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Útdráttur 

Rannsókn þessi fjallar um upplifun og reynslu foreldra barna með námserfiðleika á 

stuðning í grunnskólum. Markmið rannsóknarinnar var að fá fram upplifun og reynslu 

foreldra barna með námserfiðleika á hvers konar stuðning börnin þeirra fá í grunnskóla. 

Ritgerðin byggir á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar. Tekin voru hálfopin viðtöl við 

11 foreldra sem áttu það sameiginlegt að eiga barn með námserfiðleika í 3. – 10. bekk í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Þrátt fyrir ólíkan bakgrunn foreldra var reynsla 

þeirra af skólakerfinu um margt lík. Allir upplifðu foreldrarnir heimanám sem mikla 

áskorun sem hefði áhrif á þeirra hlutverk sem foreldrar. Flestir efuðust um sína eigin 

námsgetu til að geta aðstoðað barn sitt með heimanámið. Þeir upplifðu að heimanám 

væri mikið álag á heimilið sem skapaði togstreitu og hefði áhrif á samskipti þeirra og 

barnanna. Í þannig aðstæðum fannst þeim erfitt að finna mörkin á milli hörku og 

umburðarlyndis. Foreldrarnir virtust allir á einhverjum tímapunkti grunnskólagöngu 

barna þeirra þurfa að finna eigin leiðir fyrir sín börn. Þeir upplifðu að með því að berjast 

hafi loksins verið hlustað á þá og eitthvað gert í málum barna þeirra. Þannig sýna 

niðurstöður að foreldrarnir voru sammála um að hugmyndarfræðin skóli án 

aðgreiningar virkaði ekki og börn með námserfiðleika fái ekki sömu tækifæri og börn 

sem ekki eru með námserfiðleika. Börn með námserfiðleika geta ekki sýnt eða nýtt sína 

styrkleika í menntakerfi sem gerir ráð fyrir að öll börn þurfi að vera eins. Úrtak 

rannsóknarinnar var lítið og náði einungis til foreldra í fjórum grunnskólum á 

höfuðborgasvæðinu. Engu að síður gefa niðurstöðurnar vísbendingar um aðra skóla, þar 

sem ætla má að heildarmynd þjónustu, úrræða og stuðnings sé svipuð í öðrum skólum á 

sama stigi. Má því vænta að niðurstöður rannsóknarinnar gefi innsýn í skólakerfið og 

verði innlegg í þróun á þjónustu barna með námserfiðleika í grunnskólum. Hún ætti 

einnig að nýtast skólastjórnendum, kennurum, sérkennurum og námsráðgjöfum og 

öðrum sem að hafa með málefni barna með námserfiðleika að gera. 

Efnisorð: Nemendur, sérþarfir, foreldrar, skólalöggjöf, þjónusta,stuðningur. 
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Abstract 

 
The aim of this study is to see how parents with children with learning disabilities experience 

the service that is provided by the elementary school for their children. The thesis is based 

on the results of a qualitative study. Eleven parents were interviewed with children with 

learning difficulties from the 3rd – 10th grade elementary school. Despite the different 

backgrounds of the parents they had in many ways similar experiences of the education 

system. Overall the parents experienced that homework was a great challenge that affected 

their role as parents. They experienced that homework created conflict and tension in the 

home and affected their relationship with the child. In these situations  is difficult to find the 

boundary between hardness and tolerance. At one point or another they all said that they 

had to fight for the rights of their children and felt that until the fight that the teachers did 

not listen. The parents had to find ways to help their children with learning and suggest 

them to the teachers. The parents felt that overall the system did not work but the people in 

the system did. Thus, the results show that the parents agreed that an inclusive school is not 

working and children with learning difficulties will never get the same opportunities as 

children without learning difficulties. Children with learning difficulties will never be able to 

reveal and exploit their strengths in education where all children must be the same. The 

study was small, and taken only from four elementary schools. Nevertheless, the results give 

an insight for other schools with similar services. It should also prove useful to school 

administrators, teachers, special education teachers and school guidance counselors and 

others who have to do with children with learning difficulties. Care should be taken not to 

generalize from the results of the study, but it offers nevertheless certain indications. 

 Key words: Students, special needs, parents, school regulations, education, service,support 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 30 ECTS lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Ég vil byrja á að þakka viðmælendunum sem gáfu sér tíma til að setjast niður 

með mér og deila sinni reynslu og upplifun. Án þeirra þátttöku hefði þetta verkefni aldrei 

litið dagsins ljós. Leiðbeinandi minn var Dr. Sigrún Harðardóttir lektor í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands og vil ég þakka kærlega fyrir gott samstarf og gagnlegar ábendingar, einnig vil 

ég þakka Ingibjörgu Karlsdóttur félagsráðgjafa á Barna- og unglingageðdeild (BUGL) fyrir 

aðstoð við viðtöl og greiningu á gögnum. Jónínu Símonardóttur þakka ég fyrir yfirlestur. 

Manninum mínum Hannesi Árnasyni og sonum Christopher og Árna vil ég þakka frá mínum 

dýpstu hjartarótum. Endalaus hvatning til að halda áfram í náminu og við gerð þessarar 

ritgerðar, án ykkar hefði ég aldrei getað þetta. Að auki vil ég þakka foreldrum mínum, 

tengdafjölskyldu og vinum fyrir alla aðstoðina, án ykkar hefði ég ekki komist alla leið. Að 

lokum vil ég þakka elsku vinum mínum sem ég kynntist í gegnum námið, mínar bestu þakkir 

fyrir dýrmæta vináttu, hvatningu og stuðning í gegnum árin. 

 

 

 

 

 

 





9 

Efnisyfirlit 

 

Útdráttur .................................................................................................................... 3 

Abstract ...................................................................................................................... 5 

Formáli ....................................................................................................................... 7 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 9 

1 Inngangur ............................................................................................................. 11 

1.1 Val á viðfangsefni................................................................................................... 12 

1.2 Uppbygging ritgerðar ............................................................................................ 13 

2 Fræðilegur bakgrunnur ......................................................................................... 15 

2.1 Þróun skólalöggjafar .............................................................................................. 15 

2.2 Skóli án aðgreiningar ............................................................................................. 17 

2.2.1 Sérþarfir nemenda .......................................................................................... 20 

2.2.2 Námserfiðleikar .............................................................................................. 21 

2.2.3 Fjölskyldur barna með námserfiðleika ........................................................... 23 

2.2.4 Snemmtæk íhlutun ......................................................................................... 26 

3 Kenningarfræðilegur bakgrunnur .......................................................................... 29 

3.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenners ....................................................................... 29 

3.2 Uppeldisaðferðir .................................................................................................... 30 

4 Félagsfærni barna ................................................................................................. 35 

4.1 Félagsfærni ............................................................................................................ 35 

4.2 Sjálfsmynd ............................................................................................................. 36 

4.3 Félagsfærni, vinir og fjölskylda .............................................................................. 37 

5 Aðferð og framkvæmd rannsóknar ....................................................................... 39 

5.1 Eigindleg rannsóknaraðferð .................................................................................. 39 

5.2 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar .......................................................... 40 

5.2.1 Úrtak og úrtaksaðferð .................................................................................... 41 

5.2.2 Þátttakendur................................................................................................... 41 

5.2.3 Gagnaöflun ..................................................................................................... 42 

5.2.4 Greining og skráning gagna ........................................................................... 43 

5.3 Siðferðileg álitamál ................................................................................................ 43 



10 

6 Niðurstöður .......................................................................................................... 45 

6.1 Heimanám ............................................................................................................. 45 

6.1.1 Álag á heimilið ................................................................................................ 48 

6.2 Barátta foreldra ..................................................................................................... 49 

6.2.1 Félagleg staða ................................................................................................ 51 

6.2.2 Sjálfsmynd ...................................................................................................... 53 

6.3 Menntakerfið á villigötum ..................................................................................... 54 

6.3.1 Sjónarhorn foreldra á skóla án aðgreiningar ................................................. 54 

6.3.2 Fjármagn og aðgengi að fagfólki ................................................................... 55 

6.3.3 Samantekt ...................................................................................................... 56 

7 Umræða ............................................................................................................... 57 

7.1 Rannsóknarspurningar og meginniðurstöður ....................................................... 58 

7.2 Hvaða áhrif hefur heimanám barna með námserfiðleika á hlutverk þeirra sem 

foreldra?................................................................................................................... 58 

7.3 Hver er upplifun þín af samstarfi við skólann? ...................................................... 59 

7.3.1 Félagsleg staða ............................................................................................... 60 

7.3.2 Sjálfsmynd ...................................................................................................... 61 

7.4 Hvert er viðhorf þitt til skóla án aðgreiningar? ..................................................... 61 

8 Lokaorð ................................................................................................................ 65 

Heimildir .................................................................................................................. 67 

 

 
 

 

 

 

  



11 

1 Inngangur  

Mennt er máttur, eins og segir í gömlu spakmæli. Það er mikilvægur áfangi í lífi barns að 

hefja nám í grunnskóla og er sá áfangi talinn marka ákveðin kaflaskil í lífi barns sem hefur í 

för með sér breytingar á hlutverki þess innan fjölskyldunnar og samfélagsins. Foreldrar gegna 

lykilhlutverki í lífi barns og eru mikilvægir tengiliðir barns og grunnskóla. Þeir styðja börn sín 

á þessum tímamótum auk þess að mynda tengingu á milli heimilis og skóla (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Samkvæmt lögum og reglugerðum er varða 

grunnskóla landsins eiga öll skólaskyld börn rétt á stuðningi og þjónustu út frá 

einstaklingsmiðuðum þörfum sem stuðla að alhliða þroska þeirra. Í grunnskólalögum nr. 

91/2008 er tekið fram að foreldrar skuli gæta hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri og 

þeir sinni námi barna sinna eins vel og þeim er unnt. Þeim ber að fylgjast með hvernig þeim 

gengur í skólanum, ásamt því að taka þátt í námi barnsins og í skólastarfi almennt (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

 Upplifun foreldra er misjöfn þegar kemur að heimanámi og hafa ekki allir verið á eitt 

sáttir við gagnsemi þess. Í nútímasamfélagi er algengt að báðir foreldrar séu útivinnandi og 

erfitt er að koma heim eftir langan vinnudag og eiga þá eftir að setjast niður og aðstoða 

barnið við heimanám. Það getur því verið aukaálag á heimili sem getur valdið togstreitu milli 

foreldra og barns. Góð félagsleg staða barns hefur verið tengd við námsárangur í skóla og 

hefur forspágildi um góða námsframvindu. Þau börn sem eru vel stödd félagslega mæta 

betur í skólann og eru virkari í félagsstarfi auk þess að fá hærri einkunnir (Kostelnik, Gregory, 

Soderman og Wihren, 2011). 

 Rannsókn þessi fjallar um upplifun og reynslu foreldra af stuðningi við börn með 

námserfiðleika í grunnskólum. Markmið rannsóknarinnar var að fá fram upplifun og reynslu 

foreldra barna með námserfiðleika á því hvers konar stuðning börnin þeirra fá í grunnskóla. 

Brýnt er að skoða upplifun foreldra á stuðningi í grunnskólum til þess að geta metið hvaða 

aðferðir og stefnur reynast vel þegar kemur að stuðning við börn með námserfiðleika. Hér er 

tilgangurinn að öðlast skilning og fá innsýn í aðstæður foreldra barna með námserfiðleika út 

frá sjónarhóli þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Þátttakendurnir eiga sameiginlega reynslu 

af því að eiga börn með námserfiðleika í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Tekin voru 

rýnihópaviðtöl við 11 einstaklinga sem eiga þessa reynslu að baki og voru tilbúnir að taka 



12 

þátt í rannsókninni deila henni. Til þess að ná settum markmiðum var leitað svara við 

eftirfarandi spurningum:  

 Hvaða áhrif hefur heimanám barna með námserfiðleika á hlutverk þitt sem foreldra?  

 Hver er upplifun þín af samstarfi við skólann? 

 Hvert er viðhorf þitt til skóla án aðgreiningar? 

Með því að fá fram upplýsingar frá foreldrum er þess vænst að hægt verði að þróa aðferðir 

innan skólans til að mæta þörfum nemenda með námserfiðleika og stuðla að jákvæðri 

námsframvindu þeirra. Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir á efninu, en fræðimenn eru 

sammála því að frekari rannsóknir skorti á sviðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar á upplifun 

og reynslu foreldra geta gefið gagnlegar vísbendingar handa starfsfólki grunnskóla, 

námsráðgjöfum og öðru fagfólki sem starfar í skólakerfinu. 

1.1 Val á viðfangsefni 

Áhugi minn á viðfangsefninu kviknaði þegar að ég fór í starfsþjálfun á Barna- og 

unglingageðdeild (BUGL). Þangað leituðu ráðþrota foreldrar með börn sín sem voru að takast 

á við ýmiss konar vanda og voru meðal annars hætt að mæta í skólann vegna vanlíðanar. 

Þarna hitti ég marga foreldra sem voru uppgefnir á að finna viðeigandi aðstoð fyrir barnið 

sitt og mörgum sem fannst að skólakerfið hefði brugðist barninu. Þetta vakti upp forvitni hjá 

mér og löngun til að rannsaka upplifun foreldra barna með námserfiðleika á stuðningi barna í 

grunnskólum. Einnig hafði ég áhuga á að kanna hvaða upplifun foreldrarnir hafa að 

félagslegri stöðu barna sinn.  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir nemendur sem eiga í erfiðleikum námslega eigi 

líka í erfiðleikum félagslega. Því er mikilvægt að aðstoð þessi börn svo að þeim líði vel í skóla 

bæði félagslega og námslega (Espelage, Rose, og Polanin, 2016; Kasari, Rotheram-Fuller, 

Locke, og Gulsrud, 2012). Mikilvægt er fyrir börn að geta lesið í félagslegar aðstæður og haft 

samskipti við jafninga. Ef barn á erfitt með þessa hluti er mikilvægt að grípa sem fyrst inn í ef 

grunur er um einhvers konar frávik hjá barni. Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar hjá börnum sem eru með einhvers konar frávik og er því mikilvægt 

að grípa inn í sem fyrst eftir að grunur vaknar um erfiðleika varðandi þroskafrávik eða 

hegðun barns (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014; Tryggvi Sigurðsson, 2004). 
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 Ég er eindregið þeirrar skoðunar að mikilvægt sé að dýrmæt reynsla og upplifun 

foreldra komi fram. Frásagnir þeirra eru mikilvægur þáttur í sögulegu og félagslegu samhengi 

en ekki síður til að draga megi lærdóm af reynslu þeirra til að bæta stuðning við börn með 

námserfiðleika. Er það von mín að þessi rannsókn muni auka þekkingu og skilning á 

málefninu og geti orðið innlegg í umræðuna um stuðning í skólum við nemendur með 

námserfiðleika, að hún einskorðist ekki eingöngu við bóklegt nám heldur að það sé horft 

heildrænt á þarfir hvers og eins nemanda. Ennfremur vonast ég til að fá aukið við þekkingu 

mína og skilning á þeim vanda sem fjölskyldur barna með námserfiðleika takast á við í þeim 

tilgangi að undirbúa mig fyrir framtíðarstarf sem félagsráðgjafi. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Í kafla tvö er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í 

þeirri umfjöllun er farið yfir þróun skólalöggjafar og þá menntastefnu sem er ríkjandi í dag, 

ásamt réttindum barna með sérþarfir. Því næst er fjallað um námserfiðleika hjá börnum og 

hvaða áhrif þeir geta haft á fjölskyldu, að lokum verður fjallað um hugmyndafræði 

snemmtækrar íhlutunar. Í kafla þrjú er sagt frá þeim kenningum sem stuðst var við í 

rannsókninni. Í kafla fjögur er fjallað um félagsfærni og hvernig sjálfsmynd getur haft áhrif á 

lífshamingju og lífsfyllingu hvers einstaklings. Einnig er fjallað um hvaða áhrif fjölskylda og 

vinir geta haft á félagsfærni. Í kafla fimm er sagt frá aðferðafræði rannsóknar. 

Rannsóknarspurningum verða gerð skil sem og eigindlegum rannsóknaraðferðum. Val 

aðferðar verður rökstudd og gerð grein fyrir úrtaksaðferð, framkvæmd og trúverðugleika 

rannsóknarinnar. Í kafla sex verður sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar og í kafla sjö eru 

helstu niðurstöður dregnar saman, þær ræddar í fræðilegu ljósi og ályktanir af þeim dregnar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir þróun skólalöggjafar og þá menntastefnu sem er ríkjandi í 

dag, ásamt réttindum barna með sérþarfir. Því næst er fjallað um námserfiðleika hjá börnum 

og hvaða áhrif þeir geta haft á fjölskylduna. Að lokum verður fjallað um hugmyndafræði 

snemmtækrar íhlutunar, uppruna hennar og gildi. 

2.1 Þróun skólalöggjafar 

Fyrstu lög um fræðslu barna voru sett árið 1907, eða Barnafræðslulögin eins og þau eru 

kölluð. Lögin gerðu ráð fyrir að öll börn yngri en 10 ára fengju heimakennslu en börn á 

aldrinum 10 - 14 ára mættu í skóla. Í 11. gr. laganna voru börn undanþegin skólaskyldu sem 

áttu við ,,gáfnaskort eða vanheilsu” að etja og ekki var gert ráð fyrir öðrum úrræðum til 

betrun bótar (Lög um fræðslu barna nr. 59/1907). Í lögunum mátti sjá að áherslan á bóklegt 

nám væri mikil og svigrúm fyrir einstaklingsmiðað nám væri lítið sem ekkert (Lög um fræðslu 

barna nr. 59/1907). Þessi lög endurspegla viðhorf sem ríkti í samfélaginu til barna með 

sérþarfir. Öll áherslan var lögð á einstaklingsmiðað nám og jafnrétti barna til náms því lítið 

sem ekkert. Fræðslulögin hafa átt stóran þátt í þróun menntamála á Íslandi og mörkuðu 

upphafið á menntakerfinu eins og það er í dag, rúmum hundrað árum seinna.  

 Árið 1936 voru ný lög sett sem gerðu ráð fyrir að öll börn frá 7 - 14 ára væru 

skólaskyld. Í 3.gr. laganna kemur fram að líkamlega fötluð börn skuli njóta menntunar til 

jafns við heilbrigð börn. Í sömu grein er þó tekið fram að börn sem eigi við ,,andlegan eða 

siðferðislegan vanþroska” að stríða séu undanþegin skólaskyldu (Lög um fræðslu barna nr. 

94/1936).  

 Árið 1974 mátti sjá miklar viðhorfsbreytingar í samfélaginu þegar fyrstu 

grunnskólalögin nr. 63/1974 voru sett og marka þau viss þáttaskil í menntun barna. Í 2. gr. 

laganna má sjá breytingar á hlutverki skóla og kennara. Þar er fjallað um að hlutverk 

grunnskóla í samvinnu við heimilin, sé að undirbúa nemendur fyrir framtíðina í lýðræðislegu 

þjóðfélagi sem tekur sífelldum breytingum. Einnig er það í verkahring grunnskólans að 

hagræða störfum sínum þannig að þau séu í samræmi við eðli, þroska og þarfir nemenda og 

stuðli að menntun hvers og eins. Með þessum nýju lögum mátti sjá mikla áherslubreytingu 

því með þeim var farið frá því að horfa einungis á bóklegt nám í það að undirbúa nemendur 
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fyrir framtíðina, stuðla að góðum þroska og sjálfstæði nemenda. Í 5. mgr. 42. gr. laganna er 

fjallað um að öll börn eigi rétt á jöfnum tækifærum til náms og komi það í hlut skólans að 

mæta þörfum hvers og eins (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Með þessari grein laganna var 

áralangri hefð fyrir aðskilnaði fatlaðra og heilbrigðra barna í skólakerfinu lokið og leiðin að 

jafnrétti til náms hafin. Í 50. gr. laganna segir að þau börn sem víki það mikið frá eðlilegum 

þroska að þau fái notið venjulegrar kennslu í einni eða fleiri námsgreinum eigi rétt til 

sérstakrar kennslu við sitt hæfi sem fram geti farið ýmist einstaklingslega, í hópum og 

sérbekkjum eða sérdeildum nema til komi kennsla á sérstofnunum (Lög um grunnskóla nr. 

