna geti haft 

neikvæð áhrif á félagstengsl nemenda sem getur valdið því að tækifæri 

þeirra til samskipta verði takmarkaðri. Þess vegna þarf að tryggja að 

stuðningur fullorðinna sé notaður markvisst á þann hátt sem hentar hverju 

sinni og þar sem það á við (Snæfríður Þóra Egilson, 2008 bls. 170–171).  

Þetta samræmist Rannveigu Traustadóttur (2009, bls. 15–16) sem segir 

að fötluð börn eyði oft á tíðum óvenju miklum tíma í umsjón fullorðinna 

þar sem mörg þeirra hafi aðstoðarmanneskju sér við hlið í skólanum. 

Þessir aðstoðamenn geta virkað sem hindrun í því að börnin geti tekið þátt 

í athöfnum með öðrum börnum, bæði í frjálsum leik og skipulögðum 

tómstundum. Þetta getur leitt til þess að hindra börnin í að eignast vini, 

bæði fatlaða og ófatlaða sem aftur getur orðið til þess að þau missi af 

mikilvægu þroskaþrepi á leiðinni til fullorðinsáranna.  

4.3 Vinátta fatlaðra og ófatlaðra  

Heiman (2000, bls. 1–2) túlkar hugtakið vináttu (e.friendship) og segir 

það vísa til þess að í nánast öllum aðstæðum lífsins sé að finna vináttu og 

að hún gegni mikilvægu hlutverki í félagslífi og aðlögun allra 

einstaklinga. Samkvæmt Heiman byggir vináttan á ástúð, gagnkvæmri 

virðingu, vilja til að deila innstu hugsunum og leyndarmálum, hollustu, 

hreinskilni og nánd. Einnig að eyða tíma saman og upplifa nýja reynslu 

saman. Vinátta er því einskonar net af samskiptum einstaklinga sem 

byggir á hreinskilni, að deila leyndarmálum, trausti, nánd og gagnkvæmri 

aðstoð og hefur hún því veruleg áhrif á framtíð einstaklingsins. Í sama 

streng tekur Gunnar Hersveinn (2012, bls. 39–41) sem segir að 

einstaklingur geti ekki öðlast andlega fullnægingu einn og sér heldur sé 

honum nauðsynlegt að vera í samskiptum við annan einstakling. Vináttan 

tengir einstaklingana saman út frá sameiginlegri reynslu eða áhugamálum 

og er því lifandi samband milli aðila sem bæti hvern annan.   

Sigrún Aðalbjarnadóttir (2007, bls. 150–151) skilgreinir vináttu út frá 

aldri einstaklinga frá því að vera einhliða samband barna á aldrinum fimm 

til sjö ára til sjálfstæðis og náinnar vináttu þegar komið er fram á 

fullorðinsaldurinn. Í upphafi er vináttan huglæg þar sem börnum finnst 

gaman að vera með vini, það er að segja vera með einhverjum því 
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skilningurinn á að vinum líki hvorum við annan er ekki kominn. 

Skilningurinn á vináttu kemur um átta ára aldurinn, þar sem það fer að 

skipta börn máli að eiga einhvern að sem hefur álíka áhugamál, til að deila 

leyndarmálum með og að hafa ánægju af því að vera með viðkomandi. 

Þegar kemur á unglingsárin er um gagnkvæmt samband að ræða í vináttu. 

Traustið er það sem skiptir vináttuna miklu og hve lengi einstaklingarnir 

hafa þekkst til að deila leyndarmálum, tilfinningum og skoðunum. 

Unglingarnir geta þá leitað til vina sinna ef þeir lenda í erfiðleikum og 

fengið aðstoð við að leysa persónuleg vandamál.  

Það hafa komið fram efasemdaraddir um hvort að skóli án 

aðgreiningar sé það sem stuðli að því nemendur með fatlanir séu frekar 

teknir inn í hópinn og eignist þar vini eins og kemur fram í rannsókn Diez 

(2010, bls. 166–169). Rannsókn Diez sem var gerð á Spáni snýr að því 

hvernig nemendur með mismunandi fatlanir upplifðu sig í margbreytilegu 

skólaumhverfi. Þar kom fram að nemendur höfðu upplifað höfnun og 

mismunun af hálfu ófatlaðra samnemenda sinna og ekki fundið sig vera 

hluti af heildinni. Það kom einnig fram að það hafi ekki verið fyrr en þeir 

fóru í sérdeild sem þeim fannst þeir tilheyra. Nemendurnir eignuðust 

jafnvel sína fyrstu vini þar og fannst sjálfstraustið dafna innan um aðra 

nemendur sem voru þeirra jafningjar.  

Hjá Frostad og Pijl (2007, bls. 27–28) kemur fram að nemendur með 

sérþarfir eigi færri vini heldur en ófatlaðir nemendur og að þeir séu 

sjaldan teknir í hópinn vegna erfiðleika þeirra í samskiptum. Þessir 

erfiðleikar virðast vera vegna lélegrar félagslegrar færni hjá nemendum 

með sérþarfir. Í rannsókninni er talið að þjálfun í félagslegri færni hjá 

nemendum með miklar sérþarfir muni ekki breyta stöðu þeirra meðal 

samnemenda sinna, það er að vera einangruð.  

Samkvæmt Frostad og Pijl (2007, bls. 16–17) lítur út fyrir að börn með 

sérþarfir skorti félagshæfni sem til þarf og áhrifin séu að nemendur sem 

hafi þroskast á eðlilegan hátt hópist saman og taki þá sem eru með 

sérþarfir síður með.  

Í rannsókn Salmon (2013) fjallar hún um upplifun fatlaðra unglinga á 

vináttu og þá ákvörðun þeirra að taka ekki þátt í ákveðnum aðstæðum eða 

hópi eins og að vera með ófötluðum ungmennum, heldur með 

ungmennum með fötlun. Hér er því um að ræða rannsókn út frá 

reynsluheimi ungmenna með fötlun í von um að rjúfa þá fötlunarfordóma 

að fatlaðir eignist síður vini. Í rannsókninni kom fram að ungmennin 

höfðu fundið sig betur sem hluta af hópnum þegar þeir voru með 

jafningjum sínum sem einnig voru með fötlun. Sem dæmi um það segir 

Salmon að nemendur með fötlun hafi valið sér vini með fatlanir þrátt fyrir 

að vera í bekk með einstaklingum sem glímdu ekki við fötlun og að 

stöðugt vináttusamband hafi þróast milli fatlaðra jafningja sem voru í 

sama aðgreinda bekknum yfir nokkur ár. Hún segir að það séu fordómar 
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enn til staðar í þjóðfélaginu sem móti sambönd eða tengsl fólks með 

fötlun. Salmon segir að fordómar gagnvart fötluðum skapi áberandi 

skiptingu milli fatlaðra og ófatlaðra sem dregur úr líkum á félagslegri 

tengingu þeirra á milli. Hún segir einnig að vegna þessa fordóma þá líti út 

fyrir að ekki sé litið á fatlaða einstaklinga sem mögulega vini þeirra sem 

voru án fötlunar (Salmon, 2013, bls. 347–349). Fötluðu ungmennin í 

rannsókn Salmon sögðust upplifa vinatengslin við jafningja sem 

gagnkvæma virðingu, þau þyrftu ekki að segja frá fötlun sinni því 

vinurinn hefði skilning á því hvað það væri að glíma við fötlun og því 

væri til staðar vingjarnleiki út frá sameiginlegri reynslu. Þetta gerði það að 

verkum að þau stæðu saman og þyrftu ekki að hafa áhyggjur af sinni 

fötlun en svo virðist samkvæmt Salmon að ungmennin í rannsókninni 

teldu önnur börn ekki hafa skilning á fötlun þeirra. Hún segir að þó 

fordómar leiði yfirleitt til félagslegrar einangrunar og mismununar í garð 

fatlaðra, þegar þeir ná að tengjast í gegnum þessa reynslu þá virðist 

vinátta þeirra ná sterkum tengslum. Vinasamband við jafningja skapar því 

þá tilfinningu hjá fötluðu ungmennunum í rannsókninni að þau þurfi ekki 

að berjast gegn staðalímyndum um fötlun heldur að tilheyra. Að kjósa það 

að vera með öðrum fötluðum, veitti þeim frelsi frá stöðluðum dómum um 

hegðun og samskipti (2013, bls. 352–353).  
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5. Foreldrar barna með þroskahömlun 

Hér á eftir verður fjallað um upplifun og væntingar foreldra barna með 

þroskahömlun gagnvart félagslegri þátttöku þeirra í grunnskóla. Algengt 

er að upplifun þessara foreldrar sé frábrugðin upplifun annarra foreldra 

þar sem þeir þurfa að eiga samskipti við ýmis kerfi sem tengjast þjónustu 

við börnin þeirra.  

5.1 Upplifun og væntingar foreldra  

 

Í rannsókn Broberg (2011, bls. 410–412) er fjallað um upplifun foreldra af 

því að eignast barn með fötlun. Þar kannar hún væntingar og viðbrögð 

foreldra sem eignast barn með þroskahömlun gagnvart barninu. Broberg 

segir að foreldrum sem eignast barn með þroskahömlun gangi oftast vel 

að aðlaga sig nýjum aðstæðum í samfélagi þar sem orðræðan um að börn 

með þroskahömlun sé ,,byrði“. Hún segir einnig að litið sé svo á að 

foreldrar sem takast á við þessar aðstæður á jákvæðan hátt séu í afneitun, 

þar sem þau taki því ekki sem sorglegum atburði. En þó svo að 

foreldrarnir væru jákvæðir þá hefðu þau upplifað sorg þegar barn þeirra 

fæddist og var sú tilfinning jafnvel enn til staðar innst inni.  

Í sama streng tekur Andrés Ragnarsson sálfræðingur (1997, bls. 36–38) 

sem skrifaði bókina Setjið súrefnisgrímuna fyrst á yður. Þar skrifar hann 

um upplifun sína af því að eignast fatlað barn. Andrés segir sína upplifun 

vera þá að sorgin læðist oft aftan að fólki þegar minnst varir (1997, bls. 

70). Hann segir þetta snúast um hæfni fjölskyldunnar til að bregðast við 

óvæntum aðtburðum, eins og að eignast fatlað barn og ráðast 

afleiðingarnar af mörgum þáttum til dæmis persónuleika, fyrri reynslu, 

þroska hvers og eins, aldur, félagslegum aðstæðum auk styrkleika og 

sveigjanleika fjölskyldunnar. Hann telur að flestir foreldrar finni fyrir 

tilfinningu um óréttlæti, reiði biturð, kvíða, sársauka og jafnvel hræðslu 

vegna þess hvað framtíðin beri í skauti sér fyrir fjölskylduna (1997, bls. 

39).  

Dóra S. Bjarnason (2010, bls. 70, 84) telur að foreldrar sem eignast 

fatlað barn líti þó fyrst og fremst á barnið sitt sem son eða dóttur með 

skerðingu en jafnframt persónuleika þeirra og sjarma. Hún telur foreldra 

njóta ánægjulegs lífs, þó á annan máta en almennt þekkist. Foreldrar 



36 

virðast finna vanmátt sinn ef þeir geta ekki gert sér og börnum sínum 

dagamun eins og tíðkast hjá foreldrum í nærumhverfi þeirra. 

Andrés Ragnarsson (1997, bls. 68–69) tekur undir þetta og segir að 

þrátt fyrir að foreldrar séu ólíkir þá snúist þetta umfram allt um ást þeirra 

til barnanna sinna. Hann segir foreldra upplifa sig oft sem erfiða foreldra í 

samskiptum við fagfólk vegna tilfinningalegrar baráttu þeirra um að 

barnið fái full mannréttindi sem það eigi rétt á.  

Í rannsókn Leyser og Kirk (2011, bls. 85) kemur fram að margir 

foreldrar leggi áherslu á að nám án aðgreiningar sé mannréttindamál og 

útiloka aðgreiningu barna sinna í almennum skólum. Rannsóknir hafa sýnt 

að sumir foreldrar þroskahamlaðra barna upplifi félagslegan ávinning af 

þátttöku barnanna í almennum skólum vegna þeirra tækifæra sem þau fá 

til félagsmótunar og vináttu en ekki síður sem leið til að auka skilning og 

viðurkenningu á fjölbreytileika nemendahópsins.  

Foreldrar standa samt oft frammi fyrir því að þurfa velja skóla annan en 

hverfisskóla til að mæta best þörfum barna sinna sem veitir þeim öryggi 

og gefur þeim tækifæri til að takast á við námið út frá þroska þeirra 

(Bajwa-Patel og Devecchi, 2014, bls. 120).  

Í rannsókn Gasteiger-Klicpera, Klicpera, Gebhardt og Schwab (2013, 

bls. 674–676) sem gerð var í Austurríki, var áherslan lögð á sjónarhorn 

foreldra barna með þroskahömlun í skóla án aðgreiningar og í sérskólum. 

Foreldrarnir voru beðnir um að meta upplifun barna sinna í skólunum. Þar 

var um að ræða nemendur í fyrsta, öðrum og sjötta bekk. Gasteiger-

Klicpera, Klicpera, Gebhardt og Schwab komust að þeirri niðurstöðu  

samkvæmt upplifun foreldra, að meiri hluta nemendanna hefði fundist 

gaman í þeim skóla sem þeir voru í og voru hamingjusamir. Varðandi 

félagsleg tengsl þá var ekki mikill munur á upplifun foreldranna á 

félagslegri hegðun skólafélaga í sérskólum eða skóla án aðgreiningar. 

Samkvæmt foreldrum barnanna í sérdeildum um þátt jafnaldra, þá töldu 

þau að þar væri frekar um að ræða vernd gegn því að börn með 

þroskahömlun yrðu fórnarlömb. Þessi hópur foreldra taldi einnig að þar 

sem það væru færri nemendur í hóp í sérdeild yrðu félagslegar væntingar 

betur útskýrðar og samþykktar af nemendum frekar en í almennum skóla 

þar sem félagslega umhverfinu væri ekki eins vandlega stjórnað. 

Tilhneigingin til þess að hafa jákvætt viðhorf gagnvart framvindu 

skólagöngu var samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar áberandi meiri 

hjá foreldrum barna sem voru í sérskólum.  

Í rannsókn Boer, Pijl og Minnaert (2010, bls. 166–167) var sjónum 

beint að viðhorfi foreldra til skóla án aðgreiningar. Áhersla var lögð á 

viðhorf og áhrif foreldra til félagslegrar þátttöku nemenda með sérþarfir. 

Þar segir að þar ráði oft viðhorf foreldra ófatlaðra nemenda gagnvart 

nemendum með sérþarfir og hvort þeir líti á það með jákvæðu eða 

neikvæðu hugarfari. Hugarfar foreldra virðist því hafa áhrif á börn þeirra 
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og það hvernig hugsunarháttur þeirra er gagnvart nemendum með 

sérþarfir fer eftir því hvernig foreldrarnir fræða börnin sín sem þau svo 

taka með sér út í lífið.  

Það eru misjafnar ástæður að mati Boer, Pijl og Minnaert (2010, bls. 

166) fyrir því af hverju foreldrar barna með sérþarfir velja almenna skóla. 

Hjá sumum foreldrum var það vegna tækifæranna til félagslegrar þátttöku 

meðal skólafélaganna. Vonir foreldrana voru um að það myndi gangi eftir 

þar sem börnin ,,væru á staðnum“ leiddi til þess að þau myndu frekar falla 

inn  í hópinn félagslega.  

Í rannsókn Leyser og Kirk (2011, bls. 86–88) kemur fram að viðhorf 

foreldra gagnvart námi án aðgreiningar hafi verið undir áhrifum ýmissa 

atriða svo sem ánægju með þá kennslu sem barnið fékk en það virtist sýna 

sig að sumir foreldrar hefðu haft efasemdir og áhyggjur af barni sínu í 

almenna skólaumhverfinu. Þar má nefna að foreldrar höfðu áhyggjur af 

gæðum kennslunnar, viðhorfi annarra nemenda, viðhorfi starfsfólks, af 

andlegu og líkamlegu ofbeldi af hálfu jafningja og félagslegri einangrun. 

Einnig kom fram að foreldrar höfðu áhyggjur af ófullnægjandi þjálfun 

barna sinna, viðhorfi kennara með almenna menntun, skorti á viðeigandi 

stuðningi og úrræðum, skorti á sérhæfðri kennslu og námsframvindu 

barnanna. Þrátt fyrir að skóli án aðgreiningar sé staðreynd í mörgum 

þjóðfélögum hefur þetta verið áhyggjuefni foreldra í gegnum árin og lítið 

breyst á undanförnum árum samkvæmt Leyser og Kirk. 

Leyser og Kirk (2011, bls. 86–88) halda því fram að sumir foreldrar 

upplifi ekki skilning frá foreldrum barna sem ekki eru skilgreind með 

sérþarfir eða fötlun. Það sé vegna þess að þeir foreldrar hafi áhyggjur af 

því að þeirra börn fái ekki næga athygli eða aðstoð frá kennara því það 

fari svo mikill tími í nemendur með sérþarfir. Draumar, væntingar og 

vonir foreldra barna með sérþarfir eru ekki frábrugðin annarra foreldra. 

Þau vilja að börn þeirra eigi hamingjuríkt líf, eignist vini, verði sjálfstæðir 

einstaklingar, verði samþykkt í samfélaginu og að börnin hafi ávallt 

stuðning í daglegu lífi þegar foreldrarnir verði ekki lengur færir um að 

vera til staðar fyrir þau. 

Samkvæmt áður umræddri rannsókn Gasteiger-Klicpera, Klicpera, 

Gebhardt og Schwab (2013, bls. 676) þá er talið að menntun án 

aðgreiningar sé æskileg fyrir nemendur með þroskahömlun. Foreldrarnir í 

rannsókninni töldu að skóli án aðgreiningar þyrfti að þróast meira 

sérstaklega hvað varðar nemendur með þroskahömlun. Þeir töldu kennara 

oft ekki átta sig á að þeir væru líka ábyrgir fyrir námsferlum barna með 

þroskahömlun. Þeim fannst einnig undirbúningur kennaranna 

ófullnægjandi til þess að geta kennt börnum með þroskahömlun sem leiddi 

til þess að sérkennurum væri falið það verkefni að sjá um kennslu 

barnanna. Foreldrarnir töldu að bæði kennarar og sérkennarar þyrftu að 

hafa nægilega reynslu til þess að kenna börnum með mismunandi þarfir. 
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Því væri nauðsynlegt að kennararnir byggju yfir þjálfun hvað þetta varðar. 

Í rannsókninni kom fram að foreldrarnir töldu að ef það væri möguleiki að 

kennarar væru færir um að skapa jákvætt lærdómsumhverfi fyrir öll börn, 

óháð fjölbreytileika, þá myndu foreldrarnir ekki þurfa að hafa áhyggjur af 

stuðningi barna sinna og næstu skref í skóla án aðgreiningar væru 

möguleiki.  
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6. Samantekt  

Hér hefur verið rakinn aðdragandi að þróun í málefnum fatlaðra sem fól í 

sér gagngerar breytingar á viðhorfum til fatlaðra, félagslegum umbótum 

og réttindum þeim til handa. Þessi þróun leiddi til þess að lög voru sett um 

rétt fatlaðra til menntunar á við aðra samfélagsþegna og með Salamanca 

yfirlýsingunni var áréttað að fatlaðir ættu rétt á námi við hæfi, án 

aðgreiningar. Íslenska skólakerfið byggir á þessari sýn, skóla án 

aðgreiningar og eiga grunnskólar landsins að veita öllum nemendum 

menntun óháð atgervi þeirra og vinna gegn hugarfari mismununar sbr. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011). 

Hlutverk kennara hefur breyst með tilkomu þessara menntastefnu, án 

aðgreiningar og þykir starf þeirra orðið viðameira en áður var. Með ört 

vaxandi fjölbreytileika nemenda hafa kennarar þurft að tileinka sér 

fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem lagt er upp með að efla nemendur í 

sinni þekkingarleit. Til kennara er gerð sú krafa að þeir hafi á valdi sínu 

lausnamiðaðar aðferðir til að koma til móts við allar þarfir nemenda sinna. 

Þessi krafa getur valdið kennurum ótta við að þeir geti ekki staðið undir 

þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra.  

Mikilvægt er að nemendur með þroskahömlun upplifi sig sem hluta af 

heildinni, séu virkir þátttakendur í skólaumhverfinu og fái til þess tækifæri 

eins og með því að vera með sínum samnemendum í öllu því sem 

viðkemur skólastarfinu. Oft eiga nemendur með þroskahömlun í 

erfiðleikum með að mynda tengsl við sína samnemendur sem er vegna 

lélegrar félagslegrar færni þeirra og lítilla samskipta við samnemendur 

inni í bekknum. Þessir nemendur eiga það því til að sækja í aðra nemendur 

sem eru með fatlanir og þá jafnvel yngri.  

Foreldrar barna með þroskahömlun eru talsmenn barna sinna hvað 

varðar réttindi og þarfir og hafa þeir þurft að kljást við sérfræðinga og 

fagfólk innan menntakerfisins til að fá viðeigandi þjónustu fyrir börn sín. 

