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Ágrip 

 

Ritgerð þessi byggir á rannsókn sem var gerð á vormisseri 2018 um upplifun og reynslu 

nemenda með einhverfu af grunnskólagöngu sinni. Nemendurnir voru piltar og stúlkur á 

aldrinum 16-20 ára, allir með einhverfugreiningu og höfðu reynslu af almennum grunnskóla 

þar sem þeirra skólaganga hófst eftir að skóli án aðgreiningar varð viðurkennd skólastefna á 

Íslandi. Þegar viðtölin voru tekin voru þeir við nám í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Markmiðið með rannsókninni var að fá innsýn í skólagöngu nemenda með einhverfu í 

almennum grunnskóla og veita þessum hópi rödd svo hægt sé að læra af reynslu hans. 

Nálgunin er fyrirbæraleg sem þýðir að þeirra upplifun og reynsla er í forgrunni. Spurt var 

opinna spurninga til þess að kalla fram þeirra sjónarhorn. Viðmælendur mínir voru mjög 

ólíkir einstaklingar og upplifun þeirra og reynsla margbreytileg. Skoðað var hvernig komið var 

til móts við þátttakendur rannsóknarinnar í skóla án aðgreiningar. Niðurstöður gefa til kynna 

að nemendur með einhverfu upplifi félagslega erfiðleika í grunnskólanum og að þeir séu 

útsettari fyrir einelti og stríðni. Hugmyndafræðin sem skóli án aðgreiningar byggist á 

þátttöku allra í skólanum. Viðmælendur mínir tóku mismikinn þátt í skólastarfinu og á meðan 

einn sagðist taka þátt í öllu þá hafði annar engan áhuga á því að taka þátt í neinu. Þeir höfðu 

allir styrkleika sem hjálpuðu þeim í námi. Þeir áttu það sameiginlegt að finnast gaman í 

verklegum greinum og upplifðu sig góða í þeim. Stuðningurinn sem þeir fengu í grunnskóla 

var fjölbreyttur en sneri aðallega að náminu. Nemendurnir upplifðu að kennarar reyndu að 

koma á móts við þá en vantaði meiri skilning á einhverfunni til þess að hjálpa þeim nægilega 

vel. Vonandi nýtist rannsóknin til framfara í skóla án aðgreiningar og hvetur til frekari 

rannsókna og úrbóta. 
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Abstract 

„Well, not all kids are happy with everything in school“ 

The experience of students on the autism spectrum during their primary education 

 

This essay is based on a study conducted in 2018 on the experience of students during their 

primary education. The pupils were girls and boys aged 16-20 years old, all of whom had 

been diagnosed with autism and had experience in public schools since their schooling 

began after the inclusive school became a recognized policy in Iceland. At the time when the 

interviews were given, they were studying at the upper secondary school in the 

metropolitan area. The aim of the study was to gain insight into pupils' education at the 

private school in primary and lower secondary schools and to give this group a voice so that 

they can learn from their experience. The approach is phenomenological, which means that 

their experience is at the forefront. The line of question was open in order to get their 

perspective.  

My interviewers were very diverse individuals and their experience varied. An 

examination was made of how the participants of the study were included in inclusive 

education. Results indicate that pupils with autism, experience social problems in 

elementary school and that they are exposed to taunting and bullying. The ideology of 

inclusive education is based on the participation of all at school. My interviewees took a 

varied part in the school work and while one said they were involved in everything, another 

was not interested in participating. All had strengths that helped their education. They all 

share interest and joy participating in practical projects and experienced their strengths in 

those fields. The support they received in elementary schools was varied, but mainly focused 

on the education. The students felt that teachers tried to cater to them but lacked a better 

understanding of their autism to help them adequately. Hopefully, this study will contribute 

to progress towards inclusive education, encouraging further research and improvement. 
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1 Inngangur  

Ritgerð þessi fjallar um reynslu nemenda með einhverfu og byggir á eigindlegri rannsókn. 

Tiltölulega stutt er síðan farið var að veita þessum nemendum stuðning í almennum 

grunnskólum enda var skóli án aðgreiningar ekki lögfestur fyrr en 2008 með nýjum 

menntalögum. 

Einhverfa var fyrst skilgreind í þriðju útgáfu greiningarhandbókar bandarísku 

geðheilbrigðissamtakanna sem kom út 1980. Þess vegna eiga greiningar á einhverfu sér ekki 

langa sögu þó svo að það hafi verið fjallað um hugtakið miklu áður. Hugtakið einhverfa var 

ekki orðið algilt fyrr en 1990 en önnur hugtök höfðu voru notuð fyrr. Fyrir tíunda áratuginn 

voru mörg börn með einhverfu á geðdeildum og takmörkuð áhersla á skólagöngu þeirra. 

Fyrsta sérdeildin fyrir börn með einhverfu á Íslandi var stofnuð 1988 í Dalbrautarskóla en 

hún fluttist síðan í almennan skóla tveimur árum síðar eða í Digranesskóla (Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir og Evald Sæmundssen, 2014).  

Meginmarkmið þessa rannsóknarverkefnis er að kanna upplifun og reynslu nemenda 

með einhverfu af almenna grunnskólanum. Á síðustu árum hefur algengi einhverfu 

margfaldast en talið er að á Íslandi sé um 1.2% barna með einhverfu. Ein ástæða fyrir þessari 

fjölgun greininga er að í dag eru börn greind með vægari gerð af einhverfu eða á 

einhverfurófinu (Evald Sæmundsen, 2014). Þrátt fyrir að greiningum hafi fjölgað á 

síðastliðnum árum hafa verið gerðar fáar rannsóknir sem snúa að sjónarhorni barnanna 

sjálfra. Talsvert hefur verið skrifað um þjálfun, aðferðir og sjónarhorn foreldra en minni 

áhersla á upplifun nemenda með einhverfu af skólagöngu sinni. Í ritgerðinni vildi ég draga 

fram raddir nemendanna sjálfra og gefa þeim tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós.  

Rannsóknin gefur innsýn í upplifun og reynslu nemenda með einhverfu af grunnskólanum 

en samkvæmt lögum um skóla án aðgreiningar á þessi hópur að fá viðeigandi þjónustu í 

almenna grunnskólanum. Fræðilegt gildi rannsóknarinnar felst fyrst og fremst í að læra af 

sjónarmiðum nemendanna og niðurstöðurnar bæta við þekkingu okkar á einhverfu og skóla 

án aðgreiningar. Einnig hefur hún hagnýtt gildi sem vegvísir um það sem gengur vel og það 

sem betur má fara í grunnskólanum. 
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1.1. Rannsóknin í hnotskurn 

Ritgerð þessi er byggð á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar þar sem viðtöl voru tekin við 

sex nemendur með einhverfu, 16 – 20 ára, tvær stúlkur og fjóra drengi. Nemendurnir voru 

allir í framhaldsskóla þegar rannsóknin fór fram en höfðu gengið í almennan grunnskóla. 

Fjórir af þátttakendunum stefna á stúdentspróf en tvö munu klára nám á starfsbraut. 

1.1.1. Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að lýsa upplifun og reynslu nemenda með einhverfu af almenna 

grunnskólanum. Rannsóknin miðar að því að skoða námsstuðning, líðan og félagslegt samspil 

við nemendur og starfsfólk í samhengi við skóla án aðgreiningar. Rannsóknin er eigindleg og 

fræðilega sjónarhornið er fyrirbæralegt. Þátttakendur mínir voru sex nemendur með 

einhverfu, 16-20 ára, tvær stúlkur og fjórir drengir. Þeir eru allir í framhaldsskóla í dag og 

hafa reynslu af almenna grunnskólanum.  

Í rannsókninni leitast ég við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

•  Með hvaða hætti var komið til móts við þarfir nemenda með einhverfu?  

•  Hvaða merkingu hafði það fyrir nemendur með einhverfu að vera í almennum 

 grunnskóla?  

•  Hvernig voru félagsleg tengsl nemenda með einhverfu í almennum grunnskóla? 

1.2. Val á viðfangsefni og bakgrunnur 

Skóli án aðgreiningar er ekki ný stefna á Íslandi. Árið 1994 tóku Íslendingar þátt í ráðstefnu á 

Salamanca á Spáni um menntun. Þar skrifaðu Íslendingar undir yfirlýsingu um að öll börn eigi 

að njóta sömu tækifæra varðandi menntun og var þessi yfirlýsing stórt skref í átt að skóla án 

aðgreiningar (Dóra S. Bjarnason og Grétar Marinósson, 2014). Engu að síður birtist hún ekki 

fyrr en árið 2002 sem sérkennslustefna í grunnskólum í Reykjavík og var síðan lögfest í 

grunnskólalögum árið 2008.   

Rannsóknin á rætur sínar að rekja til reynslu minnar sem þroskaþjálfa en ég hef unnið í 

almennum grunnskóla í 13 ár og hef starfað mikið með einhverfum börnum. Enn er 

tiltölulega stutt síðan að þessi hópur útskrifaðist úr grunnskóla og fannst mér forvitnilegt að 

tala við ungmenni með einhverfu sem eru í framhaldsskóla um grunnskólagöngu þeirra. 

Þegar ég byrjaði að vinna grunnskólanum voru nemendur með einhverfu nýr hópur í 

grunnskólanum en áður höfðu þeir sótt sérdeildir eða sérskóla. Langur tími er síðan þá og því 

fannst mér spennandi að heyra hvernig upplifun nemenda með einhverfu er af 

grunnskólanum. 
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1.3. Grunnskólinn 

Hagsmunir nemenda með fötlun eru tryggðir í  lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og síðan 

útfærðir í Aðalnámskránni (2011). Í reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð  nr. 574/2010 er útskýrt hvernig nemendaverndarráð 

geti stutt við stefnuna skóli án aðgreiningar. Einnig er einstaklingsáætlun mikilvægt tæki til 

að tryggja að nemendur með fatlanir fái viðeigandi þjónustu. 

 Í 2. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram að hann eigi að stuðla að góðu 

samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna 

velferð og öryggi nemenda. Til þess að koma sem best til móts við náms- og félagslegar þarfir 

nemanda með einhverfu í almenna skólanum þarf starfsfólk með þekkingu og kunnáttu á 

þeim aðferðum sem skila mestum árangri. Mikilvægt er að allir sem koma að nemandanum 

séu í góðu samstarfi og það sé unnið með þætti sem auka lífsgæði barnsins (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014).  

Í Aðalnámskrá (2011) er kveðið á um að almenn menntun skuli vera einstaklingsmiðuð og 

samfélagsleg og að skólinn eigi að viðhalda lýðræðislegum starfsháttum sem einkennast af 

virðingu fyrir manngildi hvers og eins. Í hverjum skóla á að vera skóla- og bekkjarnámskrá 

sem rúmar alla nemendur og tekur tillit til þarfa þeirra. Hún á að innihalda þætti sem 

viðurkenna margbreytileikann og sýna umburðarlyndi. Áhersla skal lögð á virkni allra 

nemenda, náms- og félagslega. Ennfremur kemur fram að námsmarkmið allra nemenda eigi 

að vera bókleg, verkleg og félagsleg og taka eigi tillit til mikilvægra þátta eins og hæfileika 

eða áhuga þannig að hver og einn nemandi nái hámarksárangri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Meginstefnan er að allir nemendur fái aðstoð og kennslu innan bekkjar. Þegar nemandi 

þarf á sérstökum stuðningi að halda til þess að taka þátt og sýna framfarir ber skólum, í 

samstarfi við foreldra, að gera rökstudda einstaklingsáætlun. Hún á að byggjast á 

heildaraðstæðum nemandans. Sérkennslustjóri hvers skóla ber ábyrgð á gerð 

einstaklingsnámskráa og vinnur hana í samvinnu við umsjónarkennara, sérkennara, foreldra, 

aðra fagaðila og í samráði við nemandann eins og kostur er (Skóli án aðgreiningar og 

sérstakur stuðningur við börn í grunnskóla, 2012). Einstaklingsáætlun er tæki sem sér til þess 

að einstaklingurinn fái kennslu við hæfi. Hún á að innihalda upplýsingar um þekkingu 

nemandans, getu hans og áhugasvið. Í áætluninni á að koma fram hvaða stuðning hann fær 

og hvaða leiðir eru farnar til þess að ná þeim markmiðum sem sett eru. Einstaklingsáætlun á 

að vera lifandi plagg sem er skoðað reglulega (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 

2014). 

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 segir að það eigi vera 

fjölbreyttur stuðningur í skólum, bæði hvað varðar starfsmenn og starfshætti. Í Aðalnámskrá 
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grunnskóla (2011) er talað um að starfsfólk skuli koma á móts við náms- og félagslegar þarfir 

nemenda og sinna þeim af alúð. Það eigi að ígrunda starf sitt reglulega, leita nýrra leiða, afla 

sér nýrrar þekkingar og sýna þannig stöðuga viðleitni til að læra og gera betur. Ennfremur að 

kennarar gegni lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Þeir sinni stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, 

rannsóknum og þróunarstörfum. Kennurum ber að vekja og viðhalda áhuga nemenda á námi 

og kenna á sem fjölbreytilegastan hátt. Mikilvægt er að þeir vinni saman að markmiðum 

sínum um nemendur. Að lokum er þess getið að hver nemandi skuli hafa sinn 

umsjónarkennara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Ýmis úrræði eru í grunnskólanum sem kennarar og starfsfólk skóla geta nýtt sér þegar 

þeir leita eftir aðstoð vegna nemanda. Samkvæmt 16. grein reglugerðar um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum 

nr. 584/2010 skal vera starfandi nemendaverndarráð sem umsjónarkennari getur vísað 

málum til ef grunur leikur á að nemandi eða nemendahópar fái ekki fullnægjandi aðstoð 

vegna námslegra, félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika, fötlunar eða sjúkdóms. Þá er 

einnig gert ráð fyrir að fulltrúar í nemendaverndarráði geti átt frumkvæði að því að taka upp 

mál einstakra nemenda. Aðrir, svo sem nemendur, starfsfólk skóla, foreldrar eða fulltrúar 

sérfræðiþjónustu skóla, geta einnig óskað eftir því við skólastjóra eða fulltrúa hans í 

nemendaverndarráði að mál nemenda eða nemendahóps verði tekið upp. Í reglugerðinni er 

lögð áhersla á mikilvægi þess að upplýsa ávallt foreldra um að máli barna þeirra hafi verið 

formlega vísað til ráðsins. Nemendaverndarráði ber að taka fyrir mál sem vísað er til þeirra 

eins fljótt og kostur er. Kveðið er á um hlutverk hennar í 19. gr.: 

Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu 

við nemendur varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og 

sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd áætlana um 

sérstaka aðstoð við nemendur. Samstarfið getur verið bæði vegna einstakra 

nemenda og forvarnarstarfs (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við 

leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010, 19. gr.). 