63/1974). Samkvæmt 52. gr. laganna segir að börnum skuli séð fyrir kennslu á sérstökum 

stofnunum ef þau skorti hæfileika til að stunda venjulegt grunnskólanám, eða ef þau hefðu 

ekki til þess heilsu eða önnur líkamleg skilyrði. Sérmenntaðir kennarar skuli annast kennslu, 

þar sem því verður við komið (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Með því að samþykkja lögin 

má segja að sú skylda hafi færst yfir á skólana að koma til móts við þarfir allra nemenda og 

rétt allra til að sækja nám í sínum heimaskóla ef þess væri nokkur kostur (Jón Torfi Jónasson, 

2008). 

 Samningur Sameinuðu þjóðanna nr. 18/1992 um réttindi barna kveður á um réttindi 

barna til menntunar óháð líkamlegri eða andlegri færni. Þar segir í 1. mgr. 23. gr. I. hluta 

laganna að líkamlega eða andlega fötluð börn skuli njóta sömu réttinda og virðingar og aðrir 

og tryggja skuli virka þátttöku þeirra í samfélaginu. Einnig segir í 3. mgr. að fötluð börn skuli 

hafa aðgang að námi og njóta menntunar til að stuðla að félagslegum þroska (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992.  

 Árið 1995 gengu í gildi ný lög um grunnskóla og með þeim var sú stefna stjórnvalda 

lögfest að færa allan rekstur grunnskólans til sveitarfélaga. Í lögunum mátti sjá áhrif 

Salamanca yfirlýsingarinnar þar sem megingrundvöllur yfirlýsingarinnar byggir á þeirri 

hugmyndarfræði að kennsla eigi að vera einstaklingsmiðuð og námið eigi að vera aðlagað að 

nemandanum, nemandinn eigi ekki að þurfa að aðlaga sig kennslunni. Í 2. gr. segir að 

grunnskólinn eigi að haga stöfum sínum í samræmi við eðli og þarfir nemanda og stuðla að 

alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Í 37. gr. 

laganna er tekið fram að þau börn „sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar eiga rétt á 

stuðningi í námi“. Kennslan getur verið einstaklingsbundin eða farið fram í litlum hópi innan 

eða utan almennra bekkjardeilda, í sérdeildum eða sérskóla. Einstaklingsmiðað nám er hluti 
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af hugmyndarfræði skóla án aðgreiningar og byggir á aðferðum sem leggja áherslu á að 

nemendur beri ábyrgð á námi sínu með virkri þátttöku. Tekið er þó fram í lögunum að 

meginstefnan skuli vera sú að kennslan fari fram í heimaskóla (Lög um grunnskóla nr. 

66/1995).  

 Grunnskólalögin frá 1995 voru mun ýtarlegri en lögin sem voru sett 1974. Lögin frá 

1995 fjalla meira um þá erfiðleika sem nemendur geta glímt við, ásamt kennsluaðferðum og 

stuðningi meðan í lögunum frá 1974 var meira fjallað um þroska nemenda. Með lögunum frá 

1995 var verið að leggja áherslu á að allir nemendur gætu sótt nám í sínum heimaskóla og  

þá við hæfi hvers og eins.  

 Lagalegar áherslur á starfi og stefnu grunnskóla breyttust lítið á milli ára þar til lög um 

grunnskóla nr. 91/2008 voru sett en í þeim kemur fram að grundvallaratriði í starfi 

grunnskóla eigi að vera að huga að velferð barna og að skólar eigi að gæta að andlegri, 

líkamlegri og félagslegri vellíðan barna. Einnig er hægt að sjá að hlutverk kennara hafa tekið 

miklum breytingum og er ákvæði í þessum lögum sem hafa ekki verið til staðar áður. Í 17. gr. 

laganna kemur fram hvernig á að koma til móts við nemendur með sérþarfir og veita þeim 

einstaklingsmiðaða aðstoð (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Einnig er í fyrsta skiptið sett 

fram ákvæði þar sem teknar eru fram skyldur foreldra. Í 18. gr. laganna segir að foreldrum sé 

skylt að vera í samráði við skólann um upplýsingar og hagi barnanna. Samkvæmt 19. gr. 

sömu laga bera foreldrar ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með 

námsframvindu þeirra. Það er á ábyrgð foreldra að barn sæki skóla og sé móttækilegt fyrir 

þeirri menntun sem skólinn annast (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Með þessari grein er 

verið að leggja áherslu á samvinnu foreldra og skóla og jákvæð tengsl. Með samvinnu 

heimilis og skóla er stuðlað að því að tryggja velgengni og vellíðan allra barna í leik og starfi. 

2.2  Skóli án aðgreiningar  

Skóli án aðgreiningar (e. inclusive school) eða nám án aðgreiningar (e. inclusive education) er 

hluti af samþykktri skólastefnu á Íslandi og samkvæmt henni eiga grunnskólar að taka við 

börnum, veita þeim góða menntun við hæfi og huga að velferð þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. 

Skóli án aðgreiningar hefur haft áhrif á menntun barna út um heim allan og á upptök sín í 

baráttu um bætt lífskjör barna með sérþarfir. Skóli án aðgreiningar einkennist af því að bera 

virðingu fyrir fjölbreytileika nemenda og líta beri á hana sem kost frekar en hömlun í 
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skólakerfinu. Áhersla er lögð á að allir nemendur séu jafnir þátttakendur í leik og starfi og 

unnið markvisst að velferð nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 Mismunandi sjónarhorn hafa komið fram gagnvart stefnunni um skóla án 

aðgreiningar. Norwich (2013) telur að nákvæm skilgreining á skóla án aðgreiningar sé 

nauðsynleg til að forðast togstreitu á milli ólíkra sjónarmiða. Sumir líta svo á að nám án 

aðgreiningar þýði að hvorki sérdeildir né sérskólar eigi rétt á sér og að allir eigi að stunda 

nám innan almennra skóla, burtséð frá aðstæðum og þörfum hvers og eins. Aðrir vilja meina 

að grunnskóli án aðgreiningar geti falið í sér sérúrræði og þótt allir eigi sama rétt á því að 

ganga í sinn heimaskóla sé sumum nemendum betur borgið í sérdeildum eða sérskólum og 

eigi þar af leiðandi einnig rétt á því (Florian, 2012). Aðrir telja að hugtakið vísi til þeirrar 

aðferðar sem mikilvægt er að nota við ýmsar áskoranir sem geta komið upp við kennslu 

ólíkra nemenda í stað þess að vera einungis að einblína á sérþarfir hvers og eins sem 

vandamál. Mismunandi túlkun á hugtakinu getur ýtt undir misskilning og togstreitu þegar 

rætt er um málefni nemenda og skóla án aðgreiningar. Ólík sjónarmið hugstaksins geta 

komið niður á kennslu og áherslu kennara í starfi (Norwich, 2013). 

 Margir hafa sterkar skoðanir á stefnunni skóli án aðgreiningar, bæði fræðimenn og 

starfsmenn skólans. Sumir vilja meina að allir nemendur innan skólans eigi rétt á menntun; 

að stefnan sé byggð á mannréttindum, jafnrétti og virðingu fyrir fjölbreytileikanum. Meðan 

aðrir vilja meina að skóli án aðgreiningar sé einhvers konar tískubylgja sem á sér enga stoð í 

raunveruleikanum þar sem hún sé byggð á siðferðislegum gildum og því sem fólk telji vera 

pólitískt rétt hverju sinni (Allan, 2008). Það er á ábyrgð ríkis og sveitarfélaga að sjá til að 

stefnunni skóla án aðgreiningar sé framfylgt. Sveitarfélögum ber skylda til að reka grunnskóla 

án aðgreiningar þar sem reynt er að koma til móts við námsþarfir allra nemenda. Tækifærin 

eiga að vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins í samræmi við 17. gr. 

grunnskólalaga (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Skóli án aðgreiningar byggir á að virða 

nemendur og taka tillit til virkrar þátttöku þeirra í skólastarfinu. Námskráin er fyrir alla 

nemendur og námsumhverfið einkennist af margbreytni. Virðing er borin fyrir nemendum 

svo að allir öðlist færni til að ná sem bestum árangri.  

 Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á skóla án aðgreiningar. Í rannsókn sem Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2010) gerðu til að leggja mat á menntastefnuna skóli án 

aðgreiningar. Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka hvernig grunnskólar settu fram og 

framfylgdu stefnu um skóla án aðgreiningar. Rannsóknin var eigindleg og voru tekin viðtöl 
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við kennara og skólastjórnendur í fimm skólum landsins. Niðurstöður leiddu í ljós að 

meirihluti kennara og skólastjórnenda hafi jákvætt viðhorf gagnvart skóla án aðgreiningar, og 

starfsfólk skólans reyndi eftir bestu getu að framfylgja stefnunni. Einnig var það álit 

þátttakenda að þarfir nemenda með hegðunarvanda og fjölþætta greiningu væru of flóknar 

til að sinna inni í almennum bekk, og fengu þeir nemendur sérkennslu hjá fagfólki með 

sérþekkingu á málefnum barna.  

 Önnur íslensk rannsókn sem Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir (2010) gerðu 

hafði að markmiði að skoða yfirlit yfir starfshætti í íslenskum grunnskólum með áherslu á 

eflingu náms við hæfi hvers og eins. Kennarar og starfsmenn í 20 grunnskólum svöruðu 

spurningarkönnun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi að rúmlega helmingi þátttakenda 

fannst mikilvægt að öll börn sæktu sinn heimaskóla, óháð fötlun, heilsufari eða 

íslenskukunnáttu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðaláhersluna í hugmyndafræðinni 

um skóla án aðgreiningar og þessi áhersla kemur fram í lögum um grunnskóla (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Einnig kom í ljós að þeir voru almennt ánægðir með námsskipulagið 

í bekkjum sínum og að vel væri komið til móts við þarfir nemenda með námsörðugleika 

(Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). Sameiginlegar niðustöður þessara 

tveggjarannókna sýna að kennarar og starfsfólk grunnskólanna eru almennt jákvæðir 

gagnvart stefnunni og reyna eftir fremsta megni að framfylgja henni.  

 Í rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2010) voru skilningur og hugmyndir kennara í 

grunnskólum á Íslandi og í Hollandi skoðaðir, en skólarnir aðhylltust allir skóla án 

aðgreiningar. Einnig skoðaði hún hvernig menningarlegur bakgrunnur og ríkjandi skólastefna 

hvors lands hefði áhrif á mótun hugmynda þeirra og skilning. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á að það var töluverður munur á milli landa, sem hugsanlega er hægt að skýra að 

einhverju leyti vegna ólíkrar stefnu og skipan menntakerfisins. Hjá íslensku kennurunum 

mátti greina að þeir fengu ekki nægan stuðning til að ráða við þær kröfur sem til þeirra væru 

gerðar þar sem fjölbreytileiki nemenda væri mikill. Einnig mátti greina að íslensku 

kennararnir voru meðvitaðir um jafnrétti allra nemenda til náms, til dæmis rétturinn að 

ganga í sinn heimaskóla og fannst sumum kennurum úrræði eins og sérskólar vera brot á 

mannréttindum. Þessi sjónarmið komu ekki fram hjá hollensku kennurunum. Þeirra 

skólaumhverfi einkennist af sérúrræðum fyrir ákveðna nemendur. Þeir telja að það sé ekki 

sjálfsagt að börn gangi í sinn heimaskóla, séu frávik þess eðlis að þeim sé betur borgið í 
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sérskóla. Af þessum niðurstöðum má sjá að upplifun íslensku kennaranna er í samræmi við 

hinar tvær íslensku rannsóknirnar sem fjallað var um hér að framan. 

2.2.1  Sérþarfir nemenda  

Eins og fram hefur komið hafa réttindi barna með sérþarfir þróast mikið á síðari árum með 

reglugerðum og lögum þar sem tekið er fram að öll börn skuli fá sömu tækifæri til að mennta 

sig. Í reglugerð um nemendur með sérþarfir eru þeir nemendur skilgreindir í 2. gr. á 

eftirfarandi hátt: „nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga erfitt með nám sökum 

sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar“ 

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

  Í reglugerð sem gefin var út árið 2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik-og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum er fjallað um skipulag og framkvæmd á 

sérfræðiþjónustu innan skólans. Í 3.gr. er tekið nákvæmlega fram hvaða skyldur sveitarfélög 

hafa til að efla skóla sem faglega stofnun og stuðla að fræðslu til kennara. Í sömu grein er 

tekið fram hvaða atriði leggja skuli áherslu á en þau atriði eru meðal annars forvarnarstarf, 

snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna námsvanda, félagslegs og sálræns 

vanda. Leggja á áherslu á að nemendur fái kennslu og stuðning við hæfi í skólum án 

aðgreiningar, heildarsýn á aðstæður nemenda og veita kennurum og foreldrum fræðslu 

(Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð 

í grunnskólum nr. 584/2010). 

 Í Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum, nr. 585/2010 er farið nánar 

yfir réttindi barna með sérþarfir. Samkvæmt 3.gr. laganna segir að allir nemendur eigi að fá 

jöfn tækifæri á sínum forsendum til náms og virkrar þátttöku í grunnskólum án aðgreiningar. 

Einnig kemur fram í 10. og 11. gr. að grunnskólar eigi að vinna árlega að einstaklingsáætlun 

og að áætlunin skuli vera sett fram á einstaklingsgrundvelli og tekið sé mið af þörfum og 

aðstæðum nemandans (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 

585/2010). Í því sambandi er því mikilvægt þegar litið er til nemenda með sérþarfir að veita 

þeim þann stuðning sem þeir þurfa með aðstoð fagfólks með sérþekkingu á málefnum þeirra 

og réttindum. Einnig þurfa þessir fagaðilar að veita kennurum stuðning og fræðslu til að 

koma til móts við fjölþættan vanda nemandans. Í því sambandi er oftast myndað teymi í 

kringum barnið og fjölskyldu þess. Teymishópur er þegar fagfólk og foreldri barns með 

sérþarfir koma saman og finna lausnir sem henta barninu. Þau leggja saman krafta sína við 
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að leggja mat á núverandi stöðu og setja ný markmið, ásamt því að útvega foreldrum 

viðeigandi þjónustu fyrir barnið. Æskilegt er að teymi samanstandi af þroskaþjálfa, 

námsráðgjafa og félagsráðgjafa sem starfa með kennurum í því að vinna að bættum hag 

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

Í slíkum teymum er gerð einstaklingsnámskrá og er mikilvægt að horfa á þarfir og styrkleika 

nemandans til að hann fái kennslu við sitt hæfi. Gott er að hafa langtíma og skammtíma 

markmið í námi barns og félagsmótun í námskránni. Auk þess er mikilvægt að nýta sem mest 

áhugasvið nemenda. Með því má ýta undir hvata til náms sem jafnframt ýtir undir áhuga á 

hinum ýmsum námsgreinum þó þær tengist áhugamálinu ekki beint (Sigrún Hjartardóttir og 

Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014).  

Stuðningur við nemendur með sérþarfir inn í almennum bekk hefur ekki talist til 

sérúrræða en þróunin hefur verið sú síðasta áratug að nemendur með sérþarfir fari í 

almennan bekk. Markmiðið með því er meðal annars að vonast er eftir að þeim takist að efla 

félagsleg tengsl við jafnaldra sína og eigi þar með eftir að ganga betur námslega. Skiptar 

skoðanir eru á þessari þróun, sumir benda á að það geti aukið hættuna á einangrun og 

höfnun, ásamt því að kennara skorti þekkingu og úrræði til að ná fram góðum námsárangri til 

jafns við nemendur með aðrar sérþarfir (Frederickson, Jones, og Lang, 2010). Þó eru 

sérstakar sérdeildir starfræktar í skólum sem eru hugsaðar til að veita nemendum með 

sérþarfir þá faglegu aðstoð sem þeir þurfa og tryggja jafnrétti allra nemenda til náms. Í 

sérdeildum er tekið tilillt til þroska nemenda og veittur stuðningur við andlega og líkamlega 

getu þeirra (Reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010).  

2.2.2  Námserfiðleikar 

Námserfiðleikar eru skilgreindir sem taugaþroskaröskun sem hefur áhrif á hvernig börn sem 

eru með námserfiðleika vinna úr upplýsingum. Vegna þessa geta nemendur með 

námserfiðleika mætt miklum áskorunum í námi. Nemendur með námserfiðleika geta líka átt 

í félagslegum og tilfinningalegum vanda (Leichtentritt og Shechtman, 2010). 

  Ýmsar ástæður geta legið að baki erfiðleikum í námi. Samkvæmt DSM-5 (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorder)  og ICD-10 (International Classification of Dieases) 

eru námserfiðleikar skilgreindir annars vegar sem sértækir námserfiðleikar(e. special learning 

disability) og hins vegar sem almennir námserfiðleikar (e. learning disability) (American 

Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, e.d.). Sértækir námserfiðleikar eru 
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þegar árangur nemenda í grunnþáttum námsins, lestri skrift og stærðfræði eru töluvert verri 

en vænta má miðað við getu nemandans og þess sem skólinn krefst af honum (Vaughn, Bos 

og Schumm, 2011). Almennir námserfiðleikar birtast hjá nemendum sem eru hægfara í námi, 

jafnvel þó að þeir séu að lokinni greiningu ekki taldir glíma við sértæka námserfiðleika. 

Algengustu námserfiðleikarnir eru í tengslum við lestur og er leshömlun (e. dyslexia) 

algengust og eru rannsóknir á því sviði lengst komnar. Þær hafa sýnt að 10 - 17% barna á 

skólaaldri glíma við lestarerfiðleika og þeir séu nánast jafnalgengir meðal drengja og stúlkna 

(Shaywitz, Shaywitz, Fletcher, og Escobar, 1990). Tíðni stærðfræðierfiðleika er meira á reiki 

og er það rakið til þess að hagnýt mælitæki hafa ekki enn verið þróuð. Síðastliðna tvo áratugi 

hefur þó verið unnið að því að greina taugasálfræðilegar orsakir afmarkaðra 

stærðfræðierfiðleika og er talið að um 7 - 10% barna og ungmenna eigi við slíka erfiðleika að 

stríða (Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver og Jacobsen , 2005).  

 Sértækir námserfiðleikar voru fyrst settir fram sem skilgreindir erfiðleikar af Samuel 

Kirk (1962), en síðan þá hafa rannsóknir verðið gerðar til að auka skilning manna á orsökum 

og einkennum námserfiðleika. Í dag eru flestir sammála því að námserfiðleika megi skýra 

útfrá líffræðilegum og umhverfislegum þáttum eða samspili þeirra (Iversen, Hetland, Havik, 

og Stormark, 2010).  

  Raskanir eins og ADHD og einhverfa, geta haft áhrif á einbeitingu nemenda í námi 

(Barkley, 2006). Auk þess geta erfiðar félagslegar fátækt geta haft áhrif á nám nemenda 

(Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015; Jeans, 2014). 

 Yfirlitsgrein McLaughlin og Clarke (2010) náði til 133 rannsókna og sýndi ótvírætt 

fram á jákvæð tengsl milli líðanar og þroska og jákvæðrar námsframvindu hjá börnum. Þar 

kom í ljós að stuðningur í skóla (e. the supportive school) væri mikilvægur þáttur sem skiptir 

máli, ásamt góðum tengslum milli kennara og nemenda. 

  Til að geta haft áhrif á námsferlið og jákvæða líðan nemenda er mikilvægt að greina 

og meta þætti í skólaumhverfinu sem geta haft áhrif á námsgetu barna, jafnt námslega sem 

félagslega og tilfinningalega. Gott er að hafa í huga þá áhættuþætti og verndandi þætti sem 

geta haft áhrif á jákvæða námsframvindu nemenda sem eiga við námsvanda að stríða. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir nemendur sem eru með námserfiðleika eiga erfitt með 

samskipti og félagsfærni og eru í mestri hættu að hverfa frá námi í framhaldsskóla í 

samanburði við nemendur sem eru ekki með námserfiðleika (Gerður G. Óskarsdóttir, 1993; 
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Hargie, 2006; Rao, Beidel, og Murray, 2008; Rumberger, 2011; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007; Sigrún Harðardóttir, 2015). Þeir sem hverfa frá námi eru í áhættu að upplifa skertari 

lífsgæði, sálfélagslega erfiðleika og hættu á að verða háðir þjónustu velferðarkerfisins 

(McIntosh, Flannery, Sugai, Braun og Cochrane, 2008; Rumberger, 2011).  

 Ólafur Páll Jónsson (2014) bendir á að félagslegt ranglæti sé algengt í stofnunum eins 

og skólum. Hann bendir á að ætli skólinn að standa undir því að vera grunnstofnun í 

samfélagi geti hann ekki látið nægja að taka til greina mikilvægi sumra, eða jafnvel flestra, 

sem teljast venjulegir ef þeir sem eru skilgreindir óvenjulegir eru hafðir útundan. Því er 

mikilvægt að skólinn grípi inn í sem fyrst og uppfylli allar þær þarfir sem nemandi með 

námserfiðleika hefur. Kennarar vinna undir miklu álagi og er það þeirra hlutverk að finna 

lausnir og aðstoð fyrir þá nemendur sem eiga í námsvanda (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir 

og Anna-Lind Pétursdóttir, 2014).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna að nemendur sem eiga í námserfiðleikum sé sá 

hópur sem einnig á í mestu erfiðleikum félagslega. Mikilvægt er fyrir börn að þeim líði vel í 

skóla bæði félagslega og námslega. Flest börn vilja falla inn í hópinn og eignast vini. 

Vinasambönd á jafningjagrundvelli eru mikilvæg til að börn nái góðum árangri í námi. Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að félagslegur þroski barna hafi góð áhrif á félagslega og 

námslega getu þeirra í skóla (Espelage, o.fl., 2016; Kasari, o.fl., 2012).  

2.2.3  Fjölskyldur barna með námserfiðleika  

Foreldrar eru það fólk sem skiptir mestu máli í lífi barns. Ericsson og Larsen (2000) settu fram 

skilgreiningar á góðu og erfiðu foreldri. Góða foreldrið er það sem að sýnir áhuga og leggur 

sig fram við að leysa verkefni sem kennarinn hefur skilgreint. Erfiða foreldrið er aftur á móti 

það foreldri sem ætlast til að kennarinn leysi verkefni sem foreldrið hefur skilgreint. Þær 

Ericsson og Larsen (2000) líkja foreldrum og kennurum við danspar þar sem enginn vafi leikur 

á því að það er kennarinn sem er dansherrann.  

 Menntun og velferð barna er sameiginlegt verkefni heimila og skóla en foreldrar bera 

frumábyrgð þar sem skólinn aðstoðar foreldra við uppeldishlutverkið. Hlutur skólans er sá að 

sjá nemendum fyrir formlegri fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra. Þetta 

sameiginlega verkefni heimilis og skóla kallar á náin samskipti, traust, gagnkvæma 

upplýsingaöflun og samvinnu (Nanna Kristín Christiansen, 2010).  
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 Barn með námserfiðleika þarf oftast sérstaka aðstoð og stuðning bæði frá fjölskyldu 

sinni og fagfólki. Það getur reynst foreldrum gríðarlega erfitt að eiga barn sem er með 

námserfiðleika og getur það skapað óöryggi um framtíðarhorfur barns og fjölskyldu þess. Að 

eiga barn með námserfiðleika er mikil áskorun fyrir forelda og er því mikilvægt fyrir foreldra 

að fá stuðning og fræðslu til að aðlagast nýju hlutverki. Foreldrar eiga rétt á að fá upplýsingar 

og stuðning frá fagfólki og mikilvægt er að fagaðilar og kennarar gefi foreldrum tíma til að 

tala og hlusta á þá og fullvissa þá um að allir séu að vinna saman að hag barnsins (Hrönn 

Björnsdóttir, 2008). 

  Í greininni „Hver á eiginlega að ala börnin upp, foreldrar eða kennarar?“ eftir Nönnu 

Kristínu Christiansen (2007) bendir hún á þær hindranir sem geta verið í samstarfinu. Talar 

hún um að kennara séu ósáttir við þær kröfur sem gerðar eru til þeirra, ekki síst um 

uppeldislega ábyrgð. Þær hugmyndir hafa stundum verið á lofti í samfélaginu að 

grunnskólinn eigi að sjá um menntunina og heimilin um uppeldið. Ýmislegt hefur þó breyst á 

síðustu árum í skólasamfélaginu þar sem börnin dvelja meirihlutann af deginum í skólanum. 

Af viðræðum við kennara má ráða að þeir verða helst ósáttir þegar hugmyndir þeirra og 

foreldra um uppeldi fara ekki saman og einnig þegar foreldrara gera kröfur um að kennarar 

taki á sig uppeldislega ábyrgð sem foreldrarnir ættu að mati kennara sjálfir að bera (Nanna 

Kristín Christiansen, 2007). Kennarar vilji oft halda í hefðbundin viðhorf um skiptingu 

ábyrgðar, þar sem kennarar annast kennslu en foreldrar uppeldi, hafa þeir engu að síður 

væntingar um að foreldrar taki verulega ábyrgð á námi barna sinna. Þetta á ekki síst við 

þegar börn eiga við námsörðugleika að stríða. Í því sambandi upplifa foreldrar barna með 

námserfiðleika mikinn þrýsting og telja sig skylduga og knúna til þess að láta barnið læra 

heima svo það nái að vera samferða öðrum samnemendum með námsefnið. Í íslenskum 

lögum og reglugerðum um skóla er lítið fjallað um heimanám. Hvergi kemur fram að 

heimanám sé hluti af starfi grunnskólans né er þar að finna skilgreiningar á heimanámi eða 

skýringar á því í hverju það felist. Þrátt fyrir það virðast foreldrar líta á það sem skyldu sína 

að taka ábyrgð á námi barna sinna og segjast jafnvel eyða mörgum klukkustundum á viku í 

heimanám með þeim. Þannig virðist kennarinn geta ráðstafað tíma foreldra án þess að 

ráðfæra sig við þá (Nanna Kristín Christiansen, 2007; Sigurður Arnar Sigurðsson, 2011).  

 Fræðimenn hafa bent á áhrif heimanáms á nemendur og foreldra en það virðist geta 

haft neikvæð áhrif á báða aðila og aukið streitu hjá börnum vegna álags og leitt til erfiðra 
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neikvæðra samskipta á milli foreldra og barna. Þeir benda jafnframt á að fjölskyldur séu 

misjafnar með mismunandi bakgrunn sem geti haft áhrif á barnið og heimanám þess, einnig 

geti viðhorf foreldra til skóla verið misjafnt. Ef foreldrar barna taka þátt í heimavinnu barns á 

neikvæðan hátt séu börn líklegri til að fá verri einkunnir og lægra sjálfsmat. Þessar neikvæðu 

afleiðingar geta skapað togstreitu og átök milli foreldra og barns við heimanám, og valdið því 

að barnið fær minni trú á sjálfu sér og heimavinna valdið meiri streitu og álagi á heimilið. Þeir 

foreldrar sem taka þátt í heimavinnu barna sinna á jákvæðan hátt, með því að leyfa þeim að 

taka frumkvæði, leysa úr eigin vandamálum þegar þörf krefur. Þessum börnum gengur oftast 

betur í náminu (Pressman, Sugarman, Nemon, Desjarlais, Owens og Schettini-Evans, 2015). 

Með heimanámi er hægt að skapa gæðastund á heimilinu ef heimanámið er yfirstíganlegt og 

því sinnt á þeim tíma dags þar sem allir eru vel upplagðir. Þess vegna er mikilvægt að 

heimanám sé sveigjanlegt því það geta stundum komið upp aðstæður á heimilum þar sem 

erfitt getur verið að sinna heimanáminu af jafn mikilli festu og áður (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010). Í rannsókn Ginther og Pollak (2004) með það að markmiði að skoða 

hvort að fjölskyldugerð hafi áhrif á námsárangur barns, sýndu niðurstöður að þau börn sem 

ólust upp hjá báðum kynforeldrum náðu betri námsárangri en þau börn sem ólust upp í 

stjúpfjölskyldum eða hjá einstæðu foreldri. 

 Í rannsókn Sanders, Epstein og Tadors (1999) sem sneri að þátttöku foreldra í 

heimanámi barna sinna kom fram fylgni milli menntunar foreldra og þátttöku þeirra í 

heimanámi barna sinna. Menntaðir foreldra voru líklegri til að taka þátt í heimanámi og 

skólagöngu barna sinna. Einnig sýndu niðurstöður að lítið menntaðir foreldrar vildu halda 

betur utan um námsefni barna sinna ef að upplýsingaflæði frá skólanum væri aðgengilegra 

og þeir fengju fræðslu og meiri ráðgjöf varðandi nám barna sinna. Álfgeir L. Kristjánsson og 

Inga D. Sigfúsdóttir (2009) gerðu rannsókn á áhrifum foreldra á námsárangur unglinga. 

Niðurstöður sýndu að stuðningur foreldra, og hversu miklum tíma þeir eyddu með börnum, 

tengdist betri námsárangri.   

 Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fjallað um mikilvægi samstarfs á milli heimila og 

skóla. Þar er tekið fram að velferð barna og jákvæð námsframvinda byggist ekki síst á góðu 

foreldrasamstafi. Auk þess er bent á mikilvægi þess að foreldrar styðji við skólagöngu barna 

sinna, ásamt því að taka þátt í námi barna sinna og foreldrastarfi frá upphafi til loka 

grunnskóla. Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess 
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að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna. 

Fjölda rannsóknir sýnir að góð samskipti á milli heimila og skóla eru árangursrík og einn helsti 

áhrifaþáttur í góðum námsárangri nemenda. Foreldrar sem styðja börn sín í námi geta haft 

mikil og jákvæð áhrif á námsárangur þeirra, dregið úr hegðunarerfiðleikum og aukið 

félagsfærni hjá börnum (El Nokali, Bachman, og Votruba-Drzal, 2010; Lendrum, Barlow, og 

Humphrey, 2015). Í því sambandi benda Elbaum, Blatz, og Rodriguez (2016) á rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á upplifun foreldra á jákvæðu foreldrasamstarfi. Niðurstöður sýndu að 

meirihluti foreldra barna með námserfiðleika var óánægður með þá þjónustu sem skólinn 

veitti börnum þeirra, þeim fannst ekki að hlustað væri á þá þegar kæmi að hag barna þeirra 

og skólinn kæmi ekki til móts við þá.  

2.2.4 Snemmtæk íhlutun 

Hér áður fyrr var talið að ekki væri hægt að hafa áhrif á þroskaferli barna með sérstakri 

íhlutun en á síðari hluta tuttugustu aldar fóru fræðimenn að átta sig á að jafnvel væri hægt 

að hafa áhrif á þroska barna með markvissum aðgerðum snemma á lífsleiðinni (Tryggvi 

Sigurðsson, 2004). Þáttaskil urðu í þessum efnum í byrjun sjöunda áratugarins þegar 

Gyllensten (1965) og félagar gerðu rannsókn á dýrum. Þá fyrst kom fram að breytingar 

mældust í þroska miðtaugakerfisins hjá þeim dýrum sem fengu örvun frá umhverfi sínu á 

fyrstu mánuðum lífsins. Á þessum tíma var það mikil uppgötvun að hægt væri að hafa áhrif á 

starfsemi heilans með utanaðkomandi hætti.  

 Fljótlega fylgdu fleiri rannsóknir í kjölfarið sem sýndu sömu niðurstöður og hjá 

Gyllensten og félögum um að hægt væri að hafa áhrif á starfsemi heilans á fyrstu árum barns 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008). Einnig sýndu þessar rannsóknir að tengsl væru á milli taugaþroska 

og umhverfisþátta. Margar rannsóknir hafa verið gerðar um mikilvægi fyrstu ára barnsins og 

hversu mikilvægt það er að hefja snemmtæka íhlutun sem fyrst eftir að grunur vaknar um 

þroskafrávik eða erfiða hegðun barns (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014; Tryggvi Sigurðsson, 

2008). 

 Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) eru markvissar aðgerðir snemma í lífi barns 

til að draga úr frávikum í þroska eða áhættu varðandi ýmiss konar erfiðleika sem geta haft 

áhrif á þroska þeirra, ásamt því að aðstoða fjölskyldur við að takast á við frávik í þroska og 

hegðun. Markmiðið er að hafa jákvæð áhrif á þroskaframvindu og framtíðarhorfur barnsins 

og styrkja foreldra í uppeldishlutverki sínu (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014; Tryggvi Sigurðsson, 
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2004). Hugmyndarfræði um snemmtæka íhlutun hefur verið að festa sig í sessi hér á Íslandi 

síðustu áratugi. Eitt af markmiðum snemmtækrar íhlutunar er að styrkja félagslega færni. 

Félagsleg færni getur gefið góða mynd af því hvernig börnum með skertan félagsþroska getur 

gengið í skóla. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að ef gripið er nógu fljótt inní og með 

skipulögðum hætti þá er hægt að hafa áhrif á félagfærni og námsárangur barns (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008). Mikil áhersla er lögð á íhlutun með kennslu í athöfnum daglegs lífs, eins 

og málþroska, félagslegum samskiptum, gróf- og fínhreyfingum. Þannig eru þessir þættir 

örvaðir hjá barninu og ýtt undir þroskaferli þess (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Hér að ofan var farið í gegnum þróun skólalöggjafar og raktar þær breytingar sem hafa 

verið gerðar á lögunum síðan fyrstu fræðslulögin voru sett 1907. Einnig var fjallað um 

menntastefnuna skóli án aðgreiningar og réttindi barna til náms skoðuð. Greint var frá 

námserfiðleikum barna og hvaða áhrif það hefur á fjölskyldu að eiga barn með 

námserfiðleika. Í lokin var fjallað um hugmyndarfræðina að baki snemmtækri íhlutun.  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir vistfræðikenningu Bronfenbrenners, en hún er oftast 

notuð til að skoða hvað áhrif einstaklingurinn hefur á umhverfi sitt og öfugt. Einnig verður 

fjallað um kenningu Diönu Baumrind um uppeldishætti foreldra.  
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3 Kenningarfræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningu Bronfenbrenners en sú kenning reynist gagnleg til 

að útskýra samspil einstaklings og umhverfis í þroskaferlinu. Einnig verið fjallað um kenningu 

Diönu Baumrind um uppeldishætti foreldra, en sú kenning er oftast notuð til að skoða 

uppeldisaðferðir foreldra.  

3.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1979) setti fram kenningu á 8. áratugnum sem kallast 

vistfræðikenning (e. ecological systems theory). Kenningin skýrir samspil einstaklings og 

umhverfis í þrokaferlinu og tekur til félagslegra áhrifa og líðan og þeirra víxlverkunar sem á 

sér stað þar sem einstaklingurinn sjálfur tekur virkan þátt í stöðugum og margþættum 

tengslum við umhverfi. Það gætir áhrifa frá foreldrum, skóla og samfélagi (Bronfenbrenner, 

1979). Það nána ferli sem gagnvirku samskiptin leiða af sér er drifkraftur þroskans og ef vel 

tekst til byggist upp vitsmunaleg, líkamleg og sálfélagsleg færni (Bronfenbrenner og Morris, 

1998). 

 Bronfenbrenner gerir ráð fyrir að þroski einstaklings eigi sér stað innan fimm kerfa 

sem umlykja barnið í þroska og umhverfi þess; nærkerfi (e. microsystem), miðkerfi (e. 

mesosystems), stofnanakerfi (e. exosystem), heildarkerfi (e. macrosystem), lífkerfi (e. 

chronosystems) (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner og Evans, 2000). 

 Í nærkerfinu er allt það sem stendur barninu næst og nær til þeirra félagslegu sviða. Í 

nærumhverfinu er einstaklingurinn í beinum samskiptum við þá sem eru honum næstir, svo 

sem systkini, foreldra vini, skólafélaga og kennara. Hver einstaklingur tilheyrir fleiri en en 

einu nærkerfi á sama tíma og með hækkandi aldri fjölgar þeim kerfum sem hann tilheyrir. Á 

fyrstu æviárum dvelur barn að mestu leyti með fjölskyldu sinni en þegar það byrjar í skóla 

þarf það að læra að fara milli þeirra kerfa. Þegar barnið verður eldra færist það á milli ólíkra 

kerfa og þegar komið er á unglingsár getur það tilheyrt vinahópum og/eða tengst öðru fólki 

með þátttöku í tómstundum. Til að gagnkvæm samskipti innan nærkerfa stuðli að jákvæðri 

aðlögun í þroska þurfa þau að einkennast af góðum tengslum, hvatningu, hlýju og leiðsögn 

(Bronfenbrenner,1979).  
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 Millikerfið er hluti af nærkerfinu og verður til og mótast vegna tengsla og samskipta 

sem eiga sér stað í nærkerfinu. Í því sambandi bendir hann á mikilvægi samskipta milli 

foreldra og skóla sem stuðli að jákvæðri aðlögun og betri námsframvindu. Þá bendir hann á 

mikilvægi þess að rækta vinatengsl barns, því eins og margar kenningar hafa sýnt fram á 

dregur úr tengslum við foreldra á unglingsárum og tengsl við vini verða ráðandi. Utan um 

miðkerfið er þriðja lagið, stofnanakerfi en þar er meðal annars stjórn sveitarfélaga, 

fjölmiðlar, samgöngur og vinnustaðir foreldra og leikskólar. Í því kerfi er barnið ekki beinn 

þátttakandi en það sem gerist þar hefur áhrif á líf þess og þroskaframvindu. Yst er síðan 

heildarkerfið sem umlykur öll kerfin og stendur fyrir þætti eins og menningu, gildi og hefðir 

sem hafa áhrif á önnur kerfi og þar með hvernig einstaklingar þroskast í samfélaginu. Innan 

heildarkerfisins eru síðan þættir sem hafa áhrif á þroska einstaklingsins í nærkerfinu og því er 

mikilvægt að hafa þau með í heildarmyndinni á þroskanum. Lífkerfið er kerfið sem gengur 

þvert á hin kerfin og nær yfir áhrif vegna atvika í lífi barnsins og í umhverfi þess 

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner og Evans, 2000).  

 Styrkur kenningarinnar felst einkum í því að hún skýrir á heildstæðan hátt hvernig 

samspil einstaklings er við umhverfi sitt. Með kenninguna að leiðarljósi er hægt að greina 

hvernig skólakerfið sér umhverfið í kringum hvern og einn nemanda og þau samskipti, eða 

skort á samskiptum sem eiga sér stað á milli nærkerfanna. Með kenningunni er hægt að 

draga fram gagnverkandi áhrif foreldra, skóla og samfélags á líf og líðan hvers og eins 

nemanda. 

3.2 Uppeldisaðferðir 

Snemma á lífsleiðinni byrja börn að mynda tengsl bæði við fullorðna og jafningja. Þessi tvö 

tengsl skipta miklu í lífi barns og eru þau fljót að átta sig á muninum á þeim tveim. Samband 

barns við fullorðna einkennist af öryggi, tilfinningalegum stuðningi, hvatningu og leiðsögn. 

Samband barns við jafningja sína felur í sér að deila áhugamálum og tengjast í gegnum leik. 

Því er mikilvægt að gefa börnum svigrúm til að rökræða og leysa úr ágreiningi sín á milli 

(Howes, 2011). Nauðsynlegt er öllum mönnum að hafa góða félagsfærni og gegnir fjölskyldan 

og skólinn mikilvægu hlutverki í félagsmótun bara. Í Aðalnámskrá gunnskóla (2013) kemur 

fram að góð félagsfærni sé grunnur að jákvæðum samskiptum við önnur börn og þar með að 

geta þróað tengsl sín við aðra. Börn sem eru með góða félagsfærni eiga auðveldara með að 

eiga frumkvæði að samskiptum, viðhalda þeim og aðlaga sig breyttum aðstæðum. 
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 Fræðimennirnir Donald Winnicott og John Bowlby komu báðir fram með kenningu 

um að fyrstu ár barnsins væru mikilvægustu árin til að mynda tengsl. Kenning Winnicott 

fjallaði um að mikilvægt væri að búa börnum áreiðanlegt og öruggt umhverfi og góð tengsl 

frá fæðingu. Með því að gera það tryggir það grunninn í frumbernsku. Þessi grunntilfinning 

fyrir trausti á bernskuárunum virðist vera aðdragandi góðra sambanda síðar á lífsleiðinni 

(Winnicott, 1965). 

 John Bowlby er höfundur tengslakenningarinnar (e. attachment theory). Hann taldi 

tengslamyndun vera mikilvægan þátt í lífi einstaklings vegna þarfa sem einstaklingi er 

nauðsynlegur til að búa við öryggi og vernd í æsku (Beckett og Taylor, 2011). Þegar barnið fer 

að mynda tengsl við nánasta uppalanda upplifir barnið innra öryggi. Smám saman fer barnið 

að mynda geðtengsl við fleira fólk, systkini, ættingja, vini og kennara sem gegna einnig þeim 

hlutverkum að veita umhyggju, stuðning og öryggi. Sú jákvæða reynsla sem barnið öðlast í 

samskiptum við þann sem að hann hefur myndað örugg geðtengsl við, ýtir undir félagsfærni 

barnsins og hvetur það til samskipta við önnur börn (Bowlby, 1998; 2000; Killén, 2014). 

 Foreldrar eru líklegri til að ná árangri í uppeldi barna sinna ef þeir skapa þeim 

umhverfi, sem hjálpar þeim að finna til líkamlegs og tilfinningalegs öryggis. Börn vilja tilheyra 

fjölskyldu og eiga með þeim góðar samverustundir. Þau vilja fá að tjá sínar skoðanir og að 

sjónarmið þeirra séu virt (Árni Sigfússon, 1993). Þegar foreldrar viðurkenna skoðanir, viðhorf 

og tilfinningar barna sinna getur það ýtt undir jákvæðari sjálfsmynd. Tíminn sem foreldrar 

eyða með börnum sínum og sýna þeim viðeigandi stuðning gæti skilað sér í  

andlegri vellíðan unglingsins og minni líkum á andlegum vandamálum eins og þunglyndi og 

depurð (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004).  

 Mismunandi uppeldisaðferðir hafa á síðustu árum vakið athygli fræðimanna í auknum 

mæli og hefur sú athygli beinst að uppeldisaðferðum foreldra sem sýnt hefur verið fram á að 

geta annars vegar virkað sem verndandi þáttur í þroskaferlinu og hins vegar aukið hættu á að 

misbrestir verði í þroskaferlinu. Ein áhrifamesta kenningin um uppeldishætti kemur frá Diönu 

Baumrind. Hún fjallar um hvað áhrif mismunandi uppeldisaðferða foreldra hafa á 

persónuleikamótun barna, en kenningar hennar hafa haft töluverð áhrif meðal þeirra sem 

rannsaka samskipti foreldra og barna. Baumrind komst að þeirri niðurstöðu að flokka mætti 

uppeldisaðferðir í þrjá hópa; leiðandi uppeldi (e. authoritative), skipandi uppeldi (e. 

authoritarian) og eftirlátssamt uppeldi (e. permissive). Leiðandi foreldrar eru líklegri til að 

leggja áherslu á sjálfstæði barna sinna og reyna að leiðbeina þeim á skynsamlegan og 
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málefnalegan hátt. Þeir krefjast þroskaðrar hegðunar af barninu og taka vel á móti 

hugmyndum þess. Þeir gera miklar kröfur til barnanna en veita þeim einnig mikla leiðsögn og 

stuðning og meta það sem börn þeirra gera á jákvæðan hátt. Þessir foreldrar eru ákveðnir en 

jafnframt næmir fyrir þörfum barna sinna og setja þeim ekki fastar og ófrávíkjanlegar reglur. 

Börn sem eiga leiðandi foreldra eru með jákvæðara sjálfsálit, eru mjög sjálfstæð og á sama 

tíma fylgja þau fyrirmælum foreldra sinna, einnig sýna þau óeigingjarna hegðun. Þau eru full 

sjálfstrausts, metnaðarfull og gengur vel í skóla (Baumrind, 1966). 

 Samskipti skipandi foreldra við börn sín einkennast af því að foreldrarnir eru líklegir til 

að reyna að stjórna gerðum barnsins og innræta því viðhorf í samræmi við ákveðnar kröfur 

um hegðun. Foreldrarnir leitast við að leggja hömlur á sjálfstæði barna sinna, reyna að 

innræta þeim að bera virðingu fyrir yfirvöldum, hefðum og vinnusemi. Þeir leggja mikið upp 

úr hlýðni og trúa á gildi refsinga við að halda aftur af barninu þegar viðhorf og framkoma 

þess er ekki í samræmi við það sem þeir telja rétt. Skipandi foreldrar hvetja barnið ekki til að 

láta skoðanir sínar í ljós heldur álíta að barnið eigi að beygja sig undir það að foreldrarnir hafi 

rétt fyrir sér (Baumrind, 1966). Börn sem eiga skipandi foreldra eru líklegri til að sýna verri 

námsárangur, eiga í erfiðleikum með samskipti við jafningja sína og eru með lægra sjálfsálit 

en börn sem eiga foreldra sem eru ekki skipandi. Börn sem alast upp við þessi skilyrði geta 

sýnt miklar skapsveiflur, pirring, óánægju, ósjálfstæði o.fl. Oft eru þessi börn stefnulaus og 

stjórnlaus (Bee, 2009). Eftirlátir foreldrar gera litlar kröfur til barna sinna og gefa þeim algert 

frelsi. Þeir eru líklegir til að vera hlýlegir í framkomu gagnvart barninu en láta það að mestu 

um að stjórna gerðum sínum. Þeir hafa takmarkaðar væntingar og gera litlar kröfur, 

jafnframt eru þeir umburðarlyndari gagnvart hvötum barnsins og setja hegðun þess lítil höft. 

Reglur eru fáar og sveigjanlegar, settar í samráði við barnið og útskýrðar fyrir því. 

Foreldrarnir beita ekki valdi en reyna í þess stað að beita fortölum til að fá barnið til að 

framfylgja þeim reglum sem eru settar (Baumrind, 1966).  

 Rannsóknir benda á að ef bornar eru saman uppeldisaðferðir leiðandi foreldra og 

skipandi foreldra ættu niðurstöðurnar að hvetja skipandi foreldra, sem stjórna börnum 

sínum með boðum og bönnum til að nota frekar aðferð leiðandi foreldra með að útskýra fyrir 

barninu hvað því sé fyrir bestu. Að vera leiðandi foreldri hefur skilað góðum árangri þegar 

kemur að uppeldi barna- og unglinga. Þeir foreldrar eru ljúfir en samt ákveðnir. Þeir hafa 

raunhæfar væntingar til barnanna sinna og eru þátttakendur í lífi þeirra. Börn leiðandi 

foreldra vita hvað þeir vilja og eru þar af leiðandi duglegir við að móta sér sínar eigin 
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lífsskoðanir. Með viðeigandi ráðleggingum og aðstoð frá foreldum er unglingurinn 

reiðubúnari að fara út í lífið og takast á við þær aðstæður sem það býður upp á. Unglingar 

sem eiga leiðandi foreldra eru mun líklegri til að forðast áhættuhegðun og verða sjálfstæðari 

og öruggari með sig, auk þess gengur þeim betur í námi. Þeir eru í góðum tengslum við vini 

sína og upplifa streitu betur en önnur börn (Baumrind, 1971). 

  Foreldrastreita er eðlileg tilfinning sem fylgir því að vera foreldri og eykst þegar 

foreldrar upplifa vanmátt gagnvart kröfum og úrræðum foreldrahlutverksins. Foreldrastreita 

myndast stundum vegna neikvæðra uppeldisaðferða og eða vegna hegðunarvandamála 

barna þeirra. Of mikil streita dregur úr foreldravirkni sem getur haft neikvæð áhrif á 

uppeldisaðferðir foreldra og getur leitt til erfiðleika í samskiptum milli foreldra og barna 

þeirra (Hayes og Watson, 2013; Theule, Wiener, Tannock og Jenkins, 2012). Foreldrastreita 

getur haft líkamleg og andleg áhrif á líðan fólks. Ef streita varir lengi þá getur hún ógnað 

andlegri og líkamlegri líðan fólks ásamt því að hafa áhrif á vitsmunalega og félagslega getu 

þess (Hávar Sigurjónsson, 2012). Rannsóknir sem hafa verið gerðar á líðan foreldra barna 

með sérþarfir sýna fram á að foreldrar upplifa almennt meiri streitu og álag og eru almennt 

neikvæðari á framtíð barna sinn en foreldrar barna með engin frávik (Hayes, og Watson, 

2013; Woodman; Mawdsley, og Hauser-Cram, 2015).  

 Í rannsókn sem gerð var á foreldrum barna með sérþarfir kom meðal annars í ljós að 

erfiðleikar og togstreita skapast vegna ólíkra skoðana um uppeldi á heimilinu. Einnig kom 

fram í rannsókninni að það að eiga barn með sérþarfir hefði mikil áhrif á samverustund með 

maka. Að auki kom fram að vegna mikils álags að eiga barn með sérþarfir sé nauðsynlegt að 

bregðast við með því að virkja tengslanetið í kringum fjölskylduna (Bonifacci, Storti, Tobia og 

Suardi, 2015). 

 Hér að ofan var farið í kenningu Bronfenbrenners til að skoða hvaða áhrif 

einstaklingurinn hefur á umhverfi sitt og öfugt. Með kenninguna að leiðarljósi er hægt að 

skoða samspil nemenda, skóla og foreldra. Gott samstarf milli heimila og skóla dregur fram 

jákvæðni og betri líðan barns. Einnig var fjallað um kenningu Diönu Baumrind um 

uppeldishætti en kenningar hennar hafa haft töluverð áhrif meðal þeirra sem rannsaka 

samskipti foreldra og barna og er hægt að skoða hvernig mismunandi áhrif uppeldisaðferða 

foreldra geta haft á persónuleikamótun barna.  
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 Hér á eftir verður gerð grein fyrir félagsfærni og hvernig sjálfsmynd getur haft áhrif á 

lífshamingju og lífsfyllingu hvers einstaklings. Einnig er fjallað um hvaða áhrif fjölskylda og 

vinir geta haft á félagsfærni. 
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4 Félagsfærni barna 

Í þessum kafla er fjallað um félagsfærni og þá þætti sem hafa áhrif á hana. Fjallað verður um 

mikilvægi góðrar sjálfsmyndar. Að lokum verður skoðað hvaða áhrif fjölskylda og vinir hafa á 

félagsfærni. 

4.1 Félagsfærni  

Félagsfærni er hugtak sem hægt er að skilgreina sem færni til jákvæðra félagslegra samskipta 

sem fela í sér bæði yrt og óyrt samskipti sem eru nauðsynleg til að hægt sé að eiga í 

árangursríkum mannlegum samskiptum við aðra (Cowden, 2010). Góð félagsfærni er ein af 

grundvallaforsendum þess að hægt sé að eiga í góðum samskiptum við annað fólk. Hún hefur 

áhrif á hvernig börn mynda tengsl við aðra og hvernig þeim gengur að fóta sig í lífinu. Góð 

félagsfærni gerir börnum auðveldara að skilja umhverfi sitt og átta sig á hvers konar hegðun 

er ásættanleg (Christophersen og Mortweet, 2004). Félagsfærni hefur verið skilgreind á 

ýmsan máta. Hargie (2006) skilgreinir félagsfærni sem „ferli þar sem einstaklingur beitir 

lærðri, og stýrðri, markmiðsdrifinni, samtengdri félagslegri hegðun sem viðeigandi er í 

gefnum aðstæðum“ (Hargie, 2006, bls. 13 ). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur að grunnur 

góðrar félagsfærni einstaklings sé samskipahæfni. Hún skilgreinir félagfærni sem nokkurs 

konar regnbogahugtak yfir þá hæfniþætti sem sameinast í hugsun einstaklinga og daglegum 

samskiptum þeirra. Hugtakið felur í sér skilning einstaklinga á samskiptum, hæfni þeirra í 

samskiptum og skilning á siðum og venjum annarra einstaklinga. 

 Waugh og Peskin (2015) skilgreina hugtakið félagsfærni meira en að geta lesið og 

skilið tilfinningar eða þulið upp samfélagslegar reglur. Heldur feli það í sér að einstaklingur 

átti sig á því og geti greint á milli hvað sé viðeigandi og óviðeigandi hegðun. Geti sett sig í 

spor annarra, hlustað og tekið tillit til hvað aðrir vilja. Þannig ræktar einstaklingur góða 

vináttu og tengsl. Það að mynda tengsl og náið vinasamband við jafningja er lykillinn að góðri 

félagslegri hæfni. 

 Þegar börn með lélega félagsfærni eru skoðuð, kemur í ljós að þau hafa lítið 

frumkvæði að samskiptum, tengsl við jafnaldra þróast ekki á venjulegan hátt, þau eiga erfitt 

með að setja sig í spor annarra og hafa litla viðleitni til að deila gleði og áhugamálum 

(Cowden, 2010). Þessi börn þurfa aðstoð við að mynda tengsl við jafningja sína. Margar 
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aðferðir eru til fyrir börn með skerta félagsfærni og hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar 

til að skoða árangurinn á þeim og er því talsvert vitað um eiginleika árangursríkrar íhlutunar. 

Aftur á móti vantar talsvert upp á þá þekkingu svo hægt sé að finna út hvaða aðferðir henta 

einstaklingi eða fjölskyldu best og þá hversu oft og lengi. En allar sýna þær fram á að með 

árangursríkri íhlutun hafi einhvers konar þjálfun ekki einungis bætt félagsfærni á sviði 

félagslegra samskipta heldur einnig aukið tíðni félagslegrar þátttöku. Einnig sýndu þær að 

með aukinni félagsfærni hjá einstaklingunum þá jókst tíðni samskipta við jafningja (Dekker, 

Nauta, Mulder, Timmerman, og de Bildt, 2014; Laugeson, Gantman, Alexander, Steven 

Orenski, Kaely, og Ellingsen, 2014). 

 Rannsókn sem gerð var til að meta árangur barna og foreldra sem sóttu félagsfærni 

námskeið. Þátttakendur í rannsókninni voru foreldrar tuttugu barna á aldinum 11-16 ára 

ásamt börnum sínum. Markmið rannsóknarinnar var að mæla félagsleg gæði, félagslega 

einangrun, og leysa úr ágreiningi við jafningja. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að 

félagsfærniþjálfun hjálpaði meirihluta barnanna að mynda vináttutengsl og foreldrar sáu 

breytingar á börnum sínum í ýmsum félagslegum aðstæðum, ásamt því að þau áttu 

auðveldara með að tengjast jafnöldrum (Gardner, Gerdes, og Weinberger, 2015).  

4.2 Sjálfsmynd 

 Sjálfsmynd (e. self –image) er sú sýn sem einstaklingurinn hefur á sjálfum sér til að 

skilgreina sig og aðgreina frá öðrum. Þeir sem eru með góða sjálfsmynd eru líklegri til að hafa 

raunsæja sýn og þekkingu á sjálfa sig en þeir sem eru með slaka sjálfsmynd. Þörf barns fyrir 

að tilheyra og finna ástúð og öryggi eru grunnþarfir barns sem foreldrar og kennarar bera 

höfuðábyrgð á að mæta til að sjálfsmynd barna geti þroskast á jákvæðan hátt og þar með 

stuðlað að aukinni velgengni barna með námsörðugleika (Nash, 2006). 

 Á fyrstu árum í lífi barns eru það foreldrarnir sem skipta mestu máli fyrir mótun 

sjálfsmyndar. Þeir leggja grunn að sjálfsmynd barnsins og hefur sá grunnur veigamikil áhrif á 

hæfni barnsins til að mynda varanleg sambönd og eiga í samskiptum við aðra seinna á ævinni 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). Sálgreinirinn Erik E. Erikson fjallar um 

þróun sem verður á persónuleika, samböndum og tilfinningum á lífsleiðinni. Erikson skipti 

þroskaferlinu upp í átta félags-og sálarþroska stig og gert er ráð fyrir því að einstaklingurinn 

taki þátt í sínum eigin þroska á hverju stigi. Á hverju stigi þarf einstaklingurinn að takast á við 

tiltekið þroskaverkefni, sem annars vegar eru forskrifuð af erfðum og hins vegar kölluð fram 
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af félagslegu umhverfi. Kenning Erikson snýst um það að fyrstu ár barns snúist 

þroskaverkefnin um að byggja upp traust og ná tilfinningalegri aðlögun. Þegar börn eru 

komin á grunnskólaaldur er mikilvægt að þeim finnist þau hæf og dugleg og fái tækifæri til að 

upplifa árangur eigin færni sem styrkir sjálfsmynd þeirra og ýti undir frekari hæfni. Kenning 

Erikson hefur fengið gagnrýni á að hún taki frekar tillit til þroska drengja en stúlkna (Ciccarelli 

og White, 2012).  

 Kennarar og vinir geta haft mikil áhrif á þroska sjálfsmyndar og er ljóst að samspil 

þessara þátta er mikilvægt og hefur mikil áhrif á líðan nemenda (Gray, 2006). Einstaklingur 

sem er með góða sjálfsmynd og er með örugga framkomu, þekkir sínar eigin tilfinningar og 

metur sjálfan sig að verðleikum. Einstaklingur sem er með veika sjálfsmynd efast um og 

vanmetur sjálfan sig og er að auki háður áliti annarra (Baumeister, Campbell, Krueger og 

Vohs, 2003). Hvernig einstaklingur upplifir sjálfan sig getur haft áhrif á líðan hans í skóla og 

námsgetu. Bandura og Locke (2003) benda á að trú á eigin getu sé grundvallar forsenda segla 

þess að einstaklingur geti unnið ákveðið verk. Einstaklingur með lítið sjálfstraust og litla trú á 

eigin getu, sé líklegri til að finna fyrir kvíða og óöryggi gagnvart skólanum. Rannsóknir á líðan 

nemenda með námserfiðleika hafa sýnt að þeir kljást í meira mæli við vanda á borð við kvíða 

og slaka sjálfsmynd, skort á sjálfsstjórn, hegðunar- og samskiptaerfiðleika, áhættuhegðun, 

litla trú á eigin getu í námi og skort á félagslegri færni fremur en nemendur án 

námserfiðleika (Leichtentritt og Shechtman, 2010). 

4.3 Félagsfærni, vinir og fjölskylda 

Góð félagsfærni er mikilvæg til að geta átt góð félagleg samskipti og nái að tengjast öðrum, 

hvernig börn tengjast öðrum börnum hefur áhrif á hvernig félagsfærni mótast hjá þeim. Börn 

virðast sækja í vini sem líkjast þeim á einn eða annan hátt, einkenni eins og aldur og 

skapgerð draga börn saman (Damon og Lerner, 2008). Í gegnum samskipti við vini læra börn 

félagsfærni eins og að setja sig í spor annarra og vinna saman að lausnum. Góð vinátta gefur 

öryggi og hlýju og byggir um leið upp góða sjálfsmynd og sjálfstraust. Í gegnum vináttuna 

þróa börn með sér samkennd og læra að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni. Rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á vináttu og félagsfærni hafa sýnt að börn sem ekki tengjast öðrum 

börnum vináttuböndum einangrast frekar og upplifa mikla höfnun. Þar af leiðandi eru þau í 

áhættuhópi gagnvart því að þróa með sér þunglynd, finna fyrir einmanakennd og verða 
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frekar fyrir einelti en þau börn sem eiga vini. Þetta getur haft þær afleiðingar að þau flosna 

upp úr skóla seinna á lífsleiðinni (Damon og Lerner, 2008; Webster-Stratton og Reid, 2004).  

 Eins og fram hefur komið, hafa vinir mikið að segja við mótun félagfærni og þurfa 

foreldrar að virða það og hvetja börnin sín til að eyða tíma með jafnöldrum. Börnum sem eru 

með góða félagsfærni gengur betur að efla félagsþroska og eiga auðveldara með samskipti, 

en börn  með litla félagsfærni sem eiga oft í erfiðleikum með félagsþroska og góð samskipti 

(Damon og Lerner, 2008). Í austrænum samfélögum er talið algengt að foreldrar álíti að 

vinátta og félagslíf barnsins hafi truflandi áhrif á námsgetu þess. Aftur á móti líta foreldrar í 

vestrænum samfélögum svo á að góð félagsfærni barns og félagslíf hafi góð áhrif á 

námsvindu (Tamis-LeMonda, Way, Hughes, Yoshikawa, Kalman og Niwa, 2007).  

Hér að ofan hefur verið farið í mikilvægi félagsfærni til þess að börn nái að tengjast og 

þroskast í félagslegum samskiptum sem hefur jákvæð áhrif á námsgetu. Góð félagsfærni er 

grunnur þess að geta myndað tengsl við vini og þróa vináttu á jafningjagrundvelli. Mikilvægt 

er að barn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd til að geta átt í samskiptum við aðra seinna á 

ævinni. Fjallað var um lífsskeiðakenningu Erikson þar sem að hann bendir á þá þróun sem 

verður á persónuleika, samböndum og tilfinningum á lífsleiðinni 
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5 Aðferð og framkvæmd rannsóknar  

Í þessum kafla verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem var beitt við vinnslu þessarar 

rannsóknar. Byrjað verður á því að fjalla um markmið rannsóknarinnar og þær 

rannsóknarspurningar sem lagt var upp með. Þá er sagt frá undirbúningi rannsóknar og 

þátttakendum, ásamt gagnagreiningu og siðferðilegum álitamálum.  

5.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Rannsóknir felast í því að safnað er upplýsingum sem síðan eru greindar. Markmiðið er að 

greina mynstur til að skilja og geta útskýrt félagslegan veruleika (Neuman, 2007). 

 Eigindlegri rannsóknaraðferð er beitt í þessari rannsókn en ástæðan fyrir því að hún 

varð fyrir valinu er til að fá dýpri skilning á upplifun og reynslu þátttakanda (Yegidis og 

Weinbach, 2009). Eigindlegar rannsóknir henta vel ef tilgangurinn er að grafast fyrir um 

hvaða merkingu eða skilning fólk leggur í ákveðna hluti. Því er reynt að setja sig í spor 

viðmælanda með það að markmiði að sjá hlutina út frá þeirra sjónarmiði (Padgett, 2008). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á aðleiðslu (e. inductive) þar sem rannsóknarsniðið 

þróast með rannsókninni. Rannsakandinn er að þróa hugtök, innsæi og skilning út frá 

mynstrum í þeim upplýsingum sem hann aflar. Gögnin sem hann aflar leiða hann að 

hugsanlegum tilgátum og þau geta einnig haft áhrif á kenningu sem rannsakandinn ákveður 

að styðjast við (Taylor og Bogdan, 1998). Helsti ávinningur eigindlegra rannsóknaraðferða er 

hin djúpa nálgun sem getur fengist um efnið sem að rannsakandinn er að rannsaka (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013).  

 Rýnihópar er ein aðferð eigindlega rannsókna. Hún byggir á því að einstaklingar 

öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps fólks gagnvart ákveðnu 

viðfangsefni undir stjórn hópstjóra. Tilgangur rýnihópa er að nýta félagsleg samskipti innan 

hópsins, skilja sameignlega reynslu og viðhorf fólks, ásamt því að öðlast innsýn í hvernig fólk 

upplifir einhverjar aðstæður eða atburði (Sóley S. Bender, 2013). Notkun rýnihópa hefur 

aukist jafnt og þétt í rannsóknum síðustu tvo áratugi. Hægt er að rekja fyrsta rýnihópinn til 

seinni heimstyrjaldarinnar þar sem markmiðið var að meta þjálfun og kennslu hjá 

hermönnum (Finch, Lewis og Turley, 2013).  

 Æskileg stærð rýnihópa er fjórir til átta einstaklingar. Rýnihópar eru oftast notaðir til 

að fá fram betri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps gagnvart ákveðnu viðfangsefni. 

Kosturinn við að nota rýnihópa í staðinn fyrir einstaklingsviðtöl er samspilið og samskiptin 
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sem eiga sér stað á milli einstaklinga í hópnum. Þar geta meðlimir komið með sínar skoðanir 

og upplifanir og um leið heyrt skoðanir og upplifanir frá öðrum meðlimum hópsins. Þeir 

hlusta hver á annan og bregðast við og fá innsýn inn í veruleika annarra (Finch, Lewis og 

Turley, 2013). 

 Helstu ókostir rýnihópa eru þeir að samræður geta orðið ruglingslegar og getur því 

greining gagna verið erfiðari en í einstaklingsviðtölum. Vegna þessa er betra að hafa fáar 

spurningar í hópnum. Hætta er á því að einhver einn úr hópnum tali meira en aðrir í hónum 

og er þá mikilvægt að hópstjórinn taki í taumana og stoppi það af. Mikilvægt er að allir fái að 

leggja eitthvað til málanna. Í rýnihóp er áherslan því meir á hópinn, og þau samskipti sem að 

myndast innan hans heldur en á einstaklinginn og því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður 

viðtala úr einum hóp yfir á annan (Sóley Bender, 2013). 

5.2 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

Í byrjum verkefnisins var gerð rannsóknaráætlun þar sem sett voru fram markmið, 

uppbygging og rannsóknaraðferð ásamt verk- og tímaáætlun. Tilkynning um rannsóknina var 

send til Persónuverndar í september 2016 og engar athugasemdir bárust til baka. Fljótlega 

upp úr því var hafist handa við að þróa viðtalsvísi. Sumarið var nýtt í að lesa fræðilegt efni og 

rannsóknir um efnið. Vinna við rannsóknina hófst í október/nóvember 2016 í samvinnu við 

leiðbeinanda og stóð fram í nóvember sama ár. Lauk verkefninu með skráningu og 

niðurstöðum gagna í nóvember 2016. 

 Þessi rannsókn myndar grunn að frekari gagnasöfnun stærri rannsóknar sem er í 

umsjón Dr. Sigrúnar Harðardóttur. Framkvæmd þeirrar rannsóknar er að kanna upplifun og 

reynslu kennara, foreldra og barna af stuðningi og þjónustu við börn með námserfiðleika í 

grunnskólum. Lögð verður áhersla á að fá skýra mynd af hvaða stuðningur og þjónusta skilar 

árangri, hverjir eru helstu styrkleikar og hvaða þætti þarf að bæta. Spurningalistinn verður 

þróaður út frá niðurstöðum rýnihópaviðtala. Með því að fá fram upplýsingar frá þessum 

aðilum er þess vænst að hægt verði að þróa nýjar aðferðir innan skóla til að mæta þörfum 

nemenda sem eiga í erfiðleikum með nám og stuðla þannig að jákvæðri námsframvindu 

þeirra.  

 Rannsókn þessi snýr að því að taka rýnihópaviðtöl við foreldra þar sem 

meginmarkmið rannsóknarinnar fjallar um upplifun og reynslu foreldra af stuðningi við börn 

með námserfiðleika í grunnskólum. Rannsakandi valdi að nota rýnihópa til að fá fram 
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upplifun foreldranna á því hvað sé gert og hvað mætti betur fara. Viðtölin fóru fram í 

húsnæði Barna- og unglingageðdeildar (BUGL). Þar sem rannsóknin byggir á persónulegri 

reynslu fólks var leitast við að skapa þægilegt umhverfi þannig að öllum þátttakendum liði 

vel og þess gætt að allir fengju jöfn tækifæri til að tala og koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri. Einnig var skýrt tekið fram til hvers væri ætlast af þátttakendum og þeir upplýstir 

um að allt sem færi fram í rýnihópnum væri í trúnaði og fullrar nafnleyndar væri gætt. Auk 

þess var staðsetning viðtala sérstaklega valin með það í huga að allir meðlimir hópsins 

könnuðust við og var á þeim tíma sem hentað öllum. Rýnihópasamræður voru teknar upp á 

upptökutæki og voru síðan afritaðar að viðtölum loknum. Að afritun lokinni hófst vinna við 

að greiningu gagna.  

5.2.1 Úrtak og úrtaksaðferð  

Þátttakendur rýnihópanna voru foreldrar grunnskólabarna með námserfiðleika. Við val á 

skólum var notað slembiúrtak (e. simple random ) þar sem 47 skólar voru valdir. Slembiúrtak 

er tilviljanakennt úrtak þar sem allir í þýðinu hafa jafna möguleika á að verða fyrir valinu 

(Þórlindur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Vegna mikils álags hjá skólastjórum 

skólanna sem lentu í úrtakinu höfðu þeir ekki tíma til að aðstoða við að finna foreldra til 

þátttöku í rannsókninni. Var því leita til SAMFOK (samtök foreldra grunnskólabarna) og 

Heimilis og skóla sem eru með í heildarrannsókninni. Þau félagasamtök opnuðu aðgengi að 

foreldrum með því að auglýsa eftir þátttakendum í þessa rannsókn. Það voru 11 foreldrar 

sem óskuðu eftir að taka þátt í rannsókninni.  

5.2.2 Þátttakendur 

Í þessari rannsókn voru tveir rýnihópar foreldra sem samanstóð af 11 þátttakendum. Þrír 

karlmenn og átta konur sem öll eiga það sameiginlegt að eiga börn með námserfiðleika í 3. – 

10. bekk í grunnskóla. Markmiðið með rýnihópnum var að ná fram upplifun foreldra á því 

hvað sé gert innan skólans og hvað mætti betur fara. Markmið rannsóknarinnar var að fá 

fram upplifun og reynslu foreldra barna með námserfiðleika á hvers konar stuðning börnin 

þeirra fá í grunnskóla. 

Spurningarnar sem voruð lagðar fyrir rýnihópinn voru eftirfarandi: 

 Hver er stærsta áskorun við heimanám/kennslu nemenda með námserfiðleika?  

 Hvernig hefur þessi staða/áskorun áhrif á hlutverk þitt sem foreldri? 
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 Hvað er jákvætt við núverandi fyrirkomulag stuðnings við börn með námserfiðleika? 

 Hvað teljið þið að þurfi að bæta til að mæta þörfum barna með námserfiðleika? 

Upplýsingar um þátttakendur eru settar þannig fram að nafnleyndar er gætt og trúnaður 

virtur til að ekki sé hægt að rekja efnið til einstaklinga og fjölskyldna. Þannig eru lýsingar 

stundum hafðar frekar ónákvæmar án þess þó að brengla niðurstöður 

og eru nöfn þeirra dulkóðuð. Foreldrarnir sem um ræðir voru sem hér segir: 

 

 1. Sigurður Már. Hann á dóttur í 7. bekk sem er með lesblindu og athyglisbrest  

 2. Hjördís Ósk . Hún á son í 3. bekk sem er með Tourette og kvíða 

 3. Guðbjörg Sól. Hún á son í 10. bekk sem er með lesblindu, athyglisbrest og á 

  einhverfurófi 

 4. Margrét og Sigþór. Hjón sem eiga tvo syni í 3. og 5. bekk hvorugur með  

  greiningu  

 5.  Brynja. Hún á son í 3. bekk sem er með málþroskaröskun 

 6.  Helga Rán. Hún á son í 8. bekk sem er með ADHD  

 7.  Árný. Hún á son í 9. bekk sem er með ADHD  

 8.  Róbert. Hann á son í 10. bekk sem er með lesblindu og ADHD. 

 9.  Eva. Hún á son í 8. bekk sem er með slæman mígrenissjúkdóm 

 10.  Ylfa. Hún á tvíburasyni í 6. bekk, annar þeirra er á einhverfurófi með  

  athyglisbrest og þráhyggju og hinn er með athyglisbrest og kvíða 

5.2.3 Gagnaöflun 

Notaður var hálfstaðlaður viðtalsrammi til að afla gagna, viðtölin voru hljóðrituð með leyfi 

þátttakenda. Tekin voru tvö rýnihópaviðtöl. Fyrra rýnihópaviðtalið stóð yfir í rúmlega 120 

mínútur og það síðara í 90 mínútur. Í viðtölunum var stuðst við fjórar spurningar. 

Viðtalsvísirinn innihélt opnar spurningar sem rannsakandi afmarkaði síðan við ákveðin 

viðfangsefni þar sem einstaka atriðum var fylgt eftir þegar þau komu fram í samtalinu, en 

þetta fyrirkomulag er einkennandi fyrir opin viðtöl (Helga Jónsdóttir, 2013). Í 

rýnihópaviðtölunum beitti rannsakandinn virkri hlustun og reyndi eftir bestu getu að hvetja 

þátttakendur og leyfa öllum að komast að. Virka hlustun má skilgreina sem þá færni að skilja 

hvað viðmælandi tjáir ásamt því að endurvarpa til þátttakenda með eigin orðum hvað 
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rannsakandinn telur hann eiga við. Á meðan viðtali stendur er rannsakandi í mikilvægu 

hlutverki sem felst í því að túlka skilning á tjáningu viðmælanda með og án orða (Helga 

Jónsdóttir, 2013). 

5.2.4  Greining og skráning gagna 

Greining á gögnum fór þannig fram að viðtölin voru hljóðrituð með leyfi þátttakenda og 

síðan afrituð og skrifuð upp orðrétt í stafrænan grunn, gögnin voru síðan kóðuð og 

þemagreind. Við afritun voru skráðar athugasemdir og hugleiðingar sem rannsakandinn hafði 

og voru afrituð gögn 31.186 orð. Öllum nöfnum, persónulegum upplýsingum og 

staðarháttum var breytt til að viðhalda nafnleynd og trúnað.  

 Við úrvinnslu gagna var notuð opin kóðun (e. open coding) þar sem hugtök eða þemu 

eru fundin og flokkuð eftir því hvað er sameiginlegt og hvað er ekki sameiginlegt (Bogdan og 

Bilken, 2003). Eftir gagnasöfnun voru viðtölin, athugasemdir og hugleiðingar marglesin og 

kóðuð þar sem dregin voru fram hugtök sem búa til meginþemu. Þetta er gert þar til 

rannsakandi telur að efnið sé mettað. En mettun er náð þegar engir nýir þættir (kóðar) koma 

fram að mati rannsakanda (Alston og Wendy, 2003). 

 Megin þemun sem komu fram við þessa greiningu voru eftirfarandi 1) heimanám, 2) 

álag á heimilið, 3) barátta foreldra, 4) félagsleg staða, 5) sjálfsmynd, 6) menntakerfið á 

villigötum, 7) sjónarhorn foreldra á skóla án aðgreiningar, 8) fjármagn og aðgengi að fagfólki. 

Þessum þemum verða gerð skil í kafla sex.  

5.3 Siðferðileg álitamál  

Við öflun gagna og úrvinnslu er vert að hafa í huga siðferðileg atriði og ber rannsakanda sú 

siðferðilega skylda að vernda réttindi þátttakenda í rannsókninni (Padgett, 2008). Vegna 

nálægðar rannsakanda við þátttakendur er það grundvallaratriði í öllum rannsóknum að 

halda trúnað við þátttakendur þegar horft er á siðfræði rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (Lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000).  

  Í siðareglum félagsráðgjafa kemur meðal annars fram að félagsráðgjafar vinna 

með persónuupplýsingar fólks og gæta skal trúnaðar og að virðing sé borin fyrir 

einstaklingum. Allir þátttakendur voru upplýstir um réttindi sín og var virtur réttur þeirra til 

einkalífs og sjálfsákvörðunar. Einnig kemur fram í siðareglum félagsráðgjafa að þeir vinna að 
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lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti. Þessi 

rannsókn miðar einmitt að því að bæta þjónustu og stöðu barna í grunnskólum, en það rímar 

vel við siðareglur félagsráðgjafa (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Vert er að taka fram að í 

siðfræði er oft talað um fjórar reglur sem gott er að hafa til hliðsjónar þegar verið er að gera 

rannsókn. Tvær þeirra eru sjálfræðisreglan og skaðleysisreglan. Sjálfræðisreglan felur í sér 

virðingu fyrir þátttakendum og þeir séu ekki þvingaðir til þátttöku. Skaðleysisreglan gengur 

út á það að verja þátttakendur gegn því að skaðast af því að taka þátt í rannsókninni. 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Við framkvæmd þessarar rannsóknar var stuðst við þessar 

reglur eftir bestu getu.  

 Þar sem rannsakandinn er sjálfur rannsóknartækið í eigindlegum rannsóknum þá þarf 

hann að gæta hlutleysis og passa að segja ekki sína skoðun eða láta sína skoðun hafa áhrif. 

Til að auka réttmæti rannsóknarinnar þarf rannsakandinn að ígrunda sinn eigin bakgrunn og 

um leið sitt eigið gildismat og viðhorf til að koma í veg fyrir að það hafi áhrif á þátttakendur 

eða niðurstöður rannsóknarinnar (Padgett, 2008). Einnig verður rannsakandi að vera 

heiðarlegur og upplýsa þátttakendur um að þeir geti dregið þátttöku sína til baka hvenær 

sem er. Einnig þarf að upplýsa um hvernig farið verði með persónulegar upplýsingar og að 

fullum trúnaði sé heitið (Kvale og Brinkman, 2009).  

 Vert er að hafa í huga, þegar eigindlegar rannsóknir eru gerðar, að varlega skal farið í 

að túlka niðurstöður rannsóknarinnar þar sem oft er um mjög lítinn hóp að ræða. Svona 

rannsókn er aðeins gerð til að varpa ljósi á viðfangsefnið, en ekki er hægt að alhæfa um 

niðurstöður rannsóknarinnar yfir á aðra eða samfélagið í heild sinni (Padgett, 2008).  
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr viðtölum við foreldra barna sem 

áttu það sameignlegt að eiga barn með námserfiðleika í 3 - 10 bekk í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Í viðtölunum var lögð áhersla á upplifun foreldra á stuðning í 

skólakerfinu í þeim tilgangi að ná heildarmynd af reynslu þeirra af skólakerfinu frá upphafi 

skólagöngu barna þeirra. Áherslur á niðurstöður koma fram í þemum sem voru eftirfarandi 

1) heimanám, 2) álag á heimilið, 3) barátta foreldra, 4) félagsleg staða, 5) sjálfsmynd, 6) 

menntakerfið á villigötum, 7) sjónarhorn foreldra á skóla án aðgreiningar, 8) fjármagn og 

aðgengi að fagfólki. 

 Hér á eftir verður fjallað nánar um hvert þema og þau undirþemu sem tilheyra hverju 

þeirra. 

6.1 Heimanám  

Þrátt fyrir ólíkan bakgrunn foreldra áttu þeir margt sameiginlegt varðandi reynslu sína af 

stuðningi innan skólans. Í viðtölunum var athyglinni beint fyrst og fremst að upplifun 

foreldranna af því að eiga barn með námserfiðleika og hver stærsta áskorunin væri við 

heimanám. Foreldrarnir töluðu út frá sinni eigin reynslu af þjónustu sem þau hafa fengið í 

skóla barnsins. Í viðtölunum mátti greina ákveðinn pirring og neikvæðni hjá foreldrum þegar 

þau lýstu sinni reynslu á heimanámi og því þótti áhugavert að spyrja þau út í hver væri 

stærsta áskorun við heimanám og hvernig sú áskorun hefði áhrif á hlutverk þeirra sem 

foreldrar. Af svörum þeirra að dæma höfðu þau öll á einhverjum tímapunkti upplifað 

einhvers konar áskorun þegar kom að heimanámi. Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt 

að vera á móti heimanámi og fannst þeim ósanngjarnt gagnvart börnum þeirra að þurfa að 

koma heim með námsefnið sem þau skildu ekki í skólanum og náðu þar af leiðandi ekki að 

klára. Nokkrir foreldranna lýstu því að þeim fyndist heimanámið ekki þjóna neinum tilgangi 

og ræddu það á foreldrafundum við kennarann. Að þeirra sögn fannst þeim erfitt að fá 

kennarann til að skilja að of miklar kröfur voru gerðar til þeirra þegar kæmi að heimanámi.  

Fyrst til að byrja með var stærsta áskorunin með heimanámið hans í rauninni bara að fá 

starfsfólkið til að skilja það að þetta væri of mikið mér fannst vera gerðar of miklar kröfur 

á hann þegar að hann kom heim. 

Niðurstöður sýndu að munur væri á upplifun foreldra barna í 8. - 10. bekk og foreldra barna í 

3. – 7. bekk. Munurinn lá aðallega í því að foreldrar barna í 8. – 10. bekk voru almennt 
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jákvæðari gagnvart þeirri þjónustu sem börnin þeirra fengu vegna þess að börnin þeirra voru 

komin með aðlagað námsefni og unnu þar af leiðandi allt námsefnið í skólanum eða í 

námsveri á meðan börnin í 3. – 7. bekk voru enn að koma með námsefnið heim. Þessi munur 

leiddi til þess að foreldrar barna í 8. - 10. bekk upplifðu ekki eins mikið álag á heimilið eins og 

foreldrar barna í 3. – 7. bekk gerðu. 

 Í frásögnum foreldranna kom skýrt fram að heimanám hefði mikil áhrif á 

foreldrahlutverk þeirra. Fram kom hjá þeim flestum að það væri erfitt að vera í hlutverki 

kennarans heima fyrir og um leið að reyna að vera umhyggjusamt foreldri og sýna barninu 

sínu þann stuðning og skilning sem það þarf með námsefnið. Í því sambandi nefndu nokkrir 

að það væri erfitt að leggja verkefni fyrir barnið sitt vitandi til þess að það gæti ekki leyst það 

og væri því erfitt sem foreldri að horfa upp á barnið sitt niðurbrotið með tárin í augunum 

með litla trúa á sjálfum sér. Hjördís Ósk sagði: „erfitt er að leggja verkefni fyrir barnið sitt 

vitandi til þess að það getur ekki leyst úr því. Mér finnst erfitt að vera komin í það hlutverk 

gagnvart barninu mínu að leggja fyrir það verkefni sem að manni finnst það kannski ekki 

sjálft ráða við“ 

 Helga Rán móðir drengs í 8. bekk lýsir sinni upplifun á uppeldishlutverki sínu sem 

foreldri í hlutverki kennara: „Þetta er náttúrulega ekki sanngjarnt að þú þurfir virkilega að 

setja þig í stellingar til að vinna þessa vinnu þú ert ekki kennari“. 

Hjördís Ósk er sammála Helgu Rún og lýsir sinni upplifun á að vera foreldri í hlutverki 

kennara með eftirfarandi orðum: 

Við erum alltaf sem foreldrar að byggja upp börnin okkar og segja þeim hvað þau eru 

frábær, yndisleg og klár og mögnuð að öllu leyti. Svo kannski koma þau heim með 

verkefni sem að þau kannski ráða ekkert við þá er svo erfitt að vera komin í það hlutverk 

gagnvart barninu að vera kennari. Leggja fyrir það verkefni sem að manni finnst það 

kannski ekki sjálft ráða við maður vill vera gera þetta þannig að þau sér ánægð og stolt 

með sjálfan sig og ánægð með sig, þegar að námsefnið er erfitt þá er erfitt að vera í því 

hlutverki gagnvart barninu sínu. 

Í frásögnum þeirra mátt greina að þeim fyndist erfitt að vera foreldrið sem að væri stanslaust 

að setja kröfur á barnið sitt með heimanám. Þeim fyndist það erfitt vitandi til þess að barnið 

ætti erfitt með námsefnið. Í því sambandi fannst þeim erfitt að hugsa um uppeldi og aga og á 

sama tíma finna leið á milli hörku og umburðarlyndis.  

Brynja móðir drengs í 3. bekk lýsti hvernig heimanám hefur áhrif á hana og hennar 

uppeldisaðferðir: 
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Mér finnst erfitt að hugsa um aga og uppeldi þegar sonur minn er að læra heima og á 

sama tíma að vera umburðarlyndur. Maður veit ekki stundum alveg mörkin á ég að 

herða á þessu eða á ég að bakka. Stundum finnst mér ég ganga of langt í hörkunni eða 

þú veist maður er með samviskubit og svo ekki með samviskubit. 

Einnig mátti greina í frásögn foreldranna að þeim fannst erfitt að þrýsta á börnin að læra 

heima en ef þau gerðu það ekki myndu börnin missa úr námsefninu og þar af leiðandi ekki 

vera á sama stað og aðrir nemendur í bekknum. Margrét sagði „annars dregst hann bara 

aftur úr og þá bara enn meiri vandræði“. Allir foreldrarnir greindu frá því að heimanám væri 

gríðarlegt álag á heimilið sem hefði áhrif á samskipti þeirra við börnin sín. Bæði Hjördís Ósk 

og Brynja voru sammála og lýstu því þegar að illa gengi hjá þeirra drengjum að læra heima þá 

færu þeir í vont skap og kenndu mæðrum sínum um. Þær lýstu því að þær fengju samviskubit 

vegna þessa sem kæmi síðan niður á samverustund þeirra með drengjunum.  

 Í viðtölunum komu fram áhyggjur foreldranna um getu þeirra til að aðstoða börn sín 

við heimanám. Þau bentu á að heimilisaðstæður hjá hverju barni fyrir sig væru misjafnar og 

geta foreldra því mismunandi til að aðstoða barnið við heimalærdóm. Þau veltu því fyrir sér 

hvort það væri verið að mismuna börnum með heimanám eftir aðstæðum og getu foreldra 

heima fyrir. Þau upplifðu öll að finnast heimanám barna sinna erfitt og höfðu oft átt í 

erfiðleikum með að aðstoða börnin sín vegna þess að þau kunnu ekki réttu námsleiðirnar af 

því að þau lærðu þær ekki þegar að þau voru í grunnskóla. Sumir foreldrar greindu frá því að 

geta ekki hjálpað barninu sínu með stærðfræði og hefðu því þurft að leita til 

fjölskyldumeðlima eða systkina til að biðja um aðstoð fyrir barnið. 

 Eva móðir drengs í 8. bekk sagði:  

Minn yngsti sem er 13 ára hann er í stærðfræði og ég kann ekki stærðfræði ég bara lærði 

ekki þessa stærðfræði þegar að ég var í grunnskóla og mitt fagnám fór ekki í þá áttina. 

Þannig hann býr svo vel að eiga eldri bræður sem að kunna þetta en ég stend á gati ég 

get ekki aðstoðað hann með heimanám í stærðfræði. 

Í því sambandi upplifðu foreldrarnir að þarna sæju börnin þeirra vankunnáttum á 

námsefninu. Í frásögnum þeirra kom fram að þeim fyndist erfitt að vera sett í þá stöðu að 

vera í hlutverki kennara heima fyrir. 

Sigurður lýsir sínum áhyggjum um hlutverk sitt sem foreldri og sína getu til að aðstoða sína 

dóttur með heimanám: 

Það er alveg hægt að njóta þess að endurupplifa þetta námsefni eða spegilmynd af því 

sem að maður lærði sjálfur og bæta við þar sem að maður hefur sjálfur styrkleika. 
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Námsefnið í sjöunda bekk, þá er maður farinn að rekast á sína gömlu námsveggi sjálfur 

og þá náttúrulega rýrna gæðin til muna. Ég ber fulla virðingu fyrir heimanámi en það er 

líka oft á tíma leið fyrir börnin til að komast að því að foreldrar þeirra sem þeir trúa og 

treysta eru í mörgu fákunnandi og ef erfiðleikar eru fyrir hendi þegar að lengra dregur 

einhvers staðar í námi, foreldrar ekki góðir í stærðfræði eða eitthvað þannig.  

6.1.1 Álag á heimilið  

Foreldrarnir voru spurðir út í hvort að heimanám skapaði álag og streitu á heimilið. Allir 

foreldrarnir tóku undir það og svöruðu játandi. Foreldrum barna í yngri bekkjum fannst erfitt 

að koma heim þreytt eftir langan vinnudag og eiga þá eftir að setjast niður með barninu sínu 

og aðstoða það við heimanám. Oftast færi heimanám fram um leið og verið væri að elda 

kvöldmat og voru þau sammála um að heimanám væri mikill álagsþáttur á heimilið. 

Heimanám á sér yfirleitt stað þegar foreldrar eru búnir í vinnunni eða í kringum 

kvöldmatartíma þegar allir eru orðnir þreytti og lúnir og sögðu foreldrar þá frekar vilja eiga 

gæðastund með börnum sínum en það væri ekki hægt vegna heimanáms. Hjördís Ósk segir 

heimanám „Skapa togstreitu á heimilinu“. Þau voru öll sammála um að erfitt væri að koma 

heim eftir langan vinnudag og langan skóladag hjá barni og þeirra biði margra klukkutíma 

heimanám. Margrét lýsir hvað tekur við þegar hún kemur heim úr vinnunni: „það er oft eins 

og ég segi maður vinnur, kemur heim bara þreyttur og fer svo kannski að hjálpa honum þá er 

ég ekki rétta manneskjan til að vera til staðar...þá fer bara allt í háaloft“ 

Foreldrar barna í 8. – 10. bekk töluðu um að heimanám hjá þeim hefði minnkað eftir að 

börnin þeirra fóru í unglingadeild og þau fengju aðlagað námsefni miðað að þeirra þörfum. 

Öll voru þau sammála um að það væri mikill léttir á heimilið að sleppa við þessa heimavinnu. 

Núna komu þau heima eftir langan vinnudag og í staðinn fyrir að þurfa að setja sig í stellingar 

til að hjálpa barninu við heimanám þá geti þau sest niður og átt gæðastund saman í ró og 

næði. Helga Rán móðir drengs í 8. bekk segir frá hvernig álagið breyttist eftir að sonur 

hennar fékk einstaklingsnámskrá: „Eftir að hann fékk einstaklingsnámskrá þá er ekki 

stríðsástand lengur á heimilinu“. Guðbjörg sagði frá því að hún hefði farið til kennara sonar 

síns og lýst fyrir honum hvernig heimanámið gengi fyrir sig á hennar heimili: „lýsingar mínar 

af því hvernig heimanám hafði verið erfitt og að sitja á móti honum og átta sig á því að þetta 

væri bara eins og að klífa Esjuna eða eitthvað fyrir mig að klára þetta heimanám sjá augun 

hjá honum fyllast af tárum og ég sá hvað þetta varr honum erfitt. Þetta eru engar 

gæðastundir í þessu og þetta er ekki að bæta neitt“ 
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Margrét sagði frá því að sonur hennar fengi að velja hvort að hann tæki námsefnið með 

sér heim eða gerði það í skólanum. Hún sagði að hann veldi oftast að taka það með sér heim 

þrátt fyrir að hún væri búin að biðja hann um að gera það ekki. Hún segir: „erfitt að fá hann 

til að halda sér við efnið, þegar hann er að læra heima. Hann á erfitt með að sitja kyrr, og 

klára verkefnið, hann er rosalega lengi að klára. Það sem á að taka kannski klukkutíma þá er 

hann mun lengur. Það er svona hans vandamál maður þarf alltaf að vera hjá honum allan 

tímann“. Þegar Margrét var spurð hvort að þetta hafi ekki áhrif á samskiptin á milli hennar og 

sonar hennar svarði hún: „Já, náttúrulega ég var einn laugardag fjóra klukkutíma með 

honum að læra eins og ég segi er ég ekki sú þolinmóðasta manneskja. Ég líka þurfti oft að 

blása út og inn“. 

Töluðu foreldrarnir um að eftir langan skóladag barnanna og vinnudag hjá þeim þá vildu 

þau eiga gæðastund með börnum sínum en oft væri það ekki hægt vegna heimanáms. Vildu 

þau öll meina að heimanám hefði ekki einungis neikvæð áhrif á samskipti þeirra við börnin 

sín heldur einnig við maka sinn og það drægi úr gæðastundum með þeim. Sigurður lýsir 

hvernig álag á heimilið hefur áhrif á gæðastundir með maka á eftirfarandi hátt:  

Sko heimanámið er að miklu leyti gæðastund en að miklu leyti náttúrulega mikil kvöð. 

Þetta hefur líka áhrif sem maki vegna þess að það er alltaf annað okkar eða bæði bundin 

við þetta þannig að önnur samvera náttúrulega eðlilega rýrnar við þetta þannig að þá 

svona reynir á það líka.  

6.2 Barátta foreldra  

Í frásögnum foreldrana kom fram sá sterki vilji sem þau öll höfðu til að berjast fyrir réttindum 

barna sinna. Þau höfðu öll á einhverjum tímapunkti grunnskólagöngu barna sinna þurft að 

berja í borðið og setja fram hótanir til að fá þá þjónustu sem að börnin þeirra höfðu rétt á 

samkvæmt íslenskum grunnskólalögum. Þegar foreldrarnir voru spurðir nánar út í þessa 

baráttu kom í ljós að reynsla þeirra var sú að foreldrar barna í 8. - 10. bekk voru komin á 

þann stað hjá kennurunum að þurfa ekki lengur að vera með „læti“ til að fá þjónustu fyrir 

barnið sitt eins og faðir drengs í 10. bekk orðaði það. Því virðist vera að barátta foreldra eigi 

sér frekar stað þegar börnin eru yngri og eftir margra ára baráttu foreldra er loksins hlustað á 

þau þegar að börnin eru komin í unglingadeild. 

 Greindu þau öll frá því að þeim fyndist það óásættanlegt að þörfum barna þeirra væri 

ekki mætt og fannst þeim erfitt að vita til þess að börn þeirra fengju ekki einu sinni 

lágmarkþjónustu eins og til dæmis stuðning inni í bekk. Móðir drengs með mikinn kvíða í 3. 
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bekk sagðist hafa þurft að berjast fyrir stuðning inn í bekk hjá syni hennar þar sem bekkurinn 

er stór og mikill órói þar inni. Verið er að henda hlutum í kennslustundum og hefur 

kennarinn meðal annars verið sleginn. Henni finnst erfitt að senda son sinn í þessar 

aðstæður. Hún er margoft búin að tala við skólastjórnendur um hvort ekki sé hægt að setja 

stuðning inn í bekkinn en það hefur ekkert verið gert.  

Mismunandi var hvaða leiðir foreldrarnir hafa farið en öll hafa þau á einn eða annan hátt 

farið óhefðbundnar leiðir til að fá þjónustu fyrir barnið sitt. Öllum þótti þeim leiðinlegt að 

hafa þurft að vera með hótanir og leiðindi en upplifðu að það hefði verið nauðsynlegt til að 

kennarar og annað starfólk hlustaði á þau.  

Ég hringdi niður á skólaskrifstofu og spurði hver upphæðin væri sem kæmi með barninu 

mínu inn í skólann. Ég fékk að vita það svo ég sagði get ég afþakkað þessa upphæð? já þú 

getur það og þá fóru hjólin að snúast og þetta var rosalega leiðinleg aðferð en hann 

hefur fengið þjónustu sem að ég hef beðið um síðan ég hringdi og gerði þetta, þessa 

lágmarks þjónustu alla vega eftir þetta. 

Upplifun foreldra barna í 3. - 7. bekk var sú að þeim fyndist þau stundum vera að vinna 

vinnuna sem að kennarinn ætti að vera að gera og þau væru að finna leiðir fyrir börnin sín 

þegar kæmi að heimanámi. Brynja sagði frá því að hafa „sjálf þurft að búa til heimanám fyrir 

strákinn sinn“.  

Í viðtölunum lýstu foreldrarnir því að hafa þurft á einhverjum tímapunkti að finna eigin 

leiðir með því að nota samfélagsmiðlana til að finna lausnir sem gætu hentað börnum þeirra 

við námið og síðan þurft að benda kennurum á þær lausnir. Þau upplifðu yfirleitt að kennarar 

væru með opinn huga og tækju vel í lausnirnar. Fannst þeim erfitt að skilja af hverju þau 

þurftu að fara þá leið og upplifðu þau stundum eins og að hver fjölskylda þyrfti að finna upp 

hjólið. Sigurður lýst þessu á eftirfarandi hátt:  

Mér finnst ég kalla þetta bara kerfislegan litningar galla. Lausnirnar eru í flestum tilfellum 

til eða aðferðir, stuðningur er jafnvel fyrir hendi og þetta er allt saman einhvern veginn 

sjálfstætt lifandi einingar og foreldrið þarf að vera fjöltengið sem að finnur þessar snúrur 

einhvers staðar í haugnum og tengir þær saman oft a tíðum. 

 

Öll sögðu þau að þeim fyndist erfitt að vera í jákvæðum og góðum samskiptum við skólann á 

meðan þau væru í leiðinni að berjast fyrir réttindum barna sinna sem þau vissu öll að þau 
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ættu rétt á. Guðbjörg lýsir því á eftirfarandi hátt: „maður er alltaf að dansa á þessari fínu línu 

að vera sanngjarn en samt að vera að berjast fyrir barnið sitt“.   

6.2.1 Félagleg staða  

Foreldrarnir voru spurðir hvernig þeir upplifðu félagslegu stöðu barna sinna. Þó að 

viðmælendurnir hafi upplifað sig og aðstæður sínar um margt á svipaðan hátt voru þau ekki 

öll sammála um félagslega stöðu barna sinna. Hópurinn skiptist í tvennt þegar félagsleg líðan 

var rædd. Misjafnt var hvar börnin voru stödd félagslega sum áttu einhverja vini á meðan 

aðrir sóttu lítið í að hafa frumkvæðið að félagslegum samskiptum. Öllum foreldrunum fannst 

það skipta miklu máli að börnunum þeirra liði vel í skólanum og ættu vini og félaga. Vildu þau 

öll meina að félagsleg líðan og námsárangur héldust í hendur. Brynja lýsir sinni reynslu þegar 

hún þurfti að berjast fyrir betri líðan sonar sína: 

Ég barðist mikið fyrir því að strákurinn minn skipti um hóp út af einum einstaklingi. Ég 

vildi alltaf meina ef að honum liði vel í skólanum þá gengi honum betur í skólanum ekki 

satt. En þau voru meira að hugsa þetta væri bara svona og ekkert hægt að gera við þessu 

og ef að hann færi í annan hóp þá mundu þeir fíflast svo mikið að það mundi trufla hann 

ég sagði bara nei ég vil það frekar ég vil að honum líði vel í skólanum þó að það hafi áhrif 

á námið hjá honum. 

Guðbjörg og Eva töluðu um að drengirnir þeirra gengju meðfram veggjum í skólanum og 

enginn tæki eftir þeim. Eva segir að sonur hennar upplifi að „honum finnst hann vera týndur 

eða að það tæki enginn, eftir honum í skólanum hann er svona kornið í skólanum sem að 

enginn tekur eftir eða rykið eða flugan á veggnum“. Guðbjörg tók undir þetta og lýsti því á 

eftirfarandi hátt:  

Ég vil meina að hluti af erfiðleikunum hjá mínum strák er að hann á einmitt í erfiðleikum 

með félagsleg samskipti. Hann er ekki með neina hegðunarerfiðleika en hann á erfitt 

með að halda uppi samræðum og það gerir það að verkum að hann dregur sig tilbaka 

hann er bara barnið sem að læðist meðfram veggjum en hann myndar þannig minni 

tengsl við krakkana. Hann á einn sæmilegan vin sem er eini vinur hans og hann er ekki 

góður við hann en það er samt eini vinurinn það er ekkert hægt að gera maður tekur 

ekki þennan eina vin í burtu. 

Flestir foreldranna voru sammála um það að börnin þeirra ættu ekki frumkvæðið að 

félagslegum samskiptum. Helga Rán talaði um að sér fyndist það leiðinlegt að sonur hennar 

væri ekki sterkari í félaslegum samskiptum: „Minn sækir ekki mikið í að leika eða hitta aðra 

mér finnst það mjög leiðinlegt örugglega miklu leiðinlegra en honum“ 



52 

Einnig lýsti hún áhyggjum af framtíð sonar síns: „Ég held bara eins og fyrir hann til að 

hann staðni ekki bara sem einstaklingur þú verður að eiga samskipti við fólk ég meina hann á 

eftir að fara áfram eins og í menntaskóla og hvað þá“. Sigurður lýsir félagslegum samskiptum 

dóttur sinnar á eftirfarandi hátt: 

Mín stelpa hefur afskaplega lítið frumkvæði að leika við vinkonur sínar þó að hún eigi 

þær ég held að hún hafi vart hitt þær í allt sumar. Mamma hennar hefur oft á tíðum 

miklar áhyggjur af því hvað hún getur verið mikið lík mér. Hún er alger einfari, svona 

indíáni sem getur bara vaknað á morgnana og verið með úfinn haus í náttfötunum allan 

daginn út á trampólíni eða inni að mála eða laumast í saumavélina hjá mömmu sinni og 

breyta skyrtu, pilsi eða eitthvað. Svo kemur haustið núna og þá finnur maður þegar að 

hún hittir litlu sömu pæjurnar þá kemur hún allt í einu heim og brýtur saman fötin sín og 

fer að greiða sér sjálf það. Það er allt í einu komið gloss í krukkuna og eitthvað svona 

þannig að hún virðist alla vega vera félagslega meðvituð. 

Margrét og Árný sögðu báðar frá því að drengirnir þeirra voru lagðir í einelti í langan tíma 

sem tók mikið á drengina og heimilið. Þær þurftu báðar að berja í borðið til að skólinn tæki á 

þessu og gekk Árný svo langt að hóta að taka barnið sitt úr skólanum: 

Minn er mjög illa staddur félagslega. Hann er búinn að vera lagður í einelti frá því í 2. 

bekk og hann er núna í 9.bekk. Ég er búin að berjast fyrir þessu frá 2. bekk upp í 9. bekk 

loksins gerðist eitthvað núna þegar ég sló í borðið, reifst og skammaðist og allt saman. 

Þannig að þau lofuðu mér öllu fögru að þetta færi í gegnum eineltisteymið. Ég sló í 

borðið og sagði strákurinn minn er hættur í skólanum hann er bara að fara. 

Foreldrarnir voru sammála því að það væri hjálplegt að fá einhverju fræðslu innan skólans til 

að kenna nemendum félagsfærni og svöruðu þau öll játandi þegar þeir voru spurðir hvort 

þeir vildi sjá félagsfærniþjálfun inn í skólana. Hjördís var búin að reyna að leita leiða til að efla 

son sinn félagslega og lýsti því á eftirfarandi hátt:  

Það þarf að kenna börnum ef það er til dæmis fótbolta leikur í gangi og þig langar til þess 

að vera með hvað þú átt að gera, veður þú bara inn og byrjar að sparka eða bíður þú og 

sérð að það er einhver sem að pípir til þín. Það væri rosaleg flott ef að foreldrar fengju 

einmitt eitthvað svona til þess að kenna hvernig við förum í leik. Ef þetta er á ábyrgð 

foreldra eingöngu þá þarf kannski að vera til eitthvað sem að foreldrar geta leitað í það 

er ekkert barn í sömu stöðu.  

Guðbjörg sagði frá jákvæðri reynslu kennara um að efla son hennar félaglega: 

Bara núna þá tók ég eftir að það var kennari sem kom með þá hugmyndir hvernig hægt 

væri að efla drenginn félagslega. Oft endar þetta á því að það er bara einhver einn 

einstaklingur eða kennari sem sér að eitthvað gæti virkað. Hann bauð honum til dæmis 

að vera sjoppustjóri á böllum þetta er drengur sem er bara þarna í skólanum, sem að 

talar ekki við neinn honum líður svo sem ekkert illa í skólanum hann er bara þarna tekur 
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ekki þátt í neinu fer bara heim eftir skóla. Ég hugsa svona leiðir ég hefði aldrei komið 

sem foreldri og sagt getið þið ekki komið og fundið honum eitthvað verkefni. Það er 

hægt og þarna var bara einn kennari sem að sagði já við hljótum að geta fundið fleira 

svona byrjum á því að gera hann sjoppustjóra. 

Flestir foreldrarnir þurftu sjálfir að finna leiðir í því að efla og styrkja börnin sín félagslega.  

Þeim fannst auðveldra að styrkja börnin sín félagslega þegar þau voru í leikskóla. Væri það 

vegna þess að samskipti við foreldrana í leikskóla væru nánari er við foreldra í grunnskóla. 

Auðveldara var að hringjast á milli og skipurleggja til dæmis leikdag.  

Þegar svör foreldra barna í 8. – 10. bekk og svör foreldra barn í 3. – 7. bekk voru borin saman 

mátti sjá að foreldrar unglinganna hafa farið út fyrir skólakerfið til að finna úrræði fyrir börn 

sín til að styrkja þau félagslega. Þjónustumiðstöð í hverfi Guðbjargar benti henni á úrræði 

fyrir son hennar: „hann fer eina helgi í mánuði upp í Gylfaflöt. Þetta er fyrir ungmenni sem 

eiga í erfiðleikum með félagsleg samskipti“. Eitt foreldri var búið að sækja námskeið um 

hvernig ætti að efla barnið sitt félagslega og henni fannst það mjög gott. Helga Rán sagði að 

sonur hennar væri á „ biðlista eftir liðsmanni eða svona liðveislu í gegnum borgina“ 

Bæði Guðbjörg og Árný upplifðu að drengirnir þeirra væru ánægðir með þau úrræði sem þeir 

væru í og að það hefði styrkt þá félagslega. Árný lýsir sinni upplifun af úrræðinu sem sonur 

hennar er í: 

Hann er rosalega mikil einvera hefur aldrei átt almennilega vini en svo er hann kominn í 

Unglingasmiðjuna í dag og það er bara æði hann fer niðrí Stíg og þar er hann að 

blómstra. 

 

6.2.2 Sjálfsmynd 

Þrír viðmælendur nefndu sjálfsmynd barnanna í frásögn sinni. Greindu þau frá því að erfitt 

væri að byggja upp sjálftraust og vellíðan hjá barni með námserfiðleika sem hefur ekki trú á 

sjálfu sér. Brynja lýsir sinni upplifun af sjálfsmynd sonar síns: „Honum finnst hann vera 

ómögulegur, geti þetta ekki, búinn að ákveða það fyrirfram, já bara lélegt sjálfálit af því 

honum finnst hann eiga erfitt með þetta hvernig á maður að byggja það upp“. Guðbjörgu 

finnst erfitt að gera sér grein fyrir líðan sonar síns af því að hann talar ekki um það við hana. 

Hún segir „horfa á barnið mitt, sjálfsmyndin hans er mikið brotnari en ég geri mér grein 

fyrir“. Hún bætir við: 
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Því miður þá upplifi ég oft sem móðir að ég sjái ekki hvernig honum líði eins og þegar 

hann segir mamma ég er ekki búinn að læra að lesa af hverju ætti ég að geta það núna. 

Ég sé jafnvel tárin í augunum á honum þannig að sjálfsmyndin er brotin og sem foreldri 

er ég ekki nógu meðvituð hvað ég gæti gert í því. 

Foreldrarnir voru allir sammála um það að ef barninu liði vel í skólanum þá mundi því ganga 

betur með námsefnið. Róbert lýsir hvernig vanlíða dóttur hans braust út þegar hún kom 

heim eftir að hafa verið búin að halda aftur af sér allan skóladaginn:  

Hún læddist meðfram veggjum í skólanum en hún var brjáluð heima hjá sér þegar að 

hún kom heim spennan í skólanum og allt vesenið sem hún þurfti að byrgja inni. Svo 

þegar að hún kom heim þá barði hún bróður sinn og gerði herbergið sitt fokhelt. Svo 

þegar að við sögðum fólki frá þessu trúði okkur enginn það var ekki fyrr en góð vinkona 

okkar sá hana í þessum ham að hún trúði hvað væri í gangi. 

6.3 Menntakerfið á villigötum 

Allir foreldrarnir voru sammála um að hugmyndarfræðin skóli án aðgreiningar virkaði ekki. 

Þeir vildi meina að þetta væri allt flott á pappír en það væri engin innistæða fyrir 

framkvæmdinni. Voru þeir allir sammála um að menntakerfið virkaði ekki heldur væri það 

einstaklingar í menntakerfinu sem virkuðu.  

6.3.1 Sjónarhorn foreldra á skóla án aðgreiningar  

Foreldrarnir voru beðnir að segja fá sínu viðhorfi til skóla án aðgreiningar. Allir voru þeir 

neikvæðir á skóla án aðgreiningar og sáu ekki hvernig sú stefna ætti að virka fyrir alla. 

Sigurður lýsti skóla án aðgreiningar á eftirfarandi hátt: „skóli án aðgreiningar ...innistæðulaus 

mannúð“. 

Allir voru foreldrarnir sammála um að börn með námserfiðleika fengju ekki tækifæri í 

skóla án aðgreiningar því að það væri ekki horft á þarfir hvers og eins barns. Helga Rán vill 

meina að skólakerfið þyrfti að horfa á þarfir hvers og eins barns:  

Þetta er bara fáránlegt ef að maður pælir í því og líka bara ömurlegt fyrir barn sem er 

alltaf undir einhverri getu þú átt aldrei möguleika á að skara fram úr í neinu þú ert alltaf 

ömurlegur þú veist 10 ár í sama draslinu. Þið fattið hvað ég er að meina þessi börn sem 

eru frábær að mörgu leyti með svo frábæra kosti gætu kannski verið saman. Þú ert aldrei 

að fara að skara fram úr í einhverju sem að þú átt ekki séns í. 

Það kom fram hjá öllum foreldrunum að það væru einstaklingarnir í kerfinu sem virkuðu en 

ekki kerfið sjálft. Guðbjörg útskýrði það á eftirfarandi hátt: „að þetta eru einstaklingar sem 

eru að leggja extra á sig sem að finnast börnin skipta máli“. Allir greindu foreldrarnir frá því 

að vera „heppin með kennara“ til að fá þá aðstoð sem að barnið þarf. Brynja sagði í 
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sambandi við það: „ég vil meina að kerfið er ekki að virka en fólkið í kringum barnið það 

virkar kannski „ef maður er heppinn“. Hjördís Ósk var sammála Brynju og bætti við: 

„skólahúsnæði er ekki einu sinni að standa undir skóla án aðgreiningar við þurfum líka aðeins 

að átta okkur á því“. 

6.3.2 Fjármagn og aðgengi að fagfólki 

Þegar foreldrarnir voru spurðir út í hvað þeir teldu að þyrfti að bæta til að mæta þörfum 

barna með námserfiðleika voru þeir sammála því að það vantaði fjármagn inn í kerfið til þess 

að skóli án aðgreiningar virki rétt. Þeir töluðu um að skólakerfið ætti að hætta að flokka 

börnin eftir einhverjum viðmiðum sem að þau þurfi að uppfylla til að fá einhverja greiningu. 

Nær væri að horfa á þarfir hvers barns. Róbert lýsti menntakerfinu á þennan hátt: 

„menntakerfið er bara á villigötum, við erum að búa til menntakerfi þar sem allir þurfa að 

passa í sama kassann og ef þú passar ekki í sama kassann ...þá bara sorry“. Foreldrarnir voru 

sammála því að þetta snerist allt um peninga en ekki þarfir hver og eins barns. Helga Rán 

vildi meina að ef að meira fjármagn færi inn í kerfið gæti sonur hennar fengið þá aðstoð sem 

að hann þyrfti í skólanum:  

Nei, af því að það er enginn peningur með honum þú verður að ná einhverjum viðmiðum 

á einhverjum stimpli til að geta fengið manninn með þér. Oft hugsð ég og veit að hann 

gæti þetta fag alveg ef að hann hefði einhvern til að skrifa fyrir sig eða einhvern mann 

með sér sem segir núna svörum við þessari spurningu skilurðu en af því að hann er ekki 

með það þá á hann ekki séns.  

 Áberandi var í frásögnum þeirra að þeim fannst vanta fagfólk inn í skólana og að foreldrar 

hefðu aðgang að þeim sérfræðingum. Með því væri hægt að fá upplýsingar og leiðbeiningar 

frá fagfólki. Með slíku fyrirkomulagi yrði þjónustan nær barninu og foreldrum. Einn 

viðmælandi benti á „að við mættum ekki drekkja kerfinu í sérfræðingum, ég lít á mig sem 

sérfræðing í mínu barni og kannski meira einhvern sem að túlkar það sem að ég segi út í 

kerfið ef hægt er að er að segja sem svo“. Hjördís Ósk lýsir því hvernig hún mundi vilja hafa 

þetta:  

Ég myndi vilja hafa fleiri kennara þannig að það væru færri nemendur á hvern kennara. 

Ég myndi vilja hafa í mínum fullkomna heimi iðjuþjálfa, þroskaþjálfa, sálfræðinga og 

félagsráðgjafa inní öllum skólum. Færa þjónustuna nær börnunum og foreldrum. Fólk er 

bara að þrotum komið það getur ekki meira og veit ekki hvert á að leita. Þetta væri til 

þess að heimilin funkeri og fólk fái einhvern stuðning og viti hvað á að gera. En ekki að 

það sé kannski að varpa olíu á eldinn að það sé einhver staður þar sem að foreldri geti 

fengið almennilega aðstoð til þess að hjálpa barninu sínu og líka kannski bara til að laga 
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ástandið á heimilinu sem oft á tíðum er bara orðið mjög slæmt. Þetta á einhvern veginn 

bara að vera eðlilegur hlutur af skólanum. Samtvinna þetta mikið betur ef að þjónustan 

væri nær börnunum. 

Í viðtölunum voru foreldrarnir sammála um það að hafa færri börn í bekk myndi hjálpa þeirra 

börnum. Erfitt væri fyrir barn með námserfiðleika að einbeita sér í bekk þar sem væru yfir 

tuttugu nemendur. Ylfa talaði um að það myndi hjálpa hennar drengjum mikið að vera í 

minni hóp:  

Færri börn í bekk eins og drengirnir mínir eru að lenda í. Það eru 50 og eitthvað börn í 

2007 árgangi og það voru þrír bekkir í fyrra en svo er verið að spara, það er alltaf verðið 

að spara. Þannig að núna eru þetta tveir bekkir og mínir strákar náttúrulega þola það 

ekki. 

Einnig voru foreldrarnir sammála um að það skipti miklu máli að kennarar væru opnir fyrir 

nýjum námsleiðum. Voru þau sammála um að börn læra á misjafnan hátt og þurfa kennara 

því að vera tilbúnir til að skoða aðrar leiðir til að aðstoða þau börn með námsefnið. Eva lýsti 

því á eftirfarandi hátt; „vera opnari fyrir því hvað hentar hverju barni meira svona 

einstaklingsmiðað, hugsa út fyrir kassann“.  

6.3.3 Samantekt  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er ljóst að foreldrar upplifa heimanámi sem mikla 

áskorun á hemilið og á hlutverk þeirra sem foreldrar.  Greinilegt er að heimanám er mikið 

álag á heimilið sem skapaði togstreitu og hefur neikvæð áhrif á samskipti þeirra og barnanna. 

Benda niðurstöður til  þess að foreldranir þurfi að láta í sér heyra til að fá þann stuðning og 

þjónustu sem að barnið þeirra á rétt á samkvæmt lögum. Einnig voru foreldranir sammála 

um að hugmyndarfræðin um skóla án aðgreiningar virkaði ekki og börn með námserfiðleika 

fái ekki sömu tækifæri og börn sem ekki eru með námserfiðleika. Börn með námserfiðleika 

geta ekki sýnt eða nýtt sína styrkleika í menntakerfi sem gerir ráð fyrir að öll börn þurfi að 

vera eins. Af niðurstöðum má sjá til að hægt sé að tryggja öllum nemendum jafnan aðgang á 

námsumhverfi þurfa kennara og foreldra að vinna saman að velferð barnsins. Gott er fyrir 

báða aðila að hafa aðgang að fagfólki innan skólans sem þekkir til í málefnum barna með 

námserfiðleika.  
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7 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og leitast við að 

svara rannsóknarspurningum. Niðurstöður verða síðan ræddar í fræðilegu ljósi og ályktanir 

af þeim dregnar.  

Þrátt fyrir ólíkan bakgrunn foreldra var reynsla þeirra af skólakerfinu um margt lík.  

 Í niðurstöðukafla rannsóknarinnar var greint frá heimanámi, baráttu foreldra og 

sjónarhorni foreldra á skóla án aðgreiningar. Þar kom fram þrátt fyrir ólíkan bakgrunn 

foreldra var reynsla þeirra af skólakerfinu um margt lík. Öll upplifðu þau heimanám sem 

mikla áskorun sem hefði áhrif á þeirra hlutverk sem foreldrar. Flestir efuðust um sína eigin 

námsgetu til að geta aðstoðað barn sitt við heimanámið. Þau upplifðu að heimanám væri 

mikið álag á heimilið sem að skapaði togstreitu og hefði áhrif á samskipti þeirra við barnið. Í 

þannig aðstæðum fannst þeim erfitt að finna mörkin á milli hörku og umburðarlyndis. Einnig 

sýndu niðurstöður að allir áttu foreldranir sameiginlegt að hafa á einhverjum tímapunkti 

þurft að berjast með látum fyrir réttindum barna sinna. Þeir upplifðu að þegar þeir voru búin 

að láta í sér heyra þá hefðu börn þeirra fengið þá aðstoð sem óskað var eftir. Almennt sögðu 

þeir að menntakerfið virkaði ekki en einstaklingarnir sem starfa innan  menntakerfisins. 

Þannig sýna niðurstöður að foreldrar voru sammála um að hugmyndarfræðin um skóla án 

aðgreiningar væri ekki að virka og börn með námserfiðleika fái ekki tækifæri til að sýna sína 

styrkleika í menntakerfi þar sem of mikil áhersla væri lögð á að börn þyrftu að vera eins. Þeir 

voru allir sammála um að það vantaði fjármagn og fagfólk inni í skólana til að skóli án 

aðgreiningar gæti einhvern tímann verið skóli fyrir öll börn. Varhugavert er að alhæfa út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar en þær gefa samt sem áður ákveðnar vísbendingar. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar verða tengdar við fræðilega þekkingu með því að draga 

fram ályktanir og styðja þær með heimildum úr fræðilegum hluta ritgerðarinnar. Líkt og gert 

var í niðurstöðukaflanum er umræðum skipt upp í kafla eftir inntaki rannsóknarinnar til að 

svara rannsóknarspurningunum á skilmerkilegan hátt. 
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7.1 Rannsóknarspurningar og meginniðurstöður 

Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Hvaða áhrif hefur heimanám barna með námserfiðleika á hlutverk þitt sem foreldra?  

2. Hver er upplifun þín af samstarfi við skólann? 

3. Hvert er viðhorf þitt til skóla án aðgreiningar? 

7.2 Hvaða áhrif hefur heimanám barna með námserfiðleika á hlutverk þeirra sem 
foreldra?  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar sögðu foreldrarnir frá því að þeir upplifðu sig vanmáttuga 

þegar kæmi að heimanámi barnsins þeirra. Flestir töluðu þeir um að þeir vildu vera til staðar 

fyrir barnið sitt og vildu aðstoða það við heimanámið svo að það myndi ekki missa úr 

námsefninu og þar af leiðandi dragast aftur úr. Ef grunnskólalögin nr. 91/2008 eru skoðuð í 

þessu samhengi kemur hvergi fram í lögunum beinar skilgreiningar á heimanámi eða í hverju 

heimanámi felst. Í 18. og 19. gr. er einungis tekið fram að foreldrar beri frumábyrgð á 

menntun og uppeldi barna sinna. Með þessum tveimur ákvæðum er hvergi talað beint um 

heimanám heldur að það sé skylda foreldra að skrá börnin sín í skólann og þeim sé skylt að 

veita skólanum upplýsingar um barnið. Þrátt fyrir að ekkert sé um þetta í lögunum upplifðu 

foreldrarnir í þessari rannsókn mikla áherslu á að þeir sæju um að aðstoða börn sín við 

heimanám (Grunnskólalögin nr. 91/2008; Sigurður Arnar Sigurðsson, 2011).  

  Niðurstöður í þessarar rannsóknar sýndu að foreldrarnir upplifðu að heimanám væri 

mikið álag á heimilið. Það ýtti undir erfiðari samskipti milli þeirra og barnsins og þar af 

leiðandi drægi úr góðum samverustundum sem að þeir gætu átt með barninu og maka. 

Einnig kom fram hjá sumum foreldrunum að þeim finnst erfitt að finna mörkin á milli hörku 

og umburðarlyndis þegar kæmi að heimanámi. Þeir voru sammála um að þeim fyndist 

ósanngjarnt að þurfa að vera í einhvers konar kennarahlutverki gagnvart barninu heima um 

leið og þeir væru að reyna að halda uppi einhverjum aga. Þetta er í samræmi við þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á foreldrum barna með sérþarfir sem sýna fram á að 

foreldrar upplifa almennt meiri streitu og álag og eru almennt neikvæðari á framtíð barna 

sinna en foreldrar barna með engin frávik. Í rannsókn Bonifacci, Storti, Tobia, og Suardi 

(2015) þar sem fram kom að eiga barn með námserfiðleika getur skapað togstreitu á milli 

foreldra vegna ólíkra uppeldisaðferða ásamt því að hafa áhrif á samverustund með maka. 

Samkvæmt kenningu Diönu Baumrind um uppeldisaðferðir skilar bestum árangri að vera 
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leiðandi foreldri. Þeir foreldrar eru blíðir en ákveðnir með raunhæfar væntingar til barnanna 

sinna og taka þátt í lífi þeirra (Baumrind, 1971).  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi einnig að foreldrarnir höfðu áhyggjur af eigin getu 

til að aðstoða barnið sitt við heimanám. Þeir töluðu um að aðstæður heima fyrir væru 

misjafnar hjá fólki. Sumir foreldrarnir töluðu um eigin vangetu í því hlutverki að aðstoða barn 

sitt þar sem að þeir hefðu aldrei lært sumt af þessu námsefni á sinni grunnskólagöngu. Þetta 

er í samræmi við niðurstöður úr rannsókn sem Sanders, Epstein og Tadors (1999) gerðu um 

þátttöku foreldra í heimanámi barna sinna. En þar kom fram að foreldrar með meiri 

menntun væru líklegri til að taka þátt í heimanámi og skólagöngu barna sinna. 

 Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að börn með námserfiðleika komi heim   

með heimanám vegna þess að þau fái ekki nægilegan stuðning sem þau þurfa í skólanum. Því 

mætti spyrja er þetta svona vegna mikils niðurskurðar í menntakerfinu og þess vegna fái 

börn með námserfiðleika ekki þann stuðning sem þau hafi rétt á vegna fjárskorts. Með þessu 

er verið að setja meiri ábyrgð á foreldra og heimilin. Það er óásættanlegt að við búum í 

samfélagi þar sem umræðan snýst um að börnin okkar fái eingöngu þörfum sínum sinnt ef að 

þau séu heppin með kennara sem er tilbúinn til að leggja á sig meiri vinnu til að sinna 

börnum með námserfiðleika.  

7.3 Hver er upplifun þín af samstarfi við skólann? 

Í niðurstöðunum rannsóknarinnar kom fram að allir foreldrarnir höfðu þurft að berjast fyrir 

réttindum barna sinna á einhverjum tímapunkti grunnskólagöngu barna sinna. Þeir lýstu 

ýmsum leiðium sem að þeir hefðu þurft að fara til að fá þá þjónustu sem börnin þeirra höfðu 

rétt á samkvæmt íslenskum grunnskólalögum. Foreldrarnir töldu að réttindum barna þeirra 

væri ekki framfylgt meðal annars vegna þess að ekki væri tekið tillit til þarfa þeirra eins og 

fjallað er um í lögum og reglugerðum. Í grunnskólalögum nr.91/2008 kemur meðal annars 

fram að grunnskólinn eigi að leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við 

stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Samkvæmt 17. gr. laganna er fjallað um réttindi nemenda með sérþarfir og þar segir að allir 

nemendur eigi rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án 

aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. í reglugerð um nemendur með 

sérþarfir nr. 585/2010 er tekið fram að allir nemendur eigi að fá sömu tækifæri á sínum 

forsendum til náms og virkrar þátttöku í grunnskólum án aðgreiningar (Reglugerð um 
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sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum 

nr. 584/2010). 

 Samkvæmt niðurstöðunum rannsóknarinnar töluðu allir foreldrarnir um að erfitt væri 

að vera í góðu samstarfi við skólann á meðan þau væru að berjast fyrir almennum réttindum 

barna sinna. Það er í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Elbaum, Blatz, og Rodriguez 

(2016) en þar kom fram að meirihluti foreldra barna með námserfiðleika eru óánægðir með 

þá þjónustu sem skólinn er að veita börnum þeirra. Þeir upplifðu að ekki væri hlustað á þá 

þegar kæmi að velferð barna þeirra og skólinn kæmi ekki til móts við þá. Þessar niðurstöður 

undirstrika að miklu leyti að samvinna milli foreldra sem eiga börn með námserfiðleika og 

skóla þarfnast úrbóta. 

 Eins er það tekið skýrt fram í lögum að grunnskólar skuli stuðla að jafnrétti til náms og 

að allir eigi að fá sömu tækifæri til menntunar. Því má ætla að vegna baráttuvilja þessara 

foreldra fái börnin þeirra loksins þann stuðning sem þau eiga rétt á. Því mætti spyrja hvað 

með börn með námserfiðleika sem eiga foreldra sem hafa hvorki þrek né getu til að berjast 

við menntakerfið. Hvar eru þessi börn stödd? Eru þau að fá sömu þjónustu og þau börn sem 

eiga foreldra sem eru sífellt að berjast fyrir þjónustu fyrir börnin sín?. 

7.3.1 Félagsleg staða  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meirihluti foreldra upplifði að börnin þeirra hefðu 

lítið frumkvæði af félagslegum samskiptum og ættu fáa vini. Öllum foreldrunum fannst skipta 

miklu máli að börnunum þeirra liði vel í skólanum og tengdust félagslega. Þeir voru sammála 

um að félagsleg líðan og námsárangur héldust í hendur. Þetta er í samræmi við þær 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á börnum sem eiga í erfiðleikum félagslega. Niðurstöður úr 

þeim sýna að börnum sem eru illa stödd félagslega gengur yfirleitt verr námslega en þeim 

börnum sem eru vel stödd félagslega (Espelage, o.fl., 2016; Kasari, o.fl., 2012). 

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru börnin að sögn foreldra misjafnlega 

sterk félagslega, sum áttu einhverja vini en flest áttu lítið frumkvæði í félagslegum 

samskiptum. Samkvæmt kenningu Bowlby er sú jákvæða reynsla sem að barnið öðlast í 

samskiptum við þann sem hann hefur myndað örugg geðtengsl við sem ýtir undir félagsfærni 

barnsins og hvetur það til að eiga samskipti við önnur börn (Bowlby, 1998; 2000; Killén, 

2014). 
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  Í rannsókninni kom einnig fram að nokkrum foreldrum fannst erfitt að hugsa til þess 

að börnin þeirra væru illa stödd félagslega. Í frásögnum þeirra koma fram að ekkert væri gert 

í skólanum til að styrkja börnin þeirra félagslega. Þeir voru sammála um að þeir myndu vilja 

hafa einhvers konar félagsfærniþjálfun eða fræðslu um félagsleg samskipti fyrir börnin og 

jafnvel foreldra þeirra í skólanum. Flestir voru þeir búnir að leita sjálfir eða höfðu fengið 

einhvers konar félagsleg úrræði fyrir börn sín annars staðar en í gegnum skólann. Það 

samræmist þeirri vestrænu hugsun þar sem foreldrar telja að félagslíf og vinátta hafi jákvæð 

áhrif á námsgetu barns (Tamis-LeMonda, Way, Hughes, Yoshikawa, Kalman og Niwa, 2007). 

7.3.2 Sjálfsmynd 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að foreldrum fannst erfitt að horfa upp á vanlíðan 

hjá barninu sínu og geta lítið gert til að aðstoða það. Fannst þeim erfitt að upplifa það að 

barnið hefði ekki trú á sinni eigin getu og það væri mikil áskorun fyrir þá að byggja upp 

sjálfsmynd barns með námserfiðleika meðan að þeir væru að ýta að því erfiðri heimavinnu. 

Það er samhljómur milli niðurstaðna þessarar rannsóknar og niðurstaðna rannsókna sem 

gerðar hafa verið á líðan nemenda með námserfiðleika. Þær hafa sýnt að börn með 

námserfiðleika kljást í meiri mæli við vanda á borð við kvíða og slaka sjálfsmynd, skort á 

sjálfsstjórn, hegðunar- og samskiptaerfiðleika, áhættuhegðun, litla trú á eigin getu í námi og 

skort á félagslegri færni (Leichtentritt og Shechtman, 2010).  

 Samkvæmt þroskakenningu Erikson um þroskaferlið er mikilvægt að börn upplifi að 

að þau séu að standa sig og fái viðurkenningu fyrir það, það styrkir sjálfsmynd þeirra og 

viðhalda áhuga á námsefninu (Ciccarelli og White, 2012).  

 Af þessum niðurstöðum mætti draga þá ályktun að ef einstaklingur með veika 

sjálfsmynd sem finnur fyrir vantrausti kennara og samnemenda öðlist slaka sjálfsmynd og 

sjálftraust verði lítið og sú reynsla tengi skólagöngu við erfiða líðan. Ef kennarar og 

starfsmenn skólans væru opnari fyrir því að fræða og þjálfa nemendur og foreldra þeirra um 

mikilvægi góðra félagslegra samskipta gæti það styrkt betri vellíðan hjá nemendanum. Börn 

vilja eiga vini og tilheyra vinahópi. Að kenna þá færni gæti haft jákvæð áhrif á námsárangur 

barns. Hugsunin um að tilheyra og vera tekið eins og maður er, er mikilvæg hjá okkur öllum.  

7.4 Hvert er viðhorf þitt til skóla án aðgreiningar? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að foreldrar virtust ekki hafa trú á 

hugmyndarfræðina um skóla án aðgreiningar. Að þeirra mati fengu börn með námserfiðleika 
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ekki jöfn tækifæri í skóla án aðgreiningar eins og börn sem ekki væru með námserfiðleika. 

Þeir upplifðu að ekki væri hægt að koma til móts við þarfir barna þeirra þrátt fyrir að skóli án 

aðgreiningar ætti að vera fyrir öll börn. Skóli án aðgreiningar á að byggja á virðingu við 

fjölbreytileika og þátttöku allra nemenda. Samkvæmt stefnunni eiga allir skólar að taka við 

öllum börnum og vinna markvisst að velferð þeirra með áherslu á að allir nemendur séu 

jafnir þátttakendur í leik og starfi og sé unnið markvisst að velferð nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 Foreldrarnir voru sammála því að menntakerfið virkaði ekki heldur væru það 

kennarar og annað starfsfólk sem vinni í menntakerfinu sem virkaði. Með þessu voru þeir að 

benda á kennara og starfsmenn skólans sem væru tilbúnir til að leggja meira á sig en það 

sem er ætlast til af þeim. Það kom fram hjá öllum foreldrunum að til þess að skóli án 

aðgreiningar gæti verið fyrir alla þyrfti að setja meira fjármagn í skólana og hætta að stimpla 

börnin eftir einhverjum viðmiðum til þess að þau uppfylli einhverjar greiningar svo að skólinn 

fái einhverja ákveðna upphæð með því barni. Það gengur ekki því til eru börn sem uppfylla 

ekki þessu viðmið en þurfa samt aðstoð en fá hana ekki vegna fjárskorts. Í þannig skólakerfi 

fá börn með námserfiðleika ekki tækifæri til að sýna sína styrkleika því að þau passa ekki inn í 

menntakerfið eins og þau eru. Þessi upplifun foreldranna er ekki í samræmi við 

menntastefnuna um skóla án aðgreiningar en þar segir að allir skólar eigi að mennta börn og 

huga að velferð þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Menntastefnan skóli 

án aðgreiningar er sú stefna sem er ríkjandi í okkar samfélagi í dag. Misjafnar skoðanir eru á 

stefnunni og vilja sumir meina að hún sé byggð á mannréttindum, jafnrétti og virðingu fyrir 

fjölbreytileikanum. Meðan aðrir vilja meina að skóli án aðgreiningar sé einhvers konar 

tískubylgja sem eigi sér enga stoð í raunveruleikanum þar sem hún sé byggð á siðferðilegum 

gildum og því sem fólk telji vera pólitískt rétt hverju sinni (Allan, 2008).  

 Foreldrarnir voru sammála um að það vantaði fleira fagfólk inn í skólana sem þekkti 

til í málefnum barna með námserfiðleika og gæti veitt fræðslu og ráðlagt foreldrum. Með því 

væri verið að færa þjónustuna nær barninu og foreldrum. Það er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar þeirra Jóhönnu Karlsdóttur og Hafdísari Guðjónsdóttur (2010) þar kom fram að 

þarfir nemenda með hegðunarvanda og fjölþætta greiningu væru of flóknar fyrir kennara að 

sinna inni í almennum bekk, og þyrftu þeir nemendur að fá sérkennslu hjá fagfólki með 

sérþekkingu á málefnum barna. Í Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, nr. 

585/2010 kemur fram að það sé mikilvægt að veita nemendum með sérþarfir þann stuðning 



63 

sem þeir þurfi með aðstoð fagfólks með sérþekkingu á málefni þeirra og réttindum. Einnig 

þurfa þessir fagaðilar að veita kennurum stuðning og fræðslu til að þeir geta komið til móts 

við fjölþættan vanda nemanda.  

 Út frá heildarniðurstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að menntakerfið sé í 

ákveðinni mótsögn við lagarammann sem starfsfólk skólans á að vinna eftir. Ef litið er á 

þróun skólalöggjafar má segja að skólinn hefur í raun aldrei mætt þörfum barna með 

námserfiðleika. Með grunnskólalögunum sem eru í  gildi í dag er tekið fram að þau börn 

„sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra 

örðugleika og/eða fötlunar eiga rétt á stuðningi í námi“.  Þrátt fyrir að það sé tekið fram í 

núgildandi lögum og það sé ríkjandi menntastefna skóli án aðgreiningar í dag mætti spyrja er 

verið að fylgja þess eftir?. Fá börn með námserfiðleika þá þjónustu og stuðning sem að þau 

eiga rétt á í skóla án aðgreingar?.  

 Það er greinilegt að það eru kennarar og starfsmenn í skólanum sem virka í 

menntakerfinu, en sjálft menntakerfið virkar ekki. Erfitt er að hugsa til þess að hægt væri að 

aðstoða börn með námserfiðleika ef að meira fjármagn færi inn í skólana. Þá gætu kennarar 

og starfmenn skólans nýtt sér það með því að leita lausna og úrræða, eins og til dæmis 

stuðning inn í bekk.  

 Því má segja að niðurstöðurnar séu ákveðið ákall til stjórnvalda um að bregðast við 

þessum vanda með því að auka fjármagn til skólanna svo þeir geti unnið út frá núgildandi 

skólastefnu um skóla án aðgreiningar. 
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8 Lokaorð 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að kanna upplifun og reynslu foreldra barna með 

námserfiðleika á þeim stuðningi börn þeirra fá í grunnskóla. Með því að skoða upplifun 

foreldra barna með námserfiðleika af stuðning í skólum má öðlast nánari innsýn inn í 

reynsluheim þeirra og barna þeirra á skólakerfinu. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru um margt líkar niðurstöðum erlendra 

rannsókna sem gerðar hafa verið um efnið sem bendir til að þær geti einnig átt við á Íslandi. 

Ef litið er á niðurstöðurnar í heild má sjá að foreldrarnir voru almennt á móti heimanámi. 

Allir virtust þeir á einhverjum tímapunkti í grunnskólagöngu barna sinnahafa þurft að berjast 

fyrir réttindum þeirra, finna leiðir og benda kennurunum á þær. Þeir upplifðu með því að 

berja í borðið hafi loksins verið hlustað á þá og eitthvað gert í málum barna þeirra. Almennt 

sögðu þeir að hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar virkaði ekki eins og hún ætti að 

gera og fengu því börn með námserfiðleika ekki sömu tækifæri og þau börn sem væru ekki 

með námserfiðleika. Einnig voru foreldrarnir sammála um að menntakerfið virkaði ekki 

heldur væru það einstaklingarnir sem vinna í menntakerfinu sem virkuðu og væru tilbúnir að 

leggja meira á sig en starfslýsingin þeirra segir til um.  

 Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að upplýsinga var aflað frá foreldrum sem 

voru reiðubúnir að deila reynslu sinni og upplifun á þeirri áskorun sem það er að eiga barn 

með námserfiðleika. Hafa ber í huga að talað var við fáa þátttakendur í rannsókninni svo ekki 

er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. Engu að síður má ætla að staðan sé sú sama í öðrum 

grunnskólum á sama skólastigi.    

 Vonast er til að rannsóknin stuðli að opnari umræðu í samfélaginu um hvað 

menntakerfið er einsleitt og sé í raun að bregðast börnum með námserfiðleika. Vonandi 

verður þessi rannsókn kveikjan að fleiri rannsóknum um líðan barna með námserfiðleika í 

grunnskólum, ekki síst hvað varðar þátttöku og getu þeirra í eigin málum.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýnda að nauðsynlegt er að skoða menntakerfið frá 

grunni með það í huga hvernig er hægt að koma til móts við þarfir hvers og eins nemenda. 

Fróðlegt væri að rannsaka frekar upplifun foreldra á heimanámi og þá með stærra úrtaki 

foreldra en gert var í þessari rannsókn. Þá er áhugavert að rannsaka frekar þann baráttuvilja 
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sem einkennir þá foreldra sem þátt tóku í rannsókninni, þá með sérstakri áherslu á hvort 

munur sé á stuðningi fyrir börn með námserfiðleika sem eiga foreldra sem láta í sér heyra 

eða börn með námserfiðleika sem láta ekki í sér heyra.  
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