Foreldrar þessara barna vilja að börn sín fái tækifæri í almennu skólunum 

til að mynda félagstengsl og vináttu við samnemendur og upplifa sig sem 

hluta af heildinni. Þess vegna vildi ég rannsaka hvernig staðan er í dag. 
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7. Rannsóknin 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar var að auka skilning á upplifun og 

væntingum foreldra barna með þroskahömlun á félagslegri þátttöku barna 

þeirra í grunnskóla og einnig hvað einkennir félagslega þátttöku barnanna 

að mati kennara.  

Hér á eftir verður fjallað um helstu þætti rannsóknarinnar, 

aðferðafræðina, þátttakendur, gagnaöflun ásamt úrvinnslu þeirra, 

rannsóknarsiðferði, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar.  
 

7.1 Aðferðafræði rannsóknarinnar   

Rannsóknarferli byggir á því að safna gögnum og upplýsingum sem gerir 

rannsakandanum kleift að reyna að skilja og túlka ákveðið viðfangsefni 

með hliðsjón af þeirri merkingu sem fólk leggur í þau. Viðfangsefnið er 

síðan rannsakað og ígrundað ítarlega (Creswell, 2014, bls. 17–18). 

Áherslur viðmælenda minna voru misjafnar vegna ólíkrar reynslu og 

þurfti rannsakandi því stundum að aðlaga spurningarnar til að fá þær 

upplýsingar sem lagt var upp með að fá. Því valdi ég að styðjast við 

rannsóknarsnið fyrirbærafræðinnar (e. Phenomenology) en í eigindlegri 

aðferðafræði byggist fyrirbærafræðin á upplifun fólks og reynslu, í þessu 

tilfelli félagslegri þátttöku barna með þroskahömlun í grunnskóla. 

Aðferðin byggist á hálfopnum viðtölum og felur í sér að gögnum er aflað 

með beinum orðaskiptum milli rannsakanda og viðmælanda. Þannig getur 

rannsakandi sett sig í hugarheim viðmælanda síns, túlkað viðbrögð hans 

og frásagnamáta og móttekið upplýsingar sem síðan nýtast oft vel sem 

gögn í rannsóknum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143–144).  

Með hálfopnum viðtölum (e. Semi-structured) er hægt að skapa 

persónulega sýn hvers viðmælanda út frá reynslu hans og viðhorfi 

gagnvart því sem rannsakað er og út frá þeim gögnum sem rannsakandinn 

safnar er honum kleift að skilja sjónarmið viðmælenda sinna. Í hálfopnum 

viðtölum er ákveðnum ramma fylgt en þó er sveigjanleiki til staðar til að 

gefa viðmælendunum tækifæri til að tjá sínar skoðanir á málefninu á sinn 

hátt (Matthews og Ross, 2010, bls. 221–224). Rannsakandi fylgdi 

ákveðnum ramma og var meðvitaður um að leyfa viðmælendum að segja 

sína reynslu sem gerði það að verkum að enn frekari skilningur fékkst á 

upplifun þeirra. 
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Þrátt fyrir að viðtalsramminn sé ákveðinn fyrirfram segir 

viðmælandinn sína sögu út frá sinni þekkingu. Viðtalsramminn er til að 

styðjast við en þó aldrei í föstum skorðum því viðtölin eiga að byggjast á 

að viðmælandi geti tjáð sig frjálst (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143).  

Rannsóknarspurningarnar voru: Hver er reynsla og væntingar foreldra 

barna með þroskahömlun af félagslegri þátttöku barna þeirra í 

grunnskóla? Hvað einkennir félagslega þátttöku nemenda með 

þroskahömlun að mati kennara? 

7.2 Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru foreldrar þroskahamlaðra barna í 

grunnskóla, sem voru ýmist í sérdeild eða í almennum bekk og kennarar í 

almennum bekk og sérdeild, samtals tólf einstaklingar. Foreldrarnir voru 

átta, sjö mæður og einn faðir. Að undanskildum einum hjónum voru það 

einungis mæðurnar sem veittu viðtöl. Börn þeirra voru á ýmsum aldri og 

því endurspeglaði reynsla foreldranna misjafna reynslu þeirra af 

skólakerfinu eftir aldri barnanna. Þrír foreldrar eiga barn skráð í sérdeild í 

2. bekk og 8. bekk. Fjórir foreldrar eiga barn í almennum bekkjum, 2. 

bekk, 5. bekk, 9. bekk og 10. bekk. Eitt foreldri ætlar að færa barnið sitt úr 

almennum bekk yfir í sérdeild næsta vetur en það barn er í 9. bekk. 

Kennararnir voru fjórir, tveir úr almennum bekk og tveir úr sérdeild. Allir 

áttu þeir það sameiginlegt að hafa kennt börnum með þroskahömlun og 

áttu að baki áratuga reynslu í kennslu en voru þó ekki kennarar barna 

þeirra foreldra sem talað var við. 

Við val á þátttakendum, sem voru foreldrar þroskahamlaðra barna og 

kennarar í grunnskóla, var um að ræða úrtök sem valin voru fyrirfram, er 

hentuðu best markmiði rannsóknarinnar og höfðu persónulega þekkingu á 

fyrirbærinu. Þetta er grundvallaratriði í eigindlegum rannsóknum, það er 

að velja þátttakendur sem hafa góða þekkingu á því sem rannsakað er og 

því hvílir mikil ábyrgð á rannsakandanum við það val (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129).  

Ég fékk aðstoð frá sérfræðingi fræðsluyfirvalda í sveitarfélaginu við að 

finna foreldra til þátttöku í þessari rannsókn og gekk það ágætlega. 

Ráðgjafinn sá um að senda foreldrum kynningarbréf (sjá fylgiskjal nr. 1) 

rannsóknarinnar og óskaði eftir þátttöku þeirra. Þeir sem höfðu áhuga á að 

taka þátt sendu mér póst þess efnis.  

Ég leitaði síðan sjálf til kennara eftir þátttöku þeirra, sendi þeim 

kynningarbréf (sjá fylgiskjal nr. 2) og gekk sú leit vel.  

Þátttakendum var kynnt skriflega af rannsakanda og sérfræðingi í 

sveitarfélaginu um hvað rannsóknin snerist, tilgang hennar og markmið. 
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Öllum þátttakendum var tjáð að nöfnum þeirra yrði haldið leyndum, þeim 

yrði fengið gervinafn til aðgreiningar sem rannsakandi sjálfur byggi til. 

Einnig var leitað samþykkis þeirra fyrir því að hljóðrita viðtalið og þeim 

tjáð að upptökunum og öllum gögnum yrði eytt að lokinni afritun. Haft 

var samband við persónuvernd og fengust þær upplýsingar að einungis 

þyrfti að tilkynna rannsóknina en ekki þörf á leyfi og fékkst það staðfest 

(Tilkynning nr. S7922/2016). 

7.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Gagnasöfnun fór fram með þeim hætti að viðtöl voru tekin í samræmi við 

viðtalsramma með þeim hætti að lagðar voru fram spurningar út frá 

fyrirfram ákveðnum viðtalsramma (Sjá fylgiskjöl nr. 4 og 5).  

Viðtölin fóru fram á vordögum 2016 á heimilum viðmælenda eða 

annars staðar, allt eftir þeirra óskum og var lengd þeirra á bilinu 40–60 

mínútur. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð. 

Þrátt fyrir fyrirfram mótaðan viðtalsramma var þess gætt að hafa 

spurningar gagnsæjar og hálfopnar til að gera viðmælendum kleift að tjá 

sig frjálst (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145) en þó voru einnig notaðar 

lokaðar spurningar til að fá svör við grundvallarspurningunum þ.e. 

rannsóknarspurningunum. Viðmælendum var sent kynningarbréf 

rannsóknarinnar (Sjá fylgiskjal nr. 1) og ég sem rannsakandi gekk úr 

skugga um hvort þeir hefðu kynnt sér bréfið svo þeim væri örugglega ljóst 

umræðuefni rannsóknarinnar. Áður en sjálf viðtölin hófust voru 

viðmælendur beðnir um að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu (Sjá 

fylgiskjal nr. 3) sem staðfestingu á að þeir vildu taka þátt og hefðu skilið 

tilgang og markmið rannsóknarinnar sem og þær upplýsingar sem gefnar 

voru í kynningarbréfinu.  

Viðtölin voru eins og áður segir á bilinu 40–60 mínútur að undanskildu 

einu sem stóð yfir í 90 mínútur en í því viðtali voru hjón sem sögðu frá 

sinni upplifun sem fólst í því að þau ræddu mest saman um mismunandi 

upplifun þeirra á ýmsum málefnum er varðaði barn þeirra. 

Við kóðun á viðtölum var hvert og eitt viðtal lesið vel yfir og fundin 

mynstur og þemu. Síðan eru öll viðtölin flokkuð og fundin sameiginleg 

þemu til að dýpka skilninginn á gögnunum og samhengi þeirra (Kvale og 

Brinkmann, 2015, bls. 267–268).  
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7.4 Rannsóknarsiðferði, réttmæti og 

áreiðanleiki 

Mikilvægt er að huga að því að rannsókn uppfylli siðferðilegar kröfur ekki 

síður en aðferðafræðilegar til að hún standi undir nafni. Virða þarf 

ákveðin siðferðileg og aðferðafræðileg gildi þegar viðfang rannsóknar er 

fólk til að koma í veg fyrir að gengið sé á rétt þeirra til sjálfstæðrar og 

óháðrar ákvarðanatöku. Þetta gerir það að verkum að rannsóknum eru 

settar skorður vegna þessara grundvallaratriða (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 71–72). Því var þess gætt að viðmælendur fengju kynningu á 

rannsókninni (sjá kynningarbréf nr. 1). 

Réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) rannsóknarinnar 

byggir á sannleiksgildi hennar og nákvæmni, á því hve vel 

rannsakandanum tekst að vinna úr þeim gögnum sem hann hefur í 

höndunum og á hversu trúverðugan hátt honum tekst að setja fram 

niðurstöðurnar. Mikilvægast í þeim efnum er að rannsakandinn rökstyðji 

túlkanir sínar og ályktanir með tilvísun í þau rannsóknargögn sem hann 

byggir rannsókn sína á, því niðurstöður flestra eigindlegra rannsókna eru 

álitnar þekkingarframlag (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 223–225). Þetta hafði rannsakandi í hávegum 

þegar unnið var úr gögnunum og studdist við tilvísanir byggðar á gögnum 

rannsóknarinnar.  

 Rannsakandi þarf að hafa í huga hvert hlutverk hans sé í rannsókninni 

og að ólík þekking, reynsla og viðhorf geti haft áhrif á túlkun hans 

(Creswell, 2014, bls 283). Til að auka réttmæti er mikilvægt að 

rannsakandi líti í eigin barm, spyrji sig spurninga og rýni í túlkun sína. 

Hann þarf einnig að vera meðvitaður um eigin hlutdrægni og eigin perónu 

(Kvale og Brinkmann, 2015, bls. 284–285) Þetta hafði höfundur í huga 

við framkvæmd rannsóknarinnar og meðvitaður um sínar eigin skoðanir 

sem tóku breytingum eftir því sem leið á rannsóknina en lét þær ekki hafa 

áhrif.   

 Í rannsóknum um fólk ber að virða hagsmuni þeirra og eigi rannsóknin 

að standa undir nafni þarf hún að uppfylla slíkar siðferðilegar kröfur. Ekki 

má valda viðmælendum sínum tjóni, þjáningum í tengslum við þær 

upplýsingar sem þeir hafa gefið upp (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71). 

Því er mikilvægt að huga vel að því að þátttakendur séu vel upplýstir um 

tilgang rannsóknarinnar, hafi gefið upplýst samþykki. Rannsakandinn þarf 

að halda trúnað við viðmælendur sínar því þeir eru að láta í té oft á tíðum 

viðkvæmar upplýsingar (Creswell, 2014, bls. 252–254).  
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8. Niðurstöður rannsóknarinnar 

 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar sem byggjast 

á þemum viðtalanna. Rannsóknarspurningarnar voru: Hver er reynsla og 

væntingar foreldra barna með þroskahömlun af félagslegri þátttöku barna 

þeirra í grunnskóla? Hvað einkennir félagslega þátttöku barna með 

þroskahömlun að mati kennara? Niðurstöðurnar eru settar fram með 

tvennum hætti, út frá foreldrum annars vegar og kennurum hins vegar. 

Öllum þessum viðmælendum voru gefin gervinöfn. Meginþemu úr 

viðtölum við foreldrana voru: Upplifun foreldra af skólakerfinu; upplifun 

foreldra af samskiptum barna sinna við samnemendur; upplifun foreldra af 

samvinnu við kennara og annað starfsfólk og framtíðarsýn foreldra barna 

með þroskahömlun á nám þeirra og félagslífi. Meginþemu úr viðtölum við 

kennara voru: Upplifun kennara á stefnunni skóli án aðgreiningar; 

upplifun kennara af þátttöku og samskiptum nemenda með þroskahömlun 

og upplifun kennara af samvinnu við foreldra barna með þroskahömlun.  

8.1 Niðurstöður viðtala við foreldra barna 

með þroskahömlun 

Upplifun foreldra af skólakerfinu 

Allir viðmælendur mínir voru spurðir að því hvaða leið þeir hefðu valið 

fyrir börnin sín, almennan skóla eða sérdeild. Hjá þeim foreldrum sem eru 

með börnin sín í sérdeild kemur fram að börnin hefðu byrjað í almennum 

bekk og verið þar mikið fyrstu árin því þá höfðu þau ekki verið eins ,,fjær 

í þroska“ og jafnaldrarnir. Eftir því sem á leið og börnin farin að dragast 

aftur úr námslega og félagslega voru þau farin að vera meira inn í 

sérdeildinni.  

Almennt voru foreldrarnir sáttir við stefnuna skóli án aðgreiningar og 

þær breytingar sem fylgdu henni, jöfn tækifæri fyrir alla. Þau töldu flest 

að stefnan gerði börnum þeirra kleift að stunda nám á sínum forsendum og 

að það væri gott fyrir alla nemendur að kynnast fjölbreytileikanum. Olga 

sem á barn í 9. bekk sagði: 

  



46 

Þeir sem alast aldrei upp með börnum með einhverjar fatlanir þau gera sér 

ekki grein fyrir neinu og sem sagt hræðast þetta frekar held ég og vilja 

bara ekki koma nálægt kannski börnum með einhverjar hamlanir 

 

Hún sagði einnig:  

 

Varðandi að allir eru inn í bekk þá er ég reyndar ekki sammála með... 

sérstaklega þegar þau eru komin á unglingastig vegna þess að þá eru þau 

komin í fög sem að kannski þessi fötluðu einstaklingar ráða bara engan 

veginn við og þurfa á öðrum fögum að halda sem að þau heilbrigðu bara 

þurfa alls ekki 

 

Hér vísar Olga til þess þegar börnin þurfa á annars konar þjálfun að halda 

eins og skynörvun eða talkennslu, að sú þjálfun fari ekki fram inn í 

bekknum. Þeir foreldrar sem eiga börn í almennum bekk eru sáttir við þá 

ákvörðun sína því þau upplifi að börnin þeirra séu að öðlast færni sem 

ekki fæst kennd hjá ,,iðjuþjálfum eða sjúkraþjálfum“ og sagði Hlín sem á 

barn í 5. bekk: ,,Kostirnir eru að barnið mitt er með sínum jafnöldrum og 

fúnkerar mjög vel og þau kenna barninu ógeðslega mikið.” 

Líf sem á barn í 10. bekk upplifði upphaf skólagöngu barnsins síns á 

þá leið að skólinn hefði haft litla þekkingu til að taka á móti barni sínu til 

að byrja með en sá skóli er almennur skóli. Það var ýmislegt sem hún 

þurfti að benda stjórnendum á því skólinn ,,kunni ekkert“ eins og að gera 

ráð fyrir stuðningi á fleiri stöðum en bara í bekknum, útbúa sjónrænt 

umhverfi og félagsfærnisögur. Hún sagði einnig: ,,Skólinn var ekki að 

virka þú veist skólinn sjálfur virkaði ekki vegna þess að það mátti engin 

keðja brotna þá fór bara allt í sko rugl.“  

Þegar Yrsa sem á barn í 9. bekk var að huga að skólagöngu fyrir barn 

sitt velti hún því fyrir sér að fara suður í sérskóla þar sem eru stærri 

einingar og fleiri börn með fatlanir en eftir að hafa rætt við fagaðila frá 

Greiningarstöðinni hefði hún hætt að velta því fyrir sér: ,,Bara vera heima 

í okkar samfélagi þar sem allir þekkja alla“. 

Barn hennar hefur því alla sína skólagöngu verið í almennum skóla en nú 

er Yrsa búin að taka þá ákvörðun að senda barnið í skóla þar sem er 

sérdeild í hennar samfélagi.  

Fram kom hjá Rán sem einnig er með barn sitt í almennum skóla, í 2. 

bekk, að hún hefði valið ...skóla vegna þess að hann var ,,heimaskóli“. 

Hún hafði ekki haft vitneskju um að ferlibíll stæði til boða ef hún hefði 

valið skóla með sérdeild. Rán vildi að barnið sitt fengi tækifæri til að læra 

á ,,umhverfið sitt“ og þar átti hún við að barnið myndi læra að fara sjálft í 

og úr skólanum án hennar aðstoðar. Hlín kom einnig inn á þennan þátt og 

sagði: ,,Fyrstu árin löbbuðum við alltaf með barninu í skólann fram og til 

baka alla morgna, sóttum og löbbuðum heim svo bara bakkar þú.“ Þessi 
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þjálfun skilaði sér því nú getur barnið hennar farið í og úr skólanum eitt 

eða oft samferða öðrum nemendum.  

Olga hefði hugsanlega valið að fara með barnið í sérdeild og segir:  

 

Ef það hefði ekki gengið upp þá hefði ég líklega valið sérdeild en ég sé 

það bara núna í dag hvað þetta hefur verið gott fyrir báða aðila bæði barnið 

mitt og alla hina sem eru með barninu í bekk 

 

Olga bætti við: ,,Þannig að þetta er svona win, win“. 

 

Þeir foreldrar sem eru með börnin sín í sérdeild segja að börnin fari 

alltaf einhverja stund inn í almennan bekk og að það hjálpi þeim að verða 

hluti af hópnum. Jana sem á barn í 8. bekk sagði: ,,Bekkurinn er barnsins 

skjöldur og hlíf“ þegar hún er spurð um upplifun sína á því hvernig aðrir 

nemendur séu að taka hennar barni. Eva og Jón sem eiga barn í 2. bekk 

völdu ...skóla því hann er þeirra hverfisskóli og þar er sérdeild. Þau voru 

búin að heyra að í sérdeildinni færi fram gott og faglegt starf sem myndi 

henta barninu þeirra vel. Þau sátu fund með teymi frá Greiningarstöð og 

einnig leikskólanum þegar verið var að skoða hvaða skóli myndi henta. 

Þau sögðust ekki hafa fengið neina kynningu á öðrum skóla og Jón sagði 

,,Það hefði aldrei sakað að kynna meira“ en sagði einnig að það hefði 

legið alveg fyrir að barnið færi í …skóla þar sem hann væri þeirra 

hverfisskóli.  

Þátttakendur rannsóknarinnar, hvort sem þeir eiga barn í almennum 

bekk eða sérdeild, telja flestir að það vanti fjármagn inn í skólana með 

stefnunni til að hægt sé að veita fulla þjónustu og um það sagði Hlín: ,,Öll 

börn sem eru með greiningar fá úthlutað fjármagn frá ríkinu en svo ræður 

skólinn sjálfur hvað hann gerir við það fjármagn og það hefur stuðað mig 

mjög mikið.“ Þar átti hún við að skólinn fengi úthlutað fjármagn til 

stuðnings við hvern og einn nemanda með þroskahömlun og að hún vildi 

að það fjármagn sem barnið hennar ætti rétt á yrði alfarið nýtt í þjónustu 

við það. 

Aðspurð hvort börnin þeirra tækju fullan þátt í skólastarfinu kom skýrt 

fram hjá öllum að svo væri og það væri vegna stuðningsins sem þau 

fengju. Öll börnin hafa stuðning en sá aðili er ýmist sérkennari, 

þroskaþjálfi, iðjuþjálfi eða stuðningsfulltrúi. Rán sagði: ,,Svo kemur 

stuðningurinn inn en hann kom ekki alveg strax en eftir að hann kom þá 

fór allt að blómstra“. Yrsa sagði sitt barn mikið í umsjá annarra en 

umsjónakennara og væri mikið tekið út úr bekknum og sagði: ,,En fyrir 

barnið sko hentar betur að vera með hinum, að miklu leyti en barnið mitt 

er mikið eitt í sérkennslustofunni. “  
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Í umræðunni um stuðningsaðilana sem fylgja börnunum sagði Líf: 

,,Barnið mitt er búið að læra mjög mikið sko í gegnum þessa 

stuðningsfulltrúa. “ Hún bætti við: 

 

Ástæðan fyrir að barnið mitt getur verið inn í bekk er að það er búið að 

vera með stuðningsfulltrúa þannig að það er búið að vera svona 

grundvallaratriði. Annars hefði þetta ekki geta gengið sko, þú veist við 

værum löngu komin í sérdeild ef það hefði ekki verið  

Upplifun foreldra af samskiptum barna sinna við samnemendur 

Hjá öllum þátttakendum kom fram að þeir töldu gulls ígildi að börnin 

þeirra kynntust jafnöldrum sínum, fengju tækifæri á að tengjast þeim og 

jafnvel eignast vini. Hjá flestum foreldrunum kom fram að samskipti 

barna þeirra við bekkjarfélaga væri byggð á tillitsemi og umhyggju innan 

skólastofnunarinnar frekar en að það yrði vinskapur sem næði bæði yfir 

skólatímann og utan hans. Hlín sagði: ,,Barnið mitt á vin sem er með mínu 

barni í bekk og það barn er svo blítt og gott við mitt barn. “  

Eva og Jón sögðu eftirfarandi: ,,Barnið mitt á vin í skólanum sem hefur 

eiginlega tekið barnið okkar að sér og svona vill leika og spyr hvort barnið 

okkar vill leika.“ Jana sagði: ,,Krakkarnir eru alltaf pínu að passa uppá 

barnið mitt en það er kannski ekki félagi á jafningjagrunni.“ 

Yrsa kom einnig inn á þetta og sagði sína upplifun hafa verið þá að þau 

væru að leika við barn hennar af: „Skyldurækni, æi skiluru maður fær 

svona tilfinningu“. Yrsa bætti við: ,,Þau eru öll ofboðslega góð við barnið 

mitt sko, bekkjarsytskinin en þau eru ekkert að taka barnið mitt með sér í 

neitt, skiluru, þetta er bara svona. Sóttu ekkert í félagskapinn með mínu 

barni sko“. 

Fram kom hjá flestum foreldrunum að þeir krakkar sem börnin þeirra 

væru að sækja í bæði innan og utan skóla væru á ýmsum aldri og oft með 

ýmsar greiningar. Líf sagði um það: ,,Þessir vinir barnsins míns eru á 

svipuðum aldri, tveimur árum yngri og upp í aðeins eldra“. Hlín sagði: 

,,Svo á barnið bestan vin sem er tveimur árum yngri en það barn er ekki 

með neinar hamlanir eða neitt en mjög virkt og aktíft.” Einn félagi barns 

Evu og Jóns er með ,,hegðunarerfiðleika“ og sækir í barnið þeirra. Þau 

höfðu verið að reyna að stoppa þá vináttu þar sem vinurinn ætti erfitt með 

að hemja sig og varð barnið þeirra oft fyrir barðinu á vininum. Þeim þótti 

leitt að þurfa að stoppa þetta því að barnið ætti ekki marga vini sem 

bönkuðu uppá heima hjá þeim.  

Olga upplifir barnið sitt mikið eitt í skólanum og eins eftir skóla því 

barnið hennar hefur ekki tengst jafnöldrum sínum nema að því leyti að 

,,fylgjast með“ og sagði: ,,Barnið hefur eiginlega aldrei átt vini eða félaga 

eða neitt“. Yrsa var í sömu sporum og Olga því hennar barn á enga vini og 
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enginn kemur eftir skóla. Hún sagði: ,,Það er aldrei neinn úr bekknum að 

hitta barnið mitt eftir skóla, því miður sko“. Rán lýsti félagslegum 

samskiptum barnsins síns á þá leið að þau væru ekki góð, virtist vera 

vegna áhugaleysi hjá barninu sem dregur sig frekar í hlé og vill ,,horfa á“ 

frekar en að vera með hópnum. Barnið hennar átti erfitt uppdráttar í 

byrjun skólagöngu þar sem það ,,vældi og eitthvað“ sem hún taldi að hafi 

verið vegna þess að barnið ,,skildi þetta ekki eða gæti þetta ekki“ vegna 

þess að það vissi ekki hvað það ætti að gera. Það hefur breyst til batnaðar 

en barnið sækir ekki í neina nemendur og það er fyrst nýlega sem barnið 

veit hvað samnemendurnir heita en Rán sagði að barnið væri stundum að 

,,gleyma svona aðeins“. 

Viðmælendum bar saman um að börnum þeirra væri boðið að vera 

með þegar það eru afmæli eða aðrar uppákomur utan skóla. Jana sagði að 

þau hjónin reyndu að standa sig í því að mæta á slíka viðburði en að það 

,,lægi“ á þeim að þurfa að ,,fara og vera með barninu“. Jana bætti við: 

,,Eins og með pizzupartýið þá gleyma þau barninu ekki“.  

Enn fremur sagði hún:  

 

Ég þarf að fara með barninu eitthvað til að heimsækja einhvern vegna þess 

að annars er barnið ekki með neinum félaga. Og það finnst mér sko það 

erfiðasta. 

 

Líf sagði að þegar barnið hennar var yngra var það að hitta skólafélaga 

eftir skóla en að það hafi breyst með aldrinum. Núna er barnið hennar á 

elsta stigi: ,,En ég held líka það er svolítið kannski bara aldurinn“. 

Sömu sögu er að segja af afmælisboðum en Líf sagði: 

 
Barnið hefur bara fengið afmælisboð rosa mikið finnst mér sko í rauninni 

ekkert hægt að kvarta. Barnið mitt hefur alltaf boðið krökkonum í sitt 

afmæli og hefur alltaf haldið uppá það 

 

Í hennar tilviki hefur það breyst og Líf sagði:  

 

Það breytist svo mikið frá því að vera stóru grúbburnar yfir í það að vera 

bara fjórir bestu vinirnir að koma í mat eða eitthvað svoleiðis á þessum 

aldri þannig að barnið mitt er ekki að hitta sem sagt lengur 

 

Olga sagði einnig að þetta hefði breyst hjá barninu sínu eftir að það varð 

eldra : ,,Jú jú barninu mínu var boðið í afmæli og allt svoleiðis þegar það 

var miklu yngra sko en ekki lengur“ en á síðustu árum hefði þetta þróast í 

það að vera fjölskylduboð. Hún sagði: ,,Núna finnst mér eiginlega 

samleiðin ekki þannig sko að barnið fengi það út úr því sem að… varð 

eiginlega bara feimið sko. Mér fannst barninu bara líða betur, bara 
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öruggara með sig.” Úr varð að hún hætti að bjóða bekkjarfélögunum og 

eins var það að bekkjarfélagarnir hættu flestir að bjóða hennar barni.  

Barninu hennar Ránar er líka boðið í afmæli hjá bekkjarfélögum og 

hefur mjög gaman af þeim og sérstaklega að fara í ,,hasarleiki“ og sagði 

Rán að það væri oftast sitt barn sem ,,byrjaði“ hasarinn og ætti síðan erfitt 

með að stoppa sig með þeim afleiðingum að aðrir krakkar yrðu ,,hræddir“ 

við barnið. Hún var því í vafa um hvort hún ætti að halda afmælisboð fyrir 

barnið sitt vegna þess líka hve barnið þekkti í raun fáa í bekknum. Rán 

sagði: 

 

Ég ætlaði fyrst ekkert að halda afmæli en svo var það bara ein sem spurði 

hvort við ættum að halda saman afmæli og ég bara já já sláum bara til 

og það fannst þeim rosalega gaman  

 

Yrsa sagði að hennar barni hefði verið boðið í afmæli en á miðstigi hafi 

þau hætt öll nema eitt barn að bjóða hennar barni og þótti henni mjög 

,,vænt“ um að bekkjarfélaginn hafi ekki hætt því. Yrsa sagði einnig: ,,Við 

héldum samt áfram að bjóða öllum og þau mættu alltaf öll“.   

Eva og Jón sem eiga barn sem einnig er boðið í afmæli og aðra viðburði 

sögðu: ,,Barninu er alltaf sko boðið en barnið fer ekki í öll vegna þess að 

við viljum alveg leyfa barninu dáltið að ráða þessu“. Þau bættu við: 

,,Barnið skemmtir sér örugglega langbest af öllum svo á endanum sko í 

þeim afmælum sem barnið hefur farið í.“  

Aðra sögu er að segja um barnið hennar Hlínar sem er að fara í öll afmæli 

og heldur alltaf uppá afmælið sitt. Barnið hennar er að hitta bæði 

bekkjarfélaga og aðra skólafélaga eftir skóla: ,,Er að standa sig bara 

nokkuð vel félagslega. “ Hlín bætti við að það hefði mikið breyst eftir að 

barnið hennar eignaðist vin í bekknum sem hafi verið að taka hennar barn 

með að hitta aðra bekkjarfélaga ,,þá fór svo margt að gerast“. Barnið 

hennar er því í nokkuð góðum farvegi í félagslífinu og Hlín afar meðvituð 

um að gera sitt til að sú þróun haldist.   

Þegar viðmælendur mínir voru beðnir um að lýsa samskiptunum sem 

voru á milli barnanna þeirra og bekkjarfélaga voru svör þeirra oft álíka. 

Líf sagði:  

 

Það var á tímabili sem barnið var að tengjast eitthvað betur sko en maður 

fann að krakkarnir þeir hefðu ekki alltaf áhuga á að vera með barninu og 

maður var soldið svona var ekkert að láta barnið hringja endalaust í þá því 

þeir voru voða góðir sko þau gerðu þetta soldið af góðmennsku sinni  

 

Samskipti barns Olgu við aðra bekkjarfélaga voru mjög bágborin og hefur 

barnið því að miklu leyti verið í samskiptum við fullorðna ættingja sína, 

samanber ummæli hennar: ,,Barnið er mikið eitt og með fullorðnum og 
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virðist bara sætta sig við það“. Einn bekkjarfélagi hefur verið að hjálpa 

barninu öll árin sem þau hafa verið saman í bekk og eins og Olga sagði: 

,,Þetta barn er bara gullmoli sko, er svona eini vinurinn eins og má segja“. 

Eva og Jón lýstu samskipum barnsins sín við aðra nemendur á þennan 

hátt: ,,Þau eru alveg að eiga í samskiptum en ekki alveg að spjalla saman 

heldur í gegnum leikinn“. 

Jana sagði: 

 

Barnið talar við þau og segir þeim og þau skilja barnið þó það geri ekki 

allir. Samskiptin eru auðvitað alltaf, snúast svoldið um umhyggju frá 

þeirra hálfu þannig að það er ekki kannski eins og vinskapur eða þannig  

 

Yrsa sagði að barn sitt hefði nánast aldrei sótt í önnur börn og því hefðu 

þau foreldrarnir verið dugleg að hafa barnið með sér á alla þá staði sem 

þau fóru. Hún sagði frá því að það hefði verið um tíma einstaklingur úr 

skólanum sem hefði komið til barnsins en það staðið stutt því það barn 

flutti burt. Yrsa bætti við: ,,En það var aldrei nema svona einu sinni og 

einu sinni þú veist, sumir bara plumma sig ekkert innan um aðra beint. 

Barninu líður bara vel eitt með sjálfum sér.” 

Samskiptin utan skóla eru samkvæmt flestum viðmælendum mínum 

við yngri börn eða börn sem eru með einhverjar greiningar. Um það sagði 

Líf: ,,Barnið á rosalega góða vini samt sko og það eru þá fatlaðir krakkar“.  

Líf var mjög ánægð með að barn hennar í almennum bekk hafi náð að 

kynnast því að umgangast bæði ófatlaða og fatlaða einstaklinga og að eiga 

samskipti við þá. Hún sagði að eftir því sem barnið hennar varð eldra og 

bilið á milli þeirra í þroska fór að verða meira hafi hún hætt að 

,,strögglast“ við að reyna láta barnið halda í vinskapinn við ófötluðu 

jafnaldrana og sagði: ,,Barnið mun ekki þú veist þetta verða ekki vinir 

barnsins míns í framtíðinni, það er bara svoleiðis. “  

Hún sagði auk þess að vinir barnsins væru með ýmsar greiningar, að þau 

væru saman í íþróttum fyrir fatlaða og um ákveðin hóp væri að ræða:  

 

Barnið mitt er voða hrifið af þessum félögum sínum bara algjörlega, veit 

ekkert skemmtilegra eða betra en að hitta þá sko. Þetta er bara svo 

dásamlegur hópur að sjá hvað þeim þykir vænt um hvort annað þannig að 

sko barnið á mikla félaga þar  

 

Þátttakendurnir komu allir inná það að börnin þeirra væru að taka þátt í 

árshátíðum og öðrum uppákomum innan skólans og hefðu flest börnin 

mjög gaman af. Olga sagði:  

 

Þetta með árshátíðina, allir saman og mér finnst það bara mjög gott sko og 

einnig það að það eru allir orðnir svo vanir barninu og barnið vant þeim þú 

veist þetta er bara sjálfsagt þannig að mér finnst það bara frábært en 
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náttlega margt sem barnið getur alls ekki verið með í, ég geri mér alveg 

grein fyrir því 

 

Spurðir um hvað þeir sem foreldrar gerðu til að efla þátttöku barna sinna 

svöruðu flestir að þeir hefðu gert sitt í þeim efnum. Einnig kom fram að 

þeir færu með börnum sínum á viðburði innan hópsins til að gefa börnum 

sínum tækifæri á að vera með heildinni.  

Hlín hefur lagt mikla áherslu á að barnið sitt geti sem  mest verið með 

öðrum eftir skóla og hefur sem dæmi leyft barninu að bjóða vinum í 

pizzur eða í pottinn: ,,Ég er mjög dugleg líka að ef krakkarnir hafa gert 

eitthvað fallegt fyrir barnið mitt, boðið því að vera með þá þakka ég þeim 

alltaf fyrir þú veist. “  

Hún hefur einnig lagt mikið uppúr því að gera barnið sitt ,,eftirsóknavert“ 

því það ætti ýmsa hluti sem aðrir eiga kannski ekki ,,Þannig að þau vilji 

koma í heimsókn, já vonandi erum við að gera góða hluti fyrir barnið“.  

Rán gerði sitt besta til að taka þátt í bekkjarsamverum sem foreldrar 

skipulögðu og hefur gert sjálf í því að leyfa barninu sínu að hitta aðra 

bekkjarfélaga. Hún nefndi dæmi á róluvelli þar sem hún var með sitt barn 

og það kemur einn bekkjarfélagi þess á völlinn: ,,Ég var að reyna að fá 

þau tvö eitthvað svona að leika sér saman en hitt barnið hafði greinilega 

engan rosalegan áhuga en svona en ég er alltaf svona að reyna að hvetja 

barnið mitt.” 

Yrsa gerði líka sitt til að efla barnið sitt eins og að senda það á 

leikjanámskeið og fótbolta: ,,Þú veist, þetta gekk ekkert, maður reyndi“. 

Hún velti því samt fyrir sér hvort hún hefði átt að halda áfram að reyna og 

sagði: ,,Maður eiginlega gafst bara upp á því“.  

Foreldrarnir Eva og Jón sögðu að barnið sitt leitaði ekkert að ráði í aðra 

krakka og hefðu þau ekki mikið verið að ýta barninu út í það. Þau sögðu 

að þau gætu hafa verið duglegri að efla barnið en að sama skapi væri 

barnið kannski bara búið að fá nóg eftir skóla og frístund. Þau sögðu: ,,En 

samt soldið að vernda barnið sem getur ekki verið alltof gott, maður þarf 

stundum svona að losa aðeins.” 

 Olga svaraði því til að þar sem hún ynni mikið þá gerði hún sér alveg 

grein fyrir því að barnið hennar væri kannski líka búið að fá nóg eftir 

daginn og hafði því lítið verið að spá í félagskap eftir skóla: ,,Svo komum  

við heim og okkur finnst bæði bara rosa gott að bara dúllerast saman“. 

Hún mætir með barninu sínu á viðburði eins og pizzukvöld með 

bekkjarfélögum. Eins hefur hún reynt að leika og spila við barnið en segir 

það ekki virka þar sem barnið ,,kunni“ ekki að leika sér og vilji frekar 

fylgjast með. Einnig sagði hún: ,,En annars svona fyrir utan það, það í 

rauninni að finna einhverja til að bjóða í heimsókn og annað ég hef bara 

ekki gert það.”  
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Líf hefur verið ötul að efla barnið sitt í félagslífinu og iðkar barnið ýmsar 

tómstundir. Þetta eru tómstundir þar sem barnið er bæði með fötluðum og 

ófötluðum og hefur gengið vel. Einnig eru viðburðir sem skipulagðir eru 

af foreldrum fatlaðra barna sem barnið hefur gaman af að vera með í. Líf 

var því mjög sátt við hvernig félagsleg staða barnsins hennar væri í dag, 

með fötluðum vinum þó svo að það sé enginn einn sem barnið tengdist 

sérstaklega og sagði:  

 
Þau eru flest samt svo ólík að það er rosalega erfitt fyrir þau að vera svona 

bestu vinir sko, þau eru rosa mikið bara svona félagar eru saman í hóp og 

eru góðir vinir en ekki kannski til að vera bara tvö og tvö heldur er það 

meira sem hópur 

Upplifun foreldra af samvinnu við kennara og annað starfsfólk 

Undantekningarlaust sögðu viðmælendur mínir að það væri nánast alltaf 

góð samvinna við kennara, stuðningsfulltrúa og aðra starfsmenn skólanna 

sem kæmu að málum barna þeirra. Það var þó mismikið hversu mikil 

samvinnan var en að allir væru að gera sitt besta til að koma til móts við 

þarfir barnanna. Jana sagði: ,,Reynsla mín hefur verið óskaplega góð og 

kannski líka svolítið meðvitað af okkur að við ætluðum bara að nýta okkur 

þeirra þekkingu líka og vera alltaf í góðum samskiptum.“ 

Hjónin Eva og Jón höfðu ekki oft þurft að leita til stjórnenda vegna 

óánægju en Eva mundi eftir einu atviki sem hún nefndi og sagði að það 

hefði endað vel því það hefði verið farið eftir þeirra óskum. Þau sögðu 

einnig: ,,Ef eitthvað er fáum við bara of mikið af ,,ímeilum,, frá þeim sko 

og þar er alltaf tekið fram það sem barnið tekur ekki þátt í.” 

Hlín hafði einnig þurft að leita til aðila vegna óánægju sinnar með atvik 

innan skólans og eftir að hafa farið beint til þess aðila sem við átti,  sagði 

hún: ,,Ég benti þeim bara á þetta og það var lagað“.  

Saga Lífar um samskipti við aðila innan skólans var bæði jákvæð og 

neikvæð. Þau ár sem barnið hennar hafði verið í skólanum var eitt ár 

sérstaklega erfitt fyrir fjölskylduna. Þau urðu ,,hoppandi“ vegna 

ákveðinna aðstæðna sem barnið þeirra átti að falla inn í og töldu þau að 

barnið myndi engan veginn þrífast þar: ,,Þannig að við vorum náttlega 

mjög ósátt og þá voru ekkert góð samskipti“. 

Þau leituðu aðstoðar sérfræðinga í sveitarfélaginu og sagði Líf að það 

hefði alveg bjargað sér að geta leitað til þeirra:  
 

Þá þarf ég ekki að fara og öskra í skólnum þú veist þá verð ég bara reið og 

stend upp og fer og þú veist tala við … og segi þetta gengur ekki, þú 

verður að tala við þau. Það munar rosalega miklu. Þá hérna sleppur maður 

við þessu vondu samskipti 

 



54 

Rán hafði bara góða sögu að segja um sín samskipti allt frá því að barnið 

hennar fékk sína greiningu. Hún sagði að það hefði farið strax fram mikil 

og flott vinna í leikskólanum og var þeim foreldrum veitt fræðsla og 

aðstoð sem hjálpaði mjög mikið á þeim tíma. Rán sagði: ,,Þetta var bara 

æði og ég las mér til og gúgglaði helling og við náðum alveg rosalegum 

framförum“. 

Í frásögn Hlínar kom hún inná samskipti sín við starfsmann hjá 

sveitarfélaginu sem hún upplifði afar neikvæð. Henni var sagt að hún 

skyldi ekki gera sér of miklar vonir um námslega færni hjá barninu því 

einstaklingar með sömu greiningu og barnið hennar væru oft ekki orðnir 

læsir við lok grunnskólagöngu: ,,Þetta stakk mig alveg ógeðslega og ég 

bara grenjaði yfir því sko og bara fannst þetta bara alveg hræðilegt þú 

veist allt þetta ströggl, til hvers?” Hlín bætti við: ,,Mér fannst kannski 

óþarfi… kannski að segja eitthvað svona, spá fram í tímann þú veist láta 

mig vita að barnið verði kannski ekki læst en kannski var það bara spark 

sem ég þurfti líka bara svona herja á það.”  

Yrsa var ekki sátt við þau samskipti sem hún upplifði í byrjun skólagöngu 

barnsins síns. Það var ekki nógu góður stuðningur við barnið hennar í 

byrjun og þegar sá stuðningur kom inn hafi það verið aðili með fyrirfram 

mótaðar hugmyndir um hvernig ætti að vinna með börnum með 

þroskahömlun. Yrsa sagði að þessi aðili hefði verið ,,ferkantaður og ekki 

viljað prófa eitthvað nýtt“ og því hefði hún ekki verið sátt. Svo var annar 

starfsmaður ráðinn eftir nokkur ár og það hafi ,,bjargað“ þeim. Eftir að sá 

aðili kom inn fóru hlutirnir að breytast á jákvæðan hátt. Yrsa sagði: ,,Hún 

var líka búin að læra þetta og vissi hvað hún átti að gera“. Yrsa sagði að 

þessi starfsmaður hefði komið með nýjar hugmyndir sem henni sjálfri 

hefði aldrei dottið í hug að reyna.  

Spurðir um í hvaða formi samskiptin færu helst fram, kom fram hjá 

öllum þátttakendum mínum að þeir færu á fundi í skólanum með þeim 

einstaklingum sem kæmu að barninu hverju sinni eins og kennurum, 

sérkennurum, þroskaþjálfum, iðjuþjálfum og stuðningsfulltrúum. Fram 

kom að það væru haldnir teymisfundir með þeim og að það væri góður 

vettvangur fyrir hópinn að hittast til að fara yfir stöðuna. Það gerði 

foreldrum kleift að hafa áhrif og fyrir þá að ræða við alla og yfirfæra þá 

vinnu sem gengi vel bæði heima og í skólanum svo allir væru að vinna að 

því sama. Jana sagði: ,,Ég held að það hafi bjargað öllu okkar að það væru 

svona allir að vinna samstíga.”  

Viðmælendur mínir sögðu flestir að þeir hefðu greiðan aðgang að 

kennurum barna sinna í gegnum póst á Mentor, tölvupósti, facebook, 

samskiptabókum eða að þeir gætu jafnvel hringt í kennarana. Einn 

viðmælandi minn, Olga var með aðra upplifun á samstarfinu við 

umsjónakennarann en það eru þroskaþjálfi eða iðjuþjálfi sem sinna hennar 

barni mest. Þau samskipti ganga nokkuð vel og fær hún vikupóst frá 
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þroskaþjálfanum sem er í meiri samskiptum við hana en 

umsjónakennarinn. Hún sagði að umsjónakennarinn sendi sér einungis 

póst sem væri þá fyrir allan bekkinn. Um það hvernig hennar upplifun hafi 

verið hjá þeim umsjónakennurum sem barnið hennar hefur verið í umsjón 

hjá sagði hún: 

 

Sumir eru rosalega áhugasamir á meðan aðrir bara finnst maður vera bara 

pínu frekja sko, til dæmis er oft að fólk átti sig ekki á því að barnið mitt 

getur ekki komið heim og tjáð sig um hvað það er búið að gera í skólanum. 

Ég veit ekki en þeir sýna þessu rosalega lítinn skilning 

 

Í hennar tilfelli var samskiptabók í gangi milli hennar og skólans sem 

Olgu þótti gera mikið fyrir sig því þar kom fram til dæmis hvað barnið 

hefði borðað og hvað var gert þann dag. Þetta fyrirkomulag datt uppfyrir 

vegna þess að þeir sem skrifuðu í bókina í skólanum settu út á það að hún 

sjálf væri ekki að skrifa í bókina: ,,Þær voru að gagnrýna mig af hverju ég 

skrifaði þá ekki mikið inn í. Ég svona bíddu hvað á ég að skrifa í hana 

sem þær þurfa að vita.” 

Olga leit á bókina sem tæki til að nýta með barninu til að ræða um hvernig 

dagurinn hefði verið í skólanum, þar sem barnið hennar hefur takmarkaða 

getu til að tjá sig. Í dag er bókin ekki í gangi en Olga gafst uppá að berjast 

fyrir henni og fær því einungis þennan vikupóst frá þroskaþjálfanum sem 

gerir henni kleift að fylgjast með hvernig vikan hafi verið og sagði: ,,Mér 

finnst þetta stæsti gallinn, bara ekki skilningur á þessu“. 

 

Framtíðarsýn foreldra barna með þroskahömlun á nám þeirra 

og félagslífi  

Í viðtölum við viðmælendur mína sögðu þeir þegar spurt var um hvaða 

þætti þeir myndu vilja að grunnskólinn legði áhersla á í námi barna þeirra 

kom fram hjá þeim flest öllum að það væri lestur og félagslegi þátturinn.  

Námslega séð sögðu allir foreldrarnir að börnin væru töluvert á eftir og 

væru því engan veginn að fylgja jafnöldrum sínum. Eva og Jón vildu að 

barnið þeirra lærði lestur því það myndi gera barninu kleift að geta 

bjargað sér á einhvern hátt og aðlagast samfélaginu:  

 
Núna er maður að leggja áherslu á lesturinn að barnið kunni að lesa að 

barnið geti lært að lesa bækur og annað. Það er númer eitt, tvö og þrjú. 

Maður leyfir sér alveg að dreyma að það komi ákveðið stökk þegar 

lesturinn og það er komið. Barnið gæti alveg orðið pínu sjálfstætt en samt 

þurfi leiðsögn og svona félagslega  
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Þau hjónin sögðu allt annað nám barnsins sem það gæti náð yrði góða 

viðbót við lesturinn sem skipti mestu. Þau líta á öll litlu skrefin sem barnið 

tekur sem skref uppá við. Eva og Jón sögðu frá því að þau gerðu sér grein 

fyrir því að barnið þeirra myndi alltaf þurfa aðstoð í náminu en að þau 

væru sátt ef barnið næði tökum á að geta unnið fyrir sér eftir námið: 

,,Verður barnið á kerrunum í Bónus eða ef það er málið þá er það bara 

flott ef barnið getur það þó“.  

Þau sögðu enn fremur: 

 
Maður fær vakandi martraðir fyrir því að hugsa hvernig verður þetta en 

svo stundum þá vekur þetta mikla von þegar maður sér þessa litlu sigra, 

maður á ekki að detta á það plan að vera þú veist að barnið mitt geti ekki 

orðið svona því maður hefur ekki hugmynd um það. Maður hefur alveg 

hugsað þú veist verður barnið hjá okkur bara alla ævi, getur barnið búið 

eitt 
 

Hlín leit einnig á lesturinn sem mikilvægasta þáttinn í námi barnsins 

hennar en síður á til dæmis stærðfræðina: ,,Barninu gengur  ekki vel í 

stærðfræðinni enda er mér bara eiginlega sama barnið getur fengið síma 

með reiknivél til að geta bjargað sér með reikninginn“. Hún sagði allt 

annað nám en lestur vera ,,plús“. Rán lítur á aukið sjálfstæði barnsins síns 

sem mikilvægan þátt í námi þess til þess að þurfa ekki að ,,fjarstýra“ 

barninu í framtíðinni. Einnig leggur hún mikla áherslu á að efla barnið í 

lestri og efla orðaforða hjá því. Olga sagði: ,,Ég er aðallega að hugsa um 

að gera barnið mitt sjálfstætt í framtíðinni, það þarf að leggja áherslu á 

það í öllu námi barnsins.” Barnið hennar hefur ekki náð tökum á lestrinum 

og hefur því verið að vinna töluvert í gegnum sjónrænt nám í ipad og 

tölvu. Yrsa hafði svipaða sögu að segja um nám barnsins sín en barnið 

hennar tjáir sig lítið og því gerði hún sér ekki alveg grein fyrir námslegri 

stöðu þess. Samt taldi hún að barnið gæti lesið og það stæði sig afar vel í 

að svara út frá því sem það heyrði. Barnið hennar notast mikið við tölvur í 

sínu námi og vildi hún að lögð yrði áhersla á að barnið ,,lærði betur með 

því að skrifa orðin“. Yrsa vildi að lögð yrði meiri áhersla á verklega 

þáttinn og sagði: ,,Bara að barnið geti bjargað sér, geti farið í ísskápinn og 

fengið sér eitthvað og þannig, bara gera hlutina eitt.”  

 Tveir þátttakendur vildu meina að í Aðalnámskrá grunnskóla væri lítil 

áhersla lögð á verklega þáttinn. Líf sagði: ,,Barnið er voða lítið að læra 

þessa praktísku hluti hérna í skólanum“  en hafði vitneskju um að það 

væri verið að gera meira í því í ,,sumum“ skólum. Líf bætti við: ,,Það 

þyrfti meiri slíka fræðslu markvisst innan skólans þetta bara að fara í 

strætó, fara í banka en skólinn er náttlega rosalega bókmiðaður.” Jana 

sagði að sér finndist námið eiga að snúast meira um það að geta bjargað 

sér sjálfur í nútímaþjóðfélagi: ,,Þó barnið fái einhverja aðstoð að það geti 

sem mest gert eitthvað sjálft“. Hún eins og flestir hinir foreldrarnir taldi 
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mikilvægt að barnið sitt gæti lesið og viðhaldið þeirri færni sem það hefði 

náð.  

Viðmælendum mínum bar einnig saman um það þeir álitu félagslega 

þáttinn vega þungt í námi barnsins. Barn Yrsu hefur sýnt jafnöldum sínum 

lítinn áhuga frá upphafi en vonir hennar eru bundnar við þroska barnsins. 

Að hennar sögn hefur barnið þroskast mikið síðastliðinn vetur og hún 

sagði: ,,Kannski eflist þessi þörf hjá barninu að vera innan um aðra eða 

með einhverjum félögum. Kannski fer barnið að hafa áhuga á hinu 

kyninu, maður veit aldrei, kannski fer barnið að vilja vera innan um aðra.” 

Barn Evu og Jóns hefur einnig frá unga aldri átt erfitt með að ná tengslum 

við önnur börn þrátt fyrir mikla vinnu í þeim efnum og var sú vinna meiri 

í leikskólanum heldur en grunnskólanum þar sem mikið er þó reynt að efla 

barnið félagslega. Í dag er barnið í öðrum bekk og sækir það ekki í aðra 

nemendur heldur leikur sér í kringum þá. Eva og Jón sögðu: ,,Það er alveg 

reynt að fá barnið í leik og mynda tengsl og svona þó maður hafi aldrei 

fundist það kannski endilega ganga sko“. Þau hjónin höfðu heyrt þess 

getið að börn á unglingsaldri hafi tekið miklum framförum og þar sem 

barnið þeirra væri ungt að aldri þá vonuðu þau að barnið tæki slíkt 

,,stökk“ þegar það yrði komið á þann aldur og sögðu: ,,Þú veist 

draumahlutir gerast þannig“. Eva og Jón sögðu skólann vera vinna gott 

starf og þau hefðu trú á því að ef svo héldi áfram sem horfði þá gæti allt 

gerst.  

Rán sagði frá sínum vonum um félagslega þáttinn:  

 
Draumurinn er náttlega að barnið eignist einhvern vin eða geti já átt 

einhvern leikfélaga eða eitthvað… maður vonar alltaf. Það náttlega væri 

gott að barnið ætti kannski einhvern vin sem mundi sýna þessu svona 

skilning, veit eða er að ganga í gegnum það sama 

 

Það er ýmislegt í boði fyrir krakka með fatlanir og hafði Rán látið 

barnið sitt taka þátt eins og í sundi. Hún hafði verið að skoða aðrar 

tómstundagreinar og sagði: ,,En annars er það þá bara einhverjir hópar 

fyrir fatlaða eða einhverja með sértæka greiningar“. Hlín var meðvituð um 

að þessi hópur barna með þroskahömlun væri líklegri til að verða fyrir 

misnotkun og annars konar erfiðleikum: ,,Það er alveg eitthvað sem 

bankar uppá þú veist, barnið er að verða þetta stórt“ og því hafði hún lagt 

mikið upp úr því að kenna barninu sínu hvað væri ,,rétt og hvað sé rangt“.  

Hún hefur miklar væntingar til barnsins síns og hefur lagt áherslu á að það 

sæki félagslega viðburði eins og að vera í dansi og söng sem eflir barnið í 

framkomu og nýtist því í framtíðinni og geri það sterkara. Þrátt fyrir að 

barn Lífar sé í almennum bekk þá hefur hún látið barnið sitt taka þátt í 

afþreyingu eingöngu með fötluðum einstaklingum eins og að vera í 

skólavistun og sundi fyrir fatlaða. Hún taldi að með tilkomu skóla án 
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aðgreiningar þá væru foreldrar oft fastir í því að eltast við tómstundir sem 

börnin réðu kannski ekki við vegna fötlunar sinnar og sagði: 

 
Þau þurfa að passa uppá að börnin sín fái tækifæri á að vera sæmilega 

sterkir aðilar í öðrum hópum sko að því að þegar þú ert hérna í skólanum 

þá ertu alltaf veiki aðilinn. Foreldrar svona gleyma að þau muni alltaf vera 

veiki aðilinn 

 

Barnið hennar Lífar sækir skólavistun fyrir fatlaða og þar er barnið 

,,sterkasti“ einstaklingurinn og hefur hún aldrei litið á það sem vandamál 

því þar upplifi barnið sig örugglega mjög sterkt. Hún vissi til þess að 

foreldrar ,,veigruðu“ sér við að senda börnin sín í þessa vistun vegna þess 

að sumir einstaklingarnir þar væru mikið fatlaðir og sagði: ,,Þá einhvern 

veginn fer fólk að vera með pínu fordóma“. Í svörum hjá Olgu kom fram 

að hún hugsaði mikið um það í öllu námi barnsins að námið efldi það til 

sjálfstæðis: ,,Það er þannig að þegar önnur börn vaxa frá manni þá vaxa 

fötluð börn inn í mann.“ 

8.2 Niðurstöður viðtala við kennara 

Upplifun kennara á stefnunni skóli án aðgreiningar  

Í viðtölunum voru kennarar spurðir um upplifun þeirra á stefnunni skóli 

án aðgreiningar, bæði kosti hennar og galla.  

Allir viðmælendur voru að mestu sammála um að hugmyndafræði 

stefnunnar skóli án aðgreiningar væri falleg. Kostir hennar væru að 

nemendur kynntust margbreytileika þjóðfélagsins, að börn með sérþarfir 

væru ,,sýnilegri“ og að fólk væri ólíkt og að það ætti einnig við um 

nemendur skólanna. Einn kennarinn sagði að ,,umburðarlyndi“ fólks yrði 

meira við að hafa einstaklinga með ýmis frávik í kringum sig og að það 

væri ,,eðlilegt“ þar sem það væru ekki allir eins. Um kostina sagði Nanna:  

,,Eftir að stefnan varð að veruleika hafi bara þjóðfélagið, að það bara taki 

mið af þjóðfélaginu að það sé ekki verið að flokka fólk eftir einhverskonar 

hérna hæfileikum eða getu eða forréttindum eða einhverju svoleiðis“.  

Alma sagði það skipta máli hvernig skólarnir næðu að útfæra stefnuna og 

eins fjármagnið sem skólarnir þyrftu, til að geta fylgt því eftir að allir 

fengju þá þjónustu sem þeir þyrftu því annars væri hætta á að eitthvað færi 

,,úrskeiðis“.  

Þegar kennarar voru spurðir um ókosti stefnunnar sagði Saga sem hefur 

unnið í grunnskóla í áratugi: ,,Þá held ég að það sé bara langt í land með 

að hún virki og það er ekki hægt að búa til eitt kerfi fyrir alla í skóla það 

er bara ekki hægt“. 
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Flestir kennararnir voru á sama máli með að það þyrfti alltaf að horfa á 

einstaklingana þegar verið væri að að útbúa aðstöðu og námsefni fyrir 

nemendur með þroskahömlun því það sem hentar einum hentar ekki öllum 

eða eins og Alma sagði: ,,Ég horfi alltaf bara á einstaklinginn þannig að 

ég… það er erfitt að tala út frá öllum sko. Ég hef alveg séð þetta virka 

alveg rosalega vel en svo hefur maður séð þetta klúðrast líka“. 

Kennararnir höfðu ákveðnar skoðanir á hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar og eftirfarandi sagði Una um það þegar það varð að 

veruleika: 
  

Það var ákveðið að breyta þessu en fjármagnið fylgdi ekki nægilega mikið 

með þannig að mér finnst maður hafa horft á það að börn sem eru á gráu 

svæði sem við segjum sem eru ekki beint með greiningar en þurfa mikla 

aðstoð þau hafa pínulítið dottið upp fyrir af því að nú fer peningurinn sem 

var til í krakkana sem eru með frávik… eru með þroskaraskanir, 

peningurinn fer svo miklu meira á fylgdina í þau á kostnað þessara krakka 

sem þurfa smá púst 

 

Til þess að geta mætt þörfum allra sögðu flestir kennararnir að það 

þyrfti að koma til aðstoð frá þeim sem væru með sérhæfðari þekkingu og 

nefndu í því samhengi þroskaþjálfa, sérkennara og iðjuþjálfa sem myndu 

vinna með kennrurum í teymi. Þetta fannst Nönnu mikilvægt og sagði:  

 
Kennari getur kannski ekki verið sérfræðingur í öllu sem snertir fatlaða 

einstaklinga til að finna alltaf hvað er við hæfi og hvað nýtist 

einstaklingnum best og það er mjög breytilegt. Það er ekki hægt að leggja 

svona eina reglustiku á alla með það 

 

Saga kom inn á það að úrræðin sem almennir skólar byðu uppá hentuðu 

oft ekki nemendum sem þyrftu aðrar bjargir og sagði: 

 
það eru alltaf einstaklingar sem passa í hérna í almenna kerfið en svo eru 

fullt, fullt af börnum sem geta ekki verið í almenna sísteminu. Þau þurfa 

sérhæfð gögn og þau bara þurfa græjur og mannskap og pláss til að gera 

allt aðra hluti heldur en krakkar í bekk þar sem eru sko skólaborð og stólar 

 

Nanna hefur kennt í almennum bekk í um tuttugu ár og og sagði að um 

ákveðna togstreitu væri að ræða þegar kæmi að því hvernig ætti að vinna 

eftir hugmyndafræðinni eins og Nanna sagði: ,,Það getur verið stundum 

mótsagnakennt hvað við eigum að geta gert og svo hvað er ætlast til í 

sambandi við þessa annars ágætu stefnu. “  
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Upplifun kennara af þátttöku og samskiptum nemenda með 

þroskahömlun 

Rauði þráðurinn í ummælum kennara varðandi reynslu þeirra af þátttöku 

og samskiptum nemenda með þroskahömlun virðist vera sá að oftast sé 

gert ráð fyrir því að þessir nemendur séu með í öllum uppákomum bæði 

innan og utan skólans. Þar er aðalega verið að tala um árshátíðir og 

vettvangsferðir utan skólans. Alma sagði:  

 
Við reynum að gera þeim kleift að vera eins mikið með og þau geta. Ég 

reyni alltaf og á hans forsendum, nemandans sko, að koma þeim inn í eða 

eins mikið og bekkurinn er að gera og það var söngvakeppni hér í dag og 

hann ætlaði að taka þátt 

  

 

Þegar rætt var um hvernig væri staðið að því að efla nemendurna til 

þátttöku sagði Nanna: ,,Þá finnst mér þessir með þroskahömlun því miður 

vera algjörlega utanvelta í svona félagslífi sem er sjálfsprottið sem er 

svona ekki skipulagt.“ Hún sagði að þessir nemendur féllu oft ekki inn í 

hópinn vegna vangetu þeirra til félagslegra tengsla og því væru þau ekki 

að falla inn í félagslífið sem ekki væri skipulagt af foreldrum eða 

skólunum: 

  
Þannig að ég held svona bæði foreldrar og sko kennarar séu mjög 

meðvitaðir um að einstaklingurinn verði ekki utanvelta í skipulögðu 

félagstarfi en í óskipulögðu félagstarfi sem maður stjórnar ekkert í þá held 

ég að einstaklingar með þroskahömlun geti orðið mjög utanveltu 

 

Ef litið er til félagslegrar samskipta nemenda með þroskahömlun og 

annarra nemenda kemur fram hjá öllum kennurunum að samskipti 

nemendanna séu á þeim forsendum að mest sé um hjálpsemi að ræða hjá 

þeim sem eru án fötlunar. Saga sagði samskiptin vera þess eðlis að 

nemendur án fatlana tækju meira tillit til nemenda með þroskahömlun og 

sagði: ,,Þú veist, segja rosalega ertu duglegur og þannig“.  

Kennararnir voru samstíga í svörum varðandi félagsleg samskipti í 

skólunum við bekkjarfélaga að tilhneigingin væri sú að samskiptin væru 

meiri þegar börnin væru yngri. Samskiptin væru oft í formi aðstoðar, að 

hjálpa nemendum með þroskahömlun og færu ófötluðu jafnaldrar þeirra 

því oft í,,systkinahlutverk eða verndarhlutverk“ og í því sambandi sagði 

Alma: ,,En hérna krakkarnir hafa verið dugleg að taka barnið með sem 

dandalast með þeim á fótboltavellinum.” Nanna sagði líka frá því að hún 

hefði tekið þátt í því að búa til kerfi utan um einn nemanda sem var mikið 

einn í frímínútum og var talað við einstaklinga sem væru til í að taka að 

sér að fylgja þessum ákveðna nemanda í frímínútum tímabundið og að 
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það hefði farið í gang sem ,,greiði“ við kennara. Hlutverk þessara 

einstaklinga var að skipta með sér að finna uppá einhverjum leikjum til að 

virkja einstaklinginn. ,,Það var ekki að neinu svona jafnréttis… eða grunni 

eða svoleiðis, það hélt ekkert áfram þannig að það var kannski svona 

þvingað skipulag.“ 

Þegar spurt var um hvort nemendur með þroskahömlun ættu vini innan 

skólans voru flest svör kennara á þá leið að það væri í litlu magni. Þeir 

sem eru með þroskahömlun virðast stundum leita til jafningja sinna en í 

flestum tilfellum væru það frekar einstaklingar með einhverjar greiningar 

og á ýmsum aldri. Alma sagði: ,,Hér er einn bara og hann er soldið að leita 

til stráks sem er árinu eldri en er eftir í þroska og þeir smullu saman í 

vetur.” Saga var svo einnig með ákveðna sýn á það af hverju sér fyndist 

nemendur með þroskahömlun sækja í sína líka frekar en ófatlaða jafnaldra 

sína og sagði: ,,Ég held að fatlað fólk sé alveg eins og við, þau sækja sér 

um líkir, þannig að þau vilja vera í félagskap með öðrum sem líkjast 

þeim“. Í þessu samhengi sagði Una: ,,Þau sem eru með skerðingu þau 

sækja meira í þessi ófötluðu heldur en í hina áttina“. Hún sagði að 

samskipti þessa tveggja hópa nemenda væri oft takmörkuð en að sín 

reynsla væri að ,,Þessi fötluðu taka þessu yfirleitt obboðslega vel, lang 

flest“. 

Almennt töldu kennarar nemendum með þroskahömlun vel tekið í 

skólastarfinu. Það höfðu engir kennarar upplifað það að jafnaldrar þeirra 

neituðu að sitja við hliðina á þeim eða vera með þeim í samstarfi. Una 

sagði:  
  

Það er virðing og svona að vera góð, það er svo mikið hjá þeim að vera 

bara góð af því að þau vita að hann getur ekki gert hlutina. Hann kann ekki 

eða bara ræður ekki við hann 

 

Þegar þær voru spurðar um hvernig þær teldu sig efla þátttöku barna 

með þroskahömlun í bekknum þá voru svör þeirra afar svipuð, þær töldu 

sig vinna ötullega að því að efla samkennd hjá öllum í bekknum. Hvað 

félagslífið varðar sagði Nanna: ,,En við björgum ekki félagslífi barna með 

þroskahamlanir, við getum ekki bjargað þeim en við getum stutt kannski 

við það en við getum ekki búið til vini fyrir barnið þó við glöð vildum 

það“. 

Upplifun kennara af samvinnu foreldra barna með 

þroskahömlun 

Þegar kennararnir voru spurði um samvinnu við foreldra barna með 

þroskahömlun voru þeir allir sammála því að það væri nánast alltaf 

ávinningur af samstarfinu þrátt fyrir að oft á tíðum hafi það verið 
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,,hunderfitt“. kennarar þurfi því oft að vera vondi og góði aðilinn á sama 

tíma. Una sagði: ,,Við erum að segja þú ert ekki að standa þig að koma 

með gott nesti og á sama tíma að segja þú ert frábær“. Nanna taldi oft á 

tíðum betra að hafa meiri samskipti en minni við foreldra barna með 

sérþarfir til að geta haldið betur utan um að verið væri að koma til móts 

við þær þarfir sem þau hefðu.  

Kennararnir töldu að mikið væri lagt upp úr góðum samskiptum milli 

skóla og heimilis og væru nýttir til þess tölvupóstar, samskiptabækur, 

símtöl og jafnvel spjall þegar börnin mættu í skólann á morgnana. Hjá 

flestum þeirra kom fram að þeir teldu foreldra barna með þroskahömlun 

oftast vera sátta við þá þjónustu sem þeir fengju en þó kæmi fyrir að þeir 

væru með óraunhæfar kröfur. Una sagði: ,,Sumir vilja fá manninn á barnið 

sitt bara alla hverja mínótu“. Hún sagði líka í framhaldi af því að þá væri 

foreldrum gerð grein fyrir því að slík þjónusta myndi lítið hjálpa barninu 

að verða sjálfstæðara. 

Alma sagði að foreldrar væru oft á ,,bremsunni“ gagnvart því að leyfa 

börnunum að spreyta sig í ýmsum aðstæðum sem kennarar væru að fá 

börnin til að gera. Hún sagði að það væri ríkt í foreldrum ,,þessara“ barna 

að fara í ,,ofverndunargírinn“ og að það kæmi í sinn hlut að benda 

foreldrum á að þau geti oft meira en foreldrar átta sig á. Alma sagði: ,,Þau 

vilja bara hafa barnið inn í kúlunni en við vitum að barnið getur alveg“. 

Það kom bæði fram hjá Nönnu og Unu að þeim fyndist foreldrar barna 

með þroskahömlun oft ,,þreyttir“ því það geti tekið á að þurfa alltaf að 

berjast fyrir að börnin þeirra fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á og höfðu 

þær fullan skilning á líðan þeirra gagnvart því.   

Foreldrar barna með þroskahömlun eru á stundum með óskir um að 

kennarar komi meira til móts við börnin sín og hafði Nanna þetta um það 

að segja: ,,Við sem stofnun eigum bara að sjá um allt frá A- Ö og kannski 

er fólk líka þreytt þannig að ég er ekki að dæma neinn.” 

Saga tók í sama streng og sagði: ,,Ég held að þau séu sátt við þá þjónustu 

sem þau fá en gætu alveg hugsað sér meiri þjónustu... ég meina sum... en 

þú færð bara ex marga tíma skiluru.”  
 

 

8.3 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar frá foreldrum 

annars vegar og kennurum hins vegar. Fjallað var um þá þætti er byggja á 

upplifun þátttakenda, annars vegar foreldra á félagslegri þátttöku barna 

þeirra með þroskahömlun og hins vegar upplifun kennara, hvað þeim 

finnst einkenna félagslega þátttöku barnanna í grunnskóla.  
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Út frá niðurstöðum viðtala við foreldra kemur fram að 

hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar hafi gert það að verkum að öll 

börn eigi jafnan rétt á að stunda nám á sínum forsendum og í sínum 

heimaskóla. Foreldrar telja að það auki víðsýni annarra barna til 

mannlegrar fjölbreytni að börn með þroskahamlanir séu í almennum 

bekkjum sem oft á tíðum geti leitt til heildstæðari vináttutengsla en ella. 

Einnig verði það eðlilegasti hlutur að sumir þurfi aðstoð í námi og í öllu 

því sem gerist bæði innan og utan skóla. Þannig skapist umhverfi þar sem 

almennt sé borin virðing fyrir einstaklingum óháð atgervi viðkomandi. 

Upplýsingar sem fengust hjá foreldrunum gáfu til kynna að þau gerðu 

sér grein fyrir að þátttaka barna þeirra væri takmörkuð meðal 

bekkjarfélaga. Þeir telja að börnin sín læri mikið af ófötluðu 

bekkjarfélögunum og oft á tíðum meira og á annan hátt heldur en í annars 

konar þjálfun hjá fagfólki. 

Út frá niðurstöðum viðtala við kennarana er hægt að átta sig á hvernig 

kennarar telja þennan hóp barna falla inn í bekkjarheildina og þátt kennara 

í því. Helsta hindrunin fyrir börn með þroskahömlun er að þeirra mati sú 

að þau eiga oft erfitt með að eiga í samskiptum við bekkjarfélaga sína og 

áhugasvið þeirra er oft á tíðum önnur en hjá jafnöldrum. Félagsleg 

þátttaka þeirra virðist minnka eftir því sem þau eldast.  
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9. Umræður niðurstaðna 

 

Í þessum kafla fjalla ég um helstu niðurstöður rannsóknarinnar í fræðilegu 

samhengi. Markmið rannsóknarinnar var að fá upplýsingar til að geta 

svarað rannsóknarspurningunum sem voru þessar: Hver er reynsla og 

væntingar foreldra barna með þroskahömlun af félagslegri þátttöku barna 

þeirra í grunnskóla? Hvað einkennir félagslega þátttöku barna með 

þroskahömlun að mati kennara? Svörin sem fengust gefa vísbendingar um 

hvernig foreldrar barna með þroskahömlun sjá fyrir sér þátttöku barna 

þeirra í grunnskólum, hvort og þá hvernig hægt sé að efla þann þátt hjá 

þeim meðal bekkjarfélaga bæði inna og utan skólans.   

Þær upplýsingar sem fengust úr viðtölunum bæði frá foreldrum og 

kennurum gefa innsýn í hvernig félagslegri þátttöku nemenda með 

þroskahömlun í grunnskólum er háttað. Foreldrar hafa áhyggjur af 

félagslegri þátttöku barna sinna í grunnskólum og vænta þess að skólinn 

geri sitt besta til að vinna að þeim þætti sem þeir telja jafnvel mikilvægari 

en sjálft námið. Börnin eiga erfitt með að ná góðum tengslum við 

bekkjarfélaga og má segja að þau sem nást byggist mikið á umhyggju og 

virðingu bekkjarfélaganna.  

9.1 Foreldrar barna með þroskahömlun 

Upplifun foreldra af skólakerfinu  

Hugtakið skóli án aðgreiningar var nokkuð á reiki meðal viðmælenda 

minna en þó má segja að þeir voru almennt jákvæðir gagnvart 

hugmyndafræðinni bæði fyrir börn með þroskahömlun sem og aðra 

nemendur. Foreldrarnir sögðu að börnin þyrftu að læra eftir því sem unnt 

væri og laga sig að almennum umgengnisreglum er tíðkast í 

skólaumhverfinu. Oftast gera foreldrarnir sér grein fyrir því að það geti 

verið börnum þeirra erfitt að temja sér þessar reglur vegna fötlunar en það 

verði að gefa þeim tækifæri til að geta lært þær að einhverju leyti. Þetta 

segja Leyser og Kirk (2011, bls. 88) að foreldrar hafi bent á og sagt að 

þeir telji kennara leggja oft meiri áherslu á framfarir barnanna á meðan 

foreldrar leggi meiri áherslu á félagslega reynslu og ánægju barnanna af 

því að læra. 
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Flestir viðmælendur mínir sögðu að hugmyndafræðin næði til allra 

nemenda og það væri skólanna að skapa aðstæður og námsumhverfi sem 

hæfði öllum nemendum. Út frá sjónarhóli foreldranna er réttur til 

skólagöngu í almennum skóla ótvíræður. Flestir foreldrarnir líta svo á að 

börnin þeirra eigi að fá tækifæri til að kynnast samnemendum sem sé þeim 

mikilvægt því þau læri mikið af því að umgangast þá sem eru án fatlana. 

Þetta samræmist því sem Wang (2009, bls. 154–156) telur um að 

nemendur með þroskahömlun læri af samnemendum sínum og þurfi því 

að fá tækifæri á að umgangast þá í sínum heimaskóla. 

Einnig töldu þau skólana gera sitt besta til að koma til móts við þarfir 

barna þeirra. Að sama skapi gerðu þau sér grein fyrir því að ákveðið 

fjármagn kemur inn í skólana til að dekka alla þá þjónustu sem börnin 

þurfa en það dugi oft skammt og því sé þjónustan af skornum skammti. 

Eitt foreldri kom inn á þetta og var ekki sátt. Það foreldri gerði sér grein 

fyrir því að sitt barn væri að koma með ákveðið fjármagn með sér inn í 

skólann sem svo nýtti það fyrir fleiri nemendur. Þar af leiðandi væri 

barnið ekki að fá þjónustu samkvæmt fjármagninu sem fylgdi því. Þegar 

horft er til þeirra þjónustu sem sveitarfélög skuli veita sbr. 10. gr. 

reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) er 

vert að veita því athygli að skólar fá úthlutað ákveðnu fjármagni til 

þjónustu og sérstaks stuðning við mikið fatlaða nemendur. Skólarnir gera 

síðan heildaráætlun um þá þjónustu sem þeir hyggjast veita og má því líta 

svo á að á nemendur sé settur verðmiði út frá því hvaða stuðning þeir 

þurfa.  

Foreldrarnir í þessari rannsókn töldu flestir að útfærsla á 

hugmyndafræðinni væri ekki fullkomin enda væri oft um það að ræða að 

sniðið væri að þörfum hópa eftir tilteknum reglum sem geri það að 

verkum að foreldrarnir þurfi að bera sig eftir aðstoðinni.  

Að undanskildum tveimur foreldrum voru viðmælendur frekar sáttir 

við hvernig skólarnir tóku á móti börnum þeirra. Annað foreldrið upplifði 

skólann í byrjun eins og hann kynni lítið að sinna nemendum með 

þroskahömlun og því hefði það komið í þess hlut að styðja við bakið á 

þeim með því að benda á hvað betur mætti fara og þá hvernig. Hitt 

foreldrið upplifði lítinn skilning hjá umsjónarkennara á því að koma til 

móts við þarfir barnsins og áleit helst að um áhugaleysi væri að ræða hjá 

kennaranum eða jafnvel skort á þekkingu hans á þörfum fatlaðra. Í þessu 

sambandi segir Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 33 og 46) að 

kennarar þurfi að gera sér grein fyrir því að nemendahópurinn ásamt 

foreldrum þeirra sé orðinn afar fjölbreyttur í skóla án aðgreiningar, ólíkt 

því sem áður var. Því er þörf fyrir að skólar leggi sig betur fram til að 

mæta bæði nemendum og foreldrum þeirra sem einstaklingum en ekki 

sem einsleitum hópi. Hún segir jafnframt að það sé bæði kennara sem og 

stjórnenda að bera virðingu fyrir einstaklingsþörfum hvers og eins þar sem 
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þarfir og aðstæður fjölskyldna séu ólíkar og þurfi mismunandi stuðning. 

Ennfremur kemur fram hjá Nönnu Kristínu að stofnunin skóli sem vinnur 

eftir lögum um grunnskóla og samfélagið í heild þurfi að tileinka sér 

nauðsynlegan sveigjanleika til að mæta ólíkum þörfum nemenda og 

foreldra þeirra. 

Hafa verður hugfast að skólar hér á landi þurfa að framfylgja í hvívetna 

þeim ramma sem finna má í gildandi lögum, reglugerðum, 

alþjóðasamningum og þeim sex grunnþáttum er mynda kjarna 

menntastefnunnar í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 16). Í þessu 

samhengi hefur Ólafur Páll Jónsson (2011, bls. 20–23) bent á að að það sé 

ekki samræmi milli hinnar opinberu stefnu og framkvæmdarinnar. Þar 

nefnir hann að hugmyndafræðin sé mótuð af hugmyndum um 

mannréttindi og lýðræði og þeirri sýn að stuðla eigi að almennum þroska 

nemenda. Aftur á móti litist framkvæmdin af mælanlegu fræðslumarkmiði 

og skilvirkni skólakerfisins. 

Hjá þeim foreldrum sem eiga börn í sérdeild kom fram að þeir væru 

sáttir við þá þjónustu sem þau fengju, þar væri fagþekkingin mikil og 

samvinna hjá kennurum sérdeildar og kennurum í almennum bekk. Einnig 

sögðu þau að þeim þætti mjög gott að vita til þess að þeir aðilar sem 

kæmu frá sérdeildinni væru að fylgja börnunum inn í bekkina og veita 

þeim stuðning þar.  

Þessir foreldrar töldu að það væri þörf á sérdeildum þar sem fötlun barna 

þeirra væri orðin það sértæk að það myndi ekki henta þeim að vera mikið 

inni í almennum bekk og litu því á sérdeildina sem kærkomna viðbót við 

skólann. Þrátt fyrir að skólar hér á landi horfi til hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar og telji það skyldu sína að leitast við að koma til móts við 

námsþarfir allra nemenda sinna þá er að finna sérdeildir innan skóla og 

sérskóla. Þessi sérúrræði og sérskólar eru reknir samkvæmt fyrirkomulagi 

sem sveitarstjórn ákveður. Í 12. gr. reglugerðar 585/2010, byggðri á 42. 

gr. grunnskólalaga geta sveitarfélög beitt sér fyrir sérúrræðum innan 

grunnskóla eða rekið sérskóla þegar almennt nám og kennsluhættir hæfa 

ekki þörfum eða hag nemenda (lög um grunnskóla, nr. 91/2008).  

Eitt foreldri kom inná það að sér þætti umsjónakennarinn koma lítið að 

kennslu barnsins síns í almenna bekknum og því væri barnið nánast 

alfarið í umsjón þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa og að það kæmi í þeirra hlut 

að sjá um samskiptin við foreldrið sem var ekki nógu sátt við það. 

Norwich (2013, bls. 79–81) segir í þessu samhengi að hugmyndafræði 

kennara skipti sköpum í allri kennslu og þeir þurfi að tileinka sér þá 

hugsun að það geti allir lært, ekki bara sumir nemendur. Norwich segir 

ennfremur að kennarar þurfi ekki sérstaka menntun heldur geti þeir sinnt 

þörfum nemenda með sérþarfir í samráði við sérfræðinga eða 

stuðningsaðila inn í bekk. Í allri umræðu um hvort skóli án aðgreiningar 

virki sem skyldi telur Silva (2013, bls. 432) að það þurfi að huga vel að 
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öllu samstarfi, að samstarf á milli bekkjarkennara, sérkennara, nemenda 

og foreldra sé á jafnréttisgrundvelli. 

Hvort sem börn með þroskahömlun (Wang, 2009, bls. 154–156) eru í 

almennum skóla eða í sérdeildum þarf að hafa í huga að hvoru kerfinu 

fyrir sig fylgja kostir og gallar. Barn með þroskahömlun sem sækir nám í 

sérdeild gæti þurft að sækja skóla utan síns hverfis sem getur leitt til þess 

að það kynnist síður börnunum í sínu hverfi og hætta er á að það 

einangrist. Hins vegar ef barnið sækir nám í sínum heimaskóla er líka 

hætta á að það einangrist vegna erfiðleika þess við að mynda tengsl við 

bekkjarfélaga sem þroskast með eðlilegum hætti. Í því samhengi segir 

Diez (2010, bls. 173) að það hafi verið viðurkennt að ekki væri alltaf 

möguleiki á því að hafa alla skóla alveg án aðgreiningar enda væri það 

ekki endilega eina og besta lausnin.  

Einn viðmælandi minn sagði frá því að hann hefði heyrt óánægjuraddir 

foreldra barna án fatlana um að þeirra börn væru ekki að fá þá þjónustu 

sem ætlast er til því það fari svo mikill tími í þá sem þurfa aðstoð. Þessi 

viðmælandi hafði skilning á því en taldi mikla þörf fyrir þá nemendur sem 

eru með sérþarfir að læra á umhverfið sitt því þannig yrði líf þeirra í 

framtíðinni, að umgangast einstaklinga sem að meiri hluta eru án fatlana.   

 

Upplifun foreldra af samskiptum barna sinna við samnemendur  

Það þarf tvo til að skapa samskipti og hvað samskiptin fela í sér býr innra 

með hverjum einstaklingi og hver og einn hefur þá mynd sem getur aldrei 

orðið meiri eða minni en einstaklingurinn ræður við. Viðmælendur mínir 

höfðu þessa hugsjón þegar rætt var um samskipti og tengsl barnanna í 

skólunum. Hjá flestum viðmælendum mínum kom fram að þeim hafi 

fundist mikilvægt að börn þeirra fengju tækifæri til að vera með 

nemendum sem þroskast á eðlilegan hátt strax í fyrsta bekk og töldu það 

hafa gengið nokkuð vel þroskalega séð óháð því hvort þau voru í 

almennum bekk eða skráð í sérdeild með nokkra viðveru í heimabekk. 

Þessar niðurstöður samræmast öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið 

er varðar ánægju foreldra með skóla barna sinna (Gretar L. Marinósson og 

Auður B. Kristinsdóttir, 2004, bls. 47) sem horfa sérstaklega á hvernig 

skólarnir komi til móts við félagslega þáttinn. 

Eftir því sem börnin urðu eldri og bilið í þroska þeirra fór að verða 

meira sáu flestir viðmælendur mínir að börnin áttu alltaf minni og minni 

samleið þar sem börn þeirra voru kannski enn að haga sér á sérkennilegan 

hátt og með annarskonar áhugamál. Foreldrarnir nefndu að þátttaka 

barnanna væri lítil sem engin hjá þeim öllum, það er, léku sér fyrir utan 

hópinn og sóttu flest í yngri félaga með eða án greiningar af ýmsum toga 

sem viðmælendurnir sögðu flestir að væru nær þeirra börnum í þroska. 
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Þetta samræmist rannsókn Salmon (2013, bls. 347–349) en þar segir að 

nemendur með þroskahömlun sæki frekar í aðra nemendur með fatlanir, 

óháð aldri, þrátt fyrir að vera í almennum skóla.  

Hjá þeim foreldrum sem eiga börn í yngri bekkjum kom fram að þau 

voru með aðra sýn á þátttökuna en foreldrar sem eiga börn á mið- eða 

elsta stigi í grunnskólunum. Hjá þeim yngri eru vonir og væntingar 

foreldranna enn við lýði um að börnin þeirra eignist vini innan bekkjanna 

en eru þó að upplifa það í flestum tilvikum að þau tengjast ekki neinum 

ákveðnum. Þetta kemur einnig fram í rannsókn Salmon (2013, bls. 351) að 

fyrstu árin hafi verið jákvæðari reynsla fyrir fötluð börn af félagslegri 

þátttöku þeirra í skólanum. Eftir því sem börnin í rannsókn Salmon urðu 

eldri fóru þau að eiga erfitt með að fylgja jafnöldrum sínum eftir.  

Fram kom hjá einu foreldri að barn þess sem er á miðstigi væri búið að 

eignast einn vin í bekknum sem það væri mikið með og væri að taka 

barnið þess með til að hitta aðra í bekknum. Þetta barn getur tjáð sig og 

haldið uppi einföldum samræðum við hina krakkana og hefur gengið vel 

að aðlagast þeim. En það kom jafnframt fram hjá þessu foreldri að barnið 

væri einnig með yngri nemendum sem viðmælandinn gerði sér grein fyrir 

að væri nær barninu í þroska. Þessi viðmælandi gerði sitt til að aðstoða 

barnið við að halda í vinina eins og með því að gera barnið áhugavert, 

bjóða vinum heim í partý og aðrar uppákomur.  

Aðrir foreldrar sem eiga börn á yngra stiginu gerðu ekki eins mikið í 

því að hvetja börnin sín til að fá vini í heimsókn. Þau töluðu um að þau 

mættu vera duglegri en höfðu ekki miklar áhyggjur af því enn sem komið 

var þar sem börnin þeirra væru ekki mikið að spá í það. Einnig kom fram 

hjá þeim að þau hefðu enn vonir um að börn þeirra gætu tekið þátt í 

afþreyingu utan skóla með bekkjarfélögum sínum. King, Shield, Imms, 

Black og Ardern (2013, bls. 1859) benda á að börn með þroskahömlun 

sæki oftar í afþreyingu sem snýst um leikinn og eru þá oft með 

bekkjarfélögum í fyrstu bekkjum grunnskóla. Eftir því sem þau verða eldri 

fara ófatlaðir bekkjarfélagar þeirra að sækja meira í líkamlega afþreyingu 

sem þau fötluðu ráða síður  við og því verði þessir tveir hópar aðskildir 

vegna ólíkra hæfni og getu.  

Þeir viðmælendur sem eiga eldri börn hafa upplifað hvernig þróunin 

hefur verið á þátttökunni og hafa sætt sig við að það verði aldrei neinn 

vinskapur við ófatlaða jafnaldra en segja að það hafi gert börnum sínum 

gott að hafa lært að umgangast þá. Þau tala flest um að samskipti 

nemendanna hafi verið á þeim nótum að ófatlaðir nemendur væru meira í 

að vernda börnin og aðstoða þau. Sumir viðmælendanna töldu það hafa 

gert mikið fyrir þeirra börn þegar flest börnin í bekknum hafi skipt með 

sér að vera með börnunum þeirra í frímínútum því annars hefðu þau verið 

mikið ein eða með starfsmanni. Börn þessara viðmælenda sækja 

afþreyingu fyrir fatlaða utan skóla og segja foreldrarnir að þar líði þeim 



70 

vel. Þau væru með sínum líkum og þar væru þau oft sterki aðilinn sem þau 

töldu mikilvægt að börnin sín fengju líka að upplifa. Þessir foreldrar 

sögðu flest að þau gerðu sér grein fyrir því að börnin fyndu að þau væru 

slökustu nemendurnir innan bekkjanna en töldu það ekki hafa áhrif á þau 

fyrir utan einn þátttakandann. Hann sagði að barn sitt hefði sýnt mikinn 

mótþróa þennan vetur í skólanum en gat ekki tiltekið neina eina skýringu 

á þeirri hegðun. Jafnvel væri það samspil ýmissa þátta eins og þroskans, 

að það væru margir að vinna með barninu sem færu ólíkar leiðir og leyfðu 

sumir meira en aðrir. Einnig kom þessi viðmælandi inná það að hann teldi 

barnið vera að átta sig á að það væri ekki eins og aðrir og væri farið að 

loka sig af. Samskonar niðurstöður má finna í rannsókn Frostad og Pijl 

(2007, bls. 16–17) um að nemendur sem ná ekki að mynda sambönd við 

jafningja finni sig ekki tilheyra heildinni og fari þá jafnvel að einangrast.  

Þeir foreldrar sem eiga börn skráð í sérdeild sögðu að börnin væru 

ekkert frekar að tengjast þeim nemendum sem þar væru og sögðu um það 

að þó þau væru með sömu greininguna þá væru þau eins ólík og þau eru 

mörg, óháð aldri þeirra. Þeir nemendur sem eru skráðir í sérdeild eru að 

fara að mismiklu leyti inn í bekkina og voru foreldrar þeirra sáttir við þá 

stöðu því það myndi fekar gera börnunum kleift að tilheyra bekknum.   

Rannsókn Gretars L. Marinóssonar o.fl. (2007, bls. 283) sýnir það einnig 

að þessi hópur nemenda eigi fáa vini og að samskiptin séu af skornum 

skammti. Þar kemur fram að foreldrar séu heldur bjartsýnni en starfsmenn 

skóla á að samskiptin fari ekki endilega versnandi með aldrinum en sögðu 

jafnframt að þau teldu samskiptin meiri í sérdeildum. Þar kom einnig fram  

sú staðreynd að ,,bilið breikki“ á milli nemenda með þroskahömlun og 

ófatlaðra nemenda í almenna skólakerfinu. Þau segja það gefa 

vísbendingu um félagslega stöðu nemendanna vegna takmarkana þeirra að 

táknkerfi samfélagsins. Þar er átt við að geta lesið í látbragð og fas og 

hvaða hegðun sé viðurkennd í samskiptum almennt (Frostad og Pijl, 2007, 

bls 16–17). 

Einn viðmælandi minn sagði að til að geta eflt barnið sitt félagslega,  

en það barn á enga samleið með bekkjarfélögum sínum að mati 

viðmælanda, þyrftu sennilega að vera fleiri nemendur með fatlanir inn í 

bekkjunum. Hann taldi að þannig væri frekar hægt að byggja félagslega 

þáttinn á jafnréttisgrunni og því hafi hann oft hugsað það að flytja til að 

geta fundið barninu sínu viðeigandi félagslegt umhverfi. Í rannsókn 

Salmon (2013, bls. 348–353) segir að margir fatlaðir einstaklingar hafi 

valið sér aðra fatlaða einstaklinga sem vini þrátt fyrir að vera í bekk með 

einstaklingum án fatlana. Með sínum jafningjum hefðu þau fundið sig 

örugg þar sem þau þurftu ekki að berjast fyrir staðalímyndum um fötlun  

heldur hefðu þá tilfinningu að tilheyra. Samkvæmt Salmon var þetta þeirra 

frelsi frá stöðluðum dómum um hegðun og samskipti.  
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Allir viðmælendur mínir voru á sama máli með það að börnum þeirra 

liði vel í skólanum óháð því í hvað kerfi þau væru og sátt við að fara á 

hverjum degi í skólann. Þau sögðu öll að börnin þeirra hvort sem þau voru 

í almennum bekk eða sérdeild væru að taka þátt í til dæmis skólaleikritum, 

árshátíðum, ýmsum hópverkefnum og vettvangsferðum á vegum skólana.  

Framtíðarsýn foreldra barna með þroskahömlun á nám þeirra 

og félagslíf  

Það er sameiginlegt með öllum foreldrum þessarar rannsóknar að þeir eiga 

sér þá von að eftir þau tíu ár sem börnin þeirra eru í grunnskóla muni þau 

öðlast samfélagslega færni, hafi tileinkað sér skrifaðar jafnt sem 

óskrifaðar reglur þess. Þeir láta sig dreyma líkt og aðrir foreldrar um að 

barnið þeirra muni eiga vini og geti bjargað sér af sjálfsdáðum í 

framtíðinni. Þetta á við um alla foreldra að hafa væntingar til barnsins síns 

en hjá þessum foreldrum kunna slíkar væntingar að hafa brostið þar sem 

þeir sjái fram á langvarandi erfiði sem fötlun barnsins hefur í för með sér 

(Ólafur Páll Jónssson, 2011, bls. 179).  

Þegar rætt var um námið þá voru flestir viðmælendurnir á því að þeim 

þætti mikilvægast að barnið þeirra myndi læra að lesa og skrifa. Annað 

fannst þeim skipta minna máli eins og stærðfræði því börnin gætu lært að 

nýta sér reiknivélar eftir þörfum. Flestir viðmælendurnir lögðu meiri 

áherslu á óskrifuðu reglurnar í skólasamfélaginu sem hver skóli þróar með 

sér eins og að geta tekið þátt í því sem gerist í skólanum og almenn 

samskipti. Einnig að horft væri meira til þess að kenna þeim ýmsar 

verklegar greinar eins og heimilisfræði og handmennt sem dæmi og aðra 

hagnýta hluti eins og að ganga frá eftir sig, kunna á peninga og aðra 

þjálfun sem nýtist þeim í samfélaginu. Sumir töldu að ef barnið þeirra 

fengi góða þjálfun í einhverju verklegu þá gæti það plummað sig betur en 

sögðu jafnframt að skólarnir væri of bókmiðaðir sem hentaði þeirra 

börnum illa. Eitt foreldrið sagði í því samhengi að sér þætti það mjög 

eðlilegt að barnið hennar væri tekið úr tíma til að kenna því annars konar 

færni heldur en ensku eða stærðfræði sem það kæmi aldrei til með að nota 

og sem aðrir nemendur þyrftu ekki að læra í skólanum eins og að renna 

upp úlpunni eða klæða sig í skó. Í þessu samhengi, í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011, bls. 34), er fjallað um að markmið grunnskóla sé 

tvíþætt það er að nemandi öðlist verkþekkingu og verklega færni ekki 

síður en fræðilega þekkingu því bæði hugur og hönd eru mikilvæg þegar 

kemur að alhliða þroska.  

Aftur á móti það hvernig litið er á muninn á getu er eitt form mismununar 

sem á rætur sínar að rekja til þeirrar víðtæku trúar að eitt form sé æðra 

öðru, að vera án fötlunar sé æðra en að vera með fötlun. Munurinn á þeirri 

getu að geta talað sé æðra en táknmál, að labba sé æðra en sitja í hjólastól. 
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Skilaboðin eru því þau samkvæmt Salmon (2013, bls. 354) að það sé ekki 

ásættanlegt að vera fatlaður. Foreldrarnir í þessari rannsókn gerðu sér 

grein fyrir þessum skilaboðum sem samfélagið sendir börnum þeirra og 

því leggi þeir mikla áherslu á að börn þeirra læri sem mest af þeim sem 

eru án fötlunar í von um að þau geti orðið nokkuð sjálfbjarga. Allir 

viðmælendur mínir segjast hafa áhyggjur af félagslega þættinum hjá 

börnum sínum, að þau eignist ekki vini og voru vonir þeirra allra á þá leið 

að að úr því myndi rætast. Að því sögðu voru flest allir viðmælendurnir á 

sama máli með að vinátta barna þeirra þróist á annan máta en gengur og 

gerist meðal ófatlaðra jafnaldra þeirra þar sem geta þeirra til að eiga í 

samskiptum væri takmörkunum háð. Inn á þetta koma Frostad og Pijl 

(2007, bls. 15–16) sem segja að nemendur með sérþarfir hafi stundum 

hvorki líkamlega né andlega getu til að eiga í viðeigandi samskiptum við 

jafnaldra sína né þá færni sem mikilvægt er að búa yfir. Samkvæmt þeim 

Frostad og Pijl þá er reyndin sú að eftir ákveðna þjálfun og framfarir séu 

langtíma áhrifin oft á tíðum vonbrigði. Þessar niðurstöður þeirra sýna að 

ekki megi mikið útaf bera til að allt fari í sama farveg hjá nemendum með 

sérþarfir.  

Sumir foreldrarnir töldu að það væri mikilvægt að nemendur með 

þroskahömlun fengju tækifæri til að vera með jafnöldrum sínum í 

grunnskóla og jafnvel að eignast þar félaga þó svo að það væri sjaldgæft. Í 

því samhengi kom einn viðmælandi minn inn á það að kannski væru 

foreldrar barna án fatlana hræddir við það sem þeir þekkja lítið og veigri 

sér við að fá barnið sitt til að bjóða nemanda með þroskahömlun í 

heimsókn eftir skóla. Þegar svo er taldi þessi viðmælandi hættu á að 

foreldrar þrói með sér fordóma þó svo að þeir ætli sér það ekki. Þessi 

viðmælandi sagði það skipta verulegu máli hvernig talað er um þennan 

hóp nemenda á heimilum því börn læra það sem fyrir þeim er haft og 

koma inn í skólana með skoðanir að heiman. Í þessu sambandi segir 

Salmon (2013, bls. 349–352) fordóma móta sambönd og tengsl nemenda 

með fötlun þrátt fyrir þær þjóðfélagsbreytingar sem rekja megi til réttinda 

einstaklinga með fötlun. Hann telur að börn með fatlanir séu þeir sem 

glími hvað mest við fordóma í heiminum sem felast í því að þeim sé 

hafnað af ófötluðum jafnöldrum sínum þar sem ekki er litið á þann fatlaða 

sem mögulegan vin þeirra sem eru án fötlunar. Salmon segir að allar 

hliðar fordóma, merkingar, staðalímyndir, aðskilnaður eða stöðutap leiði 

til mismununar og myndi umhverfi sem vinnur gegn því að fötluð 

ungmenni nái að mynda vinasambönd. Salmon segir fordóma gegnumsýra 

félagsheim unglinga með fötlun, það er skilgreint hverjir geti verið metnir 

sem hugsanlegir vinir og hvaða svæði eru líkamlega og félagslega 

aðgengileg fyrir þá. Annar viðmælandi sagði að það væri líka að finna 

fordóma hjá foreldrum sem eigi börn með vægari hömlun því þau vilji 

ekki að börn sín séu innan um mikið fötluð börn því þau eigi enga samleið 
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með þeim. Þessi viðmælandi sagði það á skjön við það að þeim foreldrum 

finnist eðlilegt að ófötluð börn leiki við þeirra börn sem þessi viðmælandi 

taldi sama þáttinn. Þessum sama viðmælanda fannst það vera fordómar að 

velja einn hóp frekar en annan fyrir barnið, að finnast betra fyrir barnið að 

leika við ófatlaða en fatlaða. Í allri umræðu um nemendur með fatlanir í 

almennum skóla er það viðhorf allra foreldra sem skiptir mestu máli og 

það þarf að vera á þeim nótum að það sé jákvætt fyrir öll börn. Að öðrum 

kosti er hætta á að börn þeirra litist af viðhorfum þeirra og beri það með 

sér inn í skólana (Boer, Pijl og Minnaert, 2010, bls. 166). 

Flestir foreldrarnir í þessari rannsókn töldu að viðhorf og framkoma 

nemenda í grunnskóla við börn sín með þroskahömlun væru af öðrum 

toga en tíðkast og sögðust gera sér grein fyrir að um vorkunn og hjálpsemi 

væri frekar að ræða heldur en eiginlega vináttu. Samt sem áður höfðu þau 

ekkert út á það að setja og litu jafnvel á það sem jákvætt fyrir börnin sín, 

að það væri borin virðing fyrir þeim. Í rannsókn Frederickson (2010, bls. 

6) má finna sambærilegar niðurstöður um framkomu annarra nemenda í 

garð þeirra með hömlun. Þar er fjallað um að eldri nemendur séu 

hjálpsamir og að þeir komi fram við nemendur með þrokahömlun af 

vorkunn. Hjá yngri nemendum án fatlana kom fram að þeir komu yfirleitt 

fram við nemendur með þroskahömlun sem og aðra á jafningjagrundvelli.  

Fullan (2007, bls. 189–190) segir að foreldrar séu mikilvægt verkfæri í 

því að vinna að úrbótum í tengslum við skólastarfið og það væri hægt að 

nýta reynslu þeirra til þess að aðstoða skóla og samfélagið í heild við að 

efla og fræða aðra foreldra með það að leiðarljósi að efla skólabrag allra, 

óháð fötlun.  

Einn viðmælandi minn sagði frá vonum sínum um að barnið sitt myndi 

eignast vin og að það væri þá einhver sem skildi þarfir barnsins hans og 

tæki því sem sjálfsögðum hlut að eiga slíkan vin. En hvar hann væri að 

finna væri ekki endilega meðal ófatlaðra jafnaldra. 

 

9.2 kennarar 

 

Upplifun kennara á stefnunni skóli án aðgreiningar 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan börn með fatlanir voru eingöngu 

inná sérstofnunum vegna þess að litið var svo á að það væri ekki í 

verkahring skóla að sinna menntun þeirra. Með lögum um grunnskóla (nr. 

63/1974) er fyrst talað um að fatlaðir einstaklingar skuli fá kennslu við 
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hæfi sem síðar hefur verið áréttað í lögum um grunnskóla til dagsins í dag. 

Til að mynda í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 í 2. grein kemur skýrt 

fram að: 

 

   
Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðalyndi og 

kærleika, kristinni arfleið íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal 

grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun 

hvers og eins.  

 

Það má því telja að hlutverk skóla endurspeglist í lögum um grunnskóla 

allt frá árinu 1974 þar sem álíka markmiðsgrein birtist fyrst en þar er 

jafnrétti til náms lögbundið í fyrsta skipti (lög um grunnskóla, nr. 

63/1974). 

Sjálft hugtakið skóli án aðgreiningar var hins vegar notað í fyrsta sinn í  

lögum um grunnskóla árið 2008 þar sem fram kemur sá skilningur að 

almennir grunnskólar skuli vera án aðgreiningar (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

 Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má álykta að kennarar almennt 

væru jákvæðir í garð skóla án aðgreiningar og hugmyndin væri ,,falleg 

hugsjón“. Kennararnir töldu að í skóla án aðgreiningar yrði umburðalyndi 

barna meira gagnvart þeim sem væru með einhver frávik eins og til dæmis 

þroskahömlun sem eru orðnir sýnilegri eftir að hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar varð að veruleika. 

Kennararnir töldu kostina vera þá að allir ættu rétt á að vera í sínum 

heimaskóla og fá það nám sem hentar og það væri skólanna að gera sitt til 

að koma til móts við alla. En að sama skapi töldu allir kennararnir að það 

væri langt í land að hugmyndafræðin væri að virka og tók einn 

viðmælandi svo djúpt í árinni að segja að það væri ekki hægt að búa til eitt 

kerfi sem hentaði öllum. Það væru alltaf nemendur sem þyrftu aðrar 

bjargir og öðruvísi nám, annan mannskap og meira verklegt nám sem 

myndi efla þau til sjálfstæðis og því væri hinn almenni bekkur síður kostur 

fyrir þá. Því væri nauðsynlegt að hafa sérdeildir innan skólanna því þar 

væri sérhæft starfsfólk með mikla reynslu sem kæmi betur til móts við 

þarfir barnanna. Þetta sjónarmið er á skjön við stefnuna ef hún er túlkuð í 

samræmi við lög um grunnskóla (nr. 91/2008) þar sem segir að mæta eigi 

miklum mun nemenda með kennsluaðferðum sem henta, án sérstakrar 

aðgreiningar. 

Viðmælendurnir sögðust leitast við að vinna eftir hugmyndafræðinni 

en töldu það oft á tíðum erfitt að sinna öllum í allt að 25 manna bekk. 
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Tveir viðmælendur sögðu að það gleymdist oft í umræðunni að stundum 

væri fötlun barnanna eða hegðun slík að ekki væri hægt að koma til móts 

við þarfirnar í bekknum. Einnig kom fram í svörum þeirra að það þyrfti 

einnig að horfa til þess að kannski vildu börnin ekki vera í bekk þar sem 

þau væru alltaf þessi ,,veiki“. Þetta samræmist Norwich (2013, bls. 96) 

sem segir að oft sé gert ráð fyrir því að allir vilji vera fullir þátttakendur í 

skólaumhverfinu og að ekki sé tekið tillit til þess að það eigi ekki við alla 

að vera í slíkum aðstæðum, sumir vilja vera aðskildir frá öðrum. Undir 

þetta tekur Diez (2010, bls. 173) og segir að þegar hugmyndafræðin leit 

dagsins ljós hafi komið fram efasemdaraddir um að allir skólar gætu verið 

án aðgreiningar og að vafi væri á því að hún væri eina og besta lausnin 

fyrir alla. Þegar hugmyndafræðin er skoðuð (Thomas og Loxley, 2007, 

bls. 9–15) er eins og að hlutirnir vilji oft taka á sig ákveðna mynd eftir því 

hver horfir á þá og með hvaða hætti. Kenningar geta leitt okkur af leið 

þegar unnið er að félagslegu réttlæti sem þeir telja nauðsynlegt við 

innleiðingu skóla án aðgreiningar. Um þetta sagði einn viðmælandi minn 

að um togstreitu væri að ræða gagnvart hugmyndafræðinni þegar horft 

væri til þess hvað kennarar eiga að geta gert og til hvers væri ætlast þar 

sem kennarar hafi oft óljósar hugmyndir um það sjálfir. Í þessu samhengi 

er almenna námskráin álitin standa fyrir jöfnuði og lýðræði en 

einstaklingsmiðað nám talið nauðsynlegt þegar nemendur hafa 

mismunandi hæfileika og getu. Ólíkar námskrár fyrir bóknám og verknám 

eru dæmi um togstreitu og hefur verið áberandi víða um heim (Norwich, 

2013, bls. 63). Í sama streng tekur Reid (2009, bls. 106) sem segir að lagt 

sé til að menntastofnanir í dag horfi á einstaklinginn heildstætt, sérkenni 

hans og fjölbreytni og að í skóla án aðgreiningar eigi hann að fá jöfn 

tækifæri. Annars vegar á að leitast við að auka nám og árangur allra 

nemenda með því að kenna öllum inni í bekk og hafa staðlað mat. Hins 

vegar að allir viðurkenni skóla án aðgreiningar fyrir alla. Reid (2009, bls. 

106) telur að við þetta geti iðulega orðið árekstrar sem geti valdið 

togstreitu og kvíða hjá kennurum.  

 Fram kom hjá sumum viðmælendum mínum að þeir teldu sig ekki vera 

með menntun til að koma til móts við allar fatlanir, að þeir hefðu ekki 

fengið kennslu í þeim efnum í námi sínu og því væri nauðsynlegt að hafa 

þverfaglegan hóp innan hvers skóla. Á þann hátt væri hægt að skapa 

skilyrði fyrir sameiginlegri lausnaleit ýmissa fagmanna á því að skapa 

viðunandi námsumhverfi til að geta mætt þörfum allra nemenda (Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 199–200). Þeir kennarar sem eru í sérdeild segjast 

vinna mikið með umsjónakennurum og fylgi börnunum inn í bekkina 

þegar það á við. Sú samvinna er þeim mikilvæg því þá sé verið að vinna 

að sömu markmiðum út frá þörfum barnanna. Einnig kom fram hjá 

sumum viðmælendum sem eru umsjónarkennarar að það sé á þeirra 

ábyrgð að halda utan um nám þessa barna, vera í samskiptum við foreldra 
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og sitja alla fundi með því teymi sem er í kringum hvert barn. Það er síðan 

á ábyrgð starfsmannsins frá sérdeildinni að gera einstaklingsáætlun og 

finna námsefni við hæfi. Einn kennarinn sagði að það væri sér í hag að 

hafa einstakling með þroskahömlun í bekk hjá sér því það veitir honum 

þann rétt að hafa starfsmann frá sérdeildinni inni hjá sér í ákveðinn tíma 

sem nýtist þá fleiri nemendum í bekknum.  

 Viðmælendur mínir voru sammála um að það séu of margir nemendur í 

hverjum bekk og í hverjum hópi nemendur með ýmsar greiningar sem 

kennari á að vera sérfræðingur í og geta veitt hverjum þeirra viðunandi 

aðstoð. Um þetta segir Hanna Hjartardóttir (2004, bls. 6) að það sem þurfi 

til að hægt sé að vinna eftir hugmyndfræði skóla án aðgreiningar séu 

breytingar í kennslu og skólastarfi. Það þyrfti að fækka nemendum í bekk, 

auka stuðninginn við kennara og það þyrfti að mæta kennurum á þann hátt 

að þeir fengju frekari fræðslu um þarfir ólíkra nemenda. 

 Allir kennararnir í rannsókninni sögðu að til þess að geta unnið eftir 

hugmyndafræðinni þá þyrfti meira að koma til eins og aukið fjármagn, 

meiri stuðningur og viðhorfsbreyting hjá þeim fullorðnu eins og tveir 

viðmælendur bentu á. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og vildu sumir 

viðmælendur meina að það kæmu börn inn í skólana með fordóma 

gagnvart fötluðum og veltu því upp hvaðan börnin fengju þær hugmyndir.  

 Eins og einn viðmælandi minn sagði þá væri oft erfitt að vera kennari í 

25 manna bekk sem þarf að geta komið til móts við ólíkan hóp nemenda.  

En að sama skapi væri gaman að kenna nemendum með þroskahömlun og 

það að sjá þau brosa segði honum að hann væri að gera eitthvað rétt því 

hann gerði sér grein fyrir því að það væri erfiðara að láta þessum börnum 

líða vel. 

Upplifun kennara af þátttöku og samskiptum nemenda með 

þroskahömlun 

Í niðurstöðunum voru kennararnir að mörgu leyti samstíga þegar rætt var 

um þátttöku og samskipti milli nemenda með þroskahömlun og  

bekkjarfélaga þeirra. Það kom fram hjá þeim öllum að á yngsta stigi í 

grunnskóla ættu þau meiri samleið eins og í frímínútum en námslega færu 

þau hægt af stað en gætu oft stundað nám sitt inn í bekknum. Þegar komið 

er á miðstigið fer að bera meira á því að nemendur fari að hópa sig saman 

út frá áhugasviði sem þroskahömluð börn eiga erfitt með að falla inn í 

vegna seinþroska og annars konar háttalags þeirra. Því væri reyndin oft sú 

að mati viðmælenda minna að þessir nemendur væru mikið einir eftir því 

sem þeir verða eldri þar sem þeir fylgi jafnöldrum sínum hvorki námslega 

né félagslega. Þetta samræmist því sem kemur fram hjá Gretari og 

félögum (2007, bls. 283) sem skoðuðu meðal annars þátttöku nemenda 

með þroskahömlun í rannsókn sinni, á hvern hátt og hversu mikið eða lítið 
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þau ættu samneyti við önnur börn. Þau komast að þeirri niðurstöðu að það 

séu hlutfallslega fá börn með þroskahömlun sem eiga í miklum eða 

vaxandi samskiptum við aðra í almennum bekk. Einnig kom fram hjá 

þeim að þróunin væri sú að með auknum aldri færu samskiptin versnandi, 

minnkuðu eða fælu í sér afskiptaleysi af hálfu ófatlaðra. Í þessu samhengi 

segir Downing (2005, bls. 1–4) að einstaklingar þurfi að geta rætt á 

jafnréttisgrundvelli við aðra til að gagnkvæm samskipti eigi sér stað og 

það eiga fatlaðir einstaklingar erfitt með.  

Ófatlaðir bekkjarfélagar sýna þeim sem eru með einhverjar fatlanir 

tillitsemi, virðingu og umhyggju að mati allra viðmælenda minna en að 

þeir séu ekki að leita eftir vinskap þeirra heldur leyfa þeim af góðmennsku 

sinni gagnvart þeim sem eiga ,,bágt“ að taka þátt.  

Viðmælendurnir sögðu að þeir gerðu sitt til að efla þátttöku barna með 

þroskahömlun inn í bekknum. Einn viðmælandi nefndi sem dæmi að hann 

reyni að virkja þessa nemendur í hópavinnu þar sem barnið fengi hlutverk 

sem það réði við eins og að skrifa ofan í texta með lit, teikna myndir eða 

jafnvel skrifa texta eftir forskrift. Samt sem áður segja Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir (2014, bls. 150) að hópavinna nemenda í skólastarfi sé lítill 

hluti af námsreynslu þeirra þrátt fyrir að viðurkennt sé að sú vinnuaðferð 

stuðli að félagslegri færni nemenda.   

Einn viðmælandi sagði sína upplifun vera þá að oft næði hann betur til 

nemenda með þroskahömlun ef hann tæki þá út úr stofunni og í annað 

umhverfi og væri þar með lítinn hóp. Þá mynduðust oft samræður sem 

hópurinn gæti átt saman í rólegheitum sem gerist ekki í stórum hópi eins 

og inni í bekknum. Á þennan hátt næði hann að virkja þau betur. 

Snæfríður Þóra (2008, bls. 169) segir í þessu samhengi að einstaklingar 

með fatlanir geti upplifað sig sem hluta af heildinni þrátt fyrir að fara 

óhefðbundnar leiðir í námi sínu, með aðstoð eða verkefnum sem eru 

aðlöguð að þeirra hæfileikum.  

Þegar rætt var um hvernig samskipti væru á milli þessara 

nemendahópa þá sögðu sumir þátttakendur mínir að það væri afar misjafnt 

hve mikið ófatlaðir nemendur gefa af sér. Sumir eru mjög duglegir að gefa 

sér tíma í að fjalla um eitthvað sem sá fatlaði hefur áhuga á og það fannst 

einum viðmælanda skipta máli. Hann hafði upplifað það að einn nemandi 

með þroskahömlun og einn úr almenna bekknum fengu að fara saman í 

sérdeildina þar sem þeir voru einir og áttu í samræðum sem fóru fram á 

ensku, sem var áhugasvið þess fatlaða. Þetta samræmist því sem Downing 

(2005, bls. 80) telur að kennarar þurfi að hafa í huga, að nýta möguleikana 

sem skapast í skólastofunni til að efla samskiptin. Hún segir það auka 

færni nemenda með sérþarfir að eiga í samskiptum við ófatlaða jafnaldra 

sína og að það þurfi að nýta tækifærin betur.  
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Einnig kom fram hjá sumum viðmælendum mínum að nemendur með 

þroskahömlun væru að leita eftir athygli bekkjarfélaga sinna en að sama 

skapi tækju þeir því oftast vel þó þeir fengju enga athygli frá 

bekkjarfélögunum. 

Svör kennaranna voru álíka þegar rætt var um við hverja nemendur með 

þroskahömlun ættu mestu samskiptin við, þá voru svörin oftast að um 

yngri nemendur væru að ræða sem eru kannski nær þeim í þroska, með 

eða án greininga.   

Upplifun kennara af samvinnu foreldra barna með 

þroskahömlun  

Aðspurð um reynslu sína af því að eiga í samstarfi við foreldra barna með 

þroskahömlun segja sumir kennaranna að það hafi breyst mikið frá því að 

þeir byrjuðu að kenna því þá voru ekki fötluð börn inn í bekkjum. 

Kennararnir fengu því enga þjálfun hvorki í að kenna slíkum börnum né 

að eiga í samskiptum við foreldra þeirra. Þeir segja að þetta hafi breyst 

mikið þó enn megi gera betur sérstaklega í kennaranáminu. Þeir telja að 

það sé mikils virði að eiga í góðum samskiptum við foreldra því góð 

samvinna sé það sem skili bestu fyrir velferð barnsins.  

Að öllu jöfnu kom fram hjá viðmælendum mínum að samskipti við 

foreldra væri góð og að oftast væru um að ræða samskipti sem koma 

barninu til góða þar sem allir séu að vinna að því sama, að efla barnið eftir 

bestu getu. Kennarar sem fagmenn í sínu starfi þurfa stundum að benda 

foreldrum á að þeir geti ekki alltaf gert það sem ætlast er til af þeim þó 

svo þeir gjarnan vildu, þar sem það þurfi líka að sinna öðrum nemendum. 

Þetta getur stafað af ýmsum þáttum (Valeo, 2008, bls. 8) eins og skorti á 

tíma eða stuðningi til að takast á við mismunandi getu nemenda. 

Það kom fram hjá nokkrum viðmælendum mínum að foreldrar væru 

stundum með óskir um meiri þjónustu en þá sem þeir fá. En þar sem það 

væri áætlaður ákveðinn tímafjöldi sem hvert og eitt barn fengi og 

skólarnir úthlutuðu, þá væri ekki hægt að koma því við. Samkvæmt 

viðmælendum mínum höfðu flestir foreldrar skilning á því að skólarnir 

hefðu takmarkað fjármagn. Viðmælendur mínir töldu einnig að stefnan 

væri sú í skólunum að gera börnin sem sjálfstæðust en foreldrar væru 

frekar í því að vilja hlífa börnunum um of, vildu helst hafa einhvern með 

barninu allar stundir.  

Fram kom hjá nokkrum kennurum að þeir hefðu líka upplifað erfiða 

foreldra eins og þeir sögðu og að það væri ekki góð samvinna. 

Kennararnir töldu sig þurfa að vera fagmenn á fleiri sviðum til að geta 

mætt öllum kröfum foreldra og nefndu þar að þurfa helst að vera 

geðlæknir eða sálfræðingur.  
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Það kom fram hjá einum kennara að honum fannst það oft viðkvæmara 

mál að eiga við foreldra fatlaðra barna þar sem þeir settu stundum alla 

ábyrgðina á kennarana, að þeir ættu að sjá um allt. Einnig kom fram hjá 

nokkrum kennurum að þeim findist erfiðara að eiga í samskiptum við 

foreldrana vegna félagslegrar stöðu barna þeirra sem eiga oft enga vini. 

Þau sögðu í því efni að þau væru oft að benda þessum foreldrum á að vera 

dugleg að leyfa börnunum að fara í bekkjarafmæli og á aðra viðburði 

innan bekkjarins. Þessir viðmælendur töldu að þeir foreldrar sem töluðu 

mest um vinaleysið væru þeir foreldrar sem gerðu minnst af því að fara 

með börnin á uppákomurnar sem væru í gangi.  

Það sem viðmælendur mínir voru sammála um var að flestir foreldrar 

barna með þroskahömlun væru með áhyggjur vegna vináttuleysis, að 

börnin væru mikið ein eftir skóla. Viðmælendur mínir höfðu einnig 

skilning á líðan þessara foreldra vegna barnings þeirra við kerfið um þau 

réttindi sem barnið þeirra ætti rétt á þegar inn í skólana væri komið.  

Um þetta segir Ólafur Páll Jónsson (2011, bls. 179) að samfélagið allt 

undir öllum kringumstæðum þurfi að spyrja sig að því hvort það sé tilbúið 

að taka á móti börnum með fatlanir því að vanda þeirra sé hægt að leysa 

farsællega rétt eins og vanda annarra barna. Íslenska samfélagið að mati 

hans er auðugt bæði af mannskap og fé til að gera líf fatlaðra barna og 

foreldra þeirra innihaldsríkt og gefandi.   

Að mati viðmælenda minna var reyndin sú að þeir gætu ekki neytt 

önnur börn til að vera með fötluðu börnunum. Sumir kennararnir höfðu 

tekið þátt í því að búa til kerfi í kringum þau þar sem bekkjarfélagar voru 

fengnir til að vera með þeim í frímínútum. Þeir töldu að þessi leið væri 

kannski ekki alltaf sú rétta þar sem þetta kerfi virkaði einungis á meðan á 

því stóð en ekkert lengra en það.   

9.3 Samanburður á svörum kennara og 

foreldra  

Í þessum kafla verður leitast við að bera saman og greina svör þessara 

tveggja hópa; kennara og foreldra barna með þroskahömlun út frá tveimur 

sameiginlegum þemum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar sýna ákveðna 

mynd af því hvernig þessir tveir hópar líta á félagslega þátttöku nemenda 

með þroskahömlun í grunnskólum.  

Skólaumhverfið  

Það var lítill munur á svörum foreldra og kennara við spurningunni um 

skóla án aðgreiningar. Báðir hópar tala um skóla án aðgreiningar sem 
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fallega hugsjón er hafi gert öllum börnum, óháð atgervi þeirra, kleift að 

sækja almenna skóla og fá þá menntun sem hæfir hverjum og einum 

nemanda. 

 Kennarar töluðu um að þeir hefðu oft ekki þá þekkingu sem til þurfi til 

að mæta nemendum með þroskahömlun og töldu það nánast ógerlegt án 

aðstoðar þar sem bekkirnir væru oft á tíðum stórir eða um 25 börn í bekk, 

mörg með ýmsar greiningar og sérþarfir. En með því að hafa sérkennara 

eða starfsfólk frá sérdeild til staðar þá væri betur hægt að vinna saman að 

því að veita þessum nemendum það nám sem hentar og það veitti 

kennurum öryggi (Valeo, 2008, bls. 8). 

Foreldrar svöruðu því til að börn þeirra væru einungis inni í bekkjum 

vegna sérstuðnings sem þau fengju með sér. Svör foreldra voru áþekk 

þegar rætt var um að hve miklu leyti börnin þeirra væru inn í bekkjunum. 

Þau töluðu um að börnin væru með viðveru inn í heimabekkjum einhvern 

hluta á hverjum degi en væru tekin út þegar þess þyrfti og töldu það 

ásættanlegt vegna sérþarfa þeirra. Svör kennara voru samhljóma þessu því 

þeir töldu að öllu jöfnu að nemendur með þroskahömlun fengju meira út 

úr því þegar þeim væri sinnt í litlum hópum eða í einstaklingskennslu allt 

eftir mati þeirra sem  sérþekkinguna hafa. Fram kom hjá báðum hópum að 

það væru frekar sérkennarar eða til dæmis þroskaþjálfar sem sæju um að 

útbúa námsefni fyrir nemendur með þroskahömlun en umsjónarkennarar 

töldu sig bera ábyrgðina á nemandanum og því að hann fengi nám við 

hæfi.  

Flestir kennararnir í rannsókninni telja sig oft eiga erfitt með að meta 

hvað þeir eigi að leggja fyrir nemendur með þroskahömlun og telja flókið 

að finna rétt námsefni (Wolfang Edelstein, 2008, bls. 29). Því væri 

mikilvægt að geta leitað til sérkennara og annarra fagmanna sem hafi 

frekari þekkingu og miðli henni til kennara og veiti þeim aðstoð við 

útfærsluna (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 1–2). 

Um það segir í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 46) að hlutverk 

sérfræðiþjónustunnar eigi að snúast um þessa starfshætti sem er að 

leiðbeina og aðstoða kennara við að nýta sér fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Hjá báðum hópum kom fram að megináherslan í námi nemenda með 

þroskahömlun væri lestur og ritun. Foreldrar telja skólana einblína um of á 

bóklegt nám á meðan þeir vilja að lögð sé meiri áhersla á sjálfsjálp og 

verklegar greinar sem myndu efla börnin til sjálfstæðis.  

Bæði foreldrar og kennarar voru oftast ánægðir með samvinnuna á 

milli þeirra og töldu hana mikilvæga. Foreldrar töldu sig geta leitað til 

umsjónarkennara með allar sínar hugsanir og vangaveltur, ýmist í gegnum 

tölvupósta, mentor, síma eða á morgnana þegar þau mættu í skólana með 

börnin.  

Foreldrar og kennarar voru sammála um að það sem helst þyrfti að 

breytast til að hægt væri að koma til móts við alla nemendur væri meiri 
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stuðningur og fjármagn. Báðir hóparnir töluðu um það að fjármagnið hafi 

sett strik í reikninginn gagnvart því að geta veitt þá þjónustu sem 

nemendur með þroskahömlun ættu rétt á. Þó svöruðu báðir hópar því að 

það væri verið að veita nokkuð góða þjónustu í skólunum en það þyrfti að 

gera enn betur.  

Samskipti nemenda með þroskahömlun við samnemendur 

Spurt var um félagslega þátttöku nemenda með þroskahömlun í 

bekkjunum og töldu bæði foreldrar og kennarar að börnin væru að litlu 

leyti þátttakendur. Bæði væru þau ekki að leita eftir því og eins virtust þau 

oft ekki hafa þörf fyrir það.  

Foreldrar gerðu sér grein fyrir því að börnin væru ólík þeim sem eru án 

fatlana og ættu því oftast litla samleið með þeim. En að sama skapi fannst 

foreldrum það mikilvægt að börnin þeirra fengju tækifæri til að umgangast 

þau sem eru án fatlana því þau lærðu oft meira af því heldur en hjá sjúkra- 

eða iðjuþjálfum. Þar væru börnin að læra þær skrifuðu og óskrifuðu reglur 

sem þörf væri á út í þjóðfélaginu. Foreldrar voru sumir hverjir með 

væntingar um það að börn þeirra myndu eignast vini í skólunum. Bæði 

foreldrarnir og kennararnir voru á sama máli um að þeir einstaklingar sem 

þessi börn virtust mest ná til væru yngri krakkar sem væru þá kannski nær 

þeim í þroska.  

Að öllu jöfnu var nokkur samhljómur í svörum foreldra og kennara um 

að bekkjarfélagar nemenda með þroskahömlun sýndu þeim tillitsemi og 

virðingu. Reyndin er sú að bekkjarfélagarnir veita nemendum með 

þroskahömlun oft á tíðum litla athygli og eru sjaldan að leita eftir 

samskiptum við þau (Frederickson, 2010, bls. 6).  

Báðir hóparnir sögðu um þetta að það skipti máli á hvaða stigi börnin 

væru því þegar þau væru yngri værir munurinn á þroska þeirra minni en 

eftir því sem börnin yrðu eldri breikkaði bilið og börnin með 

þroskahömlun færu að dragast verulega aftur úr bæði andlega og 

líkamlega. Foreldrar sem áttu börn á yngri stigum voru bjartsýnni á að 

börn þeirra myndu ná að tengjast öðrum bekkjarfélögum heldur en 

foreldrar barna á eldri stigum. Foreldrarnir sögðust gera sér grein fyrir því 

en töldu að börnin hefðu ávallt gaman af því að vera í kringum hin börnin 

sem virtist veita þeim einhverja fullnægju þótt þau væru ekki beint 

þátttakendur (Gunnar Hersveinn, 2012, bls. 40).  

Kennarar töldu að oft á tíðum væru fötluðu nemendurnir ekki að sækja í 

hina nemendurna þó svo að reynt væri að fá þau til að vera með í 

einhverskonar hópavinnu. Þeir sögðu einnig að sú samvinna gengi oftast 

vel því ófatlaðir nemendur fari stundum í systkinagírinn og aðstoði 

nemendur með þroskahömlun við vinnuna og sé sú vinna því meira vegna 

vorkunnar og alúðar af þeirra hálfu. Kennaranir sögðu einnig að nemendur 
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án fatlana væri sjaldan neikvæðir þegar þeir væru beðnir um að aðstoða 

nemendur með þroskahömlun og því væri lítið um neikvæð samskipti 

þeirra á milli, fremur afskiptaleysi. Þetta telur Wang (2009, bls. 154–156) 

vera kostina við að nemendur með þroskahömlun séu með jafnöldrum í 

sínum heimaskóla sem kæmi oft báðum hópunum til góða í allri 

samvinnu. 

Kennarar komu inn á það að það hefði verið sett upp kerfi þar sem 

nemendur án fatlana voru fengnir til að aðstoða og leika við nememendur 

með þroskahömlun í frímínútum. Að þeirra sögn virkaði það á meðan á 

því stóð en lítið eftir það. Á hinn bóginn sögðu foreldrar að þeim hefði 

fundist þetta kerfi mjög sniðugt því annars hefðu börnin þeirra verið ein í 

frímínútum. Þeim fannst þetta flott kerfi sem veitti börnum þeirra tækifæri 

á að vera með jafnöldrum sínum og tengjast þeim betur í gegnum leikinn.  

Báðir hópar nefndu að nemendur með þroskahömlun væru með í flestu 

uppbroti á vegum skólans, eins og árshátíðum og vettvangsferðum. Báðir 

hópar voru sammála um mikilvægi  þess að efla þessa nemendur við þau 

tækifæri því þar væru þessir nemendur oft virkir og þarna færi fram 

bekkjarhópvinna þar sem allir þurfa að læra taka tillit til annarra. 

Foreldra höfðu mestar áhyggjur af félagslegum samskiptum almennt og að 

börn þeirra einangruðust sem samræmist rannsókn Leyser og Kirk (2011, 

bls. 85). Flestir foreldrar í rannsókn minni voru að gera sitt til að efla börn 

sín eins og með því að mæta á uppákomur á vegum foreldrar eftir skóla. 

Sumir foreldrar töluðu um að oft á tíðum veigruðu þau sér við að mæta á 

slíkar uppákomur þar sem þau annars vegar þyrftu oft sjálf að vera með 

allan tímann, þau gætu ekki skilið börn sín ein eftir með hópnum. Og hins 

vegar vegna þess að börnin fái lítið út úr því þar sem þau drægju sig oft í 

hlé fremur en að taka þátt.  

Hóparnir voru að mestu sammála um að nemendur með þroskahömlun 

væru ekki að hitta aðra bekkjarfélaga eftir skóla þar sem það væru lítil 

samskipti á milli þeirra. Báðir hóparnir sögðu flestir að það væri 

sennilegast vegna þess að börnin væru með ólík áhugamál, væru að taka 

þátt í afþreyingu sem aðrir nemendur væru ekki með í og að þroskalega 

séð ættu þau litla samleið. Salmon (2013, bls. 353) komst að svipaðri 

niðurstöðu og sagði að nemendur með þroskahömlun í rannsókn sinni 

hefðu rætt um það að þeir ættu litla samleið með ófötluðu jafnöldrum 

sínum sem oft á tíðum gætu ekki sett sig í spor þeirra.  

Kennarar sögðust lítið geta gert annað en að hvetja foreldra til að leyfa 

börnunum að mæta í afmæli og aðrar uppákomur á vegum foreldra í von 

um að það leiði til jákvæðra samskipta þess utan. 
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10. Samantekt og ályktanir 

 

Niðurstöður sem hér hafa verið reifaðar sýna að félagsleg þátttaka 

nemenda með þroskahömlun í grunnskóla er oft á tíðum lítil. Samskipti 

við ófatlaða jafnaldra eru lítil sem engin eftir að yngsta stigi grunnskóla 

lýkur. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar minnar um þátttöku nemenda með 

þroskahömlun í grunnskóla þá virðist það vera að þessi hópur nemenda 

eigi í litlum samskiptum við sína jafnaldra. Þátttaka þeirra virðist snúast 

um að þau ,,fylgi“ hópnum að mörgu leyti. Það felst í því að þau fá að 

vera með jafnöldrum sínum í frímínútum og öðrum skipulögðum stundum 

utan hefðbundinnar stundaskrár. Einnig kom fram að nemendur án fatlana 

geri það frekar af góðmennsku sinni að sýna nemendum með 

þroskahömlun áhuga og hjálpa þeim en ekki með frekari vináttu í huga. 

Samskonar niðurstöður var að finna í rannsókn Boer, Pijl og Minnaert 

(2010, bls.166).  

Á Íslandi sem og annars staðar í heiminum hefur hugmyndafræði skóla 

án aðgreiningar verið mikið í umræðunni. En á síðari hluta síðustu aldar 

fóru fatlaðir einstaklingar að krefjast menntunar án aðgreiningar og hófu 

baráttu gegn mannréttindabrotum, einangrun og hvers kyns útilokun frá 

samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 27–29).  

Ísland var eitt þeirra landa sem skrifaði undir Salamanca-yfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna árið 1994 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

e.d). Þar kemur fram að löndin sem skrifuðu undir hana stefndu að því að 

taka upp meginreglu eða yfirlýsta stefnu um að öll börn fái jöfn tækifæri 

til menntunar, í almennum skólum. Frá því að nemendur með 

þroskahömlun fengu skólavist í almennum skólum vegna laga og 

reglugerða þess efnis að réttur þeirra sé jafn mikilvægur annarra til að 

öðlast menntun, hafa vinnubrögð við menntun þeirra verið í mótun út frá 

skyldum almennu skólanna. En hugmyndafræðina um skóla án 

aðgreiningar hefur reynst þrautin þyngri að innleiða í skólakerfið meðal 

annars vegna túlkunar á sjálfu hugtakinu sem hefur verið á mismunandi 

vegu eftir því hvaða menningu og trú einstaklingar tilheyra. Einnig hefur 

verið gagnrýnt að gert sé ráð fyrir að það sama henti öllum þegar 

umræðan um skóla án aðgreiningar eigi að snúast um fjölbreytileikann 

(Norwich, 2013, bls. 96). 

Sumir almennir skólar eru einfaldlega ekki undir það búnir að geta haft 

alla nemendur inni í bekkjum, til dæmis nemendur með líkamlegar fatlanir 
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og því verða að vera önnur úrræði fyrir þau og annað sérhæft starfsfólk til 

að mæta þörfum þeirra (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 116–117). Einnig 

verður að skoða það hvort börnunum sjálfum líði vel inn í bekkjum með 

einstaklingum sem eru ávallt sterkari en þau, það hlýtur að hafa áhrif á 

nemendur með þroskahömlun ef þeir upplifa sífellt að litið er á þá sem þá 

lökustu í bekknum. Því tel ég það ekki auðvelt að útrýma aðgreiningunni 

algerlega nema aðrir þættir komi inn eins og aukið eða breytt úthlutun 

fjármagns, markvisst samstarf fagfólks, færri nemendur í bekk og annars 

konar útfærsla á skólastofunni þar sem til dæmis er gert ráð fyrir öðrum 

húsgögnum en borðum og stólum.  

Foreldrar barna með þroskahömlun í þessari rannsókn sögðu að 

börnum sínum liði vel og færu glöð í skólann. Foreldrarnir sögðu einnig 

börn sín læra mikið af því að umgangast ófatlaða jafnaldra sína sem þau 

töldu mikilvægt fyrir framtíðina því þar verði þau innan um ófatlaða í sínu 

umhverfi. Þetta samræmist því sem kom fram í rannsókn Leyser og Kirk 

(2011, bls. 85).  

Kennararnir í rannsókn minni töldu hlutverk sitt að tryggja rétt allra 

nemenda til menntunar sem miðast við hæfileika þeirra og getu en til þess 

að það sé gerlegt töldu kennararnir sig þurfa að fá viðeigandi stuðning.  

Kennararnir í rannsókninni tjáðu sig um það að hlutverk þeirra hafi 

breyst með nýjum kröfum og að margir hverjir hafi fundið fyrir auknu 

álagi sem fylgir fjölbreyttum nemenda- og foreldrahópi með mismunandi 

þarfir. Þeir töldu sig skorta sérþekkingu til að geta sinnt öllum sérþörfum 

nemenda sinna sem skapi ákveðið óöryggi í starfi þeirra (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011, bls. 116) Einnig kom fram að úrræðaleysi hindraði kennara 

í að koma til móts við þarfir nemenda sinna sem getur valdið þeim 

vanlíðan og jafnvel streitu eins og kom fram hjá mínum viðmælendum. 

Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að þróa beri áfram aðbúnað og 

húsnæði skólanna ásamt breyttu innihaldi almenns kennaranáms á þann 

hátt nálgast betur markmið menntastefnunnar um skóla án aðgreiningar.  

Upplýsingar sem fengust í þessari rannsókn sýna að margir nemendur 

með þroskahömlun sæki afþreyingu eftir skóla fyrir fatlaða, þá eru þau 

með sínum líkum sem þau eiga frekar samleið með og líður vel með. Þetta 

kom einnig fram í rannsókn Kensinger (2004, bls. 137).  

Fram kom hjá foreldrum í rannsókninni að þeir hefðu ákveðnar 

væntingar til þess að börn þeirra næðu að eignast vini. En vangaveltur 

voru um það hvar þá væri helst að finna. Allir foreldra láta sig dreyma um 

bjarta framtíð með ákveðnum væntingum fyrir börn sín og svo er einnig 

hjá foreldrum barna með þroskahömlun en reyndin er oft sú að fæst börn 

uppfylla drauma foreldra sinna og það á einnig við börn með 

þroskahömlun. 

Þrátt fyrir að þessi rannsókn sé ekki ýkja stór í sniðum gefur hún 

vísbendingu um upplifun foreldra og kennara barna með þroskahömlun af 
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þátttöku þeirra í grunnskóla. Sá þáttur sem rannsókn mín beinist að snýr 

að félagslegri þátttöku nemenda með þroskahömlun og sýna niðurstöður 

hennar það að það sé áhyggjuefni að vita til þess að þessi hópur nemenda 

sé án vinatengsla nánast alla sína grunnskólagöngu.  
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11. Lokaorð  

Almenni grunnskólinn er sú stofnun samfélagsins sem öllum börnum er 

gert að sækja og þar myndast oft á tíðum vinátta milli nemenda þvert á 

aðstæður þeirra, uppruna og áhugamál sem þeir finna sameiginlegan flöt á 

og bindast trúnaði og trausti. 

Rannsókn þessi sýnir að bæði foreldrar og kennarar hafi mikla 

væntingar til þess að nemendur með þroskahömlun aðlagist 

samnemendum sínum í grunnskóla. Reyndin er önnur og eru börn með 

þroskahömlun því oft á tíðum einangruð í sínum bekk, eini 

einstaklingurinn með fötlun.  

Þegar litið er til þess að nemendur eru tíu ár í grunnskóla þá er gert ráð 

fyrir því að þeir kynnist einhverjum og eignist jafnvel sinn besta vin þar. 

Rannsóknin sýnir að nemendur með þroskahömlun séu að einhverju leyti 

að eiga í samskiptum við sína samnemendur í yngstu bekkjunum. Þegar 

líða tekur á skólagönguna verða þessir nemendur oft útundan í hópnum 

sem oftast er vegna þroska þeirra, hegðunar og áhugamála. Þeir ná frekar 

tengslum við aðra nememendur sem eru yngri en kannski nær þeim í 

þroska. Þátttaka nemendanna með þroskahömlun í almennum skólum er 

þar af leiðandi afar bágborin þar sem þessir nemendur eiga litla samleið 

með sínum jafnöldrum sem minnkar eftir því sem þau verða eldri. 

Von mín er sú að niðurstöður rannsóknarinnar verði til þess að vekja 

athygli þeirra sem koma að málefnum fatlaðra nemenda í grunnskólum 

með beinum eða óbeinum hætti. Kennarar eru oft á tíðum að gera sitt 

besta til að mæta þörfum allra nemenda sinna. Þeir gera sitt besta til að 

vera í góðum samskiptum við fjölskyldur barna með þroskahömlun í 

grunnskóla sem hafa væntingar um að börn sín aðlagist félagslega 

samnemendum sínum og líði vel. Ég tel að ugglaust væri hægt að gera 

betur í að efla félagslega þáttinn til dæmis að vera með hópavinnu þar sem 

fundin eru hlutverk fyrir hvern og einn nemanda út frá getu og áhuga .  

Eftir að hafa unnið þessa ritgerð get ég tekið heilshugar undir tilvitnun 

Jóns Kalmans Stefánssonar (Harmur englanna) um líf manneskjunnar: 

 

Lífið er nokkuð einfalt en manneskjan ekki.  
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf til foreldra barna með þroskahömlun 

 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Grunnskólabörn með þroskahömlun; Upplifun 

foreldra á félagslegri þátttöku þeirra  

 

Ágæti viðtakandi, 

 

ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntavísindum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni vegna 

meistaraprófsritgerðar minnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um reynslu og væntingar 

foreldra barna með þroskahömlun í grunnskóla, á félagslegri þátttöku barna 

þeirra. Hér er um að ræða eigindlega rannsókn. Hún byggir á gagnasöfnun 

með viðtölum við einstaklinga sem þekkja vel til þess sem rannsakað er 

hverju sinni. Það væri mér mikils virði að fá að tala við þig um hvernig þú 

upplifir félagslega þátttöku barnsins þíns í grunnskólanum.  

Viðtalið fer fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé algjört 

næði. Viðtalið mun taka um 30-60 mínútur en það verður hljóðritað og eftir 

að það hefur verið afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og 

staðháttum verður breytt í afrituninni þannig að ekki verður hægt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga né skóla. Fyllsta 

öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið algjörum trúnaði og 
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nafnleynd. Ég legg áherslu á að þér er í sjálfsvaldi sett hvort þú tekur þátt í 

þessari rannsókn og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án 

fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka ekki þátt eða hætta 

þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Einnig er þér heimilt 

að neita að svara einstökum spurningum í rannsókninni. Ef þú hefur 

einhverjar spurningar er þér velkomið að hafa samband við mig eða 

leiðbeinendur mína.  

Mér þætti vænt um ef þú myndir svara beiðni minni um þátttöku á 

netfangið sem gefið er upp hér að neðan eða í símanúmerið mitt 860-4989. 

 

 

Virðingarfyllst 

 

Bryndís Gyða Guðmundsdóttir þroskaþjálfi og meistaranemi við HA í 

sérkennslufræðum.  

 

netfang ha130613@unak.is; gyda@akmennt.is 

 

gsm 860-4989;  

 

Leiðbeinendur mínir eru dr. Hermína Gunnþórsdóttir, lektor við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og María Steingrímsdóttir, dósent við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til kennara 

 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Grunnskólabörn með þroskahömlun; Upplifun 

kennara á félagslegri þátttöku þeirra  

 

Ágæti viðtakandi, 

 

ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntavísindum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni vegna 

meistaraprófsritgerðar minnar. 

Tilgangur rannsóknar er að fá upplýsingar um upplifun kennara á hvað 

einkenni félagslega þátttöku barna með þroskahömlun. Hér er um að ræða 

eigindlega rannsókn. Hún byggir á gagnasöfnun með viðtölum við 

einstaklinga sem þekkja vel til þess sem rannsakað er hverju sinni. Það væri 

mér mikils virði að fá að tala við þig um hvernig þú upplifir félagslega 

þátttöku barna með þroskahömlun í grunnskóla.  

Viðtalið fer fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé algjört 

næði. Viðtalið mun taka um 30-60 mínútur en það verður hljóðritað og eftir 

að það hefur verið afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og 

staðháttum verður breytt í afrituninni þannig að ekki verður hægt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga né skóla. Fyllsta 

öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið algjörum trúnaði og 
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nafnleynd. Ég legg áherslu á að þér er í sjálfsvaldi sett hvort þú tekur þátt í 

þessari rannsókn og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án 

fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka ekki þátt eða hætta 

þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Einnig er þér heimilt 

að neita að svara einstökum spurningum í rannsókninni.  

Ef þú hefur einhverjar spurningar er þér velkomið að hafa samband við mig 

eða leiðbeinendur mína.  

Mér þætti vænt um ef þú myndir svara beiðni minni um þátttöku á 

netfangið sem gefið er upp hér að neðan eða í símanúmerið mitt 860-4989. 

 

 

 

Virðingarfyllst 

 

Bryndís Gyða Guðmundsdóttir þroskaþjálfi og meistaranemi við HA í 

sérkennslufræðum. 

 

netfang ha130613@unak.is; gyda@akmennt.is 

 

gsm 860-4989;  

Leiðbeinendur mínir eru dr. Hermína Gunnþórsdóttir, lektor við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og María Steingrímsdóttir, dósent við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. 
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Fylgiskjal 3 Samþykkisyfirlýsing 

 

 

Samþykkisyfirlýsing  

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 

samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingafyllst 

___________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi fyrir foreldra 

 

 

Viðtalsrammi, foreldrar  

 

Bakgrunnsupplýsingar  

 

 Hvað finnst þér um stefnuna skóli án aðgreiningar? 

Hverjir eru kostirnir? 

Hverjir eru ókostirnir? 

 

 Hvaða leið valdir þú fyrir barnið þitt, almennan bekk eða 

sérdeild? 

 Hvers vegna ákváðu þið að setja barnið í almennan skóla – 

sérdeild?  

 Komu einhverjir aðrir að þeirri ákvörðunartöku? 

 Á hvaða aldri er barnið þitt? 

Félagsleg staða barnsins 

 Hvernig myndir þú lýsa námslegri stöðu barnsins þíns? 

 Hvað gengur vel, hvað gengur síður vel 

 Hvernig myndir þú lýsa félagslegri stöðu barnsins þíns? 

Er eða hefur verið einhver skipulagður félagslegur stuðningur? 

Á barnið vini í skólanum? 

Hvernig myndir þú lýsa bestu vinum hans/hennar? 
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 Hvernig myndir þú lýsa félagslegum samskiptum barnsins þín við 

félaga sína? 

 

 Hvað getur þú sagt mér um félagsleg samskipti barnsins þíns utan 

skóla t.d. eftir skóla við aðra krakka? 

 

 Hverja heldur þú að hann/hún leiki við í frímínútum? 

 

 Ef þú hugsar til baka, hvernig finnst þér barnið þitt hafa þroskast 

félagslega? Eru einhver atvik eða tímabil sem hafa skipt sköpum? 

 

Samskipti- félagsleg þátttaka: hlutverk skóla 

 

 Ef þú hugsar til baka, hver er reynsla þín af samskiptum við 

kennara og annarra starfsmanna í skólanum? 

 

 Á hvern hátt telur þú að unnið sé að því að efla félagslega 

þátttöku barnsins? 

 

 Hvaða úrræði telur þú að séu í boði til að efla þátttöku þeirra? 

 

 Hver er reynsla þín af því að stuðlað sé að samskiptum við 

nemendur í bekknum? 

Samskipti – félagsleg þátttaka: hlutverk foreldra 

 

 Hvað gerir þú til að efla þátttöku barnsins þíns í bekknum?  

 

Framtíðarsýn  

 

 Hvað finnst þér að þurfi að leggja áherslu á í námi barnsins þíns? 
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 Hvaða möguleika sérð þú fyrir fullri þátttöku barnsins í skóla og 

félagsstarfi? 

 Hvernig sérðu fyrir þér skólagöngu barnsins þíns? 

Út frá samtali okkar, er eitthvað sem þú villt leggja áherslu á? 
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Fylgiskjal 5 Viðtalsrammi fyrir kennara 

 

Viðtalsrammi, kennari 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

 Hvað finnst þér um stefnuna skóli án aðgreiningar? 

Hverjir eru kostirnir? 

Hverjir eru ókostirnir? 

 

 Hvert er þitt hlutverk að þínu mati sem umsjónakennari nemenda 

með þroskahömlun?  

 

 Hver er reynsla þín af því að skapa námsumhverfi fyrir börn með 

þroskahömlun? 

Félagsleg þátttaka- samskipti nemenda  

 Hvernig myndir þú lýsa samskiptum nemenda með þroskahömlun 

við aðra nemendur? 

Eru nemendur með þroskahömlun að leita eftir félagskap 

annarra nemenda? 

Eru ófatlaðir nemendur að leita eftir félagskap nemenda með 

þroskahömlun? 

 

 Hvernig telur þú börn með þroskahömlun upplifa sig sem ein af 

bekkjarheildinni? 

 

 Hvernig telur þú að best sé að stuðla að félagslega þátttöku 

nemenda með þroskahömlun? 

 

 Hvaða möguleika sérð þú fyrir fullri þátttöku barna  í skóla og 

félagsstarfi? 

 

Stuðningur við kennara 
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 Telur þú þörf á stuðningi við þig í kennslu vegna nemenda með 

þroskahömlun?  

Hvernig stuðning ertu að fá? 

Frá hverjum? 

Hvers konar stuðning myndir þú vilja sjá til að mæta þörfum 

þeirra? 

 

Samvinna kennarar og foreldra 

 

 Hvernig myndir þú lýsa reynslu þinni af samvinnu við foreldra 

barna með þroskahömlun? 

Eru fastir fundir ? 
Telur þú vera ávinning af samvinnu við foreldra barna með 

þroskahömlun?  
Telur þú að foreldrar séu sáttir við þá þjónustu sem þeir fá? 

 

 Þegar þú hugsar til baka, hvernig finnst þér þínum undirbúningi 

hafi verið háttað fyrir kennslu barna með þroskahömlun? 

 

 Út frá samtali okkar, er eitthvað sem þú vilt leggja áherslu á? 