Aðkoma skóla í málum sem snúa að nemendavernd skal ganga út frá hugmyndafræði um 

skóla sem hlusta og að bregðast við þegar leitað er til þeirra með málefni er varða velferð 

nemenda (Nanna Þóra Andrésdóttir, 2014). Guðrún Kristinsdóttir (2014) bendir á að 

nemendaverndarráð er vettvangur samráðs og samhæfingar þar sem ólík þekking 

starfsstétta nýtist með hag nemenda að leiðarljósi.  Ekki er gert ráð fyrir að nemendur eða 

foreldrar taki þátt í nemendaverndarráði en leitast skal eftir samstarfi við foreldra um lausn 

mála eftir því sem framast er kostur. 
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1.4. Skilgreiningar og hugtök 

1.4.1. Skóli án aðgreiningar 

Með skóla án aðgreiningar er átt við skóla þar sem allir nemendur hafa möguleika á að sinna 

náms- og félagslegum þörfum sínum í almenna skólakerfinu og þeir eigi rétt á því að stunda 

nám í sínum heimaskóla (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar snýr ekki eingöngu að fötluðum nemendum og var 

tilgangur hennar ekki að þjóna sem ný sérkennslustefna (Slee, 2011; Rix, 2015). Á Íslandi 

hefur fræðasamfélagið brugðist við þessari gagnrýni og á undanförnum misserum þýtt enska 

hugtakið inclusive education sem skóla margbreytileikans. Í slíkum skóla vinnur starfsfólk að 

því að mæta öllum nemendum þar sem þeir eru staddir og mennta þá og þroska (Grétar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016; Ferguson og fleiri 2012).  

Berglind Rós Magnúsdóttir (2016) hefur lagt til að hugtakið inngilding verði notað sem 

þýðing á enska hugtakinu inclusive sem lýsir gagnstæðum pól útilokunnar (e. exclusive). Skóli 

án aðgreiningar er þar af leiðandi ferli gagnstæðra póla inngildingar og útilokunar. Í þessari 

ritgerð nota ég hugtakið skóli án aðgreiningar þar sem það er opinber skólastefna og það 

hugtak sem má finna í lögum og stefnumótun.  

Grunnskóli er skóli sem sinnir nemendum frá fyrsta bekk og alveg þangað til að þeir klára 

tíunda bekk. Barnaskóli er skóli sem er lýkur eftir sjöunda bekk og unglingaskóli er skóli frá 

áttunda bekk til tíunda bekkjar.  

1.4.2. Einhverfa 

Einhverfa er þroskaröskun í taugaþroska. Hugtakið einhverfuróf er notað yfir birtingamyndir 

einhverfu. Þær raskanir teljast frávik í félagsfærni og samskiptum, áráttukennd hegðun og 

einhæf áhugamál. Hugtakið gagntæk þroskaröskun er samheiti yfir nokkra undirflokka eins 

og dæmigerða einhverfu, ódæmigerða einhverfu og Aspergerheilkenni. Einkenni einhverfu 

geta verið væg upp í mjög alvarleg (Hulme og Snowling, 2009).   

Einhverfa er fremur nýtt hugtak og hefur aðeins verið rannsakað og greint síðan á fimmta 

áratug síðustu aldar. Árið 1943 skrifaði Leo Kanner fyrst um það sem við í dag köllum 

einhverfu (Kluth og Shouse, 2009). Raskanir á einhverfurófi koma yfirleitt fram snemma í 

barnæsku og eru oftast viðvarandi fram á fullorðinsár (World Health Organization, 2016). 

Samkvæmt fyrstu rannsóknum sem gerðar voru á algengi einhverfu var hún talin sjaldgæft 

fyrirbæri þar sem álitið var að 3-5 af hverjum 10.000 greindust með einhverfu. Á um það bil 

tuttugu ára tímabili hefur hins vegar algengi margfaldast. Helsta skýringin er talin vera sú að í 

eldri rannsóknum voru aðeins taldir einstaklingar með alvarlegasta form einhverfu, eða 

dæmigerða einhverfu. Á seinni árum er til viðbótar farið að greina einstaklinga með vægari 
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gerðir raskana á einhverfurófi. Nýjustu tölur fyrir allar raskanir á einhverfurófi eru að 120 af 

10.000 séu skilgreindir á einhverfurófi eða 1,2 % (Evald Sæmundsen, 2014). 

1.4.3. Nemendur með einhverfu 

Sérhver einstaklingur með einhverfu er einstakur og undir yfirhugtakinu röskun á 

einhverfurófi er að finna einstaklinga með mismikla hömlun (Ingibjörg Bjarnadóttir, Edvald 

Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014). Á Íslandi er talið að helmingur af þeim 1,2% barna 

sem er með einhverfu sé getumikil börn (e. high functioning). Það eru þau börn sem eru með 

einhverfurófsröskun en eru ekki með skilgreinda þroskahömlun (Evald Sæmundsen o.fl., 

2013). Í ritgerðinni nota ég orðalagið nemendur með einhverfu. Með því að nefna 

nemandann fyrst og síðan einhverfuna verður fötlunin ekki aðalatriðið. 

1.5. Uppbygging ritgerðarinnar  

Ritgerð þessi skiptist í sex kafla. Í inngangi sem er fyrsti kaflinn er fjallað um markmið 

rannsóknarinnar og sagt lítillega frá grunnskólanum og einhverfu. Þar er greint frá þeim  

hugtökum sem koma fyrir í ritgerðinni skilgreind.  

Í öðrum kafla er umfjöllun um þann fræðilega grunn sem ritgerðin byggir á. Hann skiptist 

í nokkra undirkafla. Fyrst er sagt frá hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Næst eru 

nemendur með einhverfu skoðaðir og staða þeirra í grunnskólanum. Fjallað er síðan um 

einelti og áhrif þess. Mismunandi skilningi á fötlun eru gerð skil og að lokum verða 

stimplunarkenningar skoðaðar.  

Þriðji kafli segir frá framkvæmd rannsóknarinnar. Í þeim kafla er greint frá eigindlegum 

rannsóknaraðferðum sem voru notaðar í rannsókninni. Fjallað er um gagnaöflunina, viðtöl  

og val á þátttakendum. Síðast en ekki síst er gerð grein fyrir þeim siðferðislegum áskorunum 

sem ég þurfti að hafa í huga við gerð rannsóknarinnar.  

Í fjórða og fimmta kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Þeir skiptast þannig 

að í fjórða kafla er skólaganga nemendanna skoðuð og í fimmta kafla er rýnt í félagslega 

stöðu þeirra.  

Sjötti og síðasti kaflinn er umræðukafli en þar verða niðurstöðurnar skoðaðar í fræðilegu 

ljósi með hliðsjón af rannsóknarspurningum ritgerðarinnar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla er sagt frá hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar og skoðað verður 

hvaða lögum og reglugerðum stefnan byggir á. Fjallað er um nemendur með einhverfu og í 

kjölfarið verður rýnt í einelti og það skoðað í tengslum við frímínútur. Í lokin verður fjallað 

um mismunandi skilning á fötlun og rætt um stimplunarkenningar. 

2.1. Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) á rætur sínar að rekja til hugmynda um jafnan 

rétt og lýðræðislega þátttöku fólks með fatlanir í samfélaginu. Hugtakið er margþætt og 

hefur aðallega verið notað hér á landi til þess að bregðast við sérþörfum barna (Dóra S. 

Bjarnason og Grétar L. Marinósson, 2007). Hugtakið sjálft vísar til þess að í skólastarfi á ekki 

að aðgreina nemendur eftir fötlun, uppruna eða námsgetu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2016). Stefnan er fyrst og fremst hugmyndafræðileg og krefst þess að breyting verði á 

hugarfari fólks um til hvers skóli er og hvað er menntun. „Skóli án aðgreiningar fjallar ekki um 

það hvernig við komum fötluðum nemendum fyrir í almennum skólum, heldur um það hvað 

almennur skóli yfirleitt er“ (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 117). 

Kjarninn í stefnunni skóli án aðgreiningar er lýðræði, en samfélag sem byggist á því er án 

aðgreiningar. Hlutverk skólans er að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í lýðræðislegu 

þjóðfélagi og það gerir hann með því að tryggja að allir nemendur séu virkir þátttakendur í 

skólastarfinu. Með því lærir hver og einn hvar hans styrkleikar liggja og að takast á við lífið. 

Starfsfólk sem vinnur í skólum þarf að tileinka sér lýðræðisleg vinnubrögð og ekki síður 

viðhorf sem helgast af því að allir nemendur séu jafnir og fái tækifæri til að sýna hvað í þeim 

býr (Ólafur Páll Jónsson, 2011; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Skólastefnan skóli án aðgreiningar er ekki ný af nálinni. Árið 1992 var Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna staðfestur fyrir hönd Íslands og var hann lögfestur hér á landi 2013. Í 

honum kemur fram að  öll aðildarríki eigi að viðurkenna rétt barns til menntunar og að öll 

börn skuli njóta sömu tækifæra. Þegar fulltrúar frá Íslandi tóku þátt í ráðstefnu á Salamanca 

á Spáni árið 1994 um menntun nemenda með sérþarfir var stigið stórt í átt að skóla án 

aðgreiningar. Á þessari ráðstefnu skuldbatt Ísland sig til að veita einstaklingum með sérþarfir 

aðgang að almennum skólum og móta þjóðfélag án aðgreiningar sem kæmi á móts við alla 

varðandi menntun (Dóra S. Bjarnason og Grétar Marinósson, 2016). Ný grunnskólalög tóku 

gildi árið 1995 þar sem áhrifa gætti frá Salamanca yfirlýsingunni. Í nýju lögunum var kveðið á 

um að kennsla ætti að vera einstaklingsmiðuð og það skyldi koma á móts við alla nemendur, 

helst í sínum heimaskóla (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). En með lögum um grunnskóla 

2008 (nr. 91/2008) varð skóli án aðgreiningar opinber menntastefna á Íslandi. 
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Þrátt fyrir að skóli án aðgreiningar hafi verið opinber menntastefna í mörg ár hafa 

fræðingar bent á að mismunandi skilningur og þekking er lögð í hugtakið, og að þeir sem 

vinna í skólum eru ekki sammála um inntak hennar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Edda 

Óskarsdóttir, 2017).  Í úttekt Evrópumiðstöðvarinnar (2017) um framkvæmd stefnunnar 

menntun án aðgreiningar á Íslandi kom fram að skerpa þarf hugtakið betur og að skólarnir 

þurfa skýrari leiðsögn um framkvæmd stefnunnar (European Agency, for Special Needs and 

Inclusive Education, 2017). Reykjavíkurborg, stærsta sveitarfélag á landinu, tók forystu í því 

að innleiða skóla án aðgreiningar með sérkennslustefnu borgarinnar árið 2002. Þar var skóli 

án aðgreiningar settur undir sama hatt og sérkennsla sem getur hugsanlega átt þátt í því að 

mismunandi skilningur er lagður í hugtakið (Sérkennslustefna Reykjavíkurborgar, 2002). 

Fræðimenn hafa bent á að hugtakið sérkennsla falli ekki að skóla án aðgreiningar. Jonathan 

Rix (2015) telur að of mikið sé um flokkun nemenda í skólum sem ekki samrýmist skóla án 

aðgreiningar. Hann spyr hvort ekki sé hægt að hætta sérkennslu í skólum og leyfa 

fjölbreytileikanum að njóta sín. Þannig megi sporna gegn útilokun barna með sérþarfir (Rix, 

2015). Roger Slee (2011) tekur í sama streng og segir að skóli án aðgreiningar snúist ekki 

einungis um börn með frávik í skólum heldur er markmið stefnunnar að vinna gegn 

mismunun og útilokun ákveðinna hópa. Börn með fatlanir eru, samkvæmt Slee, jaðarsett og 

útilokuð í skólum þegar þau eru aðgreind frá öðrum börnum. Í framhaldi segir hann að 

viðurkenning margbreytileikans í skólastarfi er lykilatriði gegn jaðarsetningu barna (Slee, 

2011). 

Til þess að veita öllum nemendum góða menntun þarf skóli án að greiningar að byggja á 

auðlindum nemenda, menningu hvers og eins, reynslu og áhuga. Allir hafa mikið fram að 

færa og meta þarf styrkleika, færni, hæfileika og þekkingu hvers og eins (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Edda Óskarsdóttir, 2016). 

Í lögum um grunnskóla (91/2008) kemur fram að hlutverk kennara er að veita 

einstaklingsmiðaða kennslu og sinna öllum nemendum, þar á meðal nemendum með 

sérþarfir. Til þess að skóli án aðgreiningar rúmi alla nemendur þarf að leita lausna með því að 

skoða og breyta námsumhverfi, skipulagi, stjórnunarháttum og skólasamfélaginu 

(Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Í bókinni Nám fyrir alla (2012) er einstaklingsmiðuðu 

námi lýst þannig að nemendur fá verkefni og viðfangsefni við hæfi hvers og eins í stað þess 

að allir fylgist að og læri það sama, á sama hátt. Í bókinni eru leiðbeiningar fyrir kennara og 

annað starfsfólk um hvernig hægt er að vinna með fjölbreytta nemendahópa í skóla án 

aðgreiningar. Í henni eru nefndar þrenns konar aðstæður sem kennarar þurfa að hafa í huga 

þegar þeir setja saman kennsluáætlun. Í fyrsta lagi þarf að huga að þeim nemendum sem 

eiga gott með nám og eru áhugasamir. Leita þarf leiða til að þeir fái verðug verkefni sem 

dýpka skilning þeirra. Í öðru lagi þarf að móta námskrána fyrir nemendur með 
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hegðunarerfiðleika. Nauðsynlegt er að skoða hvaða kröfur megi gera til þeirra og hvernig 

hægt sé að ná betur til þeirra. Ein leið er að tengja námsefnið áhugamálum þeirra og reynslu 

svo þeir sjái tilgang með því að læra. Í þriðja lagi þarf að leita leiða til að uppfylla 

námsmarkmið með mismunandi hætti svo að styrkleikar nemenda fái notið sín. Þetta á 

sérstaklega við nemendur með sérþarfir sem þurfa aðlagað námsefni. Í samstarfi við aðra 

starfsmenn skoðar kennarinn hvað sé mikilvægast fyrir nemandann að læra og hvaða 

kennslu- og námsaðferðir henti honum best (Ferguson o.fl., 2012).  

Í doktorsverkefni Eddu Óskarsdóttur (2017) sem fjallar um hvernig sé hægt að skipuleggja 

stuðning innan bekkjar án aðgreiningar, kemur fram að fjölbreyttur hópur nemenda kallar á 

virkt samstarf milli kennara og annars fagfólks. Allir sem koma að bekknum þurfa því í 

sameiningu að skipuleggja kennsluna og sjá til þess að allir nemendur geti fundið eitthvað við 

sitt hæfi. Nemandinn á að geta valið námsefni og námsaðferðir sem höfða til hans. Edda 

undirstrikar að ekki eigi að líta á sérkennslu sem sérstakt eða aðgreint fyrirbæri, andstæðu 

almenns skólastarfs, heldur beri að líta á nemendur með sérþarfir sem hverja aðra 

nemendur. Ein leið til að styðja við inngildingu og um leið þátttöku allra nemenda er að 

skapa aðstæður fyrir samvinnu milli nemenda. Hún talar einnig um mikilvægi þess að 

skólastjórinn sé í forsvari fyrir skóla án aðgreiningar. Hann þarf að sjá til þess að allir sem 

vinna í skólanum gangi í takt og að kennarar séu meðvitaður um það að þeir beri ábyrgð á 

öllum nemendum í bekknum. Skólastjórinn þarf einnig að sjá til þess að kennarar fái 

viðeigandi stuðning til að sinna öllum nemendum (Edda Óskarsdóttir, 2017). 

 Í úttekt Evrópumiðstöðvarinnar um skóla án aðgreiningar kom fram að starfsfólki skóla 

fyndist það fá ófullnægjandi stuðning og að það hefði ónóga grunnmenntun til að koma á 

móts við alla nemendur (European Agency, for Special Needs and Inclusive Education, 2017).  

Í rannsóknum á viðhorfum kennara og stjórnenda til stefnunnar hafa þessi sjónarmið líka 

komið fram. Samkvæmt niðurstöðum þeirra virðast kennarar jákvæðir gagnvart stefnunni en 

finnst sig vanta sérfræðilegan stuðning því þeir telja sig ekki hafa forsendur til að kenna 

nemendum með fötlun. Þeirra starf á fyrst og fremst að snúast um að kenna ,,venjulegum 

börnum” en það eru börn án sérþarfa. Einnig finnst þeim skorta meira fjármagn í skólana 

fyrir auknum stuðningi (Grétar Marinósson, 2008; Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2014). Ásdís Ýr Arnardóttir (2011) skoðaði samspil ADHD og menntunar 

í skóla án aðgreiningar. Þar kom fram að andstöðu gætti hjá kennurum og fagfólki í garð 

ákveðinna nemendahópa. Skilningur starfsfólks á hvað væri skóli án aðgreiningar var mjög 

ólíkur og var hann bundinn við einstaklingsþætti frekar en umhverfið, það er að segja horft 

var fyrst og fremst á hvaða þætti vantaði upp á hjá nemandanum þess að hann gæti verið 

hluti af bekknum. 
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Hermína Gunnþórsdóttir (2010) bar saman viðhorf kennara í Hollandi og á Íslandi til skóla 

án aðgreiningar. Þar kom líka fram jákvætt viðhorf kennara á Íslandi gagnvart stefnunni en 

einnig að þeir voru ekki samstíga um hvað stefnan snerist. Lítið samtal var í skólunum um 

hvað skóli án aðgreiningar þýddi þannig að þeir höfðu mismunandi sýn á hvernig ætti að 

framkvæma stefnuna. Í rannsókn Jóhönnu Karlsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur (2010) 

voru niðurstöðurnar þær að kennarar og stjórnendur skólanna eru jákvæðir gagnvart henni. 

Samt er það mismunandi eftir kennurum hvernig er komið til móts við nemendur og hvernig 

stefnunni er framfylgt. Skólastjórar sögðu að þeim fannst vanta ráðgjöf til þess að koma 

stefnunni til skila og kennurum fannst vanta námskeið til þess að læra að kenna fjölbreyttum 

nemendahópi. Í könnun Amelíu Björnsdóttur og Kristínar Jónsdóttur (2010) kom fram að 

næstum því helmingur kennara í grunnskólanum eða um 49% taldi hvorki mikilvægt að allir 

nemendur gengju í sinn heimaskóla né að þeir fylgdu almennum bekk í skólanum. 

Niðurstöður þessara rannsókna eru samhljóma úttekt Evrópumiðstöðvarinnar (2017) en ein 

meginniðurstaða hennar var að útskýra þyrfti fyrir öllum hlutaðeigendum hvað fælist í 

stefnunni og hvernig framkvæma ætti skóla án aðgreiningar þannig að hugmyndafræðin 

kæmist til skila. Þar er lagt til að fagfólk fái tækifæri til að sækja sér menntun um skóla án 

aðgreiningar til þess að geta tileinkað sér vinnubrögð í anda stefnunnar. Einnig að gefa 

kennurum svigrúm til að ígrunda starf sitt með menntun án aðgreiningar að leiðarljósi þannig 

að þeir geti stutt hvern annan í starfi (European Agency, for Special Needs and Inclusive 

Education, 2017).  

Athygli vekur að í úttekt Evrópumiðstöðvarinnar kemur fram að á Íslandi er mikil áhersla 

lögð á að greina nemendur og erum við þar yfir meðallagi (European Agency, for Special 

Needs and Inclusive Education, 2017). Fræðimenn hafa bent á að mikil áhersla á greiningar 

getur viðhaldið aðgreiningu og hindrað að stefnan nái fram að ganga. Hodge (2016) veltir 

fyrir sér hvers vegna er svo mikil áhersla lögð á að greina börn. Hann segir að þegar barn fær 

greiningu þá horfir kennarinn öðruvísi á barnið og beinir athygli sinni meira að fötluninni en 

barninu sjálfu. Einnig eru gerðar minni kröfur til barna með greiningu. Katherine Runswick-

Cole (2016) er á sama máli og gagnrýnir ofuráherslu á að greina börn. Hún vill að skólinn hefji 

inngildingu allra nemenda með því að horfa á skólann frá félagsfræðilegu sjónarhorni í stað 

læknisfræðilegs. Lausnin er ekki að greina barn sem sýnir óæskilega hegðun heldur skoða 

hvað má betur fara í skólanum og hvernig kennarar og skólasamfélagið mæta þörfum 

barnsins. Ástæðuna fyrir ofuráherslu á greiningar barna telja Hodge og Runswick-Cole vera 

að stjórnvöld krefjast sömu færni frá öllum nemendum. Með öðrum orðum að námslegar 

kröfur snúast um viðmið frá stjórnvöldum og ekki er horft á styrkleika hvers nemenda 

(Hodge, 2016; Runswick-Cole, 2016). Sú staðreynd að færni í ákveðnum námsgreinum er 

verðmiði út í samfélagið gerir skóla án aðgreiningar erfitt fyrir og vinnur gegn 
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hugmyndafræðinni um að allir nemendur séu  metnir að verleikum og fái tækifæri til að sýna 

hvað í þeim býr. Trú á mælanlegum árangri eins og samræmdum prófum vinnur gegn skóla 

án aðgreiningar og það þarf að velta því upp hvort skólinn og samfélagið séu tilbúin í raun að 

meta margbreytileikann að verðleikum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Ólafur Páll 

Jónsson, 2011).   

Á  síðustu árum hefur orðið mikil breyting á þeim nemendahópi sem sækir grunnskólann 

og hefur nemendum af erlendu bergi brotnu fjölgað jafnt og þétt og jafnframt hefur 

nemendum með fatlanir fjölgað verulega. Í Aðalnámskrá grunnskólans (2011) er talað um 

ábyrgð kennarans á að mæta þessum breytingum. Allir nemendur eiga rétt á að stunda nám 

við hæfi og hafa jöfn tækifæri. Skólinn á að vera sá staður sem hjálpar þjóðum að breiða út 

grundvallarreglur og gildi eins og mannréttindi, virðingu og margbreytileika (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). Með fjölmenningu og breyttum viðhorfum gagnvart fötlunum hefur 

hugtakið skóli án aðgreiningar verið gagnrýnt sem neikvæð skilgreining. Lagt hefur verið til 

að hugtakið skóli margbreytileikans sé frekar notað. Það nær yfir þann fjölbreytta 

nemendahóp sem sækir grunnskólann og snýr að öllum börnum, en ekki bara þeim sem eru 

með sérþarfir. Í skóla margbreytileikans vinnur starfsfólk að því að mæta öllum nemendum 

þar sem þeir eru staddir og mennta þá og þroska. Lýðræðisleg vinnubrögð eru mikilvæg og 

áhersla lögð á mannréttindi, félagslegt réttlæti og þátttöku nemenda (Grétar L. Marinósson 

og Dóra S. Bjarnason, 2016; Ferguson og fleiri 2012). Með hugtakinu skóli margbreytileikans 

skilar inntak og gildi stefnunnar sér betur.  

2.2. Nemendur með einhverfu 

Nemendur með einhverfu er hópur sem fer stækkandi í grunnskólanum því veruleg aukning 

er á því að börn greinast með einhverfurófsraskanir (Evald Sæmundssen o.fl. 2013). Oft hefur 

verið rætt um hvernig best er að sinna nemendum með einhverfu innan grunnskólanna. Árið 

2009 var ákveðið að setja saman samráðshóp hjá Reykjavíkurborg til þess að skoða 

sérstaklega hvernig þjónustu við börn með einhverfu er háttað í skólum. Í kjölfar vinnunnar 

kom hópurinn með tillögur að leiðum og ráðgjöf til handa þeim sem sinna þjónustu við 

einstaklinga með einhverfu en hún fólst í meðal annars í því að stofna ráðgjafateymi og bæta 

við sérdeild fyrir nemendur með einhverfu (Reykjavíkurborg, 2009). 

Skólaumhverfið reynist einstaklingum með einhverfu oft erfitt enda er eitt af einkennum 

einhverfu erfiðleikar í félagslegum samskiptum. Rannsóknir hafa sýnt að þeim líður misvel í 

skólanum. Stór hluti þeirra lýsir erfiðleikum í félagslegu tilliti, þeir eru útsettari fyrir einelti 

eða stríðni, upplifa einangrun og jafnvel útilokun í grunnskólanum (Bauminger og Kasari, 

2000; Humphrey og Lewis 2008; Müller, Schuler og Yates, 2008; Jarþrúður Þórhallsdóttir, 

2011). Rannsóknir sýna einnig að þegar þeir eldast þá minnkar oft þátttaka þeirra í bekk, 
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bæði vegna þess að námslegar kröfur aukast og að samskiptamynstrin verða flóknari hjá 

jafnöldrum þeirra. Þetta á sérstaklega við unglingsárin. Í kjölfarið fara þeir meira í ýmis 

sérúrræði. Minnkandi  þátttaka þeirra í bekk eykur útilokun þeirra frá bekkjarfélögum og 

dregur úr félagslegri þátttöku almennt. Því til stuðnings lýsa oft nemendur með einhverfu 

meiri einmanaleika þegar þeir komast á unglingsárin (Humhrey og Lewis, 2008; Locke, 

Ishijima, Kasari og London, 2010; Laufey Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2009; Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2011; Fuller, Kasari, Chamberlain og Locke, 2010).  

Nemendur með einhverfu eru oft ólíkir jafnöldrum sínum sem gerir samskiptin erfiðari. 

Engu að síður hafa þeir löngun til að eiga vini og vera samþykktir af hópnum (Müller, Schuler 

og Yates, 2008; Bauminger og Kasari, 2000; Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2011). Vegna þessa hafa 

rannsóknir sýnt að það er mikilvægt að veita nemendum með einhverfu félagslegan stuðning 

sem eykur öryggi þeirra við að taka þátt. Einnig þarf að vinna með hópinn eða bekkinn sem 

nemandi með einhverfu er í. Markviss vinna að því að bæta bekkjarandann og að stuðla að 

góðri vináttu allra eykur líkurnar á því að nemandi með einhverfu verði hluti af hópnum. 

Stúlkur hafa sýnt meiri vilja til þess að styðja við nemendur sem þurfa aðstoð í félagslegu 

tilliti og er það tengt félagsmótun þeirra. Því þarf að styrkja drengi sérstaklega svo þeir sýni 

umhyggju til jafns á við stúlkur (Chamberlain, Kasari, Rotheram-Fuller, 2007; Harper, Symon 

og Frea, 2007).   

Skoðuð hefur verið félagsleg staða og gæði vinasambanda nemenda með einhverfu í 

almennum skóla. Komið hefur í ljós að félagsleg staða þeirra er mjög misjöfn og 

vinasambönd þeirra ekki einsleit eins og oft var talið. Einn hópur nemenda með einhverfu 

átti gott tengslanet og var félagslega sterkur. Annar hópur átti fáa vini, kannski einn eða tvo, 

og þriðji hópurinn átti enga vini og hafði jafnvel ekki áhuga á því. Niðurstöður sýndu að 

nemendur með einhverfu höfðu minni þörf en bekkjarfélagar þeirra að vera alltaf í 

félagsskap og þeir upplifðu sig ekki einmana þótt þeir væru einir. Nemendur með einhverfu 

sjá oft ekki tilgang með því að „hanga“ með jafnöldrum. Árétta þarf að það líður ekki öllum 

nemendum með einhverfu illa og ekki má alhæfa um að þeir séu félagslega verr staddir 

heldur en jafnaldrar þeirra. Oft miðast matslistarnir sem notaðir eru við nemendur sem eru 

ófatlaðir en nemendur með einhverfu kjósa margir annars konar vináttu (Calder, Hill, 

Pellicano, 2012; Chamberlain, Kasari, Rotheram-Fuller, 2007).  

Þegar skoðað hefur verið hvað nemendur með einhverfu eiga sameiginlegt hefur komið í 

ljós að þeim finnst gaman að teiknimyndasögum og ýmis konar tölvuleikjum. Einnig virðast 

margir nemendur með einhverfu eiga gott með að tjá sig á ensku og nota hana talsvert í 

daglegu tali. Þessi og önnur áhugamál nemenda með einhverfu virðast hjálpa þeim að takast 

á við einmanaleika og útilokun. Þeir lýsa því að þeir noti áhugamálin til að fara í annan heim 

(Laufey Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2009; Müller, Schuler og Yates, 2008).  
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Ýmsir þættir geta haft áhrif á hvernig nemendum með einhverfu vegnar í grunnskóla. 

Viðbrögð kennara og skólayfirvalda hafa mikið að segja um það hvernig þeir upplifa 

aðstæður sínar. Sjálfir hafa þeir lýst hugmyndum sínum um góðan kennara og byggja þær á 

reynslu sinni. Hann þarf að vera hvetjandi, nota fjölbreyttar kennsluaðferðir, beita virkri 

hlustun og sýna nemendum áhuga. Góður kennari þarf því ekki samkvæmt nemendum með 

einhverfu að vera sérfróður um fötlunina sjálfra til þess að geta komið á móts við þá (Connor 

og Cavendish, 2018; Humhrey og Lewis, 2008; Laufey Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2009). Þetta 

sjónarmið nemenda er athyglisvert í ljósi þess að kennarar hafa í rannsóknum ekki talið sig 

hafa forsendur til þess að kenna nemendum með einhverfu sökum skorts á menntun og 

faglegum stuðningi (Dóra S. Bjarnason og Grétar L. Marinósson, 2007; McGregor og 

Champell, 2001). Enn aðrar rannsóknir sýna að kennarar sem hafa þekking á fötlunum hafa 

betri forsendur til að koma á móts við nemendur með sérþarfir. Hjá nemendum með 

einhverfu getur ýmiss skynjunarvandi truflað þá og haft áhrif á viðbrögð þeirra við 

umhverfinu. Kennarinn þarf að finna leiðir til þess að nemandi með einhverfu hafi tækifæri 

að vera þátttakandi í hópnum þrátt fyrir skerðingu sína (Pellicano, Bölte, Stahmer, 2018; 

Brede, Remington, Kenny, Warre og Pellicano, 2017; Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2011).   

Getumiklir nemendur með einhverfu hafa vakið forvitni fræðimanna. Þessum tilheyrir 

einstaklingar með einhverfu sem eru ekki með skilgreinda þroskahömlun og því er námsleg 

staða þeirra oft góð. Rannsóknir hafa þó sýnt að bæði hömlunin og umhverfið truflar þá í 

skólanum og þeim líður oft illa. Skynjunarvandi eins og of næm heyrn eða snertifælni hefur 

áhrif á þá og getur leitt til þess að þeir njóta sín ekki sem skyldi. Af því að þeir eru getumiklir 

gerir skólinn miklar kröfur til þeirra og hefur oft ekki skilning á þeim erfiðleikum sem koma 

upp. Félagslegi þátturinn er þeim oft fjötur um fót. Sjálfir eru þeir meðvitaðir um það sem 

hamlar þeim félagslega og þeir lýsa oft miklum einmanaleika. Ef þeir fá markvissan 

félagslegan stuðning eru meiri líkur á framförum hjá getumiklum nemendum með einhverfu 

heldur en hjá nemendum með einhverfu og þroskahömlun (Calder, Hill, Pellicano, 2012; 

Bauminger og Kasari, 2000; Harper, Symon og Frea, 2007; Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2011; 

Laufey Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2009).  

Á Íslandi var gerð rannsókn á getumiklum börnum með einhverfu um hvernig þau meta 

lífsgæði sín og þátttöku almennt. Niðurstaða rannsóknarinnar var að lífsgæði barna á 

einhverfurófinu voru almennt verri en hjá samanburðarhópnum þótt börnin sjálf á 

einhverfurófinu væru almennt sátt við stöðu sína í lífinu (Linda Björk Ólafsdóttir, 2013).  

Mikilvægt er að skoða hvers vegna einstaklingar með einhverfu lenda í erfiðleikum í 

samskiptum við aðra og hvort það sé alltaf þeirra sök. Skortur á félagslegu innsæi er 

staðreynd sem flestir kannast við sem þekkja til einstaklinga með einhverfu. Þessi skortur á 

innsæi hefur oft mikil áhrif á samskipti einstaklinga með einhverfu við þá sem eiga að kallast 
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„venjulegir“ og setja einstaklinga með einhverfu oft í þá stöðu að þurfa að breyta hegðun 

sinni. En er ekki einnig hægt að segja að hinn „venjulegi“ hafi ekki innsýn í heim einstaklinga 

með einhverfu og kunni ekki að umgangast þá? Það er því ekki nóg að segja að einstaklingur 

með einhverfu þurfi að læra meira til að vera hluti af hópnum heldur þarf hinn „venjulegi“ að 

leggja sitt að mörkum svo samskiptin batni (Milton, 2012).  

Miklu máli skiptir að kennarar og fagfólk vinni eftir viðurkenndum leiðum til að mæta 

nemanda með einhverfu inn í bekk. Við það aukast líkurnar á því að skólaganga hans sé 

farsæl. Rannsóknir hafa sýnt að þar sem vel tekst til að innleiða hugmyndafræðina skóli án 

aðgreiningar græða allir nemendur og öðlast meiri víðsýni, hjálpsemi, samkennd og 

umburðalyndi. Í skóla án aðgreiningar náð geta nemendur með einhverfu náð árangri, 

félagslega, námslega eða á báðum sviðum, ef kennsluhættir og bekkjarstjórnun henta þeim 

(Humphrey og Lewis, 2008; Dowing og Pecham-Hardin, 2007; Ferguson o.fl. 2012).  

2.3. Einelti 

Í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólun nr. 1040/2011 í 2. 

grein kemur fram að markmiðið er að allir nemendur séu öryggir í öllu starfi á vegum skólans 

og geti notið bernsku sinnar. Í 6. grein sömu reglugerðar er talað um að starfsfólk 

grunnskóla, nemendur og foreldrar eiga að leggjast á eitt að viðhalda góðum starfsanda í 

skólanum og jákvæðum skólabrag. Þrátt fyrir vilja allra sem vinna í skólum um að öllum 

nemendum líði vel er það staðreynd að einelti og stríðni er til staðar þar. Komið hefur fram 

að nemendur með einhverfu eiga í erfiðleikum í félagslega og eru útsettari fyrir einelti og 

stríðni (Bauminger og Kasari, 2000; Humphrey og Lewis 2008; Müller, Schuler og Yates, 2008; 

Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2011). 

Einelti hefur verið skilgreint sem langvarandi og endurtekið ofbeldi þar sem einn eða fleiri 

nýta sér yfirburðastöðu sína til að níðast á einstaklingi sem getur ekki varið sig (Olweus, 

1998). Einelti getur haft mikil áhrif á líf einstaklingsins sem verður fyrir því. Hann upplifir oft 

mikinn vanmátt og einmanaleika og eineltið getur leitt til brotinnar sjálfsmyndar og depurðar 

(Olweus, 2005). Gerendur eineltis glíma líka við mikla erfiðleika sem brjótast út í 

andfélagslegri hegðun. Í rannsókn Ársæls Arnarsonar (2017) þar sem hann skoðar 

sjálfsvígshugsanir unglinga kemur fram hversu slæm líðan þeirra er sem leggja í einelti. 

Niðurstaða hans var að gerendur eineltis væru í meiri hættu að taka eigið líf en þolendur. En 

í mestri sjálfsvígshættu voru þó þeir sem voru bæði þolendur og gerendur. Því er mikilvægt 

að vinna með báða hópana.  

Á Íslandi hefur verið skoðað hvar algengast er að nemendur verði fyrir einelti í skólum. 

Niðurstöður sýna að einelti er mest í frímínútum, í matsalnum, á göngum og á fleiri stöðum 

þar sem hefðbundin kennsla fer ekki fram (Olweus, 2005). Eineltið á sér oftast stað á 
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skólalóðinni og er hún talin hættusvæði. Ástæðan fyrir því er sú að gerendur velja sér oftast 

staði þar sem fullorðnir fylgjast ekki með. Leiða má líkum að því að of fátt starfsfólk sinni 

gæslu í frímínútum til þess að þær geti talist öruggur staður fyrir alla nemendur (Sharp og 

Smith, 2000; Kristín Þóra Möller og Hermína Gunnþórsdóttir, 2017; McGrath og Noble, 

2007).  

Frímínútur eru hlé milli kennslustunda, frjáls tími sem nemendur fá til þess að fara út á 

skólalóð og leika sér. Í frímínútum fara fram mikilvæg félagsleg samskipti. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er hvatt til þess að skólalóðin og umhverfið í kring sé notað til þess að nemendur 

fái tækifæri að hreyfa sig á skólatíma. Fjölbreyttir leikir og hreyfinám eiga að skipa stóran 

sess í skólanum, bæði í íþróttatímum og öllu öðru skólastarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Þátttaka er eitt af lykilhugtökum skóla án aðgreiningar, bæði í námi og félagslegum 

athöfnum (Dóra S. Bjarnason og Grétar L. Marinósson, 2007). Forsenda fyrir lýðræðislegu 

starfi í skólum er að allir nemendur hafi tækifæri til þess að taka þátt. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) er undirstrikað að það er hlutverk skólanna að efla jákvæðan skólabrag og 

hvetja til samskiptahæfni og umburðalyndis  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Frímínútur eru oftast tvisvar á dag hjá nemendum í grunnskóla. Þegar umgjörð frímínútna 

er skoðuð kemur í ljós að gæsla í þeim er oftast í höndum á ófaglærðu starfsfólki og er 

hlutverk þeirra í frímínútunum óskýrt. Kennarar sinna sjaldan gæslu í frímínútum þrátt fyrir 

að þeir fylgi hópum eftir í matsalnum sem einnig telst til hættusvæðis fyrir einelti. 

Fyrirbyggjandi aðgerðir sem efla góðan skólabrag skila sér í betri frímínútum. Með því að 

vinna eftir ákveðnu kerfi á starfsfólkið auðveldara með að taka á agamálum og koma í veg 

fyrir einelti. Sú staðreynd að hluti nemenda er tregur til þess að fara út í frímínútur bendir til 

þess að þeim líður illa úti og vanti stuðning til þess að taka þátt (Kristín Þóra Möller og 

Hermína Gunnþórsdóttir, 2017).  

 Í bókinni Hið þögla stríð: Einelti á Íslandi (2003) segja bæði þolendur og gerendur eineltis 

frá reynslu sinni og afleiðingum. Afleiðingar eineltis eru mjög alvarlegar, bæði hjá þeim sem 

verða fyrir einelti og hjá þeim sem taka þátt í að leggja í einelti. Við lestur þessara frásagna 

kemur í ljós að meirihlutinn lýsir hvernig eineltið átti sér stað á skólalóðinni, í frímínútum. 

Sögurnar í bókinni eru mjög sársaukafullar og sláandi og kalla á að tekið verði upp markvisst 

starf í frímínútum sem eykur líkurnar á því að öllum börnum líði vel (Svava Jónsdóttir, 2003).  

Leiðir sem skólar hafa farið til þess að sporna gegn einelti í frímínútum eru ýmsar. 

Olweusar verkefnið kemur frá Dan Olweus og vinna margir skólar eftir þeirri áætlun. 

Markmið hennar er að byggja upp skólabrag þar sem allt starfsfólk sýnir hlýju, áhuga og alúð. 

Skólinn kemur sér saman um ákveðinn ramma um hvað er óviðeigandi hegðun og allt 

starfsfólk lærir að taka á erfiðum málum. Tvö ár tekur að innleiða stefnuna og þurfa allir sem 
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vinna í skólanum að taka þátt í þjálfuninni (Olweus, 2005). Fleiri verkefni sem sporna gegn 

einelti hafa verið tekin upp í skólum síðastliðin ár. Vinaliðaverkefnið á rætur sínar að rekja til 

Noregs og þar vinna starfsfólk og nemendur saman að því að gera frímínúturnar 

skemmtilegri. Margir skólar hafa innleitt Vinaliðaverkefnið en í því skipa nemendur stórt 

hlutverk því þeir stjórna leikjum í frímínútum (Vinaliðar, e.d.). Önnur hugmyndafræði sem 

einnig hefur verið innleidd víða byggir á kenningu Diane Gossen frá Kanada og heitir Uppeldi 

til ábyrgðar. Hún leggur áherslu á samræmd vinnubrögð allra, bæði nemenda og starfsfólks. Í 

stað reglna eru hlutverk og styður Uppeldi til ábyrgðar starfsmenn við að móta sér skýra 

stefnu í agamálum og samskiptum. Markvisst er ýtt undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn hjá 

nemendum og þeim er kennt að horfast í augu við mistök sín og læra af þeim. Unnið er með 

nemendur saman í hóp til að stuðla að góðum bekkjaranda og koma nemendurnir sér saman 

um ákveðin gildi sem þeir vilja hafa á meðal hópsins. Áhersla er lögð á jákvæðni og að allir 

séu ábyrgir fyrir því að búa til gott samfélag (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). 

Með því að vinna sérstaklega með félagsfærni er hægt að bæta líðan og efla þátttöku 

barna á einhverfurófi í frímínútum. Börnum er hjálpað að taka þátt í frímínútum og þau fá 

aðstoð í samskiptum við samnemendur (Harper, Symon og Frea, 2007; Calder, Hill, Pellicano, 

2012). Þannig skila inngrip og aðstoð í aðstæðum betri félagslegum árangri og þátttöku fyrir 

börn á einhverfurófi. Því er aðkallandi að huga að félagslegum stuðningi, ekki síður en 

námslegum, og verkefni eins og „vinaliðar“ er gott verkfæri til þess. 

2.4. Mismunandi skilningur á fötlun 

Fræðimenn hafa á síðustu árum skoðað mismunandi skilning á fötlun og hvaða afleiðingar 

hann hefur fyrir einstaklinga. Læknisfræðileg nálgun byggir á því að horft er á einstaklinginn 

en hann er ekki talinn með fötlun fyrr en hann sýnir hegðun sem er ekki talin eðlileg 

(Shakespeare, 2014). Þannig verður fötlunin persónulegur harmleikur og einstaklingurinn er 

stimplaður af þjóðfélaginu. Læknisfræðileg greining þarfnast afskipta sérfræðinga og  

fötlunin verður ráðandi þegar horft er á einstaklinginn (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Læknisfræðilegur skilningur endurspeglast í alþjóðlegum flokkunarkerfum sem notuð eru til 

þess staðsetja fólk með fötlun út frá þörf fyrir þjónustu. Þetta kerfi dregur athyglina að því 

sem þarf að laga hjá einstaklingum með fötlun (Snæfríður Þ. Egilsson og Guðrún Pálmadóttir, 

2006). Í skólakerfinu er slíkt flokkunarkerfi notað með því að senda börn í greiningar og 

ákveða í framhaldinu hvaða þjónustu þau eigi rétt á. 

 Margir fræðimenn hafa á síðustu árum gagnrýnt þetta kerfi og telja að greiningar 

jaðarsetji nemendur og útiloki þá frá öðrum. Engu að síður veita greiningar nemendum rétt 

til þess að fá stuðning og eru því mikilvægar fyrir þá sem þurfa hann. Með greiningu fær 
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skólinn fjármagn sem gerir honum kleift að veita nemandanum viðeigandi stuðning til að 

geta tekið þátt í skólastarfinu. Einnig getur greiningin verið frelsandi fyrir foreldra og kennara 

barnsins og varið þá fyrir neikvæðum viðbrögðum umhverfisins þegar barnið hegðar sér illa. 

Ekki er þá hægt að dæma foreldra óhæfa eða að segja kennarar bregðist í starfi (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016; Farrugia, 2009).  

 Félagsfræðilegur skilningur á fötlun hvetur fólk til þess að skoða fötlunina í víðara 

samhengi og hafnar því að fötlunin sé eingöngu á ábyrgð einstaklingsins (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013; Rannveig Traustadóttir, 

2006). Mannréttindasjónarhornið er hluti af félagslegu sjónarhorni og miðar að því að fólk 

með fötlun fái full réttindi í samræmi við þá mannréttindasáttmála sem stjórnvöld hafa 

samþykkt í hverju landi. Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fatlanir er 

fötlun skilgreind sem afleiðing af flóknu samspili milli einstaklinga og samfélagslegra þátta 

sem koma í veg fyrir að fólk geti tekið fullan þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli (Quinn, 

2009). Mannréttindi snúast fyrst og fremst um að allir njóti sömu réttinda og hafi aðgang að 

menntun, atvinnu, heimili og fleiru sem fólki þykir almennt sjálfsagt. Einstaklingar eiga ekki 

að þurfa að þola fordóma, vanvirðingu eða ofbeldi af neinu tagi. Hugmyndafræði 

mannréttindasjónarhornsins tekur ábyrgðina af einstakingnum með fötlun og setur hana á 

samfélagið og stjórnvöld. Þau eiga að tryggja virðingu og rétt allra einstaklinga (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið  á nemendum með einhverfu í almennum skóla kom 

fram mikilvægi þess að kennarar og starfsfólk tileinkuðu sér félagslegt sjónarhorn. 

Niðurstöður sýndu góðan árangur þegar kennarar og starfsfólk leituðu stöðugt leiða þess að 

koma á móts við öll börn og sjá til þess að þau væru virk. Lykillinn væri að einblína ekki á 

einhverfuna heldur að líta svo á öll börn væru sérstök. Þessi jákvæðni starfsfólks og kennara 

gagnvart skóla án aðgreiningar skilaði það sér í virðingu fyrir öllum börnum þar sem horft var 

á styrkleika í stað veikleika (Cologons, Fenech og Mackenzie, 2016; Hermína Gunnþórsdóttir, 

2010). 

2.5. Stimplunarkenningar 

Þegar einstaklingur hefur fengið viðurkennda greiningu er hann orðinn frábrugðinn 

meirihlutanum. Stimplunarkenningar (e. labeling theories) tengjast táknrænum 

samskiptakenningum sem skoða hvernig samfélagið bregst við félagslegu frávikum með því 

að stimpla einstaklinginn (Jón Gunnar Bernburg, 2009). Kenningarnar eiga rætur sínar að 

rekja til félagsfræðingsins George H. Mead (1863-1931). Hann vildi skoða einstaklinginn sem 

hluta af samfélaginu og sagði að þroski einstaklingsins og nám væri félagslegt ferli sem ætti 

sér stað í samskiptum við aðra. Hann taldi að sjálfið (e. self) yrði til í gegnum félagsleg 
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samskipti og ríkjandi viðmið og gildi hefðu mestu áhrifin á þróun þess. Með því að tilheyra 

ákveðnu samfélagi læra einstaklingar að móta sér viðhorf gagnvart hinum (e. the other). 

Hinun (e. othering) vísar til félagslegs ferlis þegar einstaklingar, hópar eða jafnvel samfélög 

reyna að tryggja stöðu sína með því að útiloka aðra einstaklinga eða hópa (Gestur 

Guðmundsson, 2008).   

 Kenningar Erving Goffman (1922-1982) um stimplun byggja á kenningu Mead og í bók 

sinni Stigma (1963) fjallar Goffman um það þegar fólk er stimplað og hvaða áhrif það hefur á 

sjálfsmyndina. Samkvæmt honum getur fólk verið stimplað vegna útlits, hátternis eða 

viðhorfa. Samfélagið sem einstaklingurinn tilheyrir segir til um hvaða eiginleikar eru jákvæðir 

og eðlilegir og flokkar þannig fólk í leiðinni. Þeir sem eru stimplaðir eru flokkaðir saman sem 

frávik. Erving Goffman (1963) segir að þegar einstaklingur hefur verið stimplaður þá minnkar 

virði hans. Hann er ekki lengur venjuleg manneskja heldur hefur hann verið smættaður niður 

í ákveðna eiginleika. Samkvæmt kenningum Goffman er það að vera öðruvísi og ekki 

jafngildur öðrum ákveðin afmennskun. Hann er ekki jafngildur öðrum og fólk horfir bara á 

sjúkdóminn en ekki persónuna (Goffman, 1963). Goffman sagði stimplunina hafa áhrif á 

félagslega stöðu einstaklings og samspil hans við aðra. Hann flokkaði þá sem eru stimplaðir í 

þrjá flokka. Í fyrsta flokknum eru þeir sem hafa einhver sjáanleg einkenni eins og ör, 

líkamlega fötlun eða eru feitir. Í öðrum flokknum eru þeir sem eru að glíma við vanda eins og 

geðveiki, alkhólisma eða eru öryrkjar og hafa ekki sömu tækifæri og aðrir. Í þriðja og síðasta 

flokknum eru þeir sem eru stimplaðir vegna ættbálkastimplunar (e. tribal stigma). Þá ríkja 

ákveðin viðhorf gagnvart kynþáttum, trúarstöðu eða þeim þjóðfélagshópum sem þessir 

einstaklingar tilheyra (Goffman, 1963).   

 Samskiptakenningar Goffman skoða samskipti sem eiga sér stað í stofnunum eins og 

skólum. Hann líkir samskiptum fólks við leikrit þar sem allir hafa ákveðin hlutverk og fylgja 

eftir fastmótuðu handriti. Þetta leikrit verður til vegna væntinga samfélagsins um hvernig 

einstaklingar eiga að haga sér og ráðast þær af félagslegri stöðu (e. status) þeirra. Goffman 

talar um að í samskiptum á milli fólks ríki almennt félagslegur stöðugleiki (e. social order), en 

þá fylgja allir hlutverkum sínum og haga sér eins og samfélagið ætlast til af þeim (Goffman 

1959). Þannig gera einstaklingar ráð fyrir ákveðnu viðmóti út frá félagslegri stöðu sinni og 

gera sér því ekki væntingar um meiri virðingu en þeir telja sig eiga skilda.  

 Samfélög hafa sínar reglur sem fólk þarf að fara eftir. Þannig þurfa einstaklingar sem 

tilheyra sama samfélagi að hugsa og haga sér svipað. Hugmyndir um hvernig samfélagið á að 

líta út fer eftir áliti meirihlutans. Hann skilgreinir þannig þau frávik sem falla frá norminu. 

Mismunandi er á milli samfélaga hvaða hegðun er samþykkt (Goode, 2011). Frávikshegðun 

og er sú hegðun sem gengur þvert á hugmyndir samfélagsins um eðlilega hegðun og er oft 

tengd við afbrot en birtist samt í fjölmörgum aðstæðum í daglegu lífi (Giddens og Sutton, 
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2013). Lemert (1967) sagði að viðmið (e. norm) væru til vegna félagslegra ferla og tengdust 

þeim hópum sem berjast um félagsleg völd. Þannig verður viðmið ákveðinna hópa ríkjandi og 

þeirra félagslegi heimur. Hins vegar verða hinir sem tilheyra ekki þessum hópi undir og eru 

þannig skilgreindir sem frávik. Lemert sagði að frávik tengdust staðalímyndum, að 

einstaklingar sem samræmist þeim ekki upplifi sig sem frávik og fari að hegða sér í samræmi 

við það (Jón Gunnar Bernburg 2009; Lemert 1967). Lemert talaði um að einstaklingar gengju 

í gegnum stig þegar þeir væru stimplaðir. Sumir væru á fyrsta stigi og sú hegðun væri 

meðhöndluð eða talin réttlætanleg í ljósi aðstæðna og aldurs. Þeir sem færu á næsta stig, 

aftur á móti, ynnu ekki gegn frávikshegðuninni og festust þar (Schur, 1971). 

Foucault (1926-1984) var franskur heimspekingur sem rannsakaði tengsl valds og 

þekkingar og kom fram með hugmyndir um samspil þessa tveggja. Hann sagði að valdið og 

þekkingin væru notuð til þess að halda uppi reglufestu og aga. Saman mynda þau 

þekkingarvald sem er mjög áhrifaríkt. Samkvæmt kenningum hans er skóli aldrei 

menningarlega hlutlaus og starfsfólk skólans hefur mikið vald til þess að ákveða allt sem 

varðar nemendur. Foucault sagði að fólk fæddist ekki frjálst, heldur inn í ákveðin valdatengsl 

í samfélaginu. Þar sem er vald þar verður til mótstaða gegn því og alltaf verða til 

minnihlutahópar sem berjast gegn valdinu (Foucault, 2005). Foucault tengdi vald 

fagmannsins við sérþekkingu hans, það umboð sem hann tekur sér til að taka ákvarðanir í 

krafti fagþekkingar út frá gildum fagstéttarinnar sem hann tilheyrir (Dóra S. Bjarnason og 

Grétar L. Marinósson, 2007).  

Foucault taldi að samspil valds og þekkingar leiddi af sér ákveðna orðræðu sem blési 

síðan út og leiddi af sér orðræðubúnt (e. discursive formation). Í þeim er hugtaka- og 

viðræðurammi sem leyfir sumar tegundir hugsunar og samfélagssýnar en útilokar aðrar. 

Búntin verða til úr skrifuðum og óskrifuðum reglum og segja til um hvað má segja hverju 

sinni (Bjarki Valtýsson, 2011). Þannig geta stofnanir eins og skóli sem samanstendur af valdi 

og þekkingu haft áhrif á það hverjir eru skilgreindir eðlilegir og hverjir ekki. Með ákveðinni 

orðræðu í skólum getur fagfólk viðhaldið aðgreiningu með því að horfa fyrst og fremst á 

einstakling með fötlun í stað þess að horfa á umhverfið. Starfsmenn skóla tala gjarnan um að 

þeir „þjónusti“ nemendur með fatlanir í stað þess að kenna þeim eins og öðrum nemendum. 

Með því að segja að nemandi eigi rétt á ákveðinni þjónustu er verið að vísa í þá greiningu 

sem einstaklingur er með og þá þjónustuþörf sem hún leggur til. Orðræða sem beinist að 

sérkennsluþörfum einstaklings dregur athyglina frá hópnum og beinir sjónum sínum fyrst og 

fremst að því sem einstaklingur með fötlun þarf að tileinka sér. Með því að fjalla um 

sérkennsluþörf er skerðingin aðalatriðið (Helga Þórey Júlíudóttir, 2016; Hodge og Runswick-

Cole, 2009). 
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2.6. Samantekt 

Hér á undan hef ég fjallað um skólastefnuna skóla án aðgreiningar og framkvæmd hennar. 

Fjallað var um nemendur með einhverfu í grunnskólanum og félagslegar hindranir þeirra. Í 

kjölfarið var rýnt í einelti og þá sérstaklega í frímínútum. Skoðaður var mismunandi skilningur 

á fötlun og muninn á læknisfræði- og félagslegu sjónarhorni. Að lokum fjallaði ég um 

stimplunarkenningar og hvernig orðræðan endurspeglar aðgreinandi viðhorf. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður lýst helstu rannsóknaraðferðum. Sagt verður frá markmiðum rannsóknarinnar og 

tilgangi hennar. Gerð verður grein fyrir leiðum sem farnar voru við öflun gagna og úrvinnslu 

þeirra. Þá eru þátttakendur lítillega kynntir. Fjallað er um þær aðferðafræðilegu áskoranir 

sem ég tókst á við í rannsóknarferlinu og að lokum er lýst siðferðilegum þáttum sem þarf að 

hafa í huga við gerð rannsóknar sem þessarar. 

3.1 Markmið og tilgangur rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að lýsa upplifun og reynslu nemenda með einhverfu af almenna 

grunnskólanum. Mig langaði að heyra hver upplifun þeirra var af skólagöngunni. Í þessari 

rannsókn hef ég valið að beina sjónum að nemendum sjálfum en í gegnum tíðina hafa flestar 

rannsóknir fjallað um sjónarhorn foreldra, kennara eða sérfræðinga. Ég tel mikilvægt að 

hlusta á raddir nemenda með einhverfu þannig að hægt sé að læra af reynslu þeirra. Skóli án 

aðgreiningar, eða skóli margbreytileikans eins og ég kýs að kalla stefnuna, hefur verið mér 

hugleikinn og í starfi mínu sem þroskaþjálfi hef ég upplifað jákvæða þróun sem snýr að 

vinnubrögðum kennara og líðan nemenda með greiningar. Ég tel að í skóla margbreytileikans 

sé virðing borin fyrir mannréttindum allra nemenda og því sé hann liður í að móta réttlátt 

samfélag. Til að skoða hvað má betur fara í grunnskólanum er nauðsynlegt að hlusta á raddir 

þeirra sem hafa reynslu af honum. Þeir geta gefið okkur mikilvægar upplýsingar um bæði það 

sem er vel gert og það sem betur má fara. Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar 

verði nýttar til framþróunar í skólakerfinu með hagsmuni nemenda með fatlanir í fyrirrúmi. 

Í rannsókninni leitast ég við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

•  Hver er reynsla og upplifun nemenda með einhverfu af grunnskóla? 

•  Með hvaða hætti var komið til móts við þarfir nemenda með einhverfu?  

•  Hvaða merkingu hafði það fyrir nemendur með einhverfu að vera í almennum 

 grunnskóla?  

•  Hvernig voru félagsleg tengsl nemenda með einhverfu í almennum grunnskóla? 

3.2. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Í upphafi var ákveðið að notast við eigindlegt rannsóknarsnið. Þar horfa rannsakendur á 

einstaklinga í sínu náttúrulega umhverfi og leita svara við spurningum eins og hvers vegna og 

hvernig. Spurningar eru settar fram á kerfisbundinn hátt og hverfast um félagsleg fyrirbæri, 

mannlegt eðli og samskipti. Það er gjarnan svo að rannsakandinn er í nálægð við 

þátttakendur og reynir jafnvel að setja sig í spor þeirra meðan á rannsókn stendur. Það sem 

einkennir eigindlegar rannsóknaraðferðir eru að það eru fáir þátttakendur og leitast er við að 
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fá góðan skilning á rannsóknarefninu. Rannsakandinn þarf að vera mjög meðvitaður um 

hlutverk sitt því sambönd rannsakanda og þátttakenda geta orðið mjög náin. Hann þarf að 

gæta þess að láta skoðanir sínar hafa ekki áhrif á þátttakendur og huga að þeim 

siðferðilegum þáttum sem ber að hafa í huga þegar eigindleg rannsóknaraðferð er notuð. 

Með því eykur hann réttmæti rannsóknarinnar og áreiðanleika hennar en þeir þættir tryggja 

marktæki hennar (Lichtman, 2013, Silverman 2013).  

Innan eigindlegarar aðferðafræði eru síðan margskonar nálganir til að fá svör við 

rannsóknarspurningunni. Áður en hann byrjar á rannsókninni þarf rannsakandinn að ákveða 

hvaða kenningarlegu nálgun hann ætlar að notast við til að fá svör við 

rannsóknarspurningunni og til að túlka gögnin (Lichtman, 2013).  

Rannsókn mín er fyrirbærafræðileg sem er algeng nálgun í menntarannsóknum og snýst 

um að skilja og lýsa kjarna þeirrar reynslu sem einstaklingurinn upplifir. Aðferðin leitar að 

nýrri sýn og skilningi á mannlegri reynslu og veitir innsýn í heim viðmælenda (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Fyrirbærafræði á rætur sínar að rekja til heimspeki og 

mannfræði. Hún einblínir á hvernig einstaklingar með ákveðinn bakgrunn túlka veröld sína. 

Hún skoðar hvernig þeir upplifa ákveðna hluti og hvað er sameiginlegt með reynslu þeirra. Í 

fyrirbærafræði geta mörkin á milli rannsakanda og viðmælanda verið óskýr. Rannsakandinn 

getur til dæmis verið meðrannsakandi með því að hafa sams konar reynslu og viðmælandinn 

og deila henni. Í fyrirbærafræði er algengt að viðtöl séu notuð til að afla gagna. En einnig er 

hægt að nota fyrirliggjandi gögn. Traust milli rannsakanda og viðmælanda skiptir miklu máli 

þegar fyrirbæraleg nálgun er notuð til þess að sem gögnin verði réttmæt (Cresswell, 2013). 

Fyrirbærið sem ég skoða í minni rannsókn er sú reynsla og upplifun sem nemendur með 

einhverfu hafa af grunnskólanum.  

3.2.1. Viðtöl 

Rannsókn mín byggir á viðtölum sem er algeng leið til þess að afla gagna í eigindlegri 

rannsókn. Viðtöl eru fræðileg samtöl þar sem markmiðið er að fá viðmælendur til að tala um 

reynslu sína, sjónarhorn og um leið að kynnast þeirra tungutaki og hugtökum í tengslum við 

skólagönguna. Í rannsókn minni nota ég hálfopin viðtöl, en þá eru spurningarnar opnar og 

eiga að gefa viðmælandanum tækifæri á því að tjá sig um lífsreynslu sína, kalla fram 

minningar og segja frá skoðunum sínum. Spurningar sem krefjast svara um að vera sammála 

eða ósammála einhverju eða krefjast staðreynda um eitthvað eru ekki notaðar. Mikilvægt er 

að það sé flæði í samtalinu og að viðtalið hafi svigrúm til þess að þróast í margar áttir 

(Magnusson og Maracek, 2015).  

Þegar notuð eru viðtöl til þess að afla gagna þarf rannsakandinn að vera með hugann við 

rannsóknarspurninguna. Viðtölin þurfa að varpa ljósi á það sem er verið að rannsaka. 
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Mikilvægt er að rannsakandinn haldi viðmælanda sínum við efnið og sé meðvitaður um 

rannsóknarspurninguna allan tímann. Hann þarf að kalla eftir útskýringu ef þess þarf og 

ítarlegri lýsingu á sumu. Fræðilega sjónarhornið sem rannsakandinn ákveður að nota hefur 

áhrif á það hvernig spurningarnar eru og hvaða aðferðum er beitt í viðtölunum. Æskilegt er 

að rannsakandinn haldi dagbók á meðan viðtölunum stendur til að ígrunda hvernig gengur. 

Eftir viðtölin þarf hann að skrifa um líðan sína og þær hugmyndir sem hann fékk á meðan 

viðtalinu stóð eða á eftir (Braun og Clarke, 2013). Í rannsókn minni hélt ég dagbók þar sem 

ég skrifaði upplifun mína eftir viðtölin og minnislista yfir það sem ég vildi skoða betur. Þar 

sem ég hitti suma viðmælendur mína tvisvar kom dagbókin sér vel því hún hjálpaði mér að 

fylgja ákveðnum atriðum eftir sem ég vildi skoða betur. 

3.2.2.  Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við sex ungmenni með einhverfu til að afla gagna (sjá nánar 

viðtalsramma í fylgiskjölum). Viðtölin fóru fram í framhaldsskólanum sem þau sækja. Viðtölin 

voru misjafnlega löng og hitti ég þrjá af sex þátttakendunum tvisvar. Hina þrjá hitti ég einu 

sinni. Þeir sem ég hitti tvisvar voru með stutt úthald og áttu erfiðara með að treysta mér 

fyrst. Annað viðtalið gaf mér ítarlegri upplýsingar um skólagöngu þeirra. Rannsóknargögnin 

voru u.þ.b. 70 blaðsíður í heildina.  

Þemagreining var notuð til þess að greina gögnin. Þemagreining er aðferð sem nota má á 

margvíslega texta. Hún tengist engu fræðilegu sjónarhorni og er notuð til þess að finna 

endurtekin mynstur í þeim tilgangi að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna (Braun og Clarke, 

2013). Með þemagreiningu eru gögnin skoðuð á kerfisbundinn hátt og  búnir til svokallaðir 

lyklar (e. codes) sem ná utan um einkennin. Lyklarnir birtast í viðtalinu sem endurtekið 

mynstur eða þrástef og  hjálpa við að túlka og þemagreina viðtalið. Eftir að ég var búin að 

lykla viðtölin með því að finna þrástef, þá flokkaði ég þau og fann í lokin þemu. Licthman 

(2013) kallar þessa aðferð c-in þrjú, eða lyklun (e. coding), flokkun (e. catergorizing) og 

greinandi hugtök eða þemu (e. concepts/themes). Í niðurstöðukaflanum geri ég grein fyrir 

þeim þemum sem ég greini í viðtölunum.  

3.2.3. Siðferðilegir og aðferðafræðileg álitamál 

Við gerð rannsókna er mikilvægt að vera meðvitaður um þau siðferðilegu álitamál sem geta 

komið upp og æskilegt er að styðjast við höfuðreglurnar fjórar (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Fyrsta reglan er sjálfræðisreglan. Hún snýst um að bera virðingu fyrir manneskjunni og 

sjálfræði hennar. Þar sem rannsókn mín snýr að börnum er mjög mikilvægt að virða sjálfræði 

barnanna sjálfra og fá upplýst og óþvingað samþykki frá þeim sjálfum. Ég bað þá yfirmenn 

starfsbrauta sem ég hafði samband við  ræða við nemendur og fá samþykki hjá þeim fyrst. Ég 

treysti því að þeir gætu veitt nemendunum skiljanlegar upplýsingar um það hvað fælist í að 
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taka þátt í rannsókninni og hver tilgangur hennar væri. Þegar þeir höfðu veitt samþykki hafði 

ég samband við foreldra og fékk samþykki hjá þeim. Ég fékk skriflegt leyfi hjá þeim sem áttu 

börn undir 18 ára, annars munnlegt samþykki. Að lokum hitti ég viðmælendur mína og skýrði 

enn betur frá rannsókninni og fékk skriflegt samþykki hjá þeim öllum. Þannig taldi ég að ég 

væri örugg um að þeir samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Ég ræddi við þá um að þeir 

mættu alltaf hætta við ef þeir hefðu ekki lengur áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Engu að 

síður sagði ég þeim að í apríl 2018 myndi ég vinna úr gögnunum og þá væri ekki lengur hægt 

að hætta við. Ég leit svo á að stjórnendur starfsbrautanna væru eins konar hliðarverðir fyrir 

viðmælendur mína. En það eru þeir sem hjálpa rannsakendum að fá aðgengi að 

þátttakendum. Þeirra hlutverk er að standa vörð um hagsmuni barnanna og vettvangsins. 

Hliðarverðir er oft kennarar (Guðrún Kristinsdóttir og Hervör Árnadóttir, 2014). 

Önnur reglan er skaðleysisreglan sem segir að það eigi að forðast að valda manneskjum 

skaða þegar rannsókn er gerð. Í rannsókninni nota ég gervinöfn, bæði hvað varðar þau sjálf 

og skólann þeirra. Ég reyni að greina frá niðurstöðum án þess að hægt verði að rekja þær til 

einstakra þátttakenda og nota ekki þeirra rétta aldur til þess að það sé erfiðara að átta sig á 

hver manneskjan er. Ég reyndi alltaf að hafa það í huga að ávinningur þeirra þyrfti að vera 

meiri við að taka þátt í rannsókninni heldur en áhætta.  

Þriðja reglan er velgjörðareglan. Hún fjallar um það að með rannsókninni á maður að láta 

gott af sér leiða. Tilgangur rannsóknar minnar er að safna upplýsingar um skólagöngu barna 

með einhverfu og heyra þeirra raddir. Með því að gefa nemendum með einhverfu tækifæri 

til að tjá sig skapast möguleiki að fá upplýsingar um hvað gengur vel og hvað má betur fara í 

skóla án aðgreiningar. Niðurstöðurnar verður vonandi hægt að nota til framfara í 

skólasamfélaginu.  

Síðasta reglan er réttlætisreglan sem snýst um að vernda veikari hópa í samfélaginu eins 

og fólk með fötlun (Sigurður Kristinsson, 2013). Þessi regla hefur hins vegar oft verið notuð í 

þeim tilgangi að útiloka fólk með fötlun og viðkvæma hópa frá þátttöku í rannsóknum 

(Guðrún Valgerður Stefánsdóttir, 2015). Ég álít mikilvægt að hlustað sé á raddir nemenda 

með einhverfu og að hægt sé að læra margt af reynslu þeirra.  

Með höfuðreglurnar fjórar að leiðarljósi taldi ég mig betur í stakk búna til að takast á við 

siðferðileg álitamál sem gætu komið upp. Ég lagði mikla áherslu á að gera viðmælendum 

mínum grein fyrir því hver tilgangur rannsóknarinnar væri og hvernig rannsóknargögnin yrðu 

notuð. Ég sagði að ég myndi nota gervinöfn, bæði fyrir þau sjálf og grunnskólann sem þau 

sóttu ásamt því að ég talaði eingöngu um að þeir sæktu í dag framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Einnig að ég tilgreindi ég ekki þeirra rétta aldur. Þetta væri gert til þess 

að vernda þau. Einnig upplýsti ég þau um að öllum gögnum yrði eytt þegar ég hef lokið við að 

skrifa skýrslu. Viðmælendur og foreldrar þeirra barna sem eru undir 18 ára skrifuðu undir 
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samþykkisbréf. Rannsóknin var tilkynnt til Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands í upphafi árs 

2018.  

 Tveir viðmælendur mínir eru undir 18 ára og teljast því ennþá börn en foreldrar þeirra 

gáfu skriflegt samþykki fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni. Því er mikilvægt að kynna sér 

rannsóknir á börnum. Vísindasiðanefnd (e. ártal) segir að þegar rannsóknir eru gerðar með 

þátttöku barna þarf að huga að eftirfarandi atriðum: 

• Afla skal upplýsts samþykkis foreldris eða forráðamanns. Eftir því sem þroski leyfir skal 

einnig afla samþykkis barns. Ekki má krefjast þátttöku barns, hreyfi það mótbárum. 

• Bæði foreldrar/forráðamenn og barnið sjálft skulu fá upplýsingar um fyrirhugaða 

rannsókn í samræmi við reglur. Upplýsingar til barns skal útbúa með hliðsjón af þroska 

þess og málskilningi. 

Þetta upplýsta samþykki er það sem ég lagði mikla áherslu á í minni rannsókn. Einnig að gæta 

þess að þau viti að þátttakendur megi alltaf hætta við á meðan á rannsókn stendur. 

Kynningarbréf og sýnishorn af upplýstu skriflegu samþykki má finna í fylgiskjölum.  

Sú vakning sem hefur orðið á síðustu árum fyrir því að það sé hlustað á börn og tekið sé 

tillit til skoðana þeirra er hluti af mannréttindum barna. Samkvæmt samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/1992 12. grein er tekið fram: „Aðildarríki skulu tryggja 

barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem 

það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska“. 

Þarna er réttur barna tryggður og í barnalögum nr. 76/2003 er ákvæði sem áréttar hann enn 

frekar. Barnasáttmálinn styrkir rétt barna til þess að taka þátt í þeim ákvörðunum sem varða 

þau (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.18/1992).  

Einstaklingar eru margbreytilegir, með ólíkar skoðanir, þarfir og óskir. Því þarf að 

undirbúa þá sérstaklega og tryggja að þeir þekki réttindi sín, skyldur og þær grundvallarreglur 

sem ríkja í samfélaginu. Mikilvægt er að börn íhugi og taki þátt í umræðu um málefni sem 

snerta þau. Því þarf að hvetja börn til að tjá hugmyndir sínar (Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012). Með þetta að leiðarljósi tel ég mikilvægt að skólasamfélagið sé 

meðvitað um rétt barna og þeirra rödd. Rannsókn mín er um nemendur með einhverfu og er 

tilgangurinn með henni að leyfa röddum þeirra að heyrast. 

3.2.4. Gildi rannsóknarinnar 

Gildi rannsóknar minnar er að leyfa einstaklingum sem tilheyra minnihlutahópi í grunnskóla 

að tjá sig. Nemendur með einhverfu eru fámennur hópur í almenna grunnskólanum og er 

það skylda allra sem vinna í grunnskólanum að gera skólagöngu hans sem ánægjulegasta. Á 

síðustu árum hefur viðhorfið breyst gagnvart því að rannsaka megi börn og það er jafnvel 

talið valdeflandi fyrir þau að fá að tjá sig um málefni sem þau varða. Í dag er það bæði 
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lagaleg og siðferðisleg skylda okkar sem rannsökum efni sem viðkemur börnum að virkja þau 

til þáttöku og taka mark á sjónarmiðum þeirra (Guðrún Kristinsdóttir og Hervör Árnadóttir, 

2014).  

Fyrir hagnýtt og fræðilegt gildi er áreiðanleiki rannsóknarinnar grundvallaratriði. Hann er 

tryggður með því að rannsakandinn er meðvitaður um eigin bakgrunn og nákvæmur við 

vinnu rannsóknarinnar. Hann þarf að vanda vel til verka þegar hann vinnur gögnin. Mikilvægt 

er að rannsakandinn fylgi eftir þeim aðferðafræðilegu forsendum sem hann gekk út frá í 

byrjun (Helga Jónsdóttir, 2003). Til þess að niðurstöðurnar séu ekki háðar persónulegri 

skoðun rannsakanda þarf rannsóknarferlið sjálft á að vera kerfisbundið og niðurstöður 

rannsóknarinnar eiga að byggja á greiningum úr viðtölunum. Eftir að gögnin eru tilbúin er 

hugsanlega er hægt að tengja niðurstöðurnar við ákveðna hugmyndafræði sem tengist 

rannsóknarspurningunni (Braun og Clarke, 2013). Í rannsókninni eru einungis sex 

viðmælendur og því er ekki hægt að yfirfæra hana á alla nemendur með einhverfu í 

grunnskólanum.  

Til þess að tryggja áreiðanleika við gerð rannsóknarinnar þurfti ég að vera mjög meðvituð 

um bakgrunn minn í viðtölunum. Ég þurfti að leggja til hliðar þær skoðanir sem ég hef á 

skólakerfinu en eftir að hafa unnið sem þroskaþjálfi í almennum grunnskóla í mörg ár hafði 

ég ákveðnar skoðanir og væntingar til viðtalanna. Ég gætti þess að sýna viðmælendum 

mínum skilning og hlutleysi. Þeirra reynsla var skipti mestu máli. Þar sem rannsókn mín 

byggir á viðtölum er mikilvægt að rannsakandi byggir upp traust við viðmælendur og passi 

upp á að andrúmsloftið sé afslappað (Bogdan og Biklen, 2003).  

Ég fann að það var nauðsynlegt að hitta nokkra af viðmælendum mínum aftur því bæði 

höfðu þeir lítið úthald og svo taldi ég að þeir myndu treysta mér betur í seinna skiptið. Sú var 

raunin og í seinna viðtalinu tjáðu þeir sig meira um ýmislegt sem tengdist erfiðum 

minningum úr grunnskólanum. Ég fór eftir þeim siðferðislegu gildum sem er ætlast til við 

gerð rannsókna og hafði sérstaklega í huga að viðmælendur mínir væru ungir og tveir þeirra 

undir 18 ára.  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að með því að hlusta á nemendurna sjálfa geti kennarar 

og annað starfsfólk skólans lært annars vegar hvað má betur fara í skóla án aðgreiningar og 

hins vegar hvað gengur vel. Fræðilegt gildi rannsóknarinnar er að bera saman niðurstöður 

hennar og skoða hvort þær endurspegli niðurstöður annarra rannsókna sem gerðar hafa 

verið um reynslu nemenda með einhverfu í skólum. Með því að bera hana saman við aðrar 

rannsóknir verður vægi hennar meira. Von mín er að rannsóknin hafi valdeflandi gildi fyrir 

einstaklinga með einhverfu. 
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3.3. Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á viðtölum við sex 16-20 ára ungmenni, tvær stúlkur og fjóra drengi. Til 

þess að ná í þátttakendur hafði ég samband við nokkrar starfsbrautir í framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og óskaði eftir því að yfirmennirnir þar myndu mæla með 

einstaklingum sem kæmu til greina í minni rannsókn. Þetta fyrirkomulag gekk vel og tóku 

þeir að sér að útskýra erindi mitt fyrir einstaklingunum sem þeir mæltu með til þess að fá 

upplýst samþykki hjá þeim. Næst talaði ég við foreldrana og fékk samþykki hjá þeim. 

Ungmennin voru mjög jákvæð að hitta mig og fóru viðtölin fram í skólanum þeirra. Ég hitti 

þrjá viðmælendur mína tvisvar en þrjá bara einu sinni. Tilgangur minn var að heyra um 

grunnskólagöngu þeirra, upplifun og reynslu af henni. Ég notaði hálfopnar spurningar í 

viðtölunum sem gaf viðmælendum mínum svigrúm til að tjá sig um reynslu sína og upplifun. 

Ég fékk leyfi hjá þeim að taka upp viðtölin og afritaði þau frá orði til orðs. Einnig skrifaði ég 

athugasemdir eftir viðtölin. Þegar ég hafði lokið við að afrita öll viðtölin og tekið saman allar 

athugasemdirnar sem ég hafði skrifað hjá mér voru gögnin tilbúin fyrir rannsóknina. 

Þar sem tvö ungmennanna voru undir 18 ára varð ég að taka tillit til þess að þau væru 

börn og fara eftir þeim siðareglum sem varða rannsóknir á börnum. Upplýst samþykki 

barnsins og foreldris er forgangsatriði þegar börn taka þátt í rannsókn. Eftir að barnið og 

foreldrið hafði fengið upplýsingar um rannsóknina fékk ég skriflegt samþykki, fyrst hjá 

foreldrum og svo hjá börnunum. Ég sagði þeim að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að ég myndi 

nota gervinöfn, greina ekki frá aldri þeirra ásamt því að segja ekki frá hvaða framhaldsskóla 

þau sæktu, heldur aðeins að þau sæki framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þannig reyni 

ég að koma í veg fyrir það að rekja megi hver viðmælandi minn er í rannsókninni. Ég sagði 

þeim jafnframt að viðtalið yrði tekið upp og það afritað. Að lokum ítrekaði ég það fyrir þeim 

að þau mættu hætta við að taka þátt í rannsókninni. 

Viðtölin fóru öll fram í skólunum þeirra. Við fengum afnot af annaðhvort skrifstofum eða 

skólastofum og var andrúmsloftið mjög þægilegt. Þar sem viðmælendur mínir höfðu ekki hitt 

mig áður fannst mér ákveðið öryggi í því að vera á stað sem þeir þekkja og í kringum fólk sem 

þeir treysta. Ég fékk leyfi hjá viðmælendum mínum að taka upp viðtölin þannig að ég gæti 

afritað þau frá orði til orðs. Gagnaöflun fór fram í febrúar 2018.  

Ég upplifði að viðmælendur mínir voru mjög jákvæðir að tala við mig og fyndist gott að fá 

að segja frá upplifun sinni og reynslu. 

3.3.1. Val á þátttakendum 

Við gagnasöfnum hafði ég samband við nokkrar starfsbrautir og kynnti fyrir yfirmanni þeirra 

rannsókn mína. Ég notaði markmiðsúrtak (e. purposive sampling) við val á þátttakendum, 

sem byggir á því að rannsakandi velur viðmælendur sem geta svarað 
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rannsóknarspurningunni. Þeir þurfa að hafa líkan bakgrunn og hafa sameiginlega reynslu 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðmælendur mínir höfðu allir verið í 

grunnskóla og voru greindir með einhverfu ásamt fleiri fylgiröskunum. Ég þekkti ekki 

þátttakendurna áður en rannsóknin fór fram. Ég hitti þrjá þeirra einu sinni en þrjá þeirra 

tvisvar. Viðmælendur mínir áttu misgott með að tjá sig og einnig höfðu sumir þeirra mjög 

lítið úthald. Ég átti almennt auðvelt með að fá viðmælendur til að segja frá reynslu sinni þrátt 

fyrir að nokkrir þeirra ættu erfitt með að segja frá einhverju sem er liðið. Með því að hitta 

þrjá viðmælendur mín tvisvar gafst betri tími til að rifja upp skólagöngu þeirra og einnig vildu 

þeir segja mér betur frá ákveðnum atburðum sem þeir höfðu lent í á grunnskólagöngunni. 

Þeir tengdust reynslu sem var þeim þungbær og því var nauðsynlegt að hittast tvisvar til þess 

að þeir treystu mér. Viðtölin voru flest mjög afslöppuð og skemmtileg. Ég þurfti að umorða 

spurningarnar ef viðmælendurnir áttu erfitt með að átta sig á hvað ég var að spyrja um. Þeir 

voru eðlilega misjafnlega áhugasamir um að rifja upp veru sína í grunnskólanum og sumir 

báru fyrir sig minnisleysi eða eiga erfitt með að tjá sig. Þegar á heildina er litið gengu viðtölin 

engu að síður vel. 

Markmið rannsóknar minnar var: Hver er upplifun og reynsla nemenda með einhverfu af 

grunnskólanum? Ég leitaðist við að fá svör við því hvernig  börnum með einhverfu í 

grunnskólanum líður. Fá þau tækifæri og aðstæður til þess að blómstra? Erum við á réttri leið 

þannig að sem flestir geti notið sín í skólanum? Ég notaði opnar spurningar til þess að leyfa 

þeim að tjá sig óhindrað og kalla fram það sem þeim fannst skipta máli. Ég fann að þegar á 

viðtölunum stóð þá voru sumir viðmælandur mínir mjög uppteknir af ákveðnum atburðum 

sem þeir höfðu upplifað í skólanum. Þetta voru atburðir sem virtust hafa sett mark á 

skólagöngu þeirra og ég vona að ég hafi gefið þeim tækifæri á að tala um hluti sem þeir 

höfðu þörf fyrir að tjá sig um. 

3.3.2. Tengsl við þátttakendur 

Þar sem ég er þroskaþjálfi og hef starfað lengi með fólki með fötlun þá var ég meðvituð um 

að ég gæti þekkt til þátttakanda. Síðastliðin ár hef starfað í grunnskóla og vissi í hvaða 

framhaldsskóla nemendur sem ég hafði haft umsjón með fóru. Það var því meðvituð 

ákvörðun mín að hafa ekki samband við þá framhaldsskóla. Ég hafði því engin tengsl við 

viðmælendur mína.  

Eftir að hafa unnið lengi í grunnskóla hafði ég ákveðnar skoðanir á stefnunni um skóla án 

aðgreiningar. Ég þurfti að vera meðvituð um að leggja þær til hliðar og leyfa viðmælendum 

mínum að tjá sig óhindrað. Ég var líka meðvituð um að ég mátti ekki búast við einhverju 

ákveðnu úr viðtölunum því auðvitað var ég með ákveðnar væntingar áður en ég fór af stað. 
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Viðmælendur mínir voru ánægðir að fá að taka þátt í rannsókninni og virtust hafa gaman af 

því að tala við mig.  

3.3.3. Kynning á þátttakendum 

Viðmælendur mínir voru sex ungmenni á aldrinum 16-20 ára. Þau eru öll í framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og sum tilheyra starfsbrautum þar. Nokkur þeirra stefna að því að klára 

stúdentspróf á næstunni.  Viðmælendur mínir hafa allir verið greindir einhverfir. Nokkrir 

þeirra eru með meðraskanir eins og ADHD, kvíða og væga þroskahömlun. Þeir heita ekki 

sínum venjulegum nöfnum í viðtölunum heldur Jón, Ari, Guðrún, Páll, Óli og Anna. 

 

Jón er á starfsbraut. Hann hafði mikinn áhuga á því að ræða við mig. Grunnskólaganga hans 

var frekar erfið en hann átti þó góðar minningar frá fyrstu árunum. Jón er með einhverfu og 

væga þroskahömlun. Hann á gott með að tjá sig og var viðtalið líflegt og skemmtilegt. Ég hitti 

hann einu sinni og spjölluðum við lengi saman. 

 

Ari stefnir að því að klára stúdentspróf og sækir því almennt nám í framhaldsskólanum 

sínum. Engu að síður heldur hann til á starfsbrautinni í hléum og fær einnig aðstoð þar við 

heimanám. Ari hefur æft íþróttir lengi og er mjög vel á sig kominn líkamlega. Hann er með 

einhverfu og er meðvitaður um að hann á erfitt með að tjá sig. Ég hitti hann tvisvar. 

 

Guðrún er á starfsbraut. Hún stefnir ekki að því að útskrifast sem stúdent og sækir fög sem 

hún hefur gaman að. Guðrún er með einhverfu og með ADHD. Hún hefur mikinn áhuga á öllu 

sem tengist list. Guðrún hefur sungið og dansað síðan að hún var ung og í dag fá hæfileikar 

hennar að blómstra í framhaldsskólanum. Guðrún átti erfiða grunnskólagöngu og hafði 

mikinn áhuga á að tala við mig. Við hittumst tvisvar. 

 

Páll er nemendi á starfsbraut. Hann stefnir á að klára stúdentspróf á næstunni. Hann sækir 

almennt nám en fær stuðning á starfsbrautinni. Páll á gott með að læra en á erfitt með 

tjáningu. Hann hitti mig tvisvar og voru samtöl okkar frekar stutt.  

 

Óli er sjálfstæður ungur maður og gengur mjög vel. Hann er í almennu framhaldsskólanámi 

og fær aðstoð á starfsbrautinni en sækir lítið þangað. Hann fær stuðning hjá kennurum, að 

mestu varðandi námið. Ég hitti hann einu sinni og áttum við skemmtilegt spjall. 
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Anna er á framhaldsskólabraut sem er starfrækt í skólanum hennar. Hún er með ADHD og 

var síðan greind með einhverfu í 10. bekk. Grunnskólaganga hennar einkenndist ef 

erfiðleikum en engu að síður er hún á góðum stað í dag. Ég hitti Önnu einu sinni. 

3.4. Samantekt 

Hér á undan hef ég sagt frá þeim aðferðafræðilegu áskorunum sem ég tókst á við í rannsókn 

minni. Þar sem ég tala við nemendur á aldrinum 16-20 ára þurfti ég að hafa sérstaklega í 

huga að þegar viðtöl eru tekin við börn þarf að fá upplýst samþykki hjá hverjum og einum 

áður en ég fékk skriflegt samþykki hjá foreldrum þeirra. Ég kynnti höfuðreglurnar fjórar sem 

skipta miklu máli við gerð rannsóknar. Í lokin kynnti ég þátttakendur mína í rannsókninni. 

Þeir eru nemendur með einhverfu sem sækja nám í  framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Rannsókn mín er byggð á viðtölum við viðkvæman hóp og því er 

mikilvægt að vanda vel til verka.  
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4 Niðurstöður 

Í næstu tveimur köflum geri ég grein fyrir niðurstöðum mínum í rannsókninni sem skiptast í 

eftirfarandi þemu: Skólaganga, námsstuðningur, félagsleg þátttaka, einelti, stimplun og 

sjálfskilningur. Eins og fram kom í inngangi er markmið rannsóknarinnar að varpa ljósi á 

upplifun ungmennanna af grunnskólagöngu sinni og fjalla ég í þessum kafla um skólagöngu 

þeirra og námsstuðning með sérstakri áherslu á námslega styrkleika.  

4.1.  Skólagangan 

Þátttakendur í rannsókninni voru enn ungir að árum þegar rannsóknin fór fram og hófu 

skólagöngu sína töluvert eftir að Salamanca yfirlýsingin var undirrituð af fulltrúa Íslands. Þess 

vegna átti skóli án aðgreiningar að vera orðin viðurkennd stefna í grunnskólunum þegar 

þátttakendur rannsóknarinnar sóttu þá og eðlilegt fyrir skólasamfélagið að börn með 

einhverfu sæktu nám í sínum heimaskóla með ófötluðum jafnöldrum sínum. Í niðurstöðum 

úttektar Evrópumiðstöðvar (2017) um menntun án aðgreiningar á Íslandi kemur fram að 

mismunandi skilningur er lagður í hugmyndafræðina sem hefur haft áhrif á framkvæmd 

skólastefnunnar (European agency, for Special Needs and Inclusive Education, 2017). Þetta 

misræmi endurspeglast í frásögnum unga fólksins sem tók þátt í rannsókninni en reynsla 

þess af skóla án aðgreiningar er misjöfn.  

Þátttakendur rannsóknarinnar sem voru sex talsins hófu allir sína skólagöngu í almennum 

grunnskóla. Þrátt fyrir að stutt sé síðan að þeir luku grunnskólagöngunni áttu þeir almennt 

fremur erfitt með að rifja upp skólagöngu sína og mundu til dæmis ekki vel hvernig 

fyrirkomulagið var í skólanum, svo sem hvernig stuðning þeir fengu. Þeir sem höfðu upplifað 

mikla erfiðleika í grunnskólanum rifjuðu upp slæmar minningar og höfðu mesta þörf fyrir að 

ræða neikvæðar hliðar skólagöngunnar. Óli sem er yngstur af piltunum sem tóku þátt í 

rannsókninni sagði í þessu samhengi: „Ég held að það séu fæstir krakkar sem eru nú ánægðir 

með allt í grunnskólanum.“  

Fjórir þátttakenda skiptu um skóla við lok sjöunda bekkjar, fóru í stóra unglingaskóla í 

hverfinu eins og jafnaldrar þeirra. Eingöngu einn viðmælenda minna, Jón, skipti um skóla 

sökum erfiðleika sem upp komu í skólanum en hann skipti tvisvar um skóla á 

grunnskólagöngunni. Í fyrra skiptið var það vegna óánægju foreldra hans með þann stuðning 

sem honum var veittur. Jón var hins vegar ánægður í þeim skóla en foreldrar hans ákváðu að 

flytja hann í skóla þar sem væri meiri þekking á einhverfu og vonuðust eftir betri stuðningi 

þar. Í nýja skólanum lenti Jón í einelti sem ekki fékkst lausn á og var því ákveðið að hann færi 

í sérskóla síðustu tvö ár grunnskólagöngunnar. Nánar verður fjallað um stuðninginn sem 

hann fékk og eineltið hér fyrir neðan (sjá 4.2. námsstuðningur og 5.2. einelti). 
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Þegar fjórir af sex þátttakendunum luku sjöunda bekk og fóru í stóra unglingaskóla var 

það erfitt fyrir tvo þeirra að skipta um skóla en til bóta fyrir hina tvo. Guðrún er 18 ára og 

Anna 16 ára og eru þær einu stúlkurnar sem ég tók viðtöl við fyrir þessa rannsókn. Þær 

töluðu báðar um að námið hefði þyngst mikið þegar þær voru komnar í unglingaskólann. 

Önnu fannst eins og allt færi að ganga illa í unglingaskólanum og að sér hefði gengið vel áður 

en hún skipti um skóla. Hún sagði að í unglingaskólanum hefði hún hætt að læra því henni 

leið illa þar. Anna sagði að hún væri enn að takast á við afleiðingar þess að hafa misst mikið 

úr náminu. Guðrúnu hins vegar fannst sér ganga betur í unglingaskólanum en þar stóð henni 

til boða að fá stuðning í námsveri skólans og fór því meira út úr bekknum. Einnig fékk Guðrún 

í unglingaskólanum tækifæri til að rækta meira áhugamál sín sem eru söngur og dans. Það 

gerði hún með því að taka þátt í söngleikjum og leikritum sem voru sett upp í skólanum 

hennar.  

Óla fannst unglingaskólinn koma mjög vel til móts við þarfir sínar, sagðist hafa verið 

búinn að þroskast svo mikið þegar hann fór þangað og að hann hafi tekið mestum framförum 

í náminu þar. Hann sagðist hafa verið erfiður nemandi fyrstu árin en átti síðan betra með að 

einbeita sér þegar hann varð eldri og þess vegna voru unglingsárin mjög góð fyrir hann. Ara 

fannst erfitt að þurfa að fara í stóran unglingaskóla og átti erfitt með að fóta sig þar, 

sérstaklega félagslega. Eftir sjöunda bekk fluttist Páll úr almennum bekk í sérdeild í skólanum 

sínum. Hann fékk kennslu í sérdeildinni og hafði aðsetur þar en hélt áfram að sækja nokkrar 

kennslustundir með ófötluðum nemendum í sumum námsgreinum. Hann sagðist hafa verið 

ánægður með það fyrirkomulag. 

Eins og fram hefur komið þá áttu þátttakendur rannsóknarinnar erfitt með að muna 

skólagöngu sína í smáatriðum en gátu samt sem áður lýst námslegum styrkleikum sínum 

ágætlega og sagt frá því hvaða námsgreinum þeir höfðu mest ánægju af.  

4.1.1. Námslegir styrkleikar 

Hér verður greint frá námslegum styrkleikum þátttakenda rannsóknarinnar og sagt frá þeim 

námsgreinum sem þeim vegnaði best í. Athyglisvert er hversu góðir þátttakendurnir eru í 

ensku og hversu mikið þeir nota hana til að tjá sig. Þeir sögðust aðallega hafa lært ensku í 

gegnum tölvuleiki og með því að lesa bækur. Þátttakendurnir notuðu oft ensk orð til að 

leggja áherslu það sem þeir voru að segja og sumir þeirra áttu betra með að útskýra ýmislegt 

varðandi skólagöngu sína á ensku en á íslensku. Því kom það ekki óvart að mörgum þeirra 

hafði vegnað vel í ensku í grunnskóla. Anna sagðist hafa verið mjög sterk í ensku í skóla. Hún 

nefndi sem dæmi að í grunnskólanum hafi hún klárað verkefnin á undan öðrum og því fengið 

aukaefni að vinna í. Anna sagði einnig frá því að hún notaði ensku í sínu daglega lífi og væri í 

samskiptum í gegnum tölvuna við krakka frá mörgum löndum. Guðrún greindi frá því að hún 



40 

læsi mikið bækur á ensku og taldi það í raun ekki skipta sig máli hvort bókin væri á ensku eða 

íslensku. Hún notar samt ensku lítið til að tjá sig og var með góðan orðaforða í íslensku. Hins 

vegar voru aðrir sem notuðu ensku mikið í daglegu tali og sögðust bæði Páll og Anna oft 

þurfa að fá aðstoð hjá foreldrum sínum eða kennurum til að þýða fyrir sig orð á ensku yfir á 

íslensku. Í því samhengi sagði Páll, 19 ára framhaldsskólanemi:  

Já, í alvörunni ég er búinn að læra mikla ensku, teiknimyndir, þegar ég var yngri, 

nú tala ég meiri íslensku nýlega, ég talaði einu sinni mikla ensku, en ef ég veit 

ekki íslenska orðið þá nota ég eða finn út í orðabók, ég er búinn með alla ensku í 

menntaskólanum.    

Óli var sá eini sem hafði ekki dálæti á ensku og fannst hún erfið þegar hann var í grunnskóla. 

Hins vegar sagðist hann hafa tekið miklum framförum í framhaldsskólanum og taldi sig vera 

orðinn ágætan í ensku þegar viðtölin fóru fram. Aðrir námslegir styrkleikar sem 

viðmælendurnir nefndu voru í tengslum við stærðfræði, íþróttir og verk- og listgreinar. Ari og 

Páll áttu það sameiginlegt að hafa verið góðir í stærðfræði og fundist gaman að læra hana. 

Ari sagði frá því að hann hefði staðið mjög vel í samanburði við bekkjarfélaga sína: „Ég var 

meðal hæstu einkunnina í bekknum.“  

List- og verkgreinar eru fjölbreyttar en engu að síður er fjallað sameiginlega um þær í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Það sem sameinar þessar greinar er, samkvæmt henni, áhersla á 

„verkkunnáttu, tækni, sköpun, fagurfræði og gildi, efnisþekkingu, líkamsbeitingu, túlkun og 

tjáningu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011. bls. 139). Þátttakendurnir í 

rannsókninni voru flestir sammála um að hafa fundist skemmtilegt í list- og verkgreinum, 

eins og til dæmis í smíði, textílmennt, heimilisfræði og myndmennt. Þeir upplifðu sig sterka í 

verklegum greinum og að þeir stæðu þar jafnfætis hinum nemendunum. Þeir þurftu lítinn 

sem engan stuðning þar og réðu við verkefnin. Þátttakendur rannsóknarinnar sögðu að það 

hefði verið gaman að búa til hluti og nefndu tveir þeirra að það hefði verið sérstaklega 

skemmtilegt í matreiðslu.  

Skipulagið og kennslan í verklegum námsgreinum er ólíkt því sem þau áttu að venjast í 

bóklegum greinum og fannst tveimur þátttakendum mikið frelsi felast í því að þurfa ekki að 

sitja kyrr allan tímann. Páll lýsti því hvernig verklegar greinar höfðu verið kenndar í hans 

skóla í svokölluðum „smiðjum“ og að í smiðjum hefði honum þótt skemmtilegast. Anna og 

Guðrún eru báðar með ADHD greiningu auk þess að vera með einhverfu og fyrir þær skipti 

miklu máli að fá að hreyfa sig í kennslustofunni. Anna sagði: „Mér fannst mjög erfitt að sitja 

og gera hluti, þannig að það er betra fyrir mig að gera verklega hluti.“ 

Eini þátttakandinn í rannsókninni sem ekki hafði ekki ánægju af list- og verkgreinum var 

Ari sem er 19 ára framhaldsskólanemi, langt kominn með að ljúka stúdentsprófi. Hann hafði 
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mikinn áhuga á tölvuleikjum og fannst skemmtilegast í tölvutímum, meðal annars af því að í 

lok kennslustundanna fengu nemendur gjarnan frjálsan tíma sem gaf honum tækifæri til þess 

að sinna áhugamáli sínu og spila tölvuleiki.  

Tveimur viðmælenda minna fannst gaman í íþróttum. Þeir eru  Jón sem er 19 ára og er á 

starfsbraut og Óli sem er 16 ára og er í bóknámi til stúdentsprófs. Jón sagði að íþróttir hefðu 

verið hans uppáhaldsfag í grunnskóla og var honum minnisstætt hvað íþróttakennarinn hafi 

verið góður og hefði sýnt honum mikinn skilning. Kennarinn hafi til dæmis leitað að honum 

ef hann skilaði sér ekki í tíma og það kunni Jón að meta. Óla fannst líka gaman í íþróttum og 

var ánægður með íþróttakennarann: „Ég hef verið heppinn með íþróttakennara, eins og til 

dæmis í grunnskólanum þá stundum jú þeir eru kannski að argast í nemendum en samt skilar 

það sínu þegar maður hugsar til lengri tíma.“ 

4.2. Námsstuðningur 

Þar sem allir viðmælendur mínir höfðu verið greindir með einhverfu og einhverjir einnig um 

mismunandi fylgiraskanir áttu þeir rétt á því að fá stuðning í skólanum. Samkvæmt 17. grein 

laga um grunnskóla (nr. 91/2008) er kveðið á um að allir nemendur eigi rétt á því að komið 

sé á móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla og í reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskólum (nr. 585/2010) er fjallað um sérstakan stuðning sem þeim skal 

bjóðast. Þátttakendurnir fengu allir stuðning, bæði námslegan og félagslegan, í 

grunnskólanum. Hann var mjög misjafn og virtist vera markviss hjá sumum en ekki öllum. 

Sem dæmi má nefna Önnu en hún fékk einhverfugreiningu mjög seint, eða um 14 ára aldur. 

Hún sagðist hafa haft lítinn stuðning fyrstu árin þrátt fyrir að vera með ADHD greiningu. Hún 

lýsti því að hafa í unglingadeild ekki getað haldið námslega í við bekkjarfélaga sína og misst 

mikið úr náminu þegar hún varð eldri, þess vegna hefði hún viljað fá betri stuðning þar. Anna 

sagði frá því hvernig kennarar hennar hefðu oft og tíðum misskilið hana áður en hún fékk 

greininguna og bent henni til dæmis á að hafa hljótt þegar hún var að leita eftir aðstoð til 

samnemenda sinna. Í framhaldsskólanum mæti hún meiri skilningi og kennararnir leyfa 

henni að fá aðstoð frