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Útdráttur	

Í	 ritgerðinni	 er	 fjallað	 um	 fjölgun	 greininga	 á	 ýmsum	 röskunum	 hjá	 nemendum	

samkvæmt	 læknisfræðilegu	 greiningarkerfi	 og	 sjúkdómavæðingu	 á	 mannlegum	

eiginleikum.	Fjallað	er	um	stefnuna	 skóla	án	aðgreiningar	og	hvort	hægt	 sé	að	útfæra	

hana	á	annan	hátt,	til	að	koma	betur	til	móts	við	þarfir	allra	nemenda.	Að	auki	er	gerð	

grein	 fyrir	 mikilvægi	 þess	 að	 breyta	 nálgun	 á	 nemendur	 sem	 glíma	 við	 náms-	 og	

hegðunarerfiðleika	 og	 mikilvægi	 þess	 að	 beita	 heildrænni	 nálgun	 í	 aðstoð	 við	 þessa	

nemendur.	 Stuðst	 er	 við	 ritrýndar	 greinar	 og	 rannsóknir,	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 á	

nemendum,	 sem	 hafa	 fengið	 greiningu	 og	 fjölskyldum	 þeirra.	 Einnig	 er	 stuðst	 við	

opinberar	 skýrslur	 og	 bækur	 sem	 ritaðar	 hafa	 verið	 um	 efnið.	 Helstu	 niðurstöður	

ritgerðarinna	sýna	að	nær	einvörðungu	er	stuðst	við	 læknisfræðileg	greiningarkerfi	við	

greiningar	á	nemendum	sem	glíma	við	náms-	og	hegðunarerfiðleika.	Niðurstöður	sýna	

jafnframt	að	um	kerfislægan	vanda	getur	verið	að	ræða		í	skólakerfinu,	sem	felst	í	því	að	

formlegra	greininga	samkvæmt	læknisfræðilegu	greiningarkerfi	er	krafist,	til	að	unnt	sé	

að	 veita	þessum	nemendum	aðstoð.	Af	þessum	niðurstöðum	má	draga	þá	 ályktun	að	

fleiri	nemendur	fá	greiningar	samkvæmt	læknisfræðilegu	greiningarkerfi,	vegna	þess	að	

ekki	 er	 tekið	 nægjanlegt	 tillit	 til	 sálfélagslegra	 þátta	 hjá	 þeim,	 þegar	 verið	 er	 að	 veita	

þeim	aðstoð	vegna	náms-	og	hegðunarerfiðleika.		Vegna	þessa	er		mikilvægt	að	farið	sé	

að	 taka	 heildstætt	 á	málum	nemenda	 sem	glíma	 við	 náms-	 og	 hegðunarerfiðleika,	 og	

skoða	 samspil	 persónulegra,	 fjölskyldu	 og	 félagslegra	 þátta	 með	 aðstoð	

skólafélagsráðgjafa	og	reyna	þannig	að	stuðla	að	aukinni	velferð	og	vellíðan	nemenda	í	

námi.					
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1 	Inngangur	
Greiningum	á	ýmsum	röskunum	hjá	nemendum	hefur	fjölgað	hér	á	landi.	Ekki	eru	allir	á	eitt	

sáttir	um	þessa	þróun	og	sjúkdómsnálgun	á	nemendum.	Rannsóknarspurningin	sem	 leitast	

verður	 við	 að	 svara	 er	 hvað	orsakar	 aukningu	 á	 greiningum	á	 nemendum	og	hvort	 að	 um	

kerfislægan	vanda	sé	að	ræða	sem	stuðlar	að	því	að	fleiri	nemendur	fá	greiningar	en	þörf	er	

á.	Í	kafla	2	verður	fjallað	verður	um	þroska	barna	og	unglinga	og	hvernig	góð	tengslamyndun	

hjá	börnum	við	foreldra	strax	í	frumbernsku	getur	haft	áhrif	á	líðan	þeirra	og	velferð	í	námi.	

Auk	 þess	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 hvert	 hlutverk	 samfélags	 og	 skóla	 er	 í	 að	 efla	 þroska	 og	

velferð	barna	og	unglinga.	Í	kafla	3		er	umfjöllun	um	alþjóðleg	greiningarkerfi	sem	eru	notuð	

við	greiningar	á	nemendum	sem	eiga	við	hegðunar-	og	námserfiðleika	að	etja	og	veikleika	

þeirra.	 Sérstaklega	 er	 fjallað	 um	 nemendur	 sem	 eru	 greindir	 með	 ADHD	 og	

hegðunarörðugleika.	 Auk	 þess	 er	 gerð	 grein	 fyrir	 gagnrýni	 á	 sjúkdómsnálgunina	 og	

skilgreiningu	 á	 röskunum	 út	 frá	 félagslegu	 sjónarhorni	 gerð	 skil.	 Í	 kafla	 4	 	 er	 fjallað	 um	

stefnuna	 skóla	 án	 aðgreiningar	 og	 sérkennslu.	 Einnig	 er	 fjallað	 um	 hvort	 að	 stefnan	 og	

sérkennsla	sé	að	koma	nemendum	sem	eiga	við	námserfiðleika	að	etja	og	 fá	greiningar	að	

gagni.	Þar	á	eftir	er	gerð	grein	 fyrir	hugmyndum	um	hvernig	hugsanlega	sé	betur	hægt	að	

koma	til	móts	við	þarfir	allra	nemenda.	 Í	kafla	5	eru	niðurstöður	settar	fram,	þær	ræddar	 í	

ljósi	fræðanna	og	nokkrar	ályktanir	af	þeim	dregnar	um	stefnumótandi	atriði	til	framtíðar.	
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2 Þroski	barna	og	unglinga	
Umhverfi	 og	 aðstæður	 barna	 og	 unglinga	 geta	 haft	 áhrif	 á	 þroska	 þeirra	 og	 velferð.	 Hér	

verður	fjallað	nánar	um	þessi	áhrif	og	hvernig	aðstæður	í	lífi	barna	bæði	heimafyrir	og	í	skóla	

og	í	nánasta	umhverfi	geta	haft	áhrif	á	velferð	þeirra	og	farsælt	líf.		

2.1 Mikilvægi	tengslamyndunar	

Fræðimaðurinn	 Urie	 Brofenbrenner	 (1979)	 setti	 fram	 vistfræðikenningu	 með	 það	 að	

markmiði	að	gera	grein	fyrir	því	samspili	sem	á	sér	stað	á	milli	umhverfis	og	einstaklings	og	

hvernig	 það	 hefur	 	 áhrif	 á	 þroska	 einstaklingsins.	 Í	 umhverfinu	 gætir	 áhrifa	 frá	 foreldrum,	

skóla	og	samfélagi.	Samskipti	milli	einstaklings	og	umhverfis	eru	 í	 raun	drifkraftur	þroskans	

hjá	 einstaklingnum.	 Til	 þess	 að	 samskiptin	 geti	 stuðlað	 að	 jákvæðri	 aðlögun	 í	 þroska	

einstaklingsins	 þá	 verða	 þau	 að	 byggja	 á	 góðum	 tengslum,	 hvatningu,	 hlýju	 og	 leiðsögn	

(Brofenbrenner,1979).	

Sæunn	Kjartansdóttir	 (2011)	bendir	á	að	 fyrstu	tvö	árin	 í	 lífi	barna	er	 lagður	grunnur	að	

sjálfsmynd	þeirra	og	reynsla	þeirra	á	þessu	tímabili	hefur	bein	áhrif	á	það	hvernig	heili	þeirra	

og	taugakerfi	mótast.	Foreldrar	hafa	bein	áhrif	á	þessa	þróun	hjá	börnum	með	því	að	skapa	

örugg	tengsl	við	þau	og	hlusta	á	þau	og	koma	til	móts	við	þarfir	þeirra.	Þegar	barn	grætur	

sárum	gráti	og	það	er	huggað	af	foreldri	eða	öðrum	uppalanda	sem	barnið	treystir	er	stutt	

við	 taugakerfi	 þess	 og	 grunnur	 lagður	 að	 streitustjórnun	 hjá	 barninu.	 Samtímis	 er	 vöxtur	

örvaður	 á	 þeim	 hluta	 heilans	 sem	 framkallar	 tilfinningar.	 Þessi	 hluta	 heilans	 hefur	 einnig	

taumhald	á	hvötum	og	hefur	áhrif	á	færni	í	félagslegum	samskiptum.	Börn	sem	ná	að	mynda	

örugg	tengsl	við	foreldra	sína	eða	annan	nákominn	aðila	eru	líklegri	til	að	ná	að	mynda	sterka	

sjálfsmynd	og	geta	tileinkað	sér	þá	færni,	að	setja	sig	í	spor	annarra	og	finna	til	samkenndar	

með	 öðrum	 einstaklingum.	 Sú	 hæfni	 gerir	 þeim	 kleift	 að	 takast	 á	 við	 lífið	 og	 öllu	 því	 sem	

fylgir,	 gerir	 þau	einnig	 færari	 í	 félagslegum	 samskiptum	og	 eykur	 líkur	 á	 að	þau	 geti	 borið	

skynbragð	á	að	velja	það	sem	þeim	er	fyrir	bestu	í	lífinu.		

Þegar	nemendur	glíma	við	námserfiðleika	getur	stuðningur	frá	foreldrum	haft	mikil	áhrif	á	

þrautseygju	þeirra.	Í	nýlegri	rannsókn	Sigrúnar	Harðardóttur,sem	hafði	það	að	markmiði	að	

varpa	ljósi	á,	hvað	stuðlað	geti	að	seiglu	meðal	nemenda	sem	eiga	við	námserfiðleika	að	etja	
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kemur	fram	að	nemendur	telja		afar	mikilvægt	að	þeir	njóti	stuðnings	og	umhyggju	foreldra	

eða	 umönnunaraðila	 sem	 láti	 þeim	 líða	 eins	 og	 þeir	 séu	 einhvers	 virði	 og	 styðji	 þar	með	

einnig	við	 seiglu	þeirra.	Að	auki	kemur	 fram	að	nemendur	 telja	 stuðning	og	góð	 tengsl	við	

kennara	skipta	miklu	máli	 í	námi	sínu	(Sigrún	Harðardóttir,	Sigrún	Júlíusdóttir	og	Halldór	S.	

Guðmundsson,	2015).	

2.2 Samfélagsleg	ábyrgð	og	skóli	

Skólinn	hefur	mikilvægu	hlutverki	að	gegna	í	þroska	barna.	Margalit	(2012)	bendir	á	að	út	frá	

vistfræðikenningunni	 skipi	 skólinn	 veigamikinn	 sess	 í	 að	 finna	 þau	 börn	 sem	 ekki	 búa	 við	

traust	 örugg	 tengsl	 heima	 fyrir	 og	 veita	 þeim	 umhyggju	 og	 hlýju	 og	 aðstoða	 þau	 við	

félagslega	aðlögun	til	að	þeim	megi	farnast	betur	í	námi	og	leik.	

	Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 þá	 virðist	 sem	 þau	 börn	 sem	 ná	 að	 mynda	 örugg	

tengslamynstur	hafa	sterkari	sjálfsmynd	og	virðast	 í	betra	tilfinningalegu	 jafnvægi.	Þau	búa	

jafnframt	yfir	meiri	seiglu	og	frumkvæði,	betri	félagsfærni	og	einbeitingu	og	fá	hlýrra	viðmót	

frá	kennurum	heldur	en	þau	börn	sem	búa	við	óörugg	tengslamynstur.	 	Þau	börn	sem	búa	

við	óörugg	tengslamynstur	 lenda	oftar	 í	að	vera	gerendur	eða	þolendur	 í	einelti,	þau	þykja	

fýlugjörn	og	erfið	og	fá	stífara	viðmót	frá	kennurum	(Sæunn	Kjartansdóttir,	2011).	

Hjálp	sem	veitt	er	nemendum	í	skóla	sem	eiga	við	náms-	og	hegðunarörðugleika	að	etja		

getur	verið	af	margvíslegum	toga.	Bent	hefur	verið	á	að	mikilvægt	sé	að	rannsaka		hvort	að	

sú	hjálp	sem	nemendum	er	veitt,	sem	er	til	dæmis	í	formi	sérkennsla,	sé	að	koma	til	móts	við	

þarfir	þeirra.	Ólafur	Páll	Jónsson	(2016)	bendir	á	að	í	skóla	fái	nemendur	hjálp	við	að	öðlast	

menntun,	þroskast	og	efla	félagsleg	tengsl.	Hann	bendir	á	að	eftir	því	sem	þörfin	fyrir	aðstoð	

verði	 augljósari	 hjá	 nemendum	 þá	 sé	 meiri	 hætta	 á	 að	 eðlileg	 hjálp	 snúist	 upp	 í	 óþarfa	

hjálpsemi	sem	túlka	megi	sem	ráðríki	en	hann	telur	að	hvoru	tveggja	geti	grafið	á	ákveðinn	

hátt	undan	góðu	lífi.	Hann	telur	að	óþarfa	hjálp	geti	grafið	undan	hæfileikum	nemenda	til	að	

spreyta	sig	sjálfir	á	þeim	fjölmörgu	verkefnum	sem	verða	á	vegi	nemenda	 í	 framtíðinni.	Að	

hans	 mati	 getur	 ráðríki	 	 dregið	 úr	 getu	 nemenda	 til	 að	 setja	 sér	 sín	 eigin	 markmið	 og	

jafnframt	að	lítið	sé	gert	úr	dómgreind	þeirra	um	hvað	sé	æskilegt	og	hvað	ekki.	

Stuðningur	við	nemendur	með	námserfiðleika	hér	á	landi	hefur	að	stærstum	hluta	verið	

fólgin	 í	 sérkennslu.	 Tilgangur	 sérkennslunnar	 hefur	 verið	 að	 aðstoða	 nemendur	 sem	 lakar	

standa	við	að	ná	settum	almennum	viðmiðum	í	námsskrá.	En	til	þess	að	fá	sérkennslu	hafa	

nemendur	 þurft	 að	 fá	 sjúkdómsgreiningu	 (Sigrún	 Harðardóttir,	 2015).	 Í	 skýrslu	 skóla-	 og	
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frístundaráðs	 Reykjavíkurborgar	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar	 og	 sérstakan	 stuðning	 við	

nemendur	í	grunnskólum	(2012)	kemur	fram	að	mörg	lönd	í	Evrópu	virðast	vera	að	hverfa	frá	

mati	sem	tengist	sjúkdómsgreiningum	á	nemendum	og	taka	þess	í	stað	upp	breyttar	aðferðir	

í	kennslu.	Svo	virðis	sem	verið	sé	að	hverfa	frá	flokkun	sérþarfa	yfir	 í	að	skilgreina	stuðning	

sem	nemandi	 hefur	 þörf	 fyrir.	 Áherslan	 virðist	 hafa	 færst	 frá	 því	 að	 líta	 á	 sérkennslu	 sem	

sérstaka	kennslu	yfir	í	að	líta	á	hana	sem	hluta	af	almennri	kennslu.	Nánar	verður	fjallað	um		

sérkennslu	í	kafla	4.2	

Bent	hefur	verið	á	að	það	sé	umhugsunarvert,	að	á	þeim	tímum	sem	við	lifum	á	í	dag	skuli	

ekki	heyrast	hærra	í	efasemdarröddum	um	ágæti	þess	að	eftirláta	stofnunum	uppeldi	barna	

okkar.	 Ekki	 hvað	 síst	 þegar	 við	 blasir	 að	 sá	 hópur	 barna	 og	 unglinga	 sem	 líður	 illa	 fer	 ört	

stækkandi.	 Agavandamál	 verða	 fyrirferðarmeiri	 í	 skólum	 og	 biðlistar	 lengjast	 á	 barna-	 og	

unglingageðdeild	 vegna	 barna	 og	 unglinga	 sem	 þjást	 af:	 kvíða,	 þunglyndi,	 átröskunum,	

skapofsköstum,	hömluleysi,	 árásargirni,	 einelti,	 ofvirkni,	 athyglisbresti	 og	neyslu	 áfengis	og	

fíkniefna.	 Þegar	 rætt	 er	 um	 forvarnir	 og	 unglinga	 er	 oftast	 talað	 um	 mikilvægi	 þess	 að	

foreldrar	verji	meiri	tíma	með	unglingunum	til	að	draga	úr	líkum	á	því	að	þau	fari	útí	neyslu	

áfengis	og	fíkniefna	(Sæunn	Kjartansdóttir,2011).	

Sæunn	Kjartansdóttir(2011)	telur	það	vera	samfélagslega	ábyrgð	að	hlúa	að	börnum	og	

foreldrum.	Hún	telur	að	engin	forvörn	sé	jafn	öflug	og	stuðningur	við	foreldra.	Hún	telur	að	

barn	sem	sé	heima	hjá	móður	sem	er	þunglynd,	kvíðin	eða	óhamingjusöm	þjáist	barnið	ekki	

síður	en	móðirin.	Hún	telur	að	strax	á	meðgöngu	þurfi	að	skima	fyrir	áhættuþáttum	eins	og;	

þunglyndi,	 lágu	sjálfsmati,	 vanrækslu	eða	ofbeldi	 í	upprunafjölskyldu,	 rofnum	tengslum	við	

foreldra,	 félagslegri	 einangrun,	 bágri	 fjárhagsstöðu,	 ungum	 aldri	 og	 einelti.	 Rétt	 inngrip	 á	

fyrstu	 stigum	meðgöngu	 af	 færu	 fagfólki	 geta	 skipt	 sköpum	 um	 líðan	 móður	 og	 myndun	

tengsla	milli	hennar	og	barns.	

Í	þessum	kafla	hefur	verið	fjallað	um	hvernig	bæði		heimili,	skóli	og	samfélagið		geta	haft	

áhrif	 á	 þroska	 og	 velferð	 nemenda.	 Þegar	 nemandi	 fellur	 ekki	 inn	 í	 það	 sem	 telst	 vera	

normalt	 inn	 í	 skólanum	 og	 sýnir	 ekki	 eðlilega	 framvindu	 í	 námi	 er	 nemandinn	 sendur	 í	

greiningu,	 en	 nánar	 er	 fjallað	 um	 helstu	 sjúkdómsflokkunarkerfi,	 sem	 stuðst	 er	 við	 þegar	

börn	eru	greind	með	námserfiðleika	eða	aðrar	raskanir	í	næsta	kafla.		
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3 Alþjóðleg	greiningarkerfi	og	veikleikar	þeirra		
Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 þau	 greiningarkerfi	 sem	 notast	 er	 við	 í	 skólum	 í	 dag	 	 og	

veikleika	 þeirra.	 Sérstaklega	 er	 fjallað	 um	 nemendur	 sem	 fá	 greiningu	 með	 ADHD	 og	

hegðunarörðugleika.	Þar	á	eftir	er	fjallað	um	skoðun	sumra	fræðimanna	að	flýta	sér	hægt	við	

formlegar	greiningar	á	nemendum.	Að	síðustu	er	fjallað	um	gagnrýni	á	sjúkdómsnálgunina	og	

skilgreiningu	á	röskunum	út	frá	félagslegu	sjónarhorni.	

3.1 Tilgangur	greininga	og	veikleikar	þeirra	
Þau	 greiningarkerfi	 sem	 stuðst	 er	 við	 í	 dag	 við	 greiningar	 á	 börnum	 í	 grunn-	 og	

framhaldsskólum	 eru	 alþjóðlega	 viðurkennd	 flokkunarkerfi	 og	 nefnast	 þau	 DSM-V	 sem	

bandarísku	 geðlæknasamtökin	 hafa	 sett	 fram	 og	 ICD-10	 sem	

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	hefur	sett	fram.	Kerfin	eru	talin	vera	sambærileg,	að	flestu	

leyti.	 Samkvæmt	 greiningarkerfunum	 verður	 að	 ganga	 úr	 skugga	 um	 að	 námserfiðleikar	

nemenda	 stafi	 ekki	 af	 umhverfisþáttum,	 lélegri	 kennslu,	 slæmum	 uppeldisaðstæðum	 eða	

tilfinningalegum	 eða	 geðrænum	 þáttum	 þegar	 þeir	 eru	 greindir	 (American	 Psychiatric	

Association,	2000;	Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,	2004).	Niðurstöður	greiningarvinnu	eru	

síðan	 settar	 fram	 í	 samræmi	 við	 greiningarkerfin.	 Bæði	 kerfin	 byggja	 á	 alþjóðlegu	

samkomulagi	 um	 hvað	 telst	 vera	 sjúkdómur	 en	 slíkt	 samkomulag	 getur	 verið	 breytilegt	 í	

tíma.	

	Fræðimennirnir	 Gretar	 L.	 Marinósson	 og	 Kristín	 Þ.	 Magnúsdóttir	 (2016)	 benda	 á	 að	

greiningar	á	börnum	geta	verið	margskonar	og	þær	geta	haft	fleiri	en	einn	tilgang.	Greining	

getur	byggt	á	greindarprófi	eða	þroskamati	en	hún	getur	 líka	 falið	 í	 sér	annars	konar	mat.	

Greiningu	getur	verið	beitt	 til	 lýsingar	á	námshegðunar-	og	 tilfinningavanda	nemenda.	Hér		

er	um	að	ræða	lýsingu	á	atferli	við	tilteknar	aðstæður,	en	það	má	gefa	sér	að	aðstæður	í	lífi	

nemenda	geti	breyst	mjög	hratt	og	því	er	varhugavert	að	líta	svo	á	að	þessar	greiningar	gefi	

rétta	mynd	þegar	til	 lengri	tíma	er	 litið.	Þá	getur	greiningu	einnig	verið	beitt	til	 flokkunar	á	

nemandum	 þar	 sem	 notast	 er	 við	 greindarpróf	 og	 alþjóðleg	 og	 tölfræðileg	 viðmið.	 Þessi	

greining	sker	úr	um	það	hvort	niðurstöðunni	fylgi	fjármagn	í	skóla	eða	ekki	og	hefur	oftar	en	

ekki	í	för	með	sér	stimplun	fyrir	nemandann.	Greiningu	getur	einnig	verið	beitt	til	skýringar	á	
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erfiðleikum	í	námi	með	aðstoð	utanaðkomandi	sérfræðinga	og	kennara.	Þá	er	reynt	að	meta	

undirliggjandi	 þætti	 eins	 og	málfarslega	 færni,	 verklega	 færni,	 samskipti	 og	 fjölskylduhagir	

eru	 einnig	 oft	 skoðaðir	 en	 sjaldgæft	 er	 að	 skýringa	 sé	 leitað	 í	 tilhögun	 kennslu.	 Greiningu		

getur	einnig	verið	beitt	til	að	leggja	grunn	að	kennslu	og	þjálfun	nemenda.	Síðast	en	ekki	síst		

getur	 greiningu	 verið	 beitt	 til	 að	 veita	 réttindi	 eða	 aðrar	 bjargir	 sem	 eru	 hluti	 af	

stuðningskerfi	skólans.		

Eins	og	sjá	má	af	ofangreindu	eru	greiningar	af	ýmsum	toga	og	notaðar	 í	mismunandi	

tilgangi	og	geta	komið	nemandanum	að	gagni.	 	 Í	samtali	þeirra	Gretars	L.	Marinóssonar	og	

Kristínar	 Þ.	Magnúsdóttur	 við	Hrund	 Logadóttur	 kemur	 fram	að	 algengustu	 greiningarheiti	

meðal	nemenda	í	skólum	í	Reykjavík	eru	annars	vegar	sértækur	og	almennur	vandi	en	undir	

það	 flokkast:	 lestrar-og	 stærðfræðierfiðleikar,	 málþroskaraskanir	 og	 ADHD,	 annar	

hegðunarvandi	 og	 röskun	 á	 hreyfifærni.	 Hins	 vegar	 er	 um	 að	 ræða	 fatlanir	 svo	 sem:	

einhverfu,	 alvarlega	 málhömlun,	 skynhamlanir,	 þroskahömlun,	 geðröskun	 og	 langveiki		

(Gretar	L.	Marinósson	og	Kritín	Þ.	Magnúsdóttir,	2016).	

	 Ýmsir	 fræðimenn	hafa	bent	á	að	veikleikar	þessara	alþjóðlegu	greiningarkerfa	 felist	

einkum	 í	 því	 að	 of	 margir	 nemendur	 séu	 greindir	 sem	 sjúklingar	 vegna	 þess	 að	 nær	

einvörðungu	sé	horft	 til	 líffræðilegra	þátta	við	greiningar.	Einnig	benda	sumir	 fræðimenn	á	

skort	 á	 heildarsýn	 þegar	 verið	 sé	 að	 greina	 námserfiðleika	 hjá	 nemendum.	Að	mati	 þeirra	

Gretars	 L.	Marinóssonar	og	Dóru	S.	Bjarnason	 (2016)	er	enn	þann	dag	 í	dag	 stuðst	við	hið	

læknisfræðilega	 líkan	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 aðstoða	 börn	 í	 grunnskóla	 með	 fatlanir	 og	

sérþarfir.	Skólinn	er	sniðinn	fyrir	það	sem	telst	„normal“	eða	eðlilegt		og	þeir	nemendur	sem	

ekki	falla	inn	í	„normal“	flokkinn	fá	þá	greiningu	og	fá	í	framhaldinu	sérstaka	kennslu	eða	eru	

færðir	í	aðra	skóla	til	að	reyna	að	færa	þá	nær	því	sem	kallað	er	„normal“.	Markmiðið	segja	

þau	vera	að	bæta	alla	nemendur	og	auka	hæfni	þeirra		

Hrefna	Ólafsdóttir	(2006)	bendir	á	að	veikleikar	þessara	alþjóðlegu	greiningarkerfa	felist	

einkum	í	því	að	andlegu	og	félagslegu	þættirnir	séu	ekki	nægjanlega	vel	útskýrðir.	Sú	hætta	

er	 því	 fyrir	 hendi	 að	 	 einkennin	 séu	 að	 mestu	 leyti	 skoðuð	 út	 frá	 líffræðilegum	 þáttum.	

Hrefna	 telur	 jafnframt	 að	 annar	 veikleiki	 sem	 vert	 sé	 að	 benda	 á	 felist	 í	 að	 í	

greiningarkerfunum	 skortir	 heildarsýn	 þegar	 horft	 er	 til	 hvað	 er	 að	 orsaka	 vandann	 og	

hvernig	hægt	er	að	finna	lausn	hans.	Þetta	á	ekki	hvað	síst	við	við	um	nemendur	sem	eru	að	

kljást	 við	 geðrænana	 vanda.	 Til	 að	 skilja	 vanda	 þessar	 nemenda	 er	 mjög	 mikilvægt	 að	

nánasta	umhverfi	þeirra	sé	skoðað	og	þar	skipta	heimili	og	skóli	miklu	máli.	Ekki	ber	að	líta	
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svo	á	að	orsakanna	sé	eingöngu	að	leita	á	þessum	stöðum	heldur	hitt	að	vegna	þroska	síns	

eru	nemendur	mjög	háðir	bæði	heimili	og	skóla	og	aðstæðum	þar.	Auk	þess	telur	Hrefna	að	

leiða	megi	líkum	að	því	að	hluti	vandans	liggi	í	öðrum	eða	báðum	þessum	kerfum	og	því	er	

mjög	mikilvægt	 	að	horfa	til	þeirra	beggja	þegar	reynt	er	að	finna	lausn	á	málum	nemenda	

með	vanda.	

Aðrir	 fræðimenn	hafa	bent	á	að	alþjóðlegu	greiningarkerfin	geri	það	að	verkum	að	of	

margir	 nemendur	 séu	 greindir	 með	 geðraskanir.	 Steindór	 J.	 Erlingsson	 (2011)	 telur	 að	

greiningarkerfin	sem	stuðst	er	við	í	dag	í	skólum	við	greiningar	á	börnum	og	unglingum	hér	á	

landi	hafa	haft	það	í	för	með	sér	að	fleiri	börn	og	unglingar	eru	greind	með	geðraskanir	og	

þar	 af	 leiðandi	 meðhöndlaðir	 eins	 og	 sjúklingar.	 Hann	 telur	 að	 fjöldi	 greininga	 hafi	 verið	

umfram	 það	 sem	 eðlilegt	 getur	 talist.	 Í	 framhaldinu	 hafa	 lyfjafyrirtækin	 nýtt	 sér	 þessar	

greiningar	 í	 formi	gríðarlegrar	aukningar	á	ávísun	geðlyfja	 til	barna	og	unglinga.	Hann	telur	

ástæðu	 þess	 að	 svo	 mikið	 er	 stuðst	 við	 líffræðilega	 skýringu	 á	 geðröskunum	 liggja	

væntanlega	 í	þeirri	 formfestu	og	niðurnjörvun	 sem	greiningarkerfi	býður	upp	á.	 Einnig	eru	

gífurlegir	hagsmunir	í	húfi	fyrir	skóla	og	lyfjafyrirtæki	að	hans	mati.	Steindór	telur	mikilvægt		

fyrir	 fagstétt	 eins	 og	 félagsráðgjafa	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 þeim	 annmörkum	 sem	

greiningarkerfin	fela	í	sér	og	einnig	ekki	síst	það	að	lítið	er	vitað	um	virkni,	aukaverkanir	og	

langtímaáhrif	geðlyfja.	Það	er	mikið	í	húfi	fyrir	framtíð	barna	og	unglinga	og	möguleika	þeirra	

til	heilbrigðs	 lífs	að	mati	Steindórs.	Hann	telur	að	rödd	barna	og	unglinga	sem	fá	greiningu	

verði	að	fá	að	heyrast.		

Veikleikar	 greiningarkerfanna	 geta	 einnig	 falist	 í	 að	 ekki	 er	 tekið	 nægjanlegt	 tillit	 til	

sálfélagslegra	þátta	eins	og	áður	hefur	komið	fram.	Í	rannsókn	Sigrúnar	Harðardóttur	(2015)	

kemur	fram	að	sumir	af	þeim	nemendum	sem	áttu	við	námsvanda	að	etja	upplifðu	það	sem	

óréttlæti	 og	mismunun	gagnvart	 sér	 að	þurfa	 að	 fá	 formlega	 greiningu	 til	 að	 fá	 aðstoð	og	

hjálp	innan	skólans.	Í	kjölfar	greiningar	voru	þau	síðan	tekin	út	úr	tímum	með	sínum	bekk	til	

að	fara	í	sérkennslu.	Þessu	til	stuðnings	er	hægt	er	að	nefna	dæmi	um	stúlku	sem	var	tekin	úr	

stærðfræðitíma	 með	 bekknum	 sínum	 og	 sett	 í	 sérkennsluhóp	 með	 nemendum	 sem	 voru	

með	ADHD	og	þunglyndi	og	voru	miklu	verr	 staddir	en	hún	var	 sjálf.	Þetta	upplifði	 stúlkan	

sem	mjög	 óréttláta	meðferð	 sem	 skilaði	 henni	 litlu.	 Sumir	 nemendur	 upplifðu	 sérkennslu	

sem	letjandi	aðgerð	og	þeim	fannst	hún		ekki	koma	sér	að	neinu	gagni.	Aðrir	nemendur	töldu	

hins	vegar	að	sérkennslan	hefði	gagnast	þeim.	Óhætt	er	því	að	segja	að	blendnar	tilfinningar	

virðast	 vakna	 hjá	 þeim	 nemendum	 sem	 fá	 greiningar.	 Þau	 virðast	 þó	 vera	 því	 fegin	 að	 fá	
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loksins	 útskýringar	 á	 því	 hvers	 vegna	 námið	 gengur	 ekki	 sem	 skyldi	 hjá	 þeim.	 Hins	 vegar	

virðast	 þau	 úrræði	 sem	 þeim	 stendur	 til	 boða	 í	 kjölfar	 greininga	 ekki	 standa	 undir	

væntingum.	Auk	þess	sýndu	sýndu	niðurstöður	að	 í	kjölfar	greininga	sem	nemendur	höfðu	

beðið	 lengi	 eftir	 urðu	þeir	 fyrir	 vonbrigðum	með	þá	 aðstoð	 sem	þeir	 fengu	 innan	 skólans.	

Væntingar	 höfðu	 byggst	 upp	 en	 úrræði	 sem	 í	 boði	 voru	 stóðu	 ekki	 undir	 væntingum	

nemenda.	

3.2 Nemendur	með	ADHD	og	hegðunarörðugleika	

Athyglisbrestur	með	 eða	 án	 ofvirkni	 	 eða	 ADHD	 (attention	 deficit/hyperactivity	 disorder)	 í	

börnum	og	unglingum	hefur	verið	skilgreindur	sem	geðröskun	sem	felur	í	sér	að	viðkomandi	

einstaklingar	eiga	erfitt	með	að	einbeita	sér,	þeir	eru	ofvirkir	og	geta	einnig	verið	hvatvísir.	

Það	 getur	 verið	 um	 að	 ræða	 að	 einstaklingar	 hafi	 eitt	 eða	 fleiri	 af	 þessum	 einkennum.	

Einkenni	ADHD	geta	haft	mikil	áhrif	á	líf	þessarra	einstaklinga	og	einnig	lífsgæði	þeirra	(Shaw	

o.fl.,	2012).	

Nemendur	sem	greindir	eru	með	ADHD	hafa	mismunandi	þarfir.	Árið	2003	var	hrundið	

af	stað	þróunarverkefni	í	Menntaskólanum	á	Egilstöðum	til	að	reyna	að	mæta	þörfum	þessa	

hóps.	Markmiðið	 var	 að	 reyna	 að	 sporna	 við	 brotthvarfi	 úr	 skóla	 sem	 hafði	 verið	mikið	 á	

meðal	nemenda	 sem	greindir	 voru	með	ADHD.	Verkefnið	 fólst	 í	 að	 reyna	að	veita	þessum	

einstaklingum	meiri	stuðning		í	námi	og	perónulega.	Að	auki	var	lögð	áhersla	á	samstarf	við	

kennara	 og	 foreldra.	 Niðurstöður	 þessa	 þróunarverkefnis	 sýndu	 að	 þrátt	 fyrir	 sértækan	

stuðning	 og	 fræðslu	 til	 nemenda	 hafði	 það	 ekki	 mikil	 áhrif	 á	 brotthvarf	 úr	 skóla.	 Í	

framhaldinu	 var	 ákveðið	 að	 gera	 eigindlega	 rannsókn	 á	 gagnsemi	 úrræðisins.	 Niðurstöður	

þeirrar	rannsóknar	bentu	til	að	stuðningur	við	þessa	nemendur	hefði	komið	að	gagni	en	ekki	

verið	 nægjanlegur	 til	 að	 þeir	 næðu	 viðunandi	 árangri	 í	 námi.	 Nemendur	 höfðu	 allir	 átt	 í	

erfiðleikum	 með	 nám	 í	 grunnskóla	 og	 verið	 greindir	 með	 ADHD	 og	 fengið	 sérkennslu	 í	

framhaldinu.	 Nemendur	 töldu	 að	 þá	 hefði	 skort	 sjálfstraust	 þegar	 þeir	 hófu	 nám	 í	

framhaldssskóla	til	að	takast	á	við	námið.	Að	auki	töldu	þeir	að	þeir	hefðu	ekki	náð	tökum	á	

einkennum	tengdum	ADHD	sem	voru	truflandi	fyrir	þá.	 	Reynsla	foreldra	þessara	nemenda	

varðandi	 samskipti	 við	 grunnskóla	 var	mörkuð	 af	 togstreitu	 og	 baráttu	 fyrir	 þjónustu.	 Þeir	

töldu	sig	oft	á	tíðum	vera	bjarglausa	og	að	það	skorti	á	stuðning	til	þeirra	í	uppeldishlutverki	

þeirra.	 Kennarar	 töldu	 að	 þá	 skorti	 sérþekkingu	 á	 ADHD	 og	 aukið	 svigrúm	 til	 að	 sinna	

sértækum	þörfum	nemenda	í	kennslu	(Sigrún	Harðardóttir,	2015).	
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Í	rannsókn	Isaksson,	Lindqvist	og	Bergström	(2010)	þar	sem	viðhorf	foreldra	og	barna	til	

greininga,	 sérkennslu	 og	 úrræða	 í	 boði	 voru	 rannsökuð,	 kemur	 fram	 að	 bæði	 foreldrar	 og	

nemendur	voru	ekki	alltaf	 sáttir	við	niðurstöður	greininga	og	þau	úrræði	 sem	 í	boði	voru	 í		

formi	sérkennslu.	Nemendur	 töldu	að	þeir	væru	teknir	of	oft	út	úr	sínum	bekk	til	að	 fara	 í	

sérkennslu	 og	 töldu	 sig	 þá	missa	 	 af	mikilvægu	 efni	 sem	 kennarinn	 var	 að	 fara	 yfir.	 Bæði	

foreldrar	 og	 nemendur	 töldu	 að	 ekki	 væri	 næg	 samvinna	 milli	 sérkennara	 og	 almennra	

kennara.	 Í	 einhverjum	 tilfellum	 voru	 kennarar	 ekki	 sammála	 greiningum	 sem	 nemendur	

höfðu	fengið	um	ADHD	og	lesblindu	og	töldu	bæði	foreldrar	og	nemendur	sig	hafa	þurft	að	

berjast	 fyrir	 viðurkenningu	 á	 vandanum	og	 einnig	 til	 að	 fá	 viðeigandi	 kennsluúrræði	 innan	

skóla.	 Einnig	 voru	 dæmi	 þess,	 að	 foreldrar	 töldu	 að	 skólinn	 hefði	 átt	 að	 grípa	 fyrr	 inn	 í	

lestrarvanda	hjá	nemendum	til	að	fyrirbyggja	að	vandinn	yrði	stærri.	Auk	þess	þótti	nokkrum	

nemendum	erfitt	að	fá	greiningu	og	stimplun	á	sig	í	kjölfarið	og	fundu	fyrir	depurð	og	lélegu	

sjálfsáliti.	

Að	framansögðu	má	sjá	að	greiningar	og	úrræði	sem	í	boði	eru	virðast	ekki	alltaf	koma	

til	móts	við	þarfir	nemenda	sem	eiga	við	námsörðugleika	að	etja.	Algengt	er	nemendur	sem	

greindir	 eru	með	 ADHA	 séu	 einnig	 greindir	með	 hegðunarörðugleika.Hegðunarörðugleikar	

meðal	nemenda	hafa	 færst	 í	 vöxt	hin	 síðari	 ár	 að	mati	 kennara	hér	 á	 landi.	 Í	 könnun	 sem	

Reykjavíkurborg	 lét	gera	á	meðal	kennara	kom	fram	að	þeir	töldu	hegðunarvanda	vera	eitt	

stærsta	vandamál	 í	almennum	bekkjum	hjá	sér.	Kennarar	óskuðu	eftir	aðstoð,	stuðningi	og	

fjármagni	frá	stjórnendum	og	fræðsluyfirvöldum	til	að	leita	leiða	til	að	taka	á	þessum	málum	

(Reykjvíkurborg,	2007).	

Í	 nýrri	 skýrslu	 sem	 unnin	 var	 fyrir	 Skóla-	 og	 frístundaráð	 Reykjavíkurborgar	 (2017)		

kemur	 fram	 að	 131	 nemendur	 á	 yngsta,	mið	 og	 efsta	 stigi	 í	 grunnskólum	 ógni	 öryggi	 eða	

trufli	skólastarf	vegna	hegðunar-	og	atferlisvanda	í	skóla.	Viðmælendur	skýrsluhöfunda,	sem	

oftast	voru	skólastjórar	og	umsjónarfólk	sérkennslu	í	35	grunnskólum	í	Reykjavík,	töldu	að	til	

að	koma	 í	veg	 fyrir	að	vandamálið	yrði	viðvarandi	á	eldri	stigum	væri	snemmtæk	 íhlutun	á	

yngsta	stigi	afar	mikilvæg.	Þeir	töldu	einnig	að	ef	hæft	starfsfólk	væri	til	til	staðar	í	skólunum	

með	 fjölþætta	menntun	og	 bakgrunn	 sem	gæti	 tímabundið	 fjarlægt	 nemendur	 úr	 erfiðum	

aðstæðum	 væri	 hægt	 að	 minnka	 spennu	 hjá	 viðkomandi	 nemendum	 og	 minnka	 álag	 á	

kennara.	Í	skýrslunni	kemur	jafnframt	fram	að	ástæður	hegðunarvanda	hjá	nemendum	voru	

mismunandi.	Margir	skólastjóranna	töldu	að	aðstoð	við	atferli	hjá	nemendum	dyggði	 til	að	

bæta	ástandið,	en	aðrir	nefndu	að	margir	nemendur	væru	með	mismunandi	greiningar	sem	
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kölluðu	á	frekari	aðstoð	frá	hæfum	fagaðilum	til	að	aðstoða	þessa	nemendur.	Að	auki	var	um	

að	ræða	nemendur	með	geðsjúkdóma	sem	skólarnir	virtust	ekki	í	stakk	búnir	til	að	aðstoða.	Í	

einum	af	skólanum	kom	fram	að	þörfin	fyrir	félagslega	þjónustu	við	nemendur	væri	afar	brýn	

vegna	óæskilegrar	hegðunar	hjá	nemendum	sem	rekja	mætti	til	erfiðra	heimilisaðstæðna.						

Skólastjórunum	 kom	 saman	 um	 að	 sú	 þjónusta	 sem	 skólarnarnir	 eru	 að	 fá	 hjá	

þjónustumiðstöðvunum	væri	afar	mismunandi	og	voru	þeir	allir	sammála	um	að	sálfræðingar	

og	félagsráðgjafar	sem	störfuðu	hjá	þjónustumiðstöðvunum	ættu	að	starfa	út	 í	skólunum.	Í	

skýrslunni	eru	lagðar	fram	tillögur	til	úrbóta.	Lagt	er	 lagt	til	að	þroskaþjálfi	verði	til	staðar	 í	

öllum	grunnskólum	líkt	og	tíðkast	að	námsráðgjafar	eru	í	öllum	skólum.	Jafnframt	er	lagt	til	

að	félagsráðgjafar	og	sálfræðingar	verði	til	staðar	í	skólum.	Auk	þess	er	lagt	til	að	fjármagn	til	

yngsta	stigs	grunnskólanna	verði	aukið	með	tilliti	 til	aukins	 forvarnarstarfs.	Þá	er	 lagt	 til	að	

komið	verði	á	fót	námsverum	inn	í	grunnskólunum	sem	einskonar	gegnumstreymisúrræði	til	

að	 hægt	 sé	 að	 taka	 nemendur	 tímabundið	 úr	 erfiðum	 aðstæðum	 sem	 geta	 skapast	 inn	 í	

bekkjunum.	 Í	 skýrslunni	 kemur	 einnig	 fram	 að	 samkomulag	 um	 lágmarksþjónustu	 í	 öllum	

grunnskólum	þurfi	að	vera	til	staðar	til	þess	að	stefnan	um	skóla	án	aðgreiningar	nái	fram	að	

ganga.	 Jafnframt	 kemur	 fram	 að	 endurskoða	 þurfi	 núverandi	 fjámögnun	 á	 kerfinu	 í	 heild	

sinni	(Skóla-	og	frístundaráð	Reykjavíkurborgar,	2017).	

3.3 Að	flýta	sér	hægt	við	greiningar	

Hér	 verður	 fjallað	um	mismunandi	 skoðanir	 fræðimanna	á	því	 hvort	 að	 skynsamlegt	 sé	 að	

fara	 sér	 hægt	 við	 að	 framkvæma	 greiningar	 á	 nemendum	 samkvæmt	 læknisfræðilegu	

greiningarkerfi.		

Fræðimennirnir	 Rao	 og	 Seaton	 (2009)	 hvetja	 foreldra	 til	 að	 flýta	 sér	 hægt	 þegar	

kemur	 að	 greiningu	 á	 börnum	 þeirra	 í	 skóla,	 jafnvel	 þó	 að	 þrýstingur	 um	 slíkt	 komi	 frá	

skólastjóra	eða	kennara.	Þeir	telja	að	það	skaði	ekki	að	spyrja	fyrst	nokkurra	spurninga	um	

hvaða	 möguleikar	 séu	 í	 boði.	 Það	 sé	 ávallt	 gott	 að	 gæta	 meðalhófs,	 líka	 við	 greiningar	 á	

börnum	í	skólum.	Þeir	segja	greiningar	vera	staðlaðar	og	lýsandi	en	að	þær	útskýri	í	sjálfu	sér	

ekki	mikið.	Greiningin	segi	þér	ekkert	til	um	af	hverju	barnið	hagar	sér	á	þann	hátt	sem	það	

gerir	eða	af	hverju	barnið	á	 í	erfiðleikum.	Þeir	 telja	auk	þess	greiningar	hafa	stimplun	 í	 för	

með	sér	fyrir	barnið.	Fræðimennirnir	Rao	og	Seaton	(2009)	líkja	greiningu	á	barni		við	mynd	í	

ökuskírteini.	Þeir	segja	myndina	vera	marktæka	á	því	augnabliki	sem	hún	er	tekin.	En	síðan	

breytist	viðkomanndi	en	myndin	er	alltaf	til	staðar	 í	ökuskírteininu.	Á	sama	hátt	og	myndin	
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gefur	 ekki	 rétta	 mynd	 þegar	 fram	 líða	 stundir	 þá	 ætti	 sem	 dæmi	 ekki	 að	 dæma	

hegðunarörðugleika	hjá	barni	út	 frá	 læknisfræðilegu	greiningarmódeli,	þar	sem	einungis	er	

greint	út	frá	nokkrum	atriðum,	sem	hægt	er	að	haka	við	á	stöðluðum	lista,	né	heldur	vegna	

þess	að	barnið	á	nokkra	erfiða	daga	í	skólanum.	Einmitt	vegna	þessa	benda	fræðimennirnir	á	

að	 sumir	 	 starfsmenn	á	 	 heilbrigðissviði	 og	menntasviði	 séu	andvígir	 því	 að	greina	börn	of	

snemma.	Þeir	kjósi	að	staldra	við.	Þeir	telja	að	mörg	mál	leysist	af	sjálfu	sér	með	tímanum.		

Fræðimennirnir	 Rao	 og	 Seaton	 (2009)	 setja	 spurningmerki	 við	 notkun	 lyfja	 í	 kjölfar	

greininga.	 Þegar	 einkenni	 breytast	 í	 kjölfar	 lyfjagjafar	 er	 litið	 á	 það	 sem	 staðfestingu	 á	 að	

greining	 sé	 rétt.	 Þetta	 er	 að	 þeirra	 mati	 óviðeigandi	 læknisfræði.	 Þeir	 telja	 að	 það	 sé	

óviðunandi	að	greining	á	hegðun	byggi	á	svörun	við	lyfjum.	Þeir	telja	þetta	mjög	algengt	hjá	

þeim	 nemendum	 sem	 hafa	 verið	 greindir	 með	 ADHD.	 Staðreyndin	 sé	 sú	 að	 flestir	 geti	

einbeitt	 sér	 betur	 þegar	 þeir	 eru	 á	 geðlyfjum.	 Aldrei	megi	 horfa	 fram	 hjá	 því	 að	 heilinn	 í	

börnum	 sé	 að	 þroskast	 og	 að	 það	 þurfi	 að	 fá	 að	 gefa	 honum	 tíma	 til	 að	 gera	 slíkt	 og	

mikilvægt	 sé	 að	 sýna	 þolinmæði.	 Lyf	 geti	 komið	 að	 gagni	 sem	 skammtímalausn,	 en	 þau	

kenna	ekki	börnum	að	takast	á	við	áskoranir	á	nýjan	hátt	að	mati	fræðimannanna.	

Fræðimaðurinn	 Sandberg	 (2016)	 rannsakaði	 yfir	 200	 fjölskyldur	 í	 Finnlandi	 þar	 sem	

einstaklingar	 innan	 þessarra	 fjölskyldna	 höfðu	 verið	 greindir	 með	 ADHD.	 Reynsla	 þessara	

fjölskyldna	 var	 könnuð	 með	 tilliti	 til	 aðstoðar	 sem	 þær	 höfðu	 hlotið	 frá	 skólum,	

félagsþjónustu	og	heilbrigðiskerfi.	Einnig	var	kannað	hvernig	kerfin	vinna	saman.	Niðurstöður	

sýna	 að	 fjölskyldur	 hafa	 ekki	 möguleika	 á	 jöfnum	 aðgangi	 að	 þjónustu	 og	 að	 bið	 eftir	

þjónustu	geti	verið	löng.	Fjölskyldur	þar	sem	foreldrar	eru	með	háskólamenntun	virðast	eiga	

greiðari	aðgang	að	þjónustu	en	þær	fjölskyldur	þar	sem	foreldrar	hafa	ekki	háskólamenntun.	

Þrjár	af	hverjum	fimm	fjölskyldum	töldu	að	kerfin	væru	ekki	að	tala	nægjanlega	vel	saman	er	

kæmi	að	þjónustu.	Fjölskyldurnar	nefndu	dæmi	máli	sínu	til	stuðnings	að	félgsþjónustan	væri	

að	 veita	 ráðgjöf	 varðandi	 uppeldisaðferðir	 þegar	 	 einstaklingar	 þyrftu	 á	 læknisfræðilegri	

greiningu	að	halda	frá	lækni.	Þessi	þjónusta	frá	félagsþjónustunni	væri	ekki	að	gera	nokkurt	

gagn	og	væri	 jafnvel	að	gera	illt	ástand	verra.	Að	mati	fræðimannsins	er	 löskuð	sjálfsmynd,	

léleg	félagsfærni	og	félagsleg	einangrun	algeng	meðal	einstaklinga	með	ADHD.	Niðurstöður	

rannsóknar	Sandberg	(2016)	sýna	að	fjölskyldurnar	óskuðu	eftir	að	skólar	og	félagsþjónusta	

leituðust	við	að	aðstoða	þær	við	að	finna	út	hvar	styrkur	þeirra	lægi	í	stað	þess	að	einblína	á	

veikleika.	 Niðurstöður	 sýndu	 einnig	 að	mikilvægt	 væri	 að	 veita	 þessum	 fjölskyldum	 réttan	
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stuðning	 því	 rangur	 stuðningur	 gæti	 verið	 kostnaðarsamur,	 ekki	 bara	 fyrir	 fjölskyldurnar	

heldur	samfélagið	allt.	

Hérna	má	greina	áherslumun	milli	Íslands	og	Finnlands	er	varðar	greiningar	þar	sem	rík	

áhersla	hefur	verið	lögð	á	læknisfræðilegar	greiningar	hér	á	landi.	Að	sama	skapi	má	segja	að	

minna	hafi	farið	fyrir	greiningum	út	frá	félagslegu	sjónarhorni.	

3.4 Gagnrýni	á	sjúdómsnálgunina	

Margir	fræðimenn	hafa	verið	gagnrýnir	á	þá	aðferðafræði	að	bregðast	við	námserfiðleikum	

nemenda	með	 læknisfræðilegri	greiningu	sem	 leiðir	 til	aðgreiningar	nemenda	 í	kjölfarið	og	

sérkennslu	þeim	til	handa.	

Í	rannsókn	þeirra	Howard	Becker´s	og	Erving	Goffman´s		(1963)	kemur	fram	að	ráðandi	

öfl	 í	 samfélögum	 flokka	 einstaklinga	 og	 gefa	 þeim	 stimpil	 til	 að	 tryggja	 taumhald.	 Og	

viðbrögð	 samfélagsins	 við	 slíku	 leiða	 síðan	 til	 þess	 að	 frávikshegðun	 verður	 stöðugt	

hegðunarmynstur.	Stimplun	einstaklings	sem	frávik	hefur	síðan	þær	neikvæðu	afleiðingar	að	

einstaklingnum	finnst	hann		minna	virði	en	aðrir	og	leiðir	það	til	laskaðrar	sjálfsmyndar.	

Segja	má	að	þar	með	sé		kerfið	farið	að	undirstrika	veikleika	hjá	nemendum	í	stað	þess	

að	leggja	áherslu	á	styrkleika	þeirra.	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2001)	telur	að	það	úrræði	

sem	 mest	 sé	 notað	 í	 grunnskólum	 fyrir	 nemendur	 með	 námserfiðleika	 sé	 sérkennsla.	 En	

þetta	 úrræði	 byggir	 á	 læknisfræðilegri	 nálgun	 þar	 sem	 þeir	 nemendur	 sem	 eiga	 við	

námserfiðleika	 að	 etja	 eru	 skilgreindir	 sem	 gallaðir	 og	 þá	 þurfi	 að	 lækna.	 Til	 að	 leiðrétta	

þessa	 galla	 hjá	 nemendum	 eru	 fengnir	 sérfræðingar.	 Þessir	 sérfræðingar	 leita	 einungis	

líffræðilegra	orsaka	hjá	þessum	nemendum	en	horfa	 fram	hjá	hugsanlegum	sálfræðilegum	

og	félagslegum	orsakaþáttum.	

	Eifred	Markussen	(2004)	bendir	á	að	í	sérkennslu	felist	einvörðungu	meira	af	því	sama	

sem	skili	nemandanum	oftar	en	ekki	litlu.	Hann	telur	að	í	stað	þess	megi	nálgast	kennsluna	á	

annan	hátt	og	reyna	þannig	að	efla	sterkar	hliðar	nemandans	þannig	að	hann	upplifi	sig	ekki	

sem	undiroka	í	námi	sínu.	

	Jeannie	Oakes	(2005)	telur	að	sú	flokkun	sem	eigi	sér	stað	þegar	nemendur	eru	settir	í	

sérkennslu	geti	 í	 raun	hamlað	framförum	hjá	nemendum	því	með	sérkennslu	séu	sjálfkrafa	

gerðar	 minni	 kröfur	 til	 nemenda.	 Hún	 telur	 raunar	 að	 sérkennsla	 viðhaldi	 félagslegri	

mismunun	 því	með	 því	 að	 setja	 nemendur	með	 sérþarfir	 saman	 í	 hóp	 fái	 þeir	 ekki	 sömu	

tækifæri	og	aðrir	nemendur	til	að	læra	það	sem	skiptir	raunverulega	máli.	
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	Að	 mati	 Gary	 Thomas	 og	 Andrew	 Loxley	 (2007)	 hafa	 skólar	 notað	 sérkennslu	 til	 að	

bregðast	 við	 námserfiðleikum	 hjá	 nemendum.	 Þeir	 telja	 að	 sú	 aðferðafræði	 eigi	 rætur	 í	

sérskólum	 sem	 settir	 voru	 á	 fót	 á	 19.	 öld	 fyrir	 blinda	 og	 fatlaða.	 Í	 framhaldinu	 voru	 síðan	

þróuð	 frekari	 úrræði	 fyrir	 alla	 nemendur	 sem	 bjuggu	 við	 sérþarfir,	 þar	 með	 talið	

námserfiðleika.	Hugmyndafræðin	byggði	á	að	flokka	einstaklinga	eftir	einkennum	og	áhersla	

væri	 lögð	 á	 að	 laga	 þá	 að	 því	 sem	 þótti	 eðlilegt.	 En	 þeir	 Thomas	 og	 Loxley	 (2007)	 töldu	

einmitt	 að	 aðal	 vandamálið	 fælist	 í	 þessari	 aðgreiningu	 og	 flokkun	 nemenda	 sem	ætti	 sér	

stað.	Þeir	töldu	að	vandinn	lægi	 í	umhverfinu	en	ekki	hjá	einstaklingnum	sjálfum.	Að	þeirra	

mati	ættu	hinir	almennu	kennarar	að	geta	veitt	nemendum	stuðning	út	frá	heildarsýn	þegar	

kemur	að	námsvanda	í	stað	þess	að	greina	þessa	nemendur	og	leita	að	einkennum	hjá	þeim.	

Þeir	 telja	 raunar	 að	 svo	 virðist	 sem	 sjúkdómsnálgunin	 hafi	 leitt	 til	 þess	 að	 hinn	 almenni	

kennari	hafi	misst	trúna	á	eigin	getu	til	að	kenna	börnum	sem	læra	á	öðruvísi	hátt.	Þeir	telja	

að	sérkennsla	hafi	fengið	að	þróast	sem	eina	leiðin	til	að	takast	á	við	námsvanda	hjá	börnum.	

Til	 að	 breyta	 þessari	 þróun	 verður	 að	 koma	 til	 viðhorfsbreyting	 og	 ný	 stefnumótun.	

Gretar	 L.	 Marinósson	 og	 Dóra	 S.	 Bjarnason	 (2016)	 telja	 að	 það	 verði	 að	 breyta	

fjármögnunarkerfinu	 sem	 helst	 í	 hendur	 við	 sérfræðiþjónustuna	 sem	 skólarnir	 veita	 í	

samræmi	 við	 við	 nýja	 hugsun	 og	 breytta	 stefnu.	 Þau	 segja	 að	 bent	 hafi	 verið	 á	 að	 ein	 af	

afleiðingum	 þess	 að	 gera	 læknisfræðilega	 greiningu	 að	 skilyrði	 fyrir	 fjármögnun	 sé	 sú	 að	

skólar	 reyni	 að	 skilgreina	 fleiri	 nemendur	 með	 raskanir	 sem	 viðurkennt	 er	 að	 kalli	 á	

viðbótarkennslumagn	til	handa	þessum	nemendum	hvort	sem	þeir	þurfa	á	því	að	halda	eða	

ekki.	 Hægt	 er	 að	 nefna	 dæmi	 úr	 íslenskum	 skóla	 þar	 sem	 nemandi	 með	 nokkuð	 margar	

fötlunargreiningar	sem	fylgdi	heilmikið	fjármagn		var	mun	betur	staddur	náms-	og	félagslega	

en	margir	aðrir	samnemendur	sem	áttu	í	miklum	lestrarerfiðleikum	en	höfðu	ekki	greiningu.		

Að	ofansögðu	má	 sjá	 að	ætla	megi	 að	 greiningar	 séu	orðnar	 að	opinberum	gjaldmiðli	

sem	verslað	er	með.	Fræðimaðurinn	Snell	(2002)	leggur	til	að	í	stað	þess	að	greiða	skólum	í	

samræmi	við	fjölda	nemenda	með	greiningar	þá	verði	þeim	greitt	fyrir	að	grípa	snemma	inn	í	

hjá	nemendum	til	að	fyrirbyggja	námserfiðleika.	

Það	er	talið	mikilvægt	að	bregðast	við	ef	upp	koma	náms-	eða	hegðunarerfiðleikar	hjá	

nemendum.	 En	 það	 er	 jafnframt	 mikilvægt	 er	 að	 þau	 inngrip	 sem	 eiga	 sér	 stað	 komi	

nemandanum	að	gagni,	en	geri	ekki	vandann	enn	stærri.		

Í	 langtímarannsókn	 frá	 Noregi	 þar	 sem	 rannsakað	 var	 hvort	 að	 lestrar-	 og	

skriftarörðugleikar	 hjá	 unglingum	 hefðu	 í	 för	með	 sér	 auknar	 líkur	 á	 að	 þeir	myndu	 þurfa			
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fjárhagsaðstoð	á	fyrri	hluta	fullorðins	ára	sýndi	að	svo	var	raunin.	Þeir	unglingar	sem	áttu	við	

námserfiðleika	 að	 etja	 voru	 líklegri	 til	 að	 þyggja	 sjúkrabætur	 eða	 fjárhagsaðstoð	 en	 þeir	

unglingar	sem	ekki	áttu	við	námsvanda	að	etja.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	mikilvægi	

þess	að	reynt	sé	að	takast	á	við	vandamálið	og	horfast	í	augu	við	neikvæðar	afleiðingar	sem	

námsörðugleikar	hjá	nemendum	hafa	á	líf	þeirra	ef	ekkert	er	að	gert.	Nemendur	sem	eiga	við	

námserfiðleika	að	etja	eru	líklegri	til	að	vera	óvirkir	á	vinnumarkaði	og	líklegri	til	að	þarfnast		

á		fjárhagsaðstoðar,	en	þeir	nemendur	sem	ekki	eiga	við	námserfiðleika	að	etja.	Mikilvægt	er	

talið	 að	 horfast	 í	 augu	 við	 varnarleysi	 þessara	 nemenda	 sem	 eiga	 í	 vanda.	 Að	 mati	

fræðimannanna	 gegna	 kennarar,	 heilbrigðisstarfsmenn,	 allir	 þeir	 sem	 að	 menntamálum	

koma,	auk	 	stjórnmálamanna	 lykilhlutverki	 í	að	koma	þeim	til	hjálpar.	Fræðimennirnir	 telja	

þörf	 á	 frekari	 rannsóknum	 á	 því	 hvernig	 best	 er	 að	 koma	 nemendum	 sem	 eiga	 við	

námsörðugleika	 að	 etja	 til	 hjálpar	 og	 hvernig	 best	 er	 að	 standa	 að	 forvörnum	 að	 (Pape,	

Bjorngaard,	Westin,	Holmen,	Krokstad,	2011).	

Hér	á	Íslandi	sýna	tölur	frá	Hagstofunni	að	hópur	ungra	öryrkja	fer	stækkandi.	Frá		árinu	

2005	 fram	 til	 ársins	 2015	 hefur	 orðið	 39%	 fjölgun	 öryrkja	 í	 aldurshópnum	 20-24	 ára	

(Velferðarráðuneytið,2017).	 Þetta	 er	 þróun	 sem	mikilvægt	 er	 að	 hugað	 sé	 að	 og	 skýringa	

leitað	og	reynt	að	bregðast	við.	

3.5 Skilgreining	á	röskunum	út	frá	félagslegu	sjónarhorni	

Margir	fræðimenn	telja	að	mikilvægt	sé	að	horfa	til	sálfélagslegra	þátta	hjá	nemendum	sem	

eiga	við	námsörðugleika	að	etja	þegar	kemur	að	stuðningi	við	þá.	

Fræðimennirnir	 Saddock	 B.	 J.	 og	 Saddock	 V.	 A.	 (2007)	 benda	 á	 að	 þegar	 verið	 sé	 að	

aðstoða	nemendur	sem	eiga	við	 lestrar	og	stærðfræðiörðugleika	að	etja	sé	mjög	mikilvægt	

að	 aðstoða	 þá	 samhliða	með	 tilfinninga-	 og	 hegðunarvandamál.	 Þau	 segja	 að	 allt	 að	 75%	

þessa	hóps	sé	 líka	að	 fást	við	sálfélagslegan	vanda.	Því	 telja	þau	afar	mikilvægt	að	þessum	

nemendum	sé	einnig	 leiðbeint	 í	 félagsfærni	og	þannig	unnið	heildrænt	með	vandann.	Þau	

telja	einnig	mikilvægt	að	unnið	sé	í	samvinnu	við	foreldra.	

	 Í	 rannsókn	 Sigrúnar	 Harðardóttur	 (2015)	 kemur	 fram	 að	 það	 sé	 samspil	milli	 líðan	

nemenda	við	upphaf	náms	í	framhaldsskóla	og	námsframvindu	þeirra.	Hún	telur	að	það	sé	í	

raun	umhugsunarefni	hvort	að	börn	á	 Íslandi	búi	 í	 raun	við	 jafnrétti	 til	náms.	Að	auki	 telur	

hún	umhugsunarvert	hvort	að	þau	börn	sem	eiga	við	námserfiðleika	að	etja	hafi	í	raun	jöfn	

tækifæri	til	menntunar.	Sigrún	Harðardóttir	telur	að	það	sé	mikilvægt	að	breyta	þeirri	nálgun	
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sem	í	dag	sé	viðhöfð	við	að	aðstoða	börn	sem	eiga	við	námsörðugleika	að	etja.	Mikilvægt	sé	

að	 vinna	 út	 frá	 heildrænni	 nálgun	 og	 skoða	 samspil	 persónulegra,	 fjölskyldutengdra	 og	

félagslegra	þátta	þegar	mál	þessara	barna	og	unglinga	séu	metin.	Allir	þessir	þættir	hafa	áhrif	

á	 sálfélagslega	 líðan	 nemenda.	 Og	 eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 hefur	 sálfélagsleg	 líðan	

áhrif	 á	 námsframvindu	 nemenda.	 Niðurstöður	 rannsóknar	 Sigrúnar	 (2015)	 sýna	 einnig	

mikilvægi	 þverfaglegs	 samstarfs	 þegar	 reynt	 er	 að	 aðstoða	 nemendur	 sem	 eiga	 við	

námsörðugleika	 að	 etja.	 Mikilvægt	 er	 að	 þessum	 nemendum	 sé	 hjálpað	 að	 efla	 jákvæða	

sjálfsmynd	og	finna	hvar	styrkur	þeirra	liggur	og		þeim	hjálpað	að	byggja	upp	seiglu	og	trú	á	

eigin	getu.			

Þau	Gretar	L.	Marinósson	og	Kristín	Þ.	Magnúsdóttir	(2016)	leggja	til	að	fagfólki	í	skólum	

í	samvinnu	við	foreldra	og	nemendur	verði	treyst	til	að	meta	hvaða	stuðning	nemendur	þurfi.	

Slíkur	 stuðningur	ætti	 að	 byggja	 á	 styrkleikum	og	 veikleikum	nemenda	 og	 vera	 sniðinn	 að	

þörfum	hvers	og	eins.	Tilgangur	greininga	ætti	fyrst	og	fremst	að	vera	sá	að	leita	skýringa	og	

lausna	fyrir	nemanda	og	með	honum	sjálfum	í	eigin	umhverfi.	Þau	benda	á	mikilvægi	þess,	

að	sú	regla	að	hverri	greiningu	sem	gerð	er	á	nemanda	fylgi	ákveðið	fjármagn	verði	aflögð.	

Auk	 þess	 benda	 þau	 á	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 greining	 sé	 unnin	 af	 fólki	 sem	 þekkir	 náið	 til	

aðstæðna	 og	 sem	 kann	 að	 setja	 niðurstöður	 þannig	 fram	 að	 þær	 nýtist	 í	 skólastarfinu.	

Áherslu	er	lögð	á		snemmtæka	íhlutuna.	Einnig	telja	þau	mikilvægt	að	niðurstöður	greininga	

sem	 unnar	 eru	 af	 kennurum,	 lestrar-	 og	 stærðfræðigreiningar	 og	 skólafærnimat	 ætti	 að	

nýtast	best	 í	 	 skólastarfi,	enda	sé	þá	verið	að	meta	 færniþætti	 sem	barnið	ætti	að	vera	að	

tileinka	sér	í	skólastarfi.	

Þær	 Sigrún	 Harðardóttir	 og	 Guðrún	 Kristinsdóttir	 (2016)	 benda	 á	 nokkur	

grundvallaratriði	í	grein	sinni	um	hvernig	best	sé	hægt	að	koma	til	móts	við	nemendur	sem	

eiga	í	námserfiðleikum.	Þær	telja	að	stuðningur	í	námi	geti	skipt	sköpum	hjá	nemendum	sem	

eiga	 við	 námserfiðleika	 að	 etja.	 Einnig	 telja	 þær	mikilvægt	 að	 viðurkenna	 námsvandann	 á	

skýran		og	skjótan	hátt.	Síðast	en	ekki	síst	telja	þær	mikilvægt	að	koma	í	veg	fyrir	stimplun	

sem	oft	 fylgir	 í	 kjölfar	 greininga.	 Þær	 telja	 að	þetta	ættu	að	 vera	 áherslur	 við	 framkvæmd	

skólastefnunnar	 sem	var	mörkuð	með	 lögum	um	grunn-	og	 framhaldssskóla	 árið	2008.	Að	

þeirra	 mati	 þarf	 forvarnarstarf	 	 að	 snúast	 um	 virka	 eftirfylgni	 og	 tryggja	 þarf	

einstaklingsmiðuð	 stuðningsúrræði	 fyrir	 nemendur	 sem	 miðar	 seint	 í	 námi.	 Þær	 telja	

mikilvægt	 er	 að	 eiga	 gott	 samstarf	 við	 foreldra	 og	 bjóða	 upp	 á	 fjölbreyttar	 námsleiðir	 í	
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framhaldsskólum.	Síðast	en	ekki	síst	nefna	þær	að	það	sé		jafn	mikilvægt	markmið	að	tryggja	

velferð	og	vellíðan	nemenda	eins	og	að	stuðla	að	góðum	námsárangri	meðal	nemenda.	

Eins	 og	 hér	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 telja	 margir	 fræðimenn	 mikilvægt	 að	 aðstoð	 við	

nemendur	sem	eiga	við	námsörðugleika	að	etja	sé	heildræn.	Að	auki	telja	margir	fræðimenn	

að	mikilvægt	sé	að	bregðist	fljótt	við	námserfiðleikum,	til	að	reyna	að	fyrirbyggja	að	vandinn	

verði	stærri.		

Í	 þessum	kafla	 hefur	 verið	 fjallað	 um	um	alþjóðleg	 greiningarkerfi	 og	 veikleika	 þeirra.	

Sérstaklega	 var	 fjallað	 um	 nemendur	 sem	 hafa	 fengið	 greiningar	 um	 ADHD	 og	

hegðunarerfiðleika.	 Þá	 var	 fjallað	 um	 gagnrýni	 á	 sjúkdómsnálgunina	 og	 skilgreiningu	 á	

röskunum	út	frá	félagslegu	sjónarhorni.	Í	næsta	kafla	verður	fjallað	stuttlega	um	þróun	laga	í	

grunnskóla,	stefnuna	skóla	án	aðgreiningar	og	sérkennslu	og	hvort	að	hægt	sé	að	draga	úr	

formlegum	greiningum	samkvæmt	lækninsfræðilega	líkaninu	á	nemendum.	
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4 Skóli	án	aðgreiningar	
‘I	þessum	kafla	verður	fjallað	stuttlega	um	þróun	laga	um	grunnskóla.	Einnig	verður	fjallað	í	

stuttu	máli	 um	 stefnuna	 skóli	 án	 aðgreiningar	 sem	 hefur	 verið	 innleidd	 í	 skólastarfi	 hér	 á	

landi	 og	 hverju	 hún	 hefur	 skilað	 fyrir	 nemendur	 sem	 fá	 greiningar.	 Þá	 er	 fjallað	 um	 þá	

aukningu	sem	orðið	hefur	á	sérkennslu.	Þar	á	eftir	er	fjallað	um	hvað	fræðimenn	telji	að	megi	

bæta	í	framkvæmd	stefnunnar	um	skóla	án	aðgreiningar	til	að	koma	betur	til	móts	við	þarfir	

allra	nemenda.	

