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Útdráttur 

Helsta viðfangsefni ritgerðarinnar er menntastefnan skóli án aðgreiningar og hvernig 

þörfum ólíkra nemenda er mætt í skólakerfinu og verður því leitast við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er staða framkvæmdar á menntastefnunni skóli 

án aðgreiningar í dag? Hvernig gæti sérfræðimenntun félagsráðgjafa nýst þegar þörfum 

ólíkra nemenda er mætt í grunnskólum? 

Árið 2017, níu árum eftir að menntastefnan skóli án aðgreiningar var innleidd í lög 

hér á landi, kynnti Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir niðurstöður sínar 

á úttekt um skóla án aðgreiningar á Íslandi. Samkvæmt niðurstöðum úttektarinnar er talin 

þörf á víðtækum kerfisbreytingum með skóla án aðgreiningar að leiðarljósi. Út frá 

niðurstöðum ritgerðarinnar má draga þá ályktun að staða framkvæmdar á 

menntastefnunni skóli án aðgreiningar sé ekki nægilega góð í dag og að grunnskólar séu 

ekki í stakk búnir til að sinna þörfum ólíkra nemenda.  

Lítið er um þverfaglegt samstarf ólíkra fagaðila í grunnskólum í dag og mikið hefur 

verið fjallað um álag innan menntakerfisins á Íslandi síðustu ár. Niðurstöður úttektar 

Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir leiða í ljós að starfsfólk 

grunnskóla telur grunnmenntun sína ekki næga til faglegrar starfsþróunar í undirbúningi 

fyrir skóla án aðgreiningar. Það er því mikilvægt að skoða hvernig skólinn getur sem best 

sinnt lögbundnum velferðarhlutverkum sínum. Náms- og starfsráðgjafar hafa upplifað 

mikið álag við að veita nemendum persónulega ráðgjöf og fundist þeir fara inn á 

sérfræðisvið annarra fagstétta eins og félagsráðgjafa. Eitt af helstu hlutverkum 

félagsráðgjafa er að veita persónulega ráðgjöf en hún felst í að aðstoða nemendur sem 

eiga í félagslegum-, námslegum og/eða tilfinningalegum vanda. Draga má þá ályktun að 

mikil þörf sé á félagsráðgjöfum innan grunnskóla á Íslandi í dag. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Dr. Sigrúnar Harðardóttur, lektors við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Henni vil ég færa innilegar þakkir fyrir góða leiðsögn 

og þær faglegu ábendingar sem nýttust við skrifin.  

Móður minni, Dóru Ingibjörgu Valgarðsdóttur, vil ég þakka innilega fyrir að lesa yfir 

ritgerðina. Einnig vil ég þakka Margréti Lilju Björnsdóttur fyrir prófarkalestur. Ég vil 

sérstaklega minnast á og þakka frænku minni, Sólborgu Öldu Pétursdóttur fyrir að hafa 

alltaf trú á mér og vera til staðar fyrir mig. Að lokum vil ég þakka allri fjölskyldu minni fyrir 

þá hvatningu og stuðning sem hún hefur veitt mér í gegnum skólagönguna.  
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1 Inngangur 

Farsæl skólaganga getur haft jákvæð áhrif á framtíð barna og má því segja að skólinn sé 

ein mikilvægasta uppeldisstofnunin fyrir utan fjölskylduna. Það þarf því að huga að nánu 

samstarfi við foreldra um félagslega velferð barna þeirra (Sigrún Harðardóttir, 2015).  Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er áhersla lögð á að skólar leggi grunn að andlegri, líkamlegri og 

félagslegri velferð nemenda og sinni faglegu samstarfi. Fjallað er um í Aðalnámskránni að 

efla þurfi skólann sem faglega stofnun og lögð er áhersla á að sérfræðiþjónusta skólanna 

styðjist við heildarsýn með því að meta félagslegan, námslegan og sálrænan vanda 

nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). 

Kennarar og náms- og starfsráðgjafar hafa fundið fyrir auknu álagi síðustu ár í vinnu 

með nemendum í grunnskólum og auk þess hafa náms- og starfsráðgjafar upplifað að 

starf þeirra snúi frekar að persónulegri ráðgjöf en náms- og starfsráðgjöf (Ágústa Ruth 

Ahrens Georgsdóttir, 2015; Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). Rannsóknir hafa bent til 

þess að þeir séu ekki nægilega vel undirbúnir fyrir persónulega ráðgjöf sem oft vegur 

þyngst í vinnu þeirra með börnum og ungmennum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2012; Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). Rannsóknir hafa einnig bent til þess að 

skólastjórnendur í grunnskólum á Íslandi vilja sjá félagsráðgjafa starfandi í öllum skólum 

til þess að takast á við andlega vanlíðan og persónuleg vandamál nemenda (Guðrún Helga 

Sederholm, 2009). 

Árið 2017, þegar níu ár voru liðin frá því að stefnan um skóla án aðgreiningar var 

innleidd á Íslandi, kynnti Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir niðurstöður 

úttektar á framkvæmd menntastefnunnar skóli án aðgreiningar á Íslandi. Úttektin var 

gerð á árunum 2015-2017 með það að markmiði að styðja við ákvarðanatöku um 

innleiðingu og framkvæmd stefnunnar, stuðla að víðfeðmu sjálfsmati með sannreyndri 

þekkingu og styðja við langtímaþróun menntastefnunnar á Íslandi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). Niðurstöður úttektarinnar leiða í ljós að þörf er á 

víðtækum kerfisbreytingum við framkvæmd á menntastefnunni skóli án aðgreiningar. 

Niðurstöður úttektarinnar leiða einnig í ljós að flestir sem sinna menntamálum, telja að 

ekki sé tekið mið af jafnræðissjónarmiðum né hugmyndum um skilvirkni í núverandi 
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tilhögun fjárveitinga og reglum um ráðstöfun fjármagns. Starfsfólk skóla telur sig fá 

ófullnægjandi stuðning með skóla án aðgreiningar að leiðarljósi og upplifa að 

grunnmenntun þeirra sé ekki næg til undirbúnings fyrir skólastarf án aðgreiningar 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). 

Í ljósi nýútgefinna niðurstaðna úttektar Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar 

og sérþarfir er mikilvægt að skoða hvernig skólar geta sinnt lögbundnu velferðarhlutverki 

sínu á sem bestan hátt. Í þessari ritgerð er því staða framkvæmdar menntastefnunnar 

skóli án aðgreiningar í dag skoðuð ásamt því að kanna hvernig þörfum ólíkra nemenda er 

mætt í grunnskólum og verður því leitast eftir að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hver er staða framkvæmdar á menntastefnununni skóli án 

aðgreiningar í dag? Hvernig gæti sérfræðimenntun félagsráðgjafa nýst þegar þörfum 

ólíkra nemenda er mætt í grunnskólum? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunum er ritgerðinni skipt niður í sjö kafla. Í kafla 

tvö, er fjallað um skólahald á Íslandi, þróun skólastefnunnar og menntakerfið eins og það 

er í dag. Í kafla þrjú er farið yfir menntastefnuna skóli án aðgreiningar, Salamanca 

yfirlýsinguna og stöðu menntastefnunnar í dag. Í kafla fjögur er gerð grein fyrir 

vistfræðikenningu Bronfenbrenner sem fjallar um mikilvægi umhverfis á þroska barna og 

ungmenna. Einnig verður gerð grein fyrir sjónarhorni áhættu og seiglu sem varpar ljósi á 

mismunandi viðbrögð einstaklinga við erfiðum áskorunum. Að því loknu er fjallað um ólík 

sjónarhorn læknisfræðilega líkansins og félagslega líkansins á sérþarfir og erfiðleika barna 

og ungmenna í grunnskólum. Í fimmta kafla er fjallað um grunnskólanemendur og líðan 

þeirra ásamt því að gera grein fyrir faglegu samstarfi í grunnskólum og hvernig sjónarhorn 

og fagmennska félagsráðgjafa í skóla getur nýst í vinnu með ólíkum börnum, kennurum 

þeirra og fjölskyldum. Í sjötta og síðasta kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum 

ritgerðarinnar og þær ræddar í ljósi fræðanna og af þeim dregnar ályktanir. 
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2 Skólahald á Íslandi 

Í þessum kafla er fjallað um skólahald á Íslandi frá upphafi, fræðslulög og þær hugmyndir 

og breytingar á lögum sem hafa haft áhrif á þróun menntakerfisins og 

grundvallarmarkmið þess í dag. Að lokum verður fjallað um Aðalnámskrá grunnskólanna 

og lögbundna þjónustu sem grunnskólanemendum er tryggð.   

2.1  Þróun skólastefnu 

Áður fyrr voru skólar og fræðslustofnanir ekki til. Prestar höfðu umsjón með fræðslu og 

er til að mynda kveðið á um í Grágás, sem er fyrsti ritaði lagabálkur landsins og jafnframt 

elsta varðveitta heimild Íslendinga, að fólk kynni að fara með Faðir vorið og Postullegu 

trúarjátninguna. Árið 1635 fengu prestar tilskipun um að fara í húsvitjanir og leiðbeina 

foreldrum um fræðslu barna (Hjalti Hugason, 2000).  

Árið 1880 voru drög að frumvarpi samþykkt á alþingi sem fjölluðu um alþýðufræðslu 

barna á Íslandi. Í kjölfarið voru lög um fræðslu barna í lestri og reikningi sett (Loftur 

Guttormsson, 1992). Árið 1884 skrifaði Jón Sigurðsson grein í tímaritið Ný félagsrit þar 

sem hann fjallaði um skólamál á Íslandi og bar þau saman við önnur lönd. Jón taldi að 

menntun ætti að vera í boði fyrir alla og að hlutverk stjórnvalda væri að sjá til þess að 

hæfileikar allra barna fengju að njóta sín. Hann taldi ekki nóg að hafa einn skóla fyrir alla 

heldur nauðsynlegt að hafa starfandi sérhæfða skóla (Jón Torfi Jónasson, 1992).  

 Árið 1903 gaf Guðmundur Finnbogason út bókina Lýðmenntun og er sú bók talin 

marka tímamót í íslenskri alþýðufræðslu. Í bókinni kveður Guðmundur á um fjögurra ára 

skólaskyldu sem gerð var almenn frá tíu ára aldri. Guðmundur starfaði sem ráðunautur 

alþingis um menntamál í landinu og stóð að frumvarpi sem samþykkt var með nokkrum 

breytingum þann 22. nóvember 1907 og öðlaðist gildi þann 1. júní 1908 (Loftur 

Guttormsson, 2008; Lög um fræðslu barna nr. 59/1907). Kennarar á faraldsfæti eða 

farskólar sáu um að fræða börn en undanþága frá skóla var veitt ef tryggt var að þau 

fengju sambærilega fræðslu á heimili sínu (Loftur Guttormsson, 2008). 

Árið 1926 var frumvarp um breytingu á fræðslulögum, sem Guðmundur Finnbogason 

og Sigurður P. Sívertsen lögðu fram, samþykkt með nokkrum breytingum. Með nýju 

fræðslulögunum átti umsjón og eftirlit með fræðslumálum skólahéraða eða hreppa að 
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vera á ábyrgð skólanefnda. Árið 1936 breyttust fræðslulögin en þá var skólaskylda 7 til 14 

ára barna sett í lög og árið 1939 var Námskrá fyrir barnaskóla gefin út (Loftur 

Guttormsson, 1992; Loftur Guttormsson, 2008). 

Árið 1946 var ný fræðslulöggjöf tekin í gildi en með lögunum var fræðsluskyldu skipt 

í fjögur stig, barnafræðslustig, gagnfræðistig, menntaskóla- og sérskólastig og háskólastig. 

Landspróf komu til sögunnar sem standast þurfti til að geta hafið menntaskólanám 

(Gunnar M. Magnússon, 1946). Upp úr 1970 óx skólasókn jafnt og þétt en tvö frumvörp 

voru lögð fram sem fjölluðu um einföldun á skólakerfinu (Loftur Guttormsson, 2008). 

Árið 1974 gengu í gildi lög um grunnskóla nr. 63/1974 og með setningu þeirra var 

börnum frá 7 til 16 ára tryggð menntun á Íslandi. Í lögunum segir að skólinn skuli stuðla 

að menntun hvers og eins, heilbrigði og þroska. Lögin marka ákveðin tímamót í málefnum 

nemenda með sérþarfir en fyrir höfðu sérúrræði verið í notkun fyrir nemendur sem ekki 

gátu nýtt sér hefðbundna kennslu vegna líkamlegra-, félagslegra- eða 

hegðunarvandamála (Þorsteinn Guðmundsson, 1987). Fimmtán árum síðar, árið 1991, 

var ný löggjöf um grunnskóla samþykkt. Þar var enn meiri áhersla lögð á málefni barna 

með sérþarfir og gert var ráð fyrir að sérkennsla færi fram í heimaskóla nemenda (Lög um 

grunnskóla nr. 49/1991).  

Árið 1994, hélt ríkisstjórn Spánar, í samstarfi við Sameinuðu þjóðirnar, 

Alþjóðaráðstefnu í Salamanca um menntun nemenda með sérþarfir. Á ráðstefnunni var 

Salamanca-yfirlýsingin samþykkt. Yfirlýsingin er rammaáætlun um aðgerðir vegna 

nemenda með sérþarfir og byggist á hugmyndum um mannúð og hefur lýðræðislega sýn 

á einstaklinginn (Menntamálaráðuneytið, 1995). Ári síðar, árið 1995, voru lög um 

grunnskóla nr. 66/1995 samþykkt og má þar sjá áhrif Salamanca-yfirlýsingarinnar en í 

þeim er aukinn skilningur á að nemendur eru ekki allir eins, og lögð er áhersla á að skólar 

komi til móts við fjölbreytilegar þarfir hvers og eins. Einnig er áhersla lögð á að kennsla 

fari fram í heimaskóla (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Fjallað verður nánar um 

Salamanca-yfirlýsinguna í þriðja kafla. 

2.2 Menntakerfið í dag og réttur nemenda 

Í 65. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands kemur fram að allir séu jafnir fyrir lögum og njóti 

mannréttinda án tillits til kynferðis, kynþáttar, þjóðernisuppruna, litarháttar, trúarbragða, 

skoðana, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Í grunnskólalögum nr. 91/2008 er 
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þetta stutt með því að lýsa hlutverki grunnskóla sem svo að þeir eigi að starfa í samstarfi 

við heimilin og stuðla að alhliða þroska nemenda og þátttöku þeirra í síbreytilegu 

lýðræðisþjóðfélagi. Grunnskólar eigi að hvetja nemendur sína með því að skapa 

viðeigandi námsumhverfi sem tekur mið af þörfum þeirra og stuðlar að almennri vellíðan. 

Grunnskólar eigi að haga störfum sínum með virðingu fyrir manngildi að leiðarljósi þannig 

að nemendur finni fyrir öryggi og njóti hæfileika sinna. Í dag er skólaskylda á Íslandi að 

jafnaði tíu ár og ber öllum börnum á aldrinum 6 til 16 ára skylda til að sækja grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014).  

 Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er skjalfest í fyrsta skipti í opinberum gögnum 

að grunnskóli sé án aðgreiningar. Sú stefna er bundin í Salamanca-yfirlýsingunni 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Skóli án aðgreiningar snýst um lýðræði og félagslegt 

réttlæti í skólum. Samkvæmt 13. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 eiga nemendur rétt 

á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í skóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegrar 

eða andlegrar stöðu. Samkvæmt 17. gr. sömu laga ber sveitarfélögum skylda til að reka 

grunnskóla án aðgreiningar og eiga þeir að leitast við að mæta mismunandi þörfum 

nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014).  

Aðalnámskrá grunnskóla er gefin út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og er 

ætluð til að tryggja nemendum viðeigandi menntun og námsumhverfi. Markmið kennara, 

samkvæmt námskránni, er að sinna kennslu og uppeldisfræðilegu starfi með nemendum. 

Kennarar eiga að vera í forystu og leiða nemendur í náminu en einnig eiga þeir að tryggja 

frið til vinnu og góðan starfsanda. Fjallað er um í Aðalnámskránni að efla þurfi skólann 

sem faglega stofnun. Lögð er áhersla á að sérfræðiþjónusta skólanna styðjist við 

heildarsýn með því að meta félagslegan, námslegan og sálrænan vanda nemenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Sérfræðiþjónusta á að vera veitt bæði nemendum og fjölskyldum þeirra, samanber 

40. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. Í grunnskólalögunum frá árinu 1995 var hugtakið 

sérkennsla fellt út en með setningu reglugerðar um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 

var það tekið aftur í gildi. Í reglugerðinni er fjallað um nemendur sem eiga erfitt með nám 

vegna sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða 

fötlunar, eru með leshömlun, eru langveikir, með þroskaröskun, geðraskanir eða aðrar 

heilsutengdar sérþarfir. Skólastjórar bera ábyrgð á sérfræðiþjónustu síns skóla og 
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skipuleggja þeir stoðþjónustu í samvinnu við viðeigandi starfsmenn en það geta verið 

almennir kennarar, sérkennarar, þroskaþjálfar og ófaglærðir stuðningsfulltrúar. 

Skólastjórar bera einnig ábyrgð á að leggja mat á hvort nemendur þarfnist 

sérfræðiþjónustu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). Trausti Þorsteinsson, 

fyrrverandi fræðslustjóri, telur reglugerðina stangast á við almenn markmið 

menntastefnunnar skóli án aðgreiningar, því í reglugerðinni er kveðið á um aðgreiningu 

nemenda (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2013). 

Grunnskólanemendur eiga rétt á náms- og starfsráðgjöf, samanber 13. gr. laga um 

grunnskóla nr. 91/2008. Með náms- og starfsráðgjöf fá nemendur ráðgjöf varðandi  

framtíðaráform sín, nám og líðan. Náms- og starfsráðgjafar vinna með nemendum, 

foreldrum og starfsmönnum skóla með það að leiðarljósi að stuðla að velferð nemenda 

og aðstoða ef um vanda er að ræða. Einnig aðstoða þeir við að kortleggja hæfileika og 

áhugasvið nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Rannsóknir hafa þó 

sýnt að grunnskólanemendur hafa ekki allir aðgang að náms- og starfsráðgjafa (Árný 

Elíasdóttir, Arndís Vilhjálmsdóttir og Sveinborg Hafliðadóttir, 2014). 

Hluti af lögbundinni þjónustu við nemendur er heilsugæsla í skólum sem 

heilsugæslustöðvar sinna, samanber reglugerð um heilsugæslu nr. 787/2007. Heilsuvernd 

byggist á forvarnarfræðslu, heilsueflingu, skimunum og umönnun langveikra barna. 

Markmiðið með heilsuvernd er því að efla heilbrigði og stuðla að vellíðan nemenda 

(Embætti landlæknis, 2016). 

Í þessum kafla var farið yfir sögu skólahalds á Íslandi, stöðu menntakerfisins í dag með 

tilliti til Aðalnámskrár grunnskóla og helstu laga og reglugerða sem snúa að velferð 

nemenda. Í næsta kafla er fjallað um menntastefnuna skóli án aðgreiningar, aðdraganda 

hennar og hvernig gengið hefur að innleiða stefnuna. 
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3 Skóli án aðgreiningar 

Í þessum kafla er fjallað um Salamanca-yfirlýsinguna, þróun skóla án aðgreiningar á Íslandi 

og stöðu menntastefnunnar á Íslandi í dag. Menntastefnan skóli án aðgreiningar er byggð 

á hugmyndum sem eiga sér rætur í mannréttindahreyfingum í kjölfar síðari 

heimstyrjaldar. Hugmyndirnar eru sprottnar upp af tveimur rótum en fyrri hugmyndin 

sem snýst um rétt fatlaðs fólks til að njóta stuðnings og samfélagsþátttöku, spratt upp í 

Danmörku og Svíþjóð. Seinni hugmyndin er mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

frá árinu 1948 sem kveður á um rétt einstaklings til menntunar (Gretar L. Marinósson og 

Dóra S. Bjarnason, 2016). Skóli án aðgreiningar er menntastefna sem hefur haft mikil áhrif 

víða í heiminum og byggist á því að allir nemendur fái náms- og félagslegum þörfum sínum 

mætt í skólakerfinu (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009).  

3.1 Salamanca-yfirlýsingin 

Árið 1990 var heimsráðstefna sem bar heitið Menntun fyrir alla, haldin í Jomtien í Taílandi. 

Fulltrúar frá 155 ríkjum og 150 stofnunum sóttu ráðstefnuna og hétu þeir því, í lok 

ráðstefnunnar, að efla barnakennslu og draga úr ólæsi í heiminum. Fjórum árum seinna, 

árið 1994, var Salamanca-yfirlýsingin samþykkt á ráðstefnu sem haldin var af UNESCO og 

menntamálaráðuneytinu á Spáni. Á ráðstefnuna mættu fulltrúar 92 ríkisstjórna og 25 

alþjóðlegra samtaka. Yfirlýsingin er rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með 

sérþarfir og er alþjóðleg menntastefna sem síðar lagði grunn að menntastefnu á Íslandi. 

Yfirlýsingin er viljayfirlýsing sem þýðir að hún er ekki bindandi sáttmáli. Í yfirlýsingunni 

kemur fram að mikilvægt sé að stuðla að jöfnum tækifærum til menntunar og að 

nemendur með sérþarfir fái viðeigandi menntun innan almenna skólakerfisins. Áhersla er 

lögð á að skólar bjóði öll börn velkomin sama hverjar aðstæður þeirra eru og að 

margbreytileiki sé viðurkenndur sem norm (Menntamálaráðuneytið, 1995; Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016).  
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Fulltrúarnir settu sér sjö viðmið um menntun fyrir alla og eru þau eftirfarandi: 

1. Að viðurkenna að menntun er frumréttur allra barna. 

2. Að viðurkenna að börn eru mismunandi og hafa mismunandi áhugamál, 

hæfileika og námsþarfir.  

3. Að skipulag menntakerfisins og náms eigi að taka tillit til mismunandi þarfa 

einstaklinga. 

4. Að einstaklingar með sérþarfir hafi aðgang að almennum skóla og beri því 

skólayfirvöldum að sinna mismunandi þörfum barna og ungmenna með 

viðeigandi kennsluaðferðum. 

5. Að almennir skólar sem vilja þjóna öllum börnum séu virkir og hafi það að 

markmiði að sigrast á hugarfari mismununar, móta þjóðfélag sem aðgreinir ekki 

og stuðla að jöfnum rétti allra til náms.  

6. Að skora á stjórnvöld allra landa að gera allt sem í valdi þeirra stendur til þess 

að koma fram umbótum á menntakerfum landanna og leggja áherslu á að sinna 

öllum börnum án sérstakrar aðgreiningar sama hverja aðstæður þeirra eru. 

7. Að skora á yfirvöld að lögleiða eða nota yfirlýsta stefnu um að öll börn sæki 

almenna skóla nema að ríkar ástæður bendi til annars. 

(Menntamálaráðuneytið, 1995).  

 

Flestar þjóðir hafa tekið upp menntastefnuna skóli án aðgreiningar sem meginstefnu. 

Menntamálaráðuneytið lét þýða yfirlýsinguna (e. The Salamanca Statement) og 

Rammaáætlun um aðgerðir (e. Framwork for action) á íslensku og voru þýðingarnar 

sendar á alla grunnskóla landsins árið 1995 (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 

2016). Í Salamanca-yfirlýsingunni er farið yfir mikilvægi þess að stoðþjónusta sé í boði í 

skólum svo árangur verði af stefnunni um skóla án aðgreiningar. Yfirvöldum ber því að 

hafa í huga að uppfylla má sérþarfir nemenda með samhæfingu utanaðkomandi þjónustu 

eins og kennsluráðgjafa, talkennara og iðjuþjálfa en reynslan hefur sýnt að ef meiri 
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áhersla er lögð á að tryggja góðan árangur með samstarfi sérfræðinga njóti kennslan góðs 

af því (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

3.2 Staðan á Íslandi í dag 

Í dag leggjum við þverfaglegan og fjölvíðan skilning í hugtakið skóli án aðgreiningar og 

tekur hugtakið til einstaklinga, hópa og félagslegra samtaka. Við þýðingu hugtaksins á 

íslensku hefur ýmist verið talað um orðasambandið skóli án aðgreiningar, nám án 

aðgreiningar, kennsla án aðgreiningar og menntun án aðgreiningar. Orðsamböndin hér á 

undan hafa þótt neikvæð og þunglamaleg í notkun og var gerð tillaga um að nota hugtakið 

skóli margbreytileikans. Helstu rökin að baki því eru að hugtakið skóli margbreytileikans 

þykir víðfeðmara og vísar til margbreytileika í hinum ýmsu myndum eins og menningu, 

kynhegðun, tungumálum og trú svo eitthvað sé nefnt. Hugtakið skóli margbreytileikans 

leggur einnig áherslu á fjölbreytni nemenda og skóla en það hefur þótt betra heldur en 

að aðgreina nám, kennslu, skóla eða nemendur. Í skóla margbreytileikans er litið á 

fjölbreytni sem norm og er hlutverk kennarans að stuðla að þekkingarsköpun (Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason 

(2016) hafa bent á að hugtakið skóli margbreytileikans verði ekki notað í þeim tilgangi að 

aðgreina nemendur með fatlanir eða sérþarfir í almennum skólum en þau hafa skrifað 

greinar um skóla margbreytileikans og menntun og manngildi í kjölfar Salamanca-

yfirlýsingarinnar. 

Þegar tíu ár voru liðin frá því að stefnan um skóla án aðgreiningar var innleidd á Íslandi 

kynnti Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir niðurstöður úttektar á 

framkvæmd menntastefnunnar skóli án aðgreiningar á Íslandi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir 

studdist við viðmiðabundið úttektarlíkan sem skilgreinir viðmið, safnar gögnum vegna 

mats á stefnumótun og framkvæmd í takti við viðmiðin og endurmetur gögnin með það 

að leiðarljósi að bæta stefnumótun og framkvæmd skóla án aðgreiningar. Gagna var aflað 

með því að skoða stefnumarkandi skjöl, skýrslur, greinar og vefsíður. Einnig voru 

framkvæmdar vettvangsathuganir með 27 rýnihópum með samtals 222 þátttakendum, 

11 heimsóknir voru farnar í skóla og níu viðtöl tekin við háttsetta stjórnendur sem taka 

ákvarðanir á sveitarstjórnarstigi eða á landsvísu. Einnig var aflað gagna með netkönnun 

sem skilaði 934 svörum frá kennurum, foreldrum, skólastjórnendum og öðru starfsfólki í 
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skóla, í fjórum mismunandi könnunum. Niðurstöður Evrópumiðstöðvar um nám án 

aðgreiningar og sérþarfir leiða í ljós að huga þarf sérstaklega að málefnum sem snúa að 

meginþáttum stefnumótunar og framkvæmdar en einnig er bent á styrkleika sem hvatt 

er til að nýta í umbótaferli (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Hér á landi tóku hagsmunaaðilar skólasamfélagsins þátt í gagnrýnu sjálfsmati á 

málaflokknum eins og nemendur og fjölskyldur þeirra, starfsfólk skóla, aðilar sem veita 

skóla- og stoðþjónustu, rekstraraðilar skóla, samtök kennara, kennaramenntunar-

stofnanir og ráðuneyti. Niðurstöður matsins voru dregnar saman í sjö áherslusvið sem 

mynda sjö viðmið. Viðmiðin draga fram mikilvæg atriði sem snúa að stefnumótun og 

framkvæmd sem varðar skóla án aðgreiningar (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Niðurstöður úttektarinnar leiða í ljós að þeir sem sinna menntamálum leggja ólíkan 

skilning í hugtakið skóli án aðgreiningar. Fyrsta viðmiðið er því að „allir sem sinna 

menntamálum sjái í skóla án aðgreiningar leið til að gefa öllum nemendum kost á  

betri menntun“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d., bls. 3). Í skýrslu 

Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir er lagt til að almennt þurfi að 

skýra hugtakið betur og tryggja góðar leiðbeiningar til þeirra sem sinna menntamálum um 

hvernig standa beri að framkvæmd skóla án aðgreiningar. Umræða þarf að eiga sér stað, 

meðal þeirra sem sinna menntamálum, um gerð skóla og stefnumótun svo hægt sé að 

tryggja nemendum jafnan rétt á námi (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Annað viðmið Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir er að „löggjöf 

og stefnumótun á sviði menntunar án aðgreiningar hafi það markmið að tryggja öllum 

nemendum jöfn tækifæri“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d., bls. 3). 

Samkvæmt niðurstöðum úttektarinnar felur núverandi löggjöf og stefnumótun í sér 

stuðning við markmið og áherslur skóla án aðgreiningar. Samkvæmt niðurstöðunum er 

þörf á skýrari leiðsögn um hvernig hægt er að innleiða stefnuna og viðmið um skóla án 

aðgreiningar í áætlanir sveitarfélaga og skóla. Í skýrslu Evrópuráðs um nám án 

aðgreiningar og sérþarfir kemur fram að löggjöf og stefnumótun á sviði skóla án 

aðgreiningar á öllum skólastigum þurfa að miða að því að veita nemendum fjölbreytt 
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tækifæri til náms, styðja þá til virkrar þátttöku og örva áhuga þeirra (European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education, 2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

e.d.).  

Þriðja viðmið Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir er að 

„stefnunni sem mörkuð hefur verið á sviði menntunar án aðgreiningar sé komið í 

framkvæmd í reynd á öllum skólastigum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d., 

bls. 3). Niðurstöður úttektarinnar leiða í ljós að starfsfólk skóla fær ekki nægilegan 

stuðning til þess að vinna að framgangi stefnunnar. Starfsfólkið telur að það vanti fleiri og 

sveigjanlegri kosti í formi stuðnings. Svo hægt sé að innleiða stefnuna þarf að vinna vel að 

afköstum stuðningskerfa, fjármögnun og stjórnskipulagi fjárveitinga og aðferða við 

gæðastjórnun. Í skýrslunni kemur einnig fram að skýra þurfi einstök þrep 

stjórnskipulagsins eins og vinnuferla sem stuðla að samhæfðri starfsemi á öllum 

skólastigum og hjá starfsmönnum skólakerfisins (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Fjórða viðmið Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir er að „öllum 

sem vinna að menntamálum, á hvaða skólastigi sem þeir starfa, sé gert kleift að ígrunda 

og framkvæma dagleg störf sín með menntun án aðgreiningar að leiðarljósi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d., bls. 3). Í niðurstöðunum kemur fram að hluti þeirra sem 

sinna menntamálum á Íslandi, telur sig fá ófullnægjandi stuðning til þess. Fjallað er um að 

skoða þurfi allt fjárveitingakerfið frá grunni og draga úr formlegum kröfum um greiningu. 

Cor Meijer, framkvæmdastjóri Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 

segir formlegar greiningar á sérþörfum nemenda á Íslandi vera langt yfir meðallagi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Þessar kröfur hafa gert það að verkum að 

til þess að nemendur sem eiga í erfiðleikum í skóla fái viðeigandi stuðning, er að flokka þá 

í samræmi við greinda þörf (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Fimmta viðmið Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir er að 

„fjárveitingar taki mið af sjónarmiðum um jafnræði, skilvirkni og hagkvæmni“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, e.d., bls. 4). Samkvæmt niðurstöðum úttektarinnar telja 

þau sem starfa á sviði menntamála, verklag við fjárveitingar og reglur um ráðstöfun 

fjármagns hvorki tengjast sjónarmiðum jafnræðis né hugmyndum um skilvirkni. Margir 
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telja að núverandi reiknilíkan geri starfsfólki skóla erfitt fyrir að veita menntun án 

aðgreiningar. Litið er svo á að breytingar á verklagi fjárveitinga í samræmi við greiningar 

á sérstökum námsþörfum eða fötlun gæti verið mikilvægt framfaraskref fyrir stefnuna. 

Evrópumiðstöð leggur til í ljósi þessara niðurstaðna að boðið verði upp á nám fyrir fagfólk, 

bæði í grunnmenntun og í formi faglegrar starfsþróunar sem hefur það að markmiði að 

styðja fagfólk í að tileinka sér árangursrík vinnubrögð á sviði skóla án aðgreiningar. Til þess 

að það sé hægt þurfi að setja reglur um lágmarksþjónustu sem byggi á markaðri stefnu 

ríkis og sveitarfélaga um skóla án aðgreiningar og með því er starfsfólki gefið færi á að 

þroska með sér jákvæð viðhorf og gildi ásamt því að efla þekkingu, skilning og kunnáttu 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Sjötta viðmið Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir er að „umsýslu- 

og gæðastjórnunarmálum sé skipað með þeim hætti að stefnumótun og framkvæmd á 

sviði menntunar án aðgreiningar nái fram að ganga á samhæfðan og árangursríkan hátt“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d., bls. 4). Þeir sem sinna menntamálum á 

Íslandi, á vettvangi sveitarfélaga og í skólum, upplifa að stjórnskipulag og gæðastjórnun á 

sviði menntamála sé ekki fullnægjandi og upplifa þau skort á stuðningi. Evrópumiðstöð 

leggur til að geta stuðningskerfa verði aukin á öllum skólastigum þannig að aðgengi að 

námi og námsaðstöðu verði  jafnt, óháð aldri og búsetu. Einnig er lagt til að nemendum 

og fjölskyldum sé tryggður lágmarksstuðningur óháð búsetu og skólasókn (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Sjöunda og síðasta viðmið Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir er 

að „unnið sé á árangursríkan hátt að málefnum sem varða starfsþróun á öllum 

skólastigum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d., bls. 4). Niðurstöður 

úttektarinnar leiða í ljós að starfsfólk skóla hefur efasemdir um að grunnmenntun þeirra 

og tækifæri til faglegrar starfsþróunar nýtist vel í skólastarfi án aðgreiningar og falli ekki 

nægilega vel að stefnu ríkis og sveitarstjórna. Starfsfólki skólanna sé því ekki gert 

mögulegt að innleiða skóla án aðgreiningar með fullnægjandi hætti. Evrópumiðstöð 

leggur til að geta þeirra sem vinna að menntamálum á öllum skólastigum verði efld og að 

starfsfólk verði hvatt til að hugleiða og framkvæma dagleg störf sín með skóla án 
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aðgreiningar að leiðarljósi. Leggja þurfi áherslu á að mæta þörfum allra nemenda og 

kanna hvernig hægt er að efla sjálfsskoðun, þróunarstarf í skólum og stuðningsþjónustu 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir tekur fram að óraunhæft sé að 

koma öllum tillögunum í framkvæmd á sama tíma og er því bent á þrjár forgangsaðgerðir 

sem álitnar eru mikilvægar lyftistangir og undirstaða frekari vinnu. Evrópumiðstöð telur 

þetta lykilinn að því að tryggja að öll önnur viðmið festist í sessi í skólakerfi án aðgreiningar 

á Íslandi. Evrópumiðstöð lítur sem svo á að þessar þrjár forgangsaðgerðir séu vænlegasta 

leiðin til þess að stuðla að víðtækum kerfisbreytingum. Þær þrjár forgangsaðgerðir sem 

um ræðir eru að skapa umræður meðal þeirra sem vinna að menntamálum um hvernig 

hægt er að stuðla að góðum árangri í skóla án aðgreiningar, leggja áherslu á athugun og 

endurskoðun á núverandi fjármögnun og gera samkomulag um reglur um 

lágmarksþjónustu til stuðnings skóla án aðgreiningar í öllum skólum. Með þessum þremur 

forgangsaðgerðum er stuðlað að frekari umræðu um þróun skólakerfisins þegar til lengri 

tíma er litið og aðgerðirnar hvetja til samstöðu meðal starfsmanna á öllum skólastigum 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Í kaflanum var fjallað um Salamanca-yfirlýsinguna og hvaðan hugmyndin um skóla án 

aðgreiningar er sprottin. Einnig var fjallað um niðurstöður úttektar á framkvæmd 

menntastefnunnar skóli án aðgreiningar á Íslandi sem framkvæmd var af Evrópuráði um 

nám án aðgreiningar og sérþarfir. Í næsta kafla er fjallað um vistfræðikenningu Urie 

Bronfenbrenner, sjónarhorn áhættu og seiglu, og mismunandi sjónarhorn 

læknisfræðilega líkansins og félagslega líkansins. 
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4 Fræðileg sjónarhorn 

Í þessum kafla er umfjöllun um fræðileg sjónarhorn með tilliti til mismunandi stöðu og 

þarfa nemenda í grunnskóla og mikilvægi viðeigandi stuðnings skólakerfis nemendum til 

handa. Fyrst er fjallað um vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenner sem skýrir áhrif 

áhættu- og verndandi þátta í náttúrulegu umhverfi barns og áhrif þroska þess á hegðun. 

Í því samhengi þótti viðeigandi að gera grein fyrir kenningu Bronfenbrenners vegna þess 

að hún nær heildstætt yfir alla þá þætti sem snúa að umhverfi nemenda og mismunandi 

þörfum þeirra, sem hefur áhrif á framgöngu nemenda í grunnskóla. Þar á eftir verður 

fjallað um sjónarhorn áhættu og seiglu sem fjallar um þætti sem hafa áhrif á getu 

einstaklinga til að komast yfir erfiðleika. Að lokum verða sérþarfir og greiningar nemenda 

skoðaðar út frá mismunandi sjónarhornum læknisfræðilega líkansins og félagslega 

líkansins. Læknisfræðilega líkanið er byggt á hefðbundnum aðferðum raunvísinda en 

félagslega líkanið tekur tillit til umhverfis einstaklinga. 

4.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Árið 1979 setti sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner fram Vistfræðikenninguna (e. 

ecological systems theory). Í kenningunni útskýrir Bronfenbrenner hvernig þroski 

einstaklinga er mótaður af mörgum mismunandi þáttum, þar á meðal umhverfinu sem 

hann taldi stærsta þáttinn. Bronfenbrenner telur að þroskinn eigi sér stað innan fimm 

kerfa. Kerfin eru nærkerfi (e. microsystem), miðkerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. 

exosystem), heildarkerfi (e. macrosystem) og lífkerfi (e. chronosystem). Kerfin hafa áhrif 

á hvort annað ásamt því að hafa öll áhrif á einstaklinginn (Bronfenbrenner, 1979; 

Bronfenbrenner, 1994). 

Nærkerfið er skilgreint sem nánasta umhverfi einstaklingsins, þar sem barnið býr. Í 

nærkerfinu eru aðilar sem hafa bein áhrif á barnið eins og foreldrar, systkin, vinir og 

kennarar og er lögð áhersla á virkni, hlutverk og persónuleg samskipti. Mikilvægt er, svo 

að barn þroskist og eflist, að því sé veittur stuðningur, hvatning og hlýja. Á fyrsta ævistigi 

barna verja þau mestum tíma innan nærkerfisins með foreldrum sínum og nánustu 

ættingjum en seinna fara þau í meira mæli á milli kerfanna. Mikilvægt er að samskipti 

innan nærkerfisins takist vel og að kerfin vinni vel saman. Einnig er mikilvægt að jafnvægis 
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sé gætt á milli kerfanna. Miðkerfið inniheldur samskipti á milli nærkerfa sem tengjast 

barninu og dæmi um það eru tengsl og samstarf milli skóla og foreldra, og foreldra og vina 

barna þeirra. Góð samskipti stuðla að góðri og jákvæðri aðlögun (Bronfenbrenner, 1979). 

Á eftir miðkerfinu kemur stofnanakerfið þar sem félagslegar aðstæður og 

umhverfisþættir hafa áhrif á nærumhverfi einstaklingsins. Stofnanakerfið samanstendur 

af einni eða fleiri stofnunum samfélagsins og má þar nefna vinnustað foreldra, fjölmiðla, 

skólakerfið, heilbrigðiskerfið og stjórnkerfi landsins. Börnin hafa í raun ekki bein samskipti 

við sumar af þessum stofnunum en starfsemi þeirra getur engu að síður haft áhrif á þau. 

Fjórða vistkerfið er heildarkerfið sem hefur áhrif á öll hin kerfin ásamt því að hafa áhrif á 

einstaklinginn. Þættir sem móta samfélagið eins og menning, efnahagur, viðhorf, gildi og 

lög og reglur falla þar undir (Bronfenbrenner, 1979). 

Að lokum er það lífkerfið sem er samansafn af öllum þeim breytingum og áhrifum 

sem verða í lífi barns og því lengur sem áhrifin vara því meiri áhrif verða á þroska 

einstaklingsins. Einstaklingar eru stöðugt að ganga í gegnum breytingar og munu þær því 

alltaf hafa áhrif á einstaklinginn í samræmi við vistkerfin sem eru einnig stöðugt að 

breytast með tímanum (Bronfenbrenner, 1994 ; Sudbery, 2010).  

Í grein Sigrúnar Harðardóttur og Guðrúnar Kristinsdóttur (2016) sem byggð er á 

niðurstöðum úr rannsókn Sigrúnar á námserfiðleikum og velgengni nemenda í námi, er 

fjallað um stöðu nemenda sem fást við námstengdan vanda innan skólakerfisins. Greinin 

er byggð á vistfræðikenningu Bronfenbrenners og fjallar um samspil ýmissa kerfa á líðan 

nemenda með námstengdan vanda eins og áhrif foreldra, skóla og samfélags á þroska og 

aðlögun barna. Skoðaðir voru áhrifaþættir á líðan nemenda með námserfiðleika og 

námsframvindu. Eldri rannsóknir hafa sýnt að algengasti áhættuþáttur að baki brotthvarfi 

úr námi séu námserfiðleikar (Gerður G. Óskarsdóttir, 1993; Hjalti Jón Sveinsson og Börkur 

Hansen, 2010; Rumberger, 2011; Sigrún Harðardóttir, 2015). Helstu niðurstöður 

rannsóknar Sigrúnar Harðardóttur (2015) gefa til kynna að seigla, sem nemendur þróuðu 

með sér með tilkomu stuðnings úr nærumhverfinu, virðist skipta mestu varðandi aukna 

trú á eigin getu (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016). 

4.2 Sjónarhorn áhættu og seiglu 

Rekja má tilkomu kenninga um áhættuþætti og verndandi þætti til langtímarannsókna 

sem framkvæmdar voru meðal barna sem ólust upp í erfiðu félagslegu umhverfi (Rutter, 
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1987; Werner og Smith, 1982). Kenningarnar breyttu fyrri sýn á orsakatengsl vandamála 

í umhverfi unglinga og barna. Hér áður fyrr var aðeins litið til áhættuþátta en nú til dags 

gera menn sér grein fyrir því að það er ekki algilt að öll börn þrói með sér vanda þó svo 

að umhverfi þeirra teljist áhættusamt. Verndandi þættir eru taldir skýringin á því en þeir 

virðast auka líkurnar á velgengni þrátt fyrir andstreymi. Verndandi þættir skiptast í þrjá 

meginflokka en þeir eru í fyrsta lagi bundnir við færni og persónuleika barnsins, í öðru lagi 

bundir við fjölskyldu þess og í þriðja lagi bundnir einstaklingum sem eiga að vera barninu 

jákvæðar fyrirmyndir í skóla og umhverfi. Einnig eru atriði sem teljast til bæði áhættu- og 

verndandi þátta sem geta verið í barninu sjálfu, umhverfi þess eða samspil þar á milli 

(Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016). 

Seigla er hæfni einstaklings til að komast yfir erfiðleika en hún verður til við reynslu 

einstaklings ásamt því að vera háð stuðningi til að fást við erfiðleikana. Innri styrkleikar 

og ytri verndandi þættir móta því hugtakið seiglu og felast þessir þættir í stuðningi frá 

fjölskyldu, skóla og samfélagi (Masten og Reed, 2005; Rutter, 1987; Ungar, 2011). 

Rannsóknir á seiglu hafa sýnt fram á mikilvægi þess að beita heildarsýn en horfa ekki 

eingöngu á hið einstaklingsbundna þegar seigla þróast hjá börnum og ungmennum. Börn 

eru ólík og því þarf að taka tillit til margra þátta eins og menningarlegs fjölbreytileika og 

uppruna og aðstæðna barna í viðkvæmum hópum (Ungar, 2011; Sigrún Harðardóttir og 

Guðrún Kristinsdóttir, 2016). Jenson og Fraser (2011) hafa bent á að vistfræðikenning 

Bronfenbrenners geti auðveldað uppbyggingu stuðnings og úrræða innan skóla út frá 

sjónarhorni áhættu og seiglu.  

4.3 Læknisfræðilega líkanið 

Aukning hefur orðið á læknis- og sálfræðilegum greiningum á nemendum þrátt fyrir að 

kveðið sé á um í lögum að þörfum nemenda eigi að mæta án aðgreiningar (Hagstofa 

Íslands, 2016). Í læknisfræðilega líkaninu er áhersla lögð á að greina röskun sem tengist 

námsvanda og í kjölfarið sé lögð til einstaklingsbundin lausn til að takast á við vandann. 

Norski félagsfræðingurinn Solvang (2007) vill meina að læknisfræðilega nálgunin hafi 

jákvæðar afleiðingar vegna þess að greiningar og úrræði séu byggð á vísindum. 

Læknisfræðilega nálgunin hefur þó verið gagnrýnd fyrir að ýta undir óæskileg og óréttlát 

vinnubrögð innan skólakerfisins (Ólafur Páll Jónsson, 2014; Thomas og Loxley, 2007). 
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Ýmislegt getur orsakað erfiðleika í námi en algengt hefur verið að styðjast við flokkun 

mismunandi raskana. Við greiningar á sértækum og almennum námserfiðleikum er stuðst 

við viðurkennd alþjóðleg flokkunarkerfi, DSM-IV og ICD-10. Þegar sértækir 

námserfiðleikar eru greindir er miðað við frammistöðu nemenda í stöðluðum prófum í 

lestri, stærðfræði og skrift. Miðað er við að nemendur eigi við sértæka námserfiðleika að 

stríða ef frammistaða þeirra er marktækt lakari en gera má ráð fyrir þegar tekið er mið af 

aldri og mældri greind. Almennir námserfiðleikar eru skilgreindir sem svo að nemendur 

eigi erfitt með nám án þess þó að þeir séu taldir glíma við sértæka námserfiðleika að 

lokinni greiningu (APA, 2013; WHO, e.d.). Sú aðferð að greina nemendur með námsvanda 

getur valdið einföldun og félagslegri stimplun en félagsleg stimplun getur orðið til þess að 

nemendur verða fyrir neikvæðu áreiti úr umhverfi sínu (Dóra S. Bjarnason, 2010; Thomas 

og Loxley, 2007; Crocker, 1999). Með læknisfræðilega sjónarhorninu er því áætlað að 

námsvandi nemenda sé einstaklingsvandi og að svar við vandanum liggi aðeins hjá 

honum. Rannsóknir hafa sýnt að ýmsir þættir eins og fátækt (Elísabet Karlsdóttir og Erla 

Björg Sigurðardóttir, 2015; Jeans, 2014), vímuefnavandi (Bonino, Cattelino og Ciairano, 

2005) og ofbeldi á heimilum hafi einnig áhrif á velgengni í námi (Guðrún Kristinsdóttir, 

2014; Nanna Þóra Andrésdóttir, 2014). 

4.4 Félagslega líkanið 

Fræðimennirnir Thomas og Loxley (2007) hafa verið talsmenn þess að huga skuli að 

félagslegum þáttum í meira mæli þegar námsvandi nemenda er skoðaður. Félagslega 

líkanið leggur áherslu á að greina, skilja aðstæður og leita lausna með það í huga að 

umhverfisþættir og félagslegir þættir geta haft áhrif á þroska, stöðu og námstækifæri 

nemenda. Félagslega líkanið, vistfræðikenning Bronfenbrenner og sjónarhorn áhættu og 

seiglu eiga það sameiginlegt að fjalla um samspil ólíkra áhrifaþátta á líf fólks og í ljósi þess 

hafa starfsfólk skóla og foreldrar mikilvægu hlutverki að gegna hvað varðar þroska, 

hegðun og aðlögun barna (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli jákvæðrar námsframvindu, góðrar líðanar og 

þroska einstaklings. Stuðningur skólans skiptir því miklu máli og mikilvægt er að greina og 

leggja mat á þætti sem geta haft áhrif á námsferil og líðan nemenda. Upp getur komið að 

inntak og tilhögun náms mæti ekki þörfum nemenda og að jafnvel sé eitthvað við 
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kennsluna sem ekki virkar. Markmið skólans á að vera að allir geti notið sín félagslega og 

tilfinningalega í skólanum (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016). 

Í þessum kafla var fjallað um kenningar og fræðileg sjónarhorn með tilliti til 

mismunandi stöðu og þarfa nemenda í grunnskóla og mikilvægi þess að þeir fái viðeigandi 

stuðning í skólakerfinu. Í næsta kafla er fjallað um grunnskólanemendur og líðan þeirra 

almennt. Einnig verður fjallað um nemendur sem eru í hvað mestri áhættu innan 

skólakerfisins ásamt mikilvægi viðeigandi úrræða og stuðnings við þá. 
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5 Faglegt samstarf í grunnskólum og líðan nemenda 

Í þessum kafla er litið yfir rannsóknir á störfum og viðhorfum þeirra sem sinna menntamálum 

á Íslandi. Þar má nefna kennara, náms- og starfsráðgjafa og skólastjórnendur sem gegna 

lögbundnu hlutverki við að tryggja velferð nemenda innan skóla. Einnig er litið til rannsókna 

sem fjalla um líðan grunnskólanemenda. Í því samhengi er farið yfir rannsóknir á nemendum 

með námserfiðleika og þá sem búa við fátækt og félagslega einangrun. Að lokum er stuttlega 

gerð grein fyrir sögu og hlutverki félagsráðgjafa innan skóla og mikilvægi forvarnarstarfs í 

grunnskólum. 

5.1 Álag innan skólakerfis 

Samhljómur hefur verið meðal sérfræðinga, kennara, foreldra og almennings að enginn 

vettvangur sé jafn kjörinn og skólinn þegar kemur að því að búa börn og ungmenni undir 

fjölþætt líf í flóknu samfélagi. Það er þó ekki hægt að leggja á kennara að ráða einir við slík 

verkefni (Sigrún Júlíusdóttir, 1998). Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns 

(2006) á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2005-2006, kemur fram að 

starfsmenn skóla upplifa mikið álag í starfi sínu. Það sem veldur þeim hvað mestum áhyggjum 

eru hegðunarerfiðleikar nemenda (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Í 

könnun á meðal íslenskra grunnskólakennara sem framkvæmd var af Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga og Félagi grunnskólakennara árið 2012, kemur fram að þrír af hverjum fjórum 

kennurum upplifa aukið álag í starfi sínu. Kennararnir upplifðu að erfitt væri að vera í 

samskiptum við foreldra barna sem ekki fá nauðsynlega aðstoð heima fyrir vegna 

ófullnægjandi heimilisaðstæðna. Einnig upplifðu þeir að erfitt væri að vinna með nemendum 

með agavandamál, vinna úr erfiðum eineltismálum og að horfa upp á vanrækt börn. 

Kennararnir voru spurðir út í atriði tengd menntastefnunni skóli án aðgreiningar en þrír af 

hverjum tíu kennurum nefna að þeim þykir erfitt að vinna eftir stefnunni. Þeir telja sig ekki 

hafa næga undirstöðu í málum eins og þegar um hegðunarvanda er að ræða, eineltismál, 

foreldrasamstarf og þegar sinna þarf nemendum með sérþarfir og sjúkdóma (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2012).  

Niðurstöður úr rannsókn á starfi náms- og starfsráðgjafa hjá grunnskólum Reykjavíkur 

(2006) sýndu að eftir því sem nemendur eru eldri aukast komur þeirra til náms- og 
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starfsráðgjafa. Algengustu ástæðurnar fyrir komu nemenda til náms- og starfsráðgjafa voru 

kvíði og þunglyndi, næst algengasta ástæðan var samskiptavandi heima fyrir og þar á eftir ósk 

um leiðbeiningar vegna vals á námi eða starfi að loknum grunnskóla. Náms- og 

starfsráðgjafarnir nefndu að styðja þyrfti betur við persónulega ráðgjöf, ráðgjöf fyrir yngri börn 

og hópráðgjöf (Sigurbjörg Helgadóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir og 

Gerður G. Óskarsdóttir, 2006). Náms- og starfsráðgjafar telja mikla þörf fyrir persónulega 

ráðgjöf og finnst þeim á stundum þeir vera komnir inn á sérfræðisvið félagsráðgjafa eða 

sálfræðinga (Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). Í rannsókn Guðrúnar Helgu Sederholm (2009) 

á ofbeldi gegn konum eru viðbrögð og viðhorf skólastjóra tíu grunnskóla könnuð. Í 

rannsókninni kemur fram að „hlutverk einstakra starfsmanna skólanna er illa skilgreint þegar 

kemur að viðkvæmum, persónulegum málum nemenda“ (Guðrún Helga Sederholm, 2009, bls. 

31). Í sömu rannsókn kom fram í viðtali við skólastjóra að hann vildi sjá félagsráðgjafa starfandi 

í öllum skólum til þess að takast á við andlega vanlíðan og persónuleg vandamál nemenda 

(Guðrún Helga Sederholm, 2009). 

Starfshópur Menntasviðs Reykjavíkurborgar um sérfræðiþjónustu skóla gaf út skýrslu sem 

unnin var fyrir Menntasvið Reykjavíkurborgar (2008) og er þar bent á mikilvægi þess að auka 

fjölbreytni í sérfræðiþjónustu til þess að ná til þarfa ólíkra nemenda. Einnig benti 

starfshópurinn á mikilvægi þess að auka hlutfall starfandi sérfræðinga á vettvangi nemenda 

og kennara. Starfshópurinn studdist við hugmyndafræðina á bakvið félagslega líkanið sem 

leggur áherslu á að það er ekki greining eða fötlun sem hamlar einstaklingi við daglegar 

athafnir, heldur eru það hindranir í umhverfinu sem hamla og koma fram í því að þörfum er 

ekki mætt (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2008).   

5.2 Líðan nemenda og mismunandi þarfir þeirra 

Til að stuðla að góðri geðheilsu og vellíðan einstaklinga eru jákvæð sjálfsmynd og félagsleg 

samskipti mikilvæg. Jákvæð sjálfsmynd felur í sér trú á sjálfum sér og eigin getu, að skilja 

tilfinningar sínar og hæfni til að tengjast öðrum. Skólinn getur skapað tækifæri fyrir börn og 

ungmenni og byggt upp jákvæða sjálfsmynd með viðeigandi þjálfun sem hefur það að 

markmiði að byggja upp sjálfsmynd og félagsþroska (Huppert, 2007). Í samhengi við það þarf 

að taka tillit til þess að börn koma frá ólíkum heimilum og úr mismunandi aðstæðum. 

Heimilisaðstæður geta verið misgóðar, uppeldi misjafnt og hæfileikar barna misjafnir og af því 

leiðir að ekki er sjálfsagt að börn gangi menntaveginn án þess að upplifa erfiðleika. Það er því 
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mikilvægt að nemendur fái viðeigandi aðstoð í skólum til þess að stuðla að betri líðan þeirra 

(Gretar L. Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983).  

Til að varpa ljósi á það sem getur haft áhrif á líðan barna í grunnskólum, var framkvæmd 

rannsókn sem unnin var fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 2015, á heilsu og 

líðan grunnskólanemenda í fimmta til sjöunda bekk. Niðurstöður rannsóknarinnar þóttu 

athyglisverðar vegna þess hversu hátt hlutfall ungra barna upplifðu svefnerfiðleika. Fram 

kemur að 23% nemenda í fimmta bekk, 20-22% nemenda í sjötta bekk og 20% nemenda í 

sjöunda bekk höfðu upplifað erfiðleika með svefn. Einnig sýndu niðurstöður að nemendur sem 

voru líklegri til að líða illa á heimili sínu voru þeir sem höfðu upplifað einmanaleika (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, Álfgeir Logi 

Kristjánsson og Erla María Jónsdóttir Tölgyes, 2015).  

Niðurstöður rannsóknar Sigrúnar Harðardóttur (2015) um líðan framhaldsskólanema sýna 

fram á að nemendur með góða sálfélagslega líðan við upphaf náms í framhaldsskóla  gengur 

betur í námi en þeir nemendur sem upplifa sálfélagslega erfiðleika. Þeir nemendur sem upplifa 

sálfélagslega erfiðleika á grunnskólastigi gengur gjarnan verr í framhaldsnáminu. Niðurstöður 

sýna einnig að nemendur með námserfiðleika upplifa frekar stimplun og aðgreiningu innan 

skólans (Sigrún Harðardóttir, 2015). Í ljósi niðurstaðna Sigrúnar er mikilvægt að börn í 

grunnskóla fái viðeigandi stuðning svo komið sé í veg fyrir að nemendur taki erfiðleikana með 

sér í framhaldsnám en McLaughlin og Clarke (2010) og David (1993) hafa sýnt fram á jákvæð 

tengsl milli jákvæðrar námsframvindu, góðrar líðanar og þroska. Stuðningur í skóla og tengsl 

við jafningja og kennara skipta miklu fyrir nemendur með sérþarfir og er því talið mikilvægt að 

allir hafi tækifæri til þess að njóta sín í skólaumhverfinu, sama hvort það sé í námi eða 

félagslega og tilfinningalega. Það er því mikilvægt að greina og leggja mat á þá þætti sem geta 

haft áhrif á námsferlið og almenna líðan nemenda (Sigrún Harðardóttir og Guðrún 

Kristinsdóttir, 2016).  

5.3 Námserfiðleikar 

Fjölbreyttur hópur nemenda glímir við námserfiðleika og hefur því verið erfitt að skilgreina þá 

í gegnum tíðina. Ósamræmi milli getu nemandans og krafna skólans getur orðið til þess að 

námserfiðleikar koma fram. Námserfiðleikar eru skoðaðir út frá tveimur sjónarhornum, 

læknisfræðilegri nálgun og félagslegri nálgun, eins og minnst var á hér að framan  og hafa 
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fræðimenn verið sammála um að bæði líffræðilegir og umhverfislegir þættir geti skýrt 

námserfiðleika (Iversen, Hetland, Havik og Stormark, 2010). 

Læknisfræðilega nálgunin hefur verið gagnrýnd en bent hefur verið á að sérkennsla sé 

hugtak sem leiði til aðgreiningar og flokkunar (Trausti Þorsteinsson, 1996). Sérkennsla getur 

skapað og viðhaldið félagslegri mismunun og hamlað árangri nemenda. Jeannie Oakes (2005) 

benti á að þegar barn er sett í sérkennslu feli það í sér flokkun sem geti haft slæmar afleiðingar 

og áhrif á sjálfsmynd barnsins. Thomas og Loxley (2007) benda á mikilvægi þess að lögð sé 

áhersla á að breyta skólanum en ekki nemandanum.   

Mikilvægt er að styðja við nemendur með námserfiðleika í grunnskóla. Niðurstöður úr 

rannsókn Sigrúnar Harðardóttur (2015) sýna að upplifun nemenda á að fá greiningu í 

grunnskóla var góð í fyrstu og létti þeim við að fá skýringar á erfiðleikum sínum. Seinna meir 

urðu þeir fyrir vonbrigðum með þá aðstoð sem þeir fengu að greiningu lokinni. Nemendurnir 

fundu einnig fyrir stimplun og aðgreiningu sem tengdist sérkennslunni og námserfiðleikunum. 

Rannsóknin sýnir fram á mikilvægi stuðnings en nemendur upplifðu að stuðningur og hvatning 

frá vinum og kennurum hjálpuðu sér mest. Í rannsókninni kemur fram að 94 nemendur af 270 

höfðu átt við námserfiðleika að stríða og af þeim höfðu 65 fengið formlega greiningu á 

námserfiðleikum á meðan þeir stunduðu nám í grunnskóla. Einungis 11 nemendur sem höfðu 

upplifað námserfiðleika í grunnskóla uppfylltu inntökuskilyrði þess að komast inn á 

bóknámsbraut í framhaldsskóla. Fjórum og hálfu ári síðar luku 72% nemenda á bóknámsbraut 

námi en aðeins 16% nemenda á almennri braut. Þeir nemendur sem höfðu fengið sérkennslu 

í grunnskóla höfðu í 60% tilfella ekki lokið námi að sama tíma liðnum. Munurinn er mikill og 

gefa þessar niðurstöður til kynna að stuðningskerfi skólanna, eins og það er í dag, skili ekki 

nægum árangri (Sigrún Harðardóttir, 2015). Rannsóknir hafa sýnt fram á að stuðningur við 

nám, skýr og skjót viðurkenning á námsvandanum og markviss vinna að útrýmingu stimplunar 

eru atriði sem aðstoða nemendur með námserfiðleika og stuðla að jákvæðri námsframvindu 

(Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016).  

5.4 Fátækt og félagsleg einangrun 

Samkvæmt skýrslu frá UNICEF sem byggð er á lífskjararannsókn Evrópusambandsins, um börn 

á Íslandi sem líða efnislegan skort, kemur fram að árið 2009 liðu 4% barna efnislegan skort. 

Árið 2014 hafði hlutfallið tvöfaldast og liðu þá 9% barna efnislegan skort. Lífskjararannsóknin 

náði til íslenskra barna á aldrinum 1 til 15 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 
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gera má ráð fyrir að rúmlega 6100 börn hafi liðið verulegan efnislegan skort en verulegur 

skortur er skilgreindur sem svo að börn skorti þrennt eða fleira af lista lífskjararannsóknar 

Evrópusambandsins og má þar nefna til dæmis skort á húsnæði og félagslífi. Árið 2014 hafði 

hlutfall þeirra barna sem liðu verulegan skort á Íslandi þrefaldast frá árinu 2009 og mældist 

2,4%. Íslensk börn skortir mest húsnæði og félagslíf en samkvæmt lífskjararannsókninni gátu 

5% barna sem liðu skort ekki boðið vinum heim eða haldið upp á afmæli sitt en börn sem búa 

við fátækt eru í meiri  hættu á félagslegri einangrun (Unicef, e.d.).  

Skýr tengsl eru á milli tekna forráðamanna og tómstundastarfs barna en þriðjungur barna 

á Íslandi árið 2014 var ekki í reglulegu tómstundastarfi og hefur hlutfallið frá árinu 2009 

rúmlega tvöfaldast (Hagstofa Íslands, 2015). Í rannsókn Elísabetar Karlsdóttur og Erlu Bjargar 

Sigurðardóttur (2015) sem fjallar um jaðarstöðu foreldra og velferð barna koma einnig skýr 

tengsl fram á milli tekna foreldra og tómstundastarfs barna. Elísabet og Erla rannsökuðu 

félagslegar aðstæður reykvískra barnafjölskyldna og voru aðstæður foreldra sem fá veitta 

fjárhagsaðstoð eða atvinnuleysisbætur bornar saman við foreldra á vinnumarkaði. 

Niðurstöður gefa til kynna að vísbendingar eru um að börn foreldra sem hafa lítið á milli 

handanna, hafi lakari aðgang að íþrótta- og tómstundastarfi en börn foreldra sem eru 

efnameiri (Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015). Einnig má tengja iðkun 

íþrótta- og tómstundastarfs við líðan barna en í rannsókn á líðan barna í fimmta til sjöunda 

bekk, sem minnst var á hér að framan kemur fram að tengsl eru á milli iðkunar íþrótta- og 

tómstundastarfs og að finna fyrir einmanaleika. Minni líkur eru á að börn finni fyrir 

einmanaleika því oftar í viku sem þau stunda íþróttir eða tómstundastarf (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2015).  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að meiri líkur eru á að börn leiðist út í 

áhættuhegðun eins og reykingar eða vímuefnaneyslu ef þau fá ekki tækifæri til þátttöku í 

skipulögðu tómstundastarfi (Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar 

Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Félagsauður barna sem eru í tómstundum verður meiri 

en efnaminni barna vegna fleiri tækifæra til þess að tengjast félagslegum böndum. Börn 

efnameiri foreldra geta reitt sig á sterkari bjargir en börn efnaminni foreldra (Elísabet 

Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015). Ef börn hafa ekki bjargir til þess að grípa í, þá 

geta þau átt í meiri hættu á að festast í fátæktargildru þegar þau verða eldri. Mikilvægt er að 

sporna við því að fátækt erfist milli kynslóða með faglegu inngripi svo hægt sé að koma í veg 
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fyrir að fátækt fylgi börnum og fjölskyldum þeirra út lífið (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Save the 

children, 2014). 

5.5 Félagsráðgjafar innan skóla- og fræðslusviðs 

Í lögum um grunnskóla nr. 63/1974 mátti merkja fyrstu hugmyndir að störfum félagsráðgjafa 

í skólum á Íslandi og var þar fjallað um samstarf sálfræðinga, félagsráðgjafa og sérkennara 

(Gretar L. Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983). Þrátt fyrir gögn sem benda á mikilvægi og 

nauðsyn félagsráðgjafa í skólakerfinu er starf þeirra innan skóla ekki lögverndað. 

Heilbrigðisráðuneytið veitir sérfræðileyfi til fræðslu- og skólafélagsráðgjafar en 

félagsráðgjafarnir sem sækja um slíka stöðu eru oft ráðnir í skólana sem náms- og 

starfsráðgjafar (Þingskjal 1030, 2007-2008). 

Markmið skólafélagsráðgjafa er að fjarlægja hindranir og vinna að farsælli skólagöngu 

barna í samstarfi með nemendum, foreldrum, skólanum og samfélaginu (Huxtable og Blyth, 

2002). Starf skóla nú til dags er orðið víðtækara en aðeins hið námslega. Að mati Sigrúnar 

Júlíusdóttur (2001) er mikilvægt  að tryggja stuðning við nemendur með skipulögðu samstarfi 

fagaðila og heildarsýn að leiðarljósi. Starfandi fagteymi með hjúkrunarfræðingi, félagsráðgjafa, 

sálfræðingi, sérkennara og náms- og starfsráðgjafa ættu að vera innan allra skóla og vinna 

sameiginlega að velferð nemenda með því að hafa samstarf við aðrar þjónustustofnanir 

samfélagsins meðal annars. Með því að hafa slíkt fagteymi getur þjónustan orðið án milliliða, 

aðgengi að henni betra og skilvirkari fyrir bæði nemendur og fjölskyldur þeirra . 

Í félagsráðgjafarnámi á Íslandi öðlast nemendur  þekkingu á kenningum og aðferðafræði 

rannsókna og klíníska þjálfun í vinnuaðferðum. Lögð er áhersla á að nemendur sæki námskeið 

sem snúa að vinnu með börnum og unglingum, viðtalstækni, hópvinnu, fjölskylduvinnu og 

meðferð (Háskóli Íslands, e.d.). Félagsráðgjafar notast við gagnreyndar aðferðir sem styðjast 

við kenningarlegan grunn. Félagsráðgjafi skoðar vanda heildrænt, greinir hann og athugar 

hvað kenningar og fyrrum rannsóknir segja til um hvaða aðferð er skilvirkust við meðferð hans. 

Félagsráðgjafi og nemandi vinna svo sameiginlega að lausn vandans (Jarolmen, 2014). 

Helstu verkefni félagsráðgjafa í skólum samkvæmt Félagsráðgjafafélagi Íslands er 

persónuleg ráðgjöf, skólaráðgjöf, forvarnir, mótun og þróun úrræða, ráðgjöf við 

skólastjórnendur og kennara, foreldraráðgjöf og þátttaka í ráðum og stýrihópum. Persónuleg 

ráðgjöf felst í að aðstoða nemendur sem eiga í félagslegum-, námslegum og/eða 

tilfinningalegum vanda. Vandinn getur verið vegna eineltis, samskipta, hegðunar, kvíða, 
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feimni, brotinnar sjálfsmyndar, ofbeldis og fátæktar. Félagsráðgjafar geta aðstoðað nemendur 

sem eiga í námstengdum vanda, eru í brottfallsáhættu eða glíma við sértæka námserfiðleika. 

Félagsráðgjafar geta einnig veitt skólastjórnendum og kennurum ráðgjöf vegna einstakra 

nemenda og nemendahópa eða veitt handleiðslu. Einnig eru þeir færir um að veita foreldrum 

ráðgjöf varðandi uppeldi eða aðra þætti tengda hagsmunum og líðan barna þeirra. 

Félagsráðgjafar leggja einnig áherslu á forvarnir og að taka þátt í mótun forvarnaráætlunar í 

samráði við skólastjórnendur (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-a). 

 Forvarnir og forvarnaráætlanir eru mikilvægar í skólastarfi til þess að koma í veg fyrir 

einelti, ofbeldi og fordóma svo eitthvað sé nefnt. Hlutverk skólafélagsráðgjafa væri þá að grípa 

inn í til þess að skaðinn verði sem minnstur. Inngripið getur falist í að búa til forvarnaráætlun 

með það í huga að koma í veg fyrir að atvik eins og einelti eða ofbeldi eigi sér stað aftur 

(Jarolmen, 2014). Góð og vel ígrunduð forvarnaráætlun getur breytt skólaumhverfi til hins 

betra en hafa þarf í huga að það getur tekið tíma áður en hún ber árangur (Dupper, 2003). 

Dæmi um góða forvörn í grunnskólum er snemmtæk íhlutun. Þá er skimað fyrir áhættuþáttum 

eins og hegðunarvanda eða tilfinningavanda, sem geta valdið námserfiðleikum seinna (Frey, 

Walker og Perry, 2011). Við gerð forvarna er gott að hafa vistfræðikenningu Bronfenbrenners 

og sjónarhorn áhættu og seiglu í huga með því að skima eftir áhættuþáttum og verndandi 

þáttum í umhverfi nemenda (Jenson og Fraser, 2011).  

Með sérþekkingu náms- og starfsráðgjafa, sálfræðinga og félagsráðgjafa væri hægt að 

mynda góða heild og árangursríkt samstarf. Náms- og starfsráðgjafi getur aðstoðað nemendur 

með markmið sín, jafnt persónuleg sem og námsleg og byggt sína þjónustu á þörfum nemenda 

og skóla. Sálfræðingur getur nýtt þekkingu sína í að efla geðheilbrigði og öryggi nemenda með 

það að markmiði að skapa umhverfi sem nemendum líður vel í. Félagsráðgjafi getur aðstoðað 

nemendur við að finna styrkleika sína, boðið þeim upp á ráðgjöf og aðstoðað fjölskyldur við að 

leita úrræða í samfélaginu (Hess, Magnuson og Beeler, 2012). 

Í þessum kafla var fjallað um álag innan skólakerfisins, líðan nemenda og mismunandi 

vanda sem þeir fást við. Gerð var grein fyrir helstu hlutverkum félagsráðgjafa í skóla og hvernig 

faglegu samstarfi er háttað í grunnskólum. Í næsta kafla eru niðurstöður dregnar saman og 

ræddar í ljósi fræðanna og ályktanir af þeim dregnar. 

 

  





37 

6 Niðurstöður og umræður

Tilgangur ritgerðinnar var að kanna hvernig staðið hefur verið að framkvæmd á 

menntastefnunni skóli án aðgreiningar frá því að hún var innleidd í grunnskólalög árið 2008 

auk þess að skoða hvernig þörfum ólíkra nemenda er mætt í grunnskólum. Í þessum kafla 

verða sett fram svör við þeim rannsóknarspurningum sem settar  voru upp í inngangi. Fyrri 

spurningin var: Hver er staða framkvæmdar á menntastefnunni skóli án aðgreiningar í dag? Af 

sögu og þróun skólahalds á Íslandi má sjá að alla tíð hefur skólanum gengið erfiðlega að mæta 

þörfum allra nemenda. Við þróun skólahalds við upphaf 20. aldar spruttu upp umræður um 

jafnan rétt til náms og nauðsyn þess að hafa starfandi sérhæfða skóla (Jón Torfi Jónasson, 

1992). Upp frá því var áhersla lögð á sérúrræði fyrir þá nemendur sem ekki gátu nýtt sér 

hefðbundna kennslu vegna sérþarfa (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Árið 1991 var áhersla 

lögð á að sérkennsla færi fram í heimaskóla nemenda og fjórum árum síðar, árið 1994, var 

Salamanca-yfirlýsingin samþykkt þar sem lögð var áhersla á að skólar byðu öll börn velkomin 

sama hverjar aðstæður þeirra væru (Menntamálaráðuneytið, 1995). Árið 1995 má svo greina 

áhrif Salamanca-yfirlýsingarinnar í lögum um grunnskóla þar sem lögð er áhersla á 

fjölbreytileika nemenda (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Út frá niðurstöðum má því draga þá 

ályktun að vitundarvakning hafi orðið á jöfnum rétti allra til náms og að skólar þurfi að koma 

til móts við þarfir ólíkra nemenda.  

Með nýjum lögum um grunnskóla sem samþykkt voru árið 2008 var menntastefnan um 

skóla án aðgreiningar lögfest. Á árunum 2015-2017 var gerð úttekt á framkvæmd stefnunnar 

af Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir. Eins og fram hefur komið vill 

Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir sjá víðtækar kerfisbreytingar á 

framkvæmd skóla án aðgreiningar. Í úttektinni kemur fram að þeir sem sinna menntamálum 

telja stöðu menntastefnunnar ekki í takt við jafnræðissjónarmið og segja núverandi tilhögun 

fjárveitinga og reglur ekki styðja við skóla án aðgreiningar (European Agency for Special Needs 

and Inclusive Education, 2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Það má því draga 

þá ályktun að ekki hafi tekist nægilega vel að framfylgja settum markmiðum Salamanca-

yfirlýsingarinnar um menntun nemenda með sérþarfir sem samþykkt var árið 1994 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Samkvæmt niðurstöðum úttektarinnar ríkir þó samstaða um 

markmið og áherslur skóla án aðgreiningar meðal þeirra sem sinna menntamálum á Íslandi en 
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þeir upplifa ófullnægjandi stuðning með stefnuna að leiðarljósi (European Agency for Special 

Needs and Inclusive Education, 2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Það má 

því ætla að erfitt sé að huga að velferð nemenda ef kennarar og aðrir starfandi fagaðilar í skóla 

upplifa ófullnægjandi stuðning og óskýra leiðsögn til að haga störfum sínum með skóla án 

aðgreiningar að leiðarljósi. 

Þeir sem sinna menntamálum á Íslandi leggja ólíkan skilning í hugtakið skóli án 

aðgreiningar (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). Það gefur því augaleið að ef hugtakið er ekki nægilega vel 

útskýrt á starfsfólk skóla erfitt með að haga starfi sínu eftir menntastefnunni. Það getur einnig 

verið vettvangur fyrir fordóma og slæm viðhorf til nemenda með sérþarfir ef starfsfólk skóla 

fær ekki viðeigandi leiðsögn og stuðning í starfi sínu. Út frá niðurstöðum má draga þá ályktun 

að yfirvöld þyrftu að taka upplýsta ákvörðun og komast að samhljóða niðurstöðu í hverju 

hugtakið felst.  

Þeir sem sinna menntamálum á Íslandi upplifa að grunnmenntun þeirra byggi ekki á 

nægilega góðum grunni, nýtist ekki sem skyldi og falli ekki vel að stefnu ríkis og sveitastjórna 

með skóla án aðgreiningar að leiðarljósi (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.) Það má því velta fyrir sér hvort 

grunnnám þeirra sem starfa innan skóla standist þær kröfur sem lög kveða á um. Endurskoða 

þarf því tilhögun grunnnáms þeirra sem starfa í skólum svo þeir geti sinnt ólíkum þörfum 

nemenda, því mikilvægt er að tilhögun náms sé í takt við þær kröfur sem lög kveða á um.  

Þrátt fyrir að Ísland standi sterkt hvað varðar löggjöf og stefnumótun um skóla án 

aðgreiningar í samræmi við Salamanca-yfirlýsinguna og aðra alþjóðlega sáttmála þá eru 

formlegar greiningar á sérþörfum nemenda langt yfir meðallagi (European Agency for Special 

Needs and Inclusive Education, 2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Það má 

því ætla að greiningar á sérþörfum stangist á við hugmyndafræðina á bakvið skóla án 

aðgreiningar því athöfnin að greina nemanda aðgreinir hann frá öðrum nemendum 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir (2017) leggur til að dregið verði úr 

formlegum kröfum greininga í grunnskólum á Íslandi.  

Af niðurstöðum má draga þá ályktun að staða framkvæmdar menntastefnunnar skóli án 

aðgreiningar sé ekki nægilega góð á Íslandi í dag. Þrátt fyrir skjalfestingu menntastefnunnar 
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skóli án aðgreiningar og fjölda rannsókna sem styðja neikvæð áhrif þess að aðgreina 

nemendur, eru nemendur aðgreindir í grunnskólalögum nr. 91/2008 og í reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010. Það má því ætla að grunnskólar geti ekki 

sinnt, eins og staðan er í dag, velferðarhlutverki sínu sem bundið er í lög og sem markmið um 

skóla án aðgreiningar kveða á um. Ennfremur má ætla að endurskoða þurfi lögin ef fylgja á 

menntastefnunni skóli án aðgreiningar og þeim ákvæðum sem kveðið er á um í Stjórnarskrá 

íslenska lýðveldisins.  

Seinni rannsóknarspurningin var: Hvernig gæti sérfræðimenntun félagsráðgjafa nýst 

þegar þörfum ólíkra nemenda er mætt í grunnskólum? Í ljós hefur komið að brýn þörf er á 

sérfræðiþekkingu félagsráðgjafa í vinnu með börnum og unglingum inn í grunnskóla á Íslandi. 

Rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið meðal kennara og náms- og starfsráðgjafa sýna fram 

á mikið og aukið álag í grunnskólum vegna þarfa ólíkra nemenda. Eins og staðan er í dag þá 

hafa félagsráðgjafar enga skilgreinda stöðu eða hlutverk í lögum um grunnskóla nr. 91/2008. 

Vandi nemenda er fjölbreyttur og þörfin á persónulegri ráðgjöf er mikil. Náms- og 

starfsráðgjafar upplifa sig stundum fara inn á sérfræðisvið félagsráðgjafa í starfi sínu (Jóhanna 

Lúvísa Reynisdóttir, 2016) og óvissa ríkir um hver eigi að sinna persónulegum málum nemenda 

í grunnskólum. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að sérfræðiþekking félagsráðgjafa gæti nýst 

vel í skólakerfinu (Guðrún Helga Sederholm, 2009) og má því draga þá ályktun að 

félagsráðgjafar í skólum gætu verið mikilvægur hlekkur í faglegu samstarfi innan grunnskóla. 

Í félagsráðgjöf er mikil áhersla lögð á að vinna eftir gagnreyndum aðferðum sem byggðar 

eru á kenningarlegum grunni og fá félagsráðgjafarnemar þjálfun í að beita viðeigandi úrræðum 

og stuðningi í námi sínu. Með það að leiðarljósi gæti aðkoma félagsráðgjafa í grunnskólum 

styrkt grunnskólann í hlutverki sínu þegar kemur að velferð nemenda og ólíkum þörfum þeirra. 

Félagsráðgjafar læra að beita kenningum eins og vistfræðikenningu Bronfenbrenners (1979, 

1994) og eru meðvitaðir í vinnu með börnum og ungmennum um ólík sjónarhorn eins og 

sjónarhorn áhættu og seiglu og mismunandi sjónarhorn læknisfræðilega- og félagslega 

líkansins. Eins og fram hefur komið er mikilvægt að litið sé til allra áhrifaþátta og kerfa sem 

geta haft áhrif á framgöngu nemenda í grunnskólum. Félagsráðgjafar gætu leiðbeint 

kennurum og öðru fagfólki sem starfar innan skólans, hvernig hægt er að stuðla að velferð 

nemenda með skóla án aðgreiningar að leiðarljósi. 
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Forvarnir eru mikilvægar í skólastarfi en með forvarnaráætlunum er hægt að vinna gegn 

einelti, ofbeldi og fordómum svo eitthvað sé nefnt (Jarolmen, 2014). Félagsráðgjafar hafa 

sérfræðiþekkingu í að grípa snemma inn í aðstæður svo skaðinn verði sem minnstur. 

Snemmtæk íhlutun er dæmi um forvarnaráætlun en þá er skimað eftir áhættuþáttum eins og 

hegðunarvanda og tilfinningavanda (Frey, Walker og Perry, 2011).  Félagsráðgjafar geta beitt 

þekkingu sinni á heildarsýn og aðstoðað nemendur í lausnaleit sem og hvatt þá til að finna 

hvar færni þeirra og styrkur liggur (Jarolmen, 2014). Faglegt samstarf er einnig mikilvægt og 

getur sérþekking náms- og starfsráðgjafa, sálfræðinga og félagsráðgjafa myndað góða heild og 

árangursríkt samstarf (Hess, Magnuson og Beeler, 2012). 

Út frá niðurstöðum ritgerðinnar má álykta að skortur sé á faglegu samstarfi ólíkra 

sérfræðinga innan grunnskóla á Íslandi. Grunnskólinn á erfitt með að mæta kröfum og 

væntingum sem kveðið er á um í lögum. Vísbendingar eru um að grunnskólar á Íslandi ráði 

ekki við velferðarhlutverk sitt vegna þess hve fjölbreyttur vandi nemenda í grunnskólum er og 

skortur á fagfólki innan skóla. Vegna mikils álags á kennurum og náms- og starfsráðgjöfum má 

draga þá ályktun að sjónarhorn og sérfræðimenntun félagsráðgjafa sé nauðsynleg inn í 

grunnskóla landsins og myndi nýtast vel í vinnu með börnum með ólíkar þarfir. Aðkoma 

félagsráðgjafa getur bætt líðan nemenda, stuðlað að góðri námsframvindu fleiri nemenda og 

dregið úr brottfalli.   

 

 

____________________________________ 
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