4.1 Þróun	laga	um	grunnskóla	

Guðmundur	Finnbogason	var	frumkvöðull	á	sviði	uppeldis-	og	menntamála	hér	á	landi.	Hann	

lagði	 fram	 tillögur	 í	 uppeldis-	 og	 menntamálum	 árið	 1903.	 Hann	 taldi	 að	 markmið	 með	

menntun	 væri	 að	 gera	 hvern	 og	 einn	 einstakling	 að	 heilsteyptari	 manneskju	 sem	 væri	 í	

góðum	tengslum	við	sjálfan	sig	og	einnig	við	hið	efnislega	og	félagslega	umhverfi	sem	hann	

væri	partur	af.	Guðmundur	taldi	mikilvægt	að	einstaklingnum	fyndist	hann	vera	að	auðga	líf	

sitt	 og	 annarra	með	menntun	 sinni	 og	 stuðla	 þannig	 að	 enn	 betra	 samfélagi.	 Guðmundur	

taldi	að	menntun	væri	fólgin	í	framþróun	og	þroskun	á	manneðli.	Hann	hélt	því	fram	að	sex	

sálargáfur	 eða	 eðlisgáfur	 mynduðu	 manneðlið.	 Þær	 væru:	 skynjun,	 minni,	 ímyndunarafl,	

skynsemi,	tilfinning	og	vilji.	Hann	 lagði	ríka	áherslu	á	að	allt	þetta	yrði	að	þroskast	sem	ein	

heild.	 Hann	 taldi	 að	 menntun	 væri	 fólgin	 í	 samþættingu	 þessara	 þátta	 (Ólafur	 Páll	

Jónsson,2011).	

	 Á	 grundvelli	 tillagna	 Guðmundar	 voru	 lög	 um	 fræðslu	 barna	 á	 Íslandi	 samþykkt	 á	

Alþingi	árið	1907	(Lög	um	fræðslu	barna	nr.	59/1907).	Það	var	ekki	ekki	fyrr	en	með	setningu	

fyrstu	grunnskólalaga	á	Íslandi	árið	1974	að	öllum	börnum	á	aldrinum	7	til	16	ára	var	tryggð	

menntun	hér	á	landi.	Í	lögum	þessum	kemur	fram	að	skólinn	eigi	að	stuðla	að	alhliða	þroska,	

heilbrigði	og	menntun	hvers	og	eins	nemanda.	Í	lögunum	kemur	einnig	fram	að	bekkir	skuli	

vera	getublandaðir	og	öllum	nemendum	gefin	jöfn	tækifæri	til	náms.	Jafnframt	þarf	skólinn	

að	koma	til	móts	og	virða	að	þroski	nemenda	er	mismunandi,	einnig	geta	þeirra	,	áhugasvið	

og	persónugerð.	Samkvæmt	þessum	lögum	skulu	nemendur	með	sérþarfir	eiga	kost	á	stunda	

nám	 í	 almennum	bekkjardeildum	 í	 venjulegum	skólum.	 Í	 lögum	þessum	er	einnig	 kveðið	á	
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um	 að	 sett	 skuli	 reglugerð	 um	 sérkennslu	 (Lög	 um	 grunnskóla	 nr.	 63/1974).	 Að	 mati	

fræðimannsins	Dóru	S.	Bjarnason	(1991)	kemur	fram	í	þessum	lögum	sú	hugsun	og	aðferð	að	

blanda	saman	nemendum	sem	hafa	fram	að	þessu	verið	aðskildir.	Hugsunin	er	að	virðing	sé	

borin	 fyrir	 öllum	 nemendum	 og	 stefnan	 er	 að	 mati	 Dóru	 eins	 konar	 andsvar	 við	 þeirri	

tilhneigingu	 í	 samfélaginu	að	draga	nemendur	 í	 dilka	og	einangra	þá	 á	 viðeigandi	 stofnun.	

Fræðimaðurinn	 Sigrún	 Harðardóttir	 (2015)	 telur	 að	með	 blöndun	 sé	 átt	 við	 að	 nemendur	

með	 mismunandi	 námsgetu	 og	 þroska	 séu	 saman	 í	 námi	 og	 að	 virðing	 sé	 borin	 fyrir	

mismunandi	 getu	 nemenda.	 Skólinn	 eigi	 að	 laga	 sig	 að	 nemendum	 með	 því	 að	 sýna	

sveigjanleika	og	bjóða	upp		á	mismunandi	nálganir	við	kennslu	og	koma	á	þann	hátt	til	móts	

við	mismunandi	getu	og	þroska	nemenda.	

Lög	um	grunnskóla	voru	síðan	endurskoðuð	árið	1995,	er	rekstur	grunnskóla	var	fluttur	

frá	 ríki	 yfir	 til	 sveitarfélaga.	 Í	 lögum	þessum	 gætir	 heiltækrar	 skólastefnu	 þar	 sem	 þess	 er	

getið	að	tillit	skuli	tekið	til	þess	að	nemendahópurinn	geti	verið	fjölbreyttur	og	að	mikilvægt	

sé	að	koma	til	móts	við	þarfir	hvers	og	eins	nemanda	(Lög	um	grunnskóla	nr.	66/1995).	

Ný	lög	um	grunnskóla	voru	samþykkt	árið	2008	og	er	markmið	þeirra	laga	að	stuðla	að	

alhliða	 þroska	 allra	 nemenda	 og	 þátttöku	 þeirra	 í	 lýðræðissamfélagi	 í	 samvinnu	 við	

fjölskyldur	og	heimili	 .	 Í	 þessum	 lögum	kemur	 fram	að	 skólinn	 sé	án	aðgreiningar	 (Lög	um	

grunnskóla	nr.91/2008).	

Eins	og	kveðið	er	á	um	í	lögum	um	grunnskóla	nr.91/2008	kemur	fram	í	13.gr.	að	það	sé	

réttur	 nemenda	 að	 fá	 kennslu	 við	 hæfi.	 Og	 einnig	 að	 það	 sé	 tekið	 mið	 af	 þörfum	 þeirra	

þannig	að	þeir	geti	notið	hæfileika	sinna.	Í	17.gr.	laganna	er	talað	um	að	þeir	nemendur	sem	

eiga	við	sértæka	námsörðugleika	að	etja,	glími	við	 tilfinningalega	eða	 félagslega	örðugleika	

og	 eða	 fötlun,	 nemendur	 með	 leshömlun,	 langveikir	 nemendur	 og	 aðrir	 nemendur	 með	

heilsutengdar	sérþarfir	eigi	rétt	á	stuðningi	í	námi	í	samræmi	við	metnar	sérþarfir.		

Fræðimenn	hafa	ekki	 verið	 á	 eitt	 sáttir	 um	hvernig	útfærslu	 á	 skólastefnu	 í	 íslenskum	

grunnskólum	hefur	verið	háttað.	Ólafur	Páll	Jónsson	(2011)	bendir	á	að	ef	við	horfum	á	skóla	

án	aðgreiningar	út	 frá	 lýðræðislegu	sjónarhorni	þá	verðum	við	að	ganga	út	 frá	mannlegum	

breytileika	frá	upphafi	en	ekki	mannlegri	einsleitni	eins	og	nú	er	gert.	Hann	telur	þetta	vera	

spurningu	um	sanngjarnt	samfélag.	Hann	lítur	svo	á	að	skólum	hafi	ekki	verið	gert	að	sinna	

skyldu	 sinni	 um	 að	 fylgja	 eftir	 stefnu	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar.	 Skort	 hafi	 á	 menntun	

starfsfólks,	 ekki	 hafi	 verið	 nóg	 starfsfólk	 og	 útbúnaði	 í	 skólum	 sé	 ábótavant.	 Samfélagið	

virðist	ekki	vera	tilbúið	til	að	leggja	það	sem	til	þarf	svo	hægt	sé	að	framfylgja	stefnunni	um	
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skóla	án	aðgreiningar	eftir	 svo	vel	 sé.	Og	að	hún	skili	því	 sem	ætlast	er	 til	af	henni	sem	er	

menntun	án	aðgreiningar.	

Að	mati	Sigrúnar	Harðardóttur	(2015)	má	greina	þróun	ólíkra	viðhorfa	og	sjónarmiða	er	

kemur	 að	 jöfnum	 tækifærum	 til	 náms	allt	 frá	 því	 að	 skólaskylda	 var	 lögleidd	 á	 Íslandi	 árið	

1907.	Þetta	kemur	helst	 fram	 í	 lagasetningum	og	 framkvæmd	skólastarfs.	Alla	 tíð	hefur	þó	

verið	 lögð	áhersla	á	að	 skólar	 veittu	börnum	 tækifæri	 til	 þroska	og	vernd.	 En	 lengi	 vel	 var	

samt	ekki	um	nein	sérúrræði	að	ræða	fyrir	þá	nemendur	sem	þurftu	á	þeim	að	halda.	Þetta	

leiddi	því	til	þess	að	ákveðnir	hópar	voru	útilokaðir	frá	skóla.	En	með	nýjum	grunnskólalögum	

sem	voru	lögfest	árið	1974	var	lögð	áhersla	á	að	skólar	ættu	að	koma	til	móts	við	þarfir	allra	

nemenda.	Í	núgildandi	 lögum	um	grunn-	og	framhaldsskóla	eiga	allir	nemendur	rétt	á	námi	

við	hæfi.	Áhersla	framan	af	hefur	verið	byggð	á	sjúkdómsnálgun	en	hin	síðari	ár	hefur	aukin	

áhersla	verið	lögð	á	skóla	án	aðgreiningar.	Bent	hefur	verið	á	að	til	að	skólar	geti	staðið	undir	

því	sem	ætlast	er	til	af	þeim	samkvæmt	lögum,	en	það	er	að	vernda	börn	og	stuðla	að	þroska	

þeirra,	er	mikilvægt	að	vinna	út	 frá	heildarsýn.	Með	því	móti	er	hægt	að	ná	utan	um	fleiri	

þætti	er	hafa	áhrif	á	þroska	og	velferð	barna	og	unglinga.	Sigrún	Harðardóttir	 (2015)	 telur	

æskilegt	 væri	 að	 fjölga	 skólafélagsráðgjöfum	 og	 skólasálfræðingum	 inn	 í	 skólum	 til	 að	

aðstoða	þau	börn	og	unglinga	sem	eiga	í	erfiðleikum	til	að	þau	geti	betur	notið	sín	í	námi	og	

sem	félags-	og	 tilfinningaverur.	Hún	telur	 jafnframt	afar	mikilvægt	er	að	 fá	 fram	sjónarmið	

barna	og	unglinga	um	það	hvernig	betur	sé	hægt	að	aðstoða	þau	og	nýta	þær	upplýsingar	til	

að	koma	betur	til	móts	við	þarfir	þeirra.	

4.2 Aukning	í	sérkennslu	
Áhersla	hefur	verið	lögð	á	að	bregðast	við	námserfiðleikum	hjá	nemendum	í	grunnskólum	á	

síðustu	árum	með	sérkennslu,	þrátt	fyrir	að	slíkt	sé	í	andstöðu	við	markmið	í	stefnunni	skóli	

án	aðgreiningar.	

	Í	lögum	um	grunnskóla	frá	árinu	2008	kemur	eftirfarandi	fram;	„Í	grunnskólum	skal	frá	

upphafi	 skólagöngu	 nemenda	 unnið	 að	 forvarnarstarfi	 með	 skimunum	 og	 athugunum	 á	

nemendum	 til	 að	 tryggja	 þeim	 kennslu	 og	 námsaðstoð	 við	 hæfi,	 auk	 þess	 skal	 fara	 fram	

greining	 á	 nemendum	 sem	 eiga	 í	 sálrænum	 eða	 félagslegum	 erfiðleikum	 sem	hafa	 áhrif	 á	

nám	þeirra“	(Lög	um	grunnskóla	nr.91/2008,40.gr).	

Fræðsluráð	 Reykjavíkur	 gaf	 út	 árið	 2002	 stefnu	 sína	 um	 sérkennslu	 í	 grunnskólum	

Reykjavíkur.	 Stefnan	 byggir	 á	 Salamanca-yfirlýsingunni	 og	 var	 unnin	 í	 samræmi	 við	
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námskrárfyrirmæli	Menntamálaráðuneytisins	og	 í	 samráði	 við	hagsmunaaðila.	Menntun	án	

aðgreiningar	var	höfð	að	leiðarljósi	og	var	lögð	áhersla	á	meiri	sveigjanleika	í	almennum	

bekkjum	í	þeim	tilgangi	að	draga	úr	þörf	fyrir	aðgreinda	sérkennslu.	Þetta	var	í	raun	lykilatriði	

í	stefnunni.	Að	kennsla	yrði	það	fjölbreytt	og	sveigjanleg	að	hægt	væri	að	koma	til	móts	við	

þarfir	 allra	 grunnskólanemenda	 inn	 í	 almennum	 bekkjum.	 Þannig	 mætti	 draga	 úr	

sérúrræðum	 eða	 jafnvel	 leggja	 þau	 af	 (Gretar	 L.	Marinósson	 og	Dóra	 S.	 Bjarnason,	 2016).	

Þrátt	 fyrir	 stefnuna	sem	gefin	var	út	af	Reykjavíkurborg	hefur	aukning	orðið	 í	 sérkennslu	á	

síðustu	árum.	Í	skýrslu	Samband	Íslenskra	sveitarfélaga	(2014)	um	skólamál	kemur	fram	að	

skólaárið	 2004/2005	 hlutu	 23,7%	 grunnskólanema	 sérkennslu	 eða	 stuðning.	 En	 skólaárið	

2012/2013	var	hlutfallið	komið	upp	í	27%.	Hærra	hlutfall	drengja	en	stúlkna	nýtur	sérkennslu	

eða	stuðnings.	Flestir	af	þessum	nemendum	fá	stuðning	hjá	sérkennara	en	ekki	 inn	í	sínum	

bekk.	 Fræðimennirnir	 Gretar	 L.	Marinósson	 og	 Dóra	 S.	 Bjarnason	 (2016)	 telja	 að	 af	 þessu	

megi	sjá	að	í	framkvæmd	virðist	ekki	vera	hægt	að	koma	til	móts	við	þarfir	allra	nemenda	inn	

í	almennum	bekkjum.	Þau	benda	á	að	skortur	á	fjármagni	er	oftast	nefndur	sem	ástæða	fyrir	

því	að	ekki	er	hægt	að	koma	til	móts	við	þarfir	allra	nemenda	inn	í	almennum	bekkjum.	Þau	

benda	jafnframt	á	að	allt	það	fjármagn	og	allur	sá	tími	sem	fer	í	greiningarvinnu	sérfræðinga	

inn	í	grunnskólum	geti	hugsanlega	komið	niður	á	þeirri	aðstoð	sem	nemendur	fá.		

Í	 skýrslu	 sem	gefin	 var	út	 á	 vegum	Evrópumiðstöðvarinnar	 (2012)	og	 fjallar	um	þróun	

sérkennslu	og	hvort	að	hún	sé	að	skila	því	að		nemendum	farnist	betur	í	námi	kemur	fram,	að	

mikilvægt	 sé	 að	 hlustað	 sé	 á	 rödd	nemenda	 við	 stefnumótun	 á	 sviði	 sérkennslu.	 Einnig	 er	

talið	að	samvinna	við	foreldra	og	fjölskyldu	sé	mikilvæg	til	að	skapa	heildstæðari	stuðning	við	

nemendur.	Að	auki	er	talið	brýnt	að	kennarar	taki	virkan	þátt	í	öllum	kerfisbreytingum	sem	

eiga	sér	stað	og	stöðug	framþróun	eigi	sér	stað	í	menntun	kennara.	Mikilvægt	er	að	notaðar	

séu	 kennsluaðferðir	 sem	henti	 öllum	nemendum.	 Í	 skýrslunni	 er	 vísað	 í	 orð	 fræðimannins	

Fink	frá	2008	sem	segir	að	menntun	eigi	að	snúast	um	annað	og	meira	en	að	nemendur	geti	

séð	sér	farborða.	Hann	telur	að	menntun	eigi	að	snúast	um	að	einstaklingar	geti	skapað	sér	

líf	á	sínum	forsendum.	

Mikil	 aukning	 hefur	 orðið	 á	 fjölda	 sérkennara	 og	 stuðningsfulltrúa	 í	 grunnskólum	 í	

Reykjavík.	Frá	árinu	1998	og	fram	til	ársins	2013	hefur	stöðugildum	kennara	fjölgað	um	448	

stöðugildi	eða	um	15%.	Á	sama	tímabili	hefur	fjöldi	sérkennara	ríflega	tvöfaldast	og	fjölgað	

um	293	stöðugildi	eða	um	209%.	Að	auki	hefur	stöðugildum	stuðningsfulltrúa	fjölgað	mikið	

en	 hlutverk	 þeirra	 	 er	 að	 styðja	 við	 nemendur	 sem	 eiga	 við	 hegðunarvanda	 að	 etja,	
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námsörðugleika	 eða	 líkamlega	 fötlun.	 Ef	 skoðuð	 eru	 önnur	 starfssvið	 en	 kennara	 og	

sérkennarar	 innan	 grunnskólanna	 á	 árunum	 2007	 til	 2013	 má	 sjá	 að	 stöðugildum	

félagsráðgjafa	 fækkar	 úr	 4	 í	 2,	 stöðugildum	 sálfræðinga	 fækkar	 úr	 9	 í	 7,	 stöðugildum	

hjúkrunarfræðinga	fækkar	úr	18	í	17	en	aftur	á	móti	fjölgar	stöðugildum	stuðningsfulltrúa	úr	

470	í	605	(Samband	Íslenskra	sveitarfélaga,	2014).	

Þau	Gretar	L.	Marinósson	og	Dóra	S.	Bjarnason	(2016)	telja	að	ekki	sé		nein	algild	skýring	

á	 því	 hvers	 vegna	 skólastarf	 í	 grunnskólum	 þróast	 hægt,	 sem	 þau	 telja	 að	 sé	 raunin.	 Þau	

nefna	sem	hugsanlega	skýringu	að	hið	opinbera	telji	mikilvægt	að	viðhalda	stöðugleika.	Með	

því	 að	 viðhalda	 ákveðnum	 strúktúr	með	 ákveðnum	hólfum	 þar	 sem	 hægt	 er	 að	 flokka	 og	

greina	börn	og	koma	þeim	fyrir	í	ákveðnum	hólfum	sé	hægt	að	viðhalda	stöðugleika	og	koma	

í	veg	fyrir	að	það	skapist	óvissa	og	ringulreið	sem	skaði	börnin	og	samfélagið	allt.	En	þau	telja	

að	þessi	flokkun	komi	niður	á	kennslu	og	uppeldi	og	innihaldi	þess	efnis	sem	fyrir	börnin	er	

lagt.	 Fræðimennirnir	 telja	 	 mikilvægt	 að	 þróa	 kennsluhætti	 í	 þá	 átt	 að	 ekki	 sé	 gerður	

greinarmunur	á	sérkennslu	og	almennri	kennslu.	Grundvallaratriði	er	að	þeirra	mati	að	mæta	

hverjum	 og	 einum	 nemenda	 þar	 sem	 hann	 er	 staddur.	 Mikilvægt	 er	 að	 vinna	 út	 frá	

áhugasviði	hvers	og	eins	nemenda,	persónuleika	hans,	hæfni	hvers	nemenda	og	námsþarfar.	

Þau	telja	mikilvægt	að	auka	þekkingu	kennara	á	sérþörfum	nemenda	og	hvernig	hægt	er	að	

bæta	vinnubrögð	 í	skólastofum.	Einnig	telja	þau	að	það	þurfi	að	efla	þekkingu	kennara	um	

mikilvægi	teymiskennslu	og	koma	á	auknu	samstarfi	milli	skóla,	foreldra	og	sérfræðinga.		

	

4.3 Staðan	í	dag	
Nú	þegar	liðin	eru	tíu	ár	frá	því	að	stefnan	um	skóla	án	aðgreiningar	var	lögfest	er	áhugavert	

að	kanna	hvernig	til	hefur	tekist.	

Fræðmennirnir	 Gretar	 L.	 Marinósson	 og	 Kristín	 Þ.	 Magnúsdóttir	 (2016)	 telja	 að	

sérfræðileg	greiningarheiti	sem	börn	hafa	fengið	í	kjölfar	greininga	og	hafa	verið	notuð	hér	á	

landi	vinni	gegn	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar.	Þau	telja	að	greiningarheitin	ýti	undir	þá	

hugsun	 að	 nemendur	 séu	 haldnir	 röskunum	 og	 þarfnist	 lækninga	 í	 samræmi	 við	 þann	

sjúkdómaflokk	 sem	þau	hafa	 verið	 sett	 í.	 Það	er	mat	þeirra	að	 ferlið	 stuðli	 að	aðgreiningu	

nemenda	og	útskúfun.	Þau	benda	á	að	læknisfræðileg	greiningarheiti	séu	í	auknu	mæli	notuð	

um	 allar	 tegundir	 líkamlegs	 ástands	 en	 einnig	 eru	 þau	 líka	 notuð	 um	 andlegt	 ástand	 og	

hegðun.	 En	 þetta	 segja	 þau	 hafa	 verið	 nefnt	 sjúkdómavæðingu	mannlegra	 eiginleika.	 Þau	
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telja	 að	með	 þessu	 geti	 skapast	 nauðhyggja	 í	 skólastarfi.	 Þegar	 orsaka	 er	 einungis	 leitað	 í	

taugalíffræðinni	sem	lækna	megi	með	lyfjum	í	stað	þess	að	skoða	fleiri	möguleika	og	vinna	

með	umhverfi	barnsins.	

		 Í	úttekt	á	framkvæmd	stefnu	um	menntun	án	aðgreiningar	sem	gefin	var	út	á	vegum	

Evrópumiðstöðvarinnar	(2016)	kemur	fram	að	það	megi	velta	því	fyrir	sér	hvort		fjármögnun	

á	 skóla	 án	 aðgreiningar	 styðji	 við	 stefnuna	 á	 uppbyggilegan	 hátt.	 Í	 Reykjavík	 er	 varið	 um	

tveimur	milljörðum	í	sérkennslu	á	ári	sem	byggir	á	formlegri	greiningu	á	nemendum.	Miðað	

við	núverandi	 stöðu	er	 ekkert	 sem	bendir	 til	 að	draga	muni	 úr	 fjölda	 greininga.	 En	það	er	

ekkert	sem	styður	það,	að	þetta	 fyrirkomulag	sé	skilvirkt	og	sé	að	virka	sem	skyldi	að	mati	

skýrsluhöfunda	(Evrópumiðstöðin,	2016).	Í	skýrslunni	kemur	jafnframt	fram	að	það	séu	þrjár	

megin	 lyftistangir	 sem	 þurfi	 að	 koma	 á	 fót	 til	 að	 við	 getum	 „lyft“	 öllum	 nemendum	 í	

íslenskum	grunn-	og	framhaldskólum	ögn	hærra,	til	að	auka	líkur	á	að	þeim	farnist	vel	í	námi	

og	lífi	sínu.	Að	mati	skýrsluhöfunda	er	talið		mikilvægt	er	að	skapa	umræðuvettvang	á	meðal	

allra	 þeirra	 er	 að	 menntun	 barna	 og	 unglinga	 koma,	 um	 hvernig	 best	 sé	 að	 standa	 að	

menntun	án	aðgreiningar.	Einnig	telja	skýrsluhöfundar	að	það	skipti	máli	að	aðilar	komi	sér	

saman	um	reglur	um	lágmarksþjónustu	í	öllum	skólum	með	tilliti	til	stefnunnar	menntun	án	

aðgreiningar.	 Síðast	 en	 ekki	 síst	 telja	 skýrsluhöfundar,	 að	 það	 verði	 að	 endurskoða	

fjármögnun	á	núverandi	fyrirkomulagi.	Til	viðbótar	þessu	eru	lagðar	fram	í	skýrslunni	nokkrar	

grundvallar	 tillögur	 um	hvað	æskilegt	 sé	 að	 gera	 en	 þær	 eru	 eftirfarandi:	 Skýrsluhöfundar	

telja	æskilegt	að	það	eigi	sér	stað	umræða	á	meðal	allra	er	koma	að	menntamálum	um	hvað	

felist	 í	 gæðanámi	 fyrir	 alla	 nemendur.	 Hvernig	 skóla	 og	 lærdómssamfélag	 viljum	 við	 búa	

börnum	okkar.	 Einnig	 telja	 skýrsluhöfundar	 að	 löggjöf	 og	 stefnumótun	 verði	 að	 	 stuðla	 að	

virkri	þátttöku	allra	nemenda,	og	örva	áhuga	nemenda	og	bjóði	upp	á	fjölbreytileika	í	námi.	

Til	 að	 stuðla	 að	 enn	 betri	 árangri	 er	 talið	 mikilvægt	 að	 bæta	 stjórnskipulag	 og	

gæðastjórnunarkerfi.	Mikilvægt	er	talið	að	hverfa	frá	því	fyrirkomulagi	sem	krefst	formlegrar	

greininga	á	nemendum,	til	þess	að	það	sé	hægt	að	veita	þeim	aðstoð	 í	námi,	ef	þau	eiga	 í	

erfiðleikum.	 Til	 viðbótar	 þessu	 telja	 skýrsluhöfundar	 mikilvægt,	 að	 grunn-	 og	 símenntun	

kennara	verði	efld,	til	að	gera	þeim	betur	kleift	að	inna	starf	sitt	af	hendi	á	þann	hátt,	að	það	

samræmist	 þörfum	nemenda	 og	 kröfu	 sem	menntun	 án	 aðgreiningar	 hefur	 í	 för	með	 sér.	

Jafnframt	 er	 talið	mikilvægt	 er	 að	 auka	 stuðningskerfi	 á	 öllum	 skólastigum,	 áháð	 aldri	 og	

búsetu.	Síðast	en	ekki	síst	er	talið	mikilvægt,	að	efla	alla	þá	er	að	menntun	barna	og	unglinga	
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koma,	 til	 að	 axla	 ábyrgð	 og	 skapa	 upppbyggjandi	 lærdómssamfélag,	 sem	 hefur	 gagnrýna	

rökhugsun	að	leiðarljósi	og	kemur	til	móts	við	þarfir	allra	nemenda(Evrópumiðstöðin,	2016).		

Ólafur	 Páll	 Jónsson	 (2016)	 bendir	 á	 að	 um	 leið	 og	 skólinn	 geti	 verið	 vettvangur	

aðgreiningar	 og	 valdbeitingar	 sé	 hann	 jafnframt	 mikilvægasta	 stofnun	 samfélagsins	 til	 að	

vinna	gegn	slíkri	aðgreiningu	og	valdbeitingu.	Hann	bendir	jafnframt	á	að	allt	frá	því	að	ný	lög	

um	grunnskóla	tóku	gildi	árið	1974	þar	sem	kveðið	var	á	um	að	öll	börn	ættu	rétt	á	að	ganga	

í	skóla	í	sinni	heimabyggð	eða	sínu	hverfi	hafi	það	verið	yfirlýst	markmið	hins	almenna	skóla	

að	vinna	gegn	flokkun	á	börnum	í	venjuleg	börn	og	þau	sem	ekki	eru	venjuleg.	Hann	telur	að	

í	rauni	hafi	því	skóli	án	aðgreiningar	verið	leiddur	í	lög	á	Íslandi	20	árum	áður	en	hann	varð	að	

alþjóðlegri	stefnumótun	með	Salamanca-yfirlýsingunni	árið	1994.	

Gretar	 L.	Marinósson	 og	 Dóra	 S.	 Bjarnason	 (2016)	 benda	 á	 að	 það	 sé	 brýnt	 að	 klára	

dæmið	sem	skóli	án	aðgreiningar	er	og	mikilvægt	að	hagsmunaaðilar	taki	höndum	saman.	Til	

að	 hægt	 sé	 að	 ná	 þessu	 markmiði	 er	 mikilvægt	 að	 Menntamálaráðuneytið,	 háskólar,	

sveitarfélög	og	kennarasamtök	taki	slaginn	og	aðstoði	ekki	bara	börnin	heldur	einnig	kennara	

við	að	sinna	því	sem	ætlast	er	til	af	þeim	svo	vel	sé	og	aðstoða	þá	við	að	ná	því	besta	út	úr	

hverjum	og	einum	einstaklingi.	

Í	næsta	kafla	verða	niðurstöður	settar	fram,	þær	ræddar	í	fræðilegu	ljósi	og	ályktanir	af	

þeim	dregnar.	
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5 Niðurstaða	og	umræður	
Í	 þessari	 ritgerð	 hefur	 verið	 lögð	 áhersla	 á	 umfjöllun	 um	 fjölgun	 greininga	 á	 ýmsum	

röskunum	hjá	nemendum	samkvæmt	læknisfræðilegum	greiningarkerfum.	Einnig	hefur	verið	

fjallað	 um	hvort	 um	 kerfislægan	 vanda	 sé	 að	 ræða.	 Rannsóknarspurningin	 sem	 lagt	 var	 af	

stað	 með	 var	 þessi;	 Hvað	 orsakar	 aukningu	 á	 greiningum	 á	 nemendum	 og	 hvort	 að	 um	

kerfislægan	vanda	sé	að	ræða	sem	stuðli	að	því	að	fleiri	nemendur	fá	greiningar	en	þörf	er	á.	

	 Niðurstaða	 ritgerðarinnar	 er	 sú	 að	 nær	 einvörðungu	 er	 stuðst	 við	 læknisfræðileg	

greiningarkerfi	við	greiningar	á	nemendum	og	ekki	er	tekið	nægjanlegt	tillit	til	sálfélagslegra	

þátta	og	umhverfis	 (heimili	 og	 skóla)	 hjá	nemendum	 (Hrefna	Ólafsdóttir,	 2006;	 Steindór	 J.	

Erlingsson,	2011;	Sigrún	Harðardóttir,	2015).	Önnur	mikilvæg	niðurstaða	ritgerðarinnar	er	sú	

að	 um	 kerfislægan	 vanda	 sé	 að	 ræða	 í	 skólakerfinu	 sem	 felst	 í	 því	 að	 formlegra	 greininga	

samkvæmt	læknisfræðilegu	greiningarkerfi	er	krafist	til	þess	að	unnt	sé	að	veita	nemendum	

sem	 eiga	 við	 náms-	 og	 hegðunarvanda	 að	 etja	 aðstoð	 (Gretar	 L.	Marinósson	 og	 Kristín	 Þ.	

Magúsdóttir,	2016).	

Niðurstöður	ritgerðarinnar	endurspegla	mismunandi	viðhorf	fræðimanna	til	greininga	

á	 nemendum.	 Það	 er	 álit	 margra	 fræðimanna	 að	 þegar	 verið	 sé	 að	 greina	 náms-	 og	

hegðunarvanda	nemenda	skorti	á	að	vandinn	sé	greindur	á	heildrænan	hátt	og	tillit	tekið	til	

sálfélagslegra	þátta	hjá	nemendum	og	áhrifa	 frá	umhverfi	þeirra	 (Hrefna	Ólafsdóttir,	2006;	

Thomas	 og	 Loxley,	 2007;	 Sigrún	 Harðardóttir,	 2015).	 Samskipti	 milli	 nemenda	 og	

umhverfis(heimili	og	skóli)	eru	í	raun	drifkraftur	þroska	nemenda.	Til	þess	að	samskiptin	geti	

stuðlað	að	jákvæðri	aðlögun	nemenda	verða	þau	að	byggja	á	góðum	tengslum,	hvatningu	,	

hlýju	 og	 leiðsögn	 (Brofenbrenner,	 1979;	 Sæunn	 Kjartansdóttir,	 2011).	 Þau	 greiningarkerfi	

sem	eru	notuð	við	greiningar	á	nemendum	virðast	hafa	það	í	för	með	sér	að	fleiri	nemendur	

eru	greindir	með	geðraskanir	sem	leiða	til	þess	að	þeir	eru	meðhöndlaðir	eins	og	sjúklingar.	

Mannlegir	 eiginleikar	 eru	 sjúkdómavæddir,	 þar	 sem	 orsaka	 er	 einvörðungu	 leitað	 í	

taugalíffræði	sem	lækna	má	með	lyfjum	í	stað	þess	að	skoða	fleiri	möguleika	og	vinna	með	

umhverfi	nemenda	 í	 skóla	og	heima	 (Steindór	 J.	Erlingsson,	2011;	Gretar	L.	Marinósson	og	

Kristín	Þ.	Magnúsdóttir,	2016).	
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	 Út	 frá	 niðurstöðum	 ritgerðarinnar	 má	 leiða	 að	 því	 líkum	 að	 fleiri	 nemendur	 fái	

greiningu	samkvæmt	læknisfræðilegu	greiningarkerfi	vegna	þess	að	ekki	er	tekið	nægjanlegt	

tillit	 til	 sálfélagslegra	 þátta	 hjá	 nemendum	 sem	 eiga	 við	 náms-	 eða	 hegðunarerfiðleika	 að	

etja.	Það	má	einnig	velta	því	 fyrir	sér	hvort	að	sú	stefna	og	verklag	sem	nú	er	unnið	eftir	 í	

grunnskólum	 sé	 í	 raun	 að	 stuðla	 að	 því	 að	 gera	 heilbrigða	 einstaklinga	 að	 öryrkjum.	 Ef	

nemendum	gengur	 illa	 í	námi	er	mikilvægt	að	þeir	 fái	 	aðstoð	án	þess	að	þurfa	að	 fá	á	sig	

einhverskonar	stimpil.	Hafa	ber	 í	huga	að	slíkur	stimpill	getur	fylgt	þeim	um	ókomna	tíð	og	

sett	mark	 sitt	á	 sjálfsmynd	þeirra	með	neikvæðum	afleiðingum	á	 trú	á	eigin	getu	og	hvers	

þeir	eru	megnugir.	

		 Í	 stað	 formlegra	 greininga	 samkvæmt	 læknisfræðilegu	 greiningarkerfi	 á	 fagfólk	 í	

skólum	 í	 samvinnu	 við	 nemendur	 og	 foreldra	 að	 vera	 treystandi	 til	 að	 meta	 hvers	 konar	

stuðning	 nemendur	 þurfa	 á	 að	 halda.	 Slíkur	 stuðningur	 á	 að	 byggja	 á	 styrkleikum	 og	

veikleikum	nemenda	og	vera	sniðinn	að	þörfum	hvers	og	eins.	Tilgangur	greininga	ætti	fyrst	

og	fremst	að	vera	sá	að	leita	skýringa	og	lausna	fyrir	nemanda	og	með	honum	sjálfum	í	eigin	

umhverfi	(Sigrún	Harðardóttir,	2015;	Gretar	L.	Marinósson	og	Kristín	Þ.	Magnúsdóttir,	2016).	

Í	Reykjavík	er	varið	um	tveimur	milljörðum	í	sérkennslu	á	ári	sem	byggir	á	formlegri	

greiningu	á	nemendum.	Það	er	ekkert	sem	bendir	til	að	þetta	fyrirkomulag	sé	að	ná	árangri		

og	 sé	 skilvirkt.	 Mikilvægt	 er	 talið	 að	 hverfa	 frá	 því	 fyrirkomulagi	 að	 krefjast	 formlegrar	

greiningar	 á	 nemendum	 þannig	 að	 hægt	 sé	 að	 veita	 þeim	 aðstoð	 í	 námi	 ef	 þeir	 eiga	 í	

erfiðleikum.	Einnig	 er	mikilvægt	 að	aðilar	 komi	 sér	 saman	um	ákveðna	 lágmarksþjónustu	 í	

öllum	skólum	sem	sé	til	staðar	fyrir	nemendur	sem	þurfa	stuðning	(Evrópumiðstöðin,	2016).	

	 Það	má	ætla	að	ef	dregið	væri	úr	formlegum	greiningum	samkvæmt	læknisfræðilega	

líkaninu	og	reynt	væri	að	valdefla	nemandann	með	aðstoð	úr	nærumhverfi,	mætti	draga	úr	

líkum	á	upplifun	nemandans	á	neikvæðum	áhrifum,	sem	þeim	finnist	þeir	hafa	orðið	fyrir	og	

veikt	 geta	 sjálfsmynd	 hans	 í	 kjölfar	 greininga.	 Stuðningur	 frá	 kennara,	 foreldrum	 og	

skólafélagsráðgjafa	getur	hér	skipt	 sköpum.	Forsenda	þess	að	þetta	sé	 framkvæmanlegt	er	

að	til	staðar	sé	ákveðin	grunnþjónusta	í	skólanum.		

Ljóst	er	af	framansögðu	að	það	er	orðið	tímabært	að	fara	að	bretta	upp	ermar	og	takast	

á	 við	 breytingar	 á	 því	 kerfi	 sem	 við	 búum	 við	 í	 dag	 varðandi	 greiningar	 á	 nemendum	 og	

hvernig	staðið	er	að	aðstoð	við	þá.	Leiða	má	líkum	að	því	að	við	séum	að	ofgreina	nemendur	

hér	 á	 landi	 (Steindór	 J.	 Erlingsson,	 2011;	 Gretar	 L.	 Marinósson	 og	 Kristín	 Þ.	 Magúsdóttir,	

2016).	Það	má	velta	því	fyrir	sér	hvort		að	vandinn	sé	innbyggður	í	það	kerfi	sem	við	vinnum	
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eftir.	 Nær	 einungis	 er	 byggt	 á	 líffræðilegum	 þáttum	 við	 greiningar	 en	 horft	 fram	 hjá	

sálrænum	 og	 félagslegum	 þáttum	 (Hrefna	 Ólafsdóttir,	 2006;	 Steindór	 J.	 Erlingsson,	 2011;	

Gretar	 L.	 Marinósson	 og	 Kristín	 Þ.	 Magnúsdóttir,	 2016).	 Það	má	 einnig	 velta	 því	 fyrir	 sér	

hvort	 að	 sú	 sérkennsla	 sem	 veitt	 er	 nemendum	 sem	 hlotið	 hafa	 greiningu	 sé	 i	 sumum	

tilvikum	í	besta	falli	ekki	að	skila	þeim	neinu	(Isaksson	o.fl.,	2010;	Sigrún	Harðardóttir,	2015).	

Jafnvel	er	hægt	að	færa	rök	fyrir	því		að	sú	flokkun	og	stimplun	sem	á	sér	stað	á	nemendum	í	

kjölfar	greininga	dragi	úr	færni	þeirra	og	getu	til	að	skapa	sér	heilbrigðan	og	styrkan	farveg	út	

í	lífið.	Það	er	mikilvægt	að	mæta	nemanda	þar	sem	hann	er	staddur,	hjálpa	honum	að	finna	

út	 hvar	 styrkleikar	 hans	 liggja	 og	 byggja	 ofan	 á	 það.	 Í	 stað	 þess	 að	 greina	 nemanda	 og	

aðstoða	hann	 við	 að	 verða	 að	 „sjúklingi“	 sem	er	 orðinn	háður	 einhverskonar	 kerfi.	 Það	 er	

afar	 mikilvægt	 að	 taka	 heildstætt	 á	 vanda	 þessara	 nemenda	 og	 nota	 til	 þess	 heildarsýn	

félagsráðgjafar.	 Að	 meta	 stöðu	 þeirra	 út	 frá	 sálfélagslegum	 þáttum	 og	 taka	 skóla	 og	

fjölskyldu	með	þegar	unnið	er	að	lausn	þeirra	mála.	Hér	kemur	skólafélagsráðgjafi	til	með	að	

geta	skipt	sköpum	þegar	farið	er	að	vinna	heildstætt	með	mál	þessara	nemenda.		

Greiningar	samkvæmt	læknisfræðilegu	greiningarkerfi	geta	vissulega	komið	að	gagni	en	

það	er		að	vissara	að	fara	með	gát	(Rao	og	Seaton,	2009).	Hér	á	landi	hefur	ungum	öryrkjum	

fjölgað	til	muna	á	síðustu	árum	(Velferðarráðuneytið,	2017).	Velta	má	upp	þeirra	spurningu	

hvort	að	skapast	hafi	kerfislægur	vandi.	Eins	og	kerfið	er	byggt	upp	í	dag	fylgir	fjármagn	inn	í	

skóla	 	 hverjum	 nemanda	 sem	 hlotið	 hefur	 greiningu.	 Því	 má	 álykta	 svo	 að	 til	 staðar	 sé	

ákveðin	tilhneiging	 í	skólakerfinu	til	að	fá	greiningu	á	nemanda	þegar	upp	koma	hegðunar-	

og	 námserfiðleikar	 til	 þess	 að	 afla	 fjármagns	 (Gretar	 L.	 Marinósson	 og	 Kristín	 Þ.	

Magúnsdóttir,	2016).		

Það	virðist	vera	samdóma	álit	þeirra	aðila	er	að	þessum	málum	koma	að	sú	stefna	sem	

unnið	 er	 eftir	 í	 dag	 í	 grunnskólum	 á	 Íslandi	 sem	 er	 skóli	 án	 aðgreiningar	 sé	 ekki	 að	 skila	

ásættanlegum	árangri.	Þessu	til	viðbótar	virðist	ekkert	benda	til	að	sú	stefna	sem	unnið	er	

eftir	í	dag	sé	hagkvæm	og	skilvirk	þrátt	fyrir	mikinn	kostnað.	Brýnt	er	að	allir	hagsmunaaðilar	

taki	 höndum	 saman	 og	 takist	 á	 við	 að	 leysa	 þetta	 mikilvæga	 verkefni	 og	 setji	 fram	

aðgerðaáætlun	 þar	 sem	 stefnan	 skóli	 án	 aðgreiningar	 er	 gerð	 framkvæmanleg,	 þannig	 að	

hægt	sé	að	aðstoða	alla	nemendur	við	að	finna	hvar	þeirra	styrkur	liggur	og	leiðbeina	þeim	á	

uppbyggilegan	 hátt	 út	 í	 lífið.	 Mikilvægt	 er	 að	 hafa	 heildarsýn	 skólafélagsráðgjafans	 að	

leiðarljósi	í	þessu	verkefni	og		stuðla	jafnframt	að	aukinni	velferð	og	vellíðan	nemenda.	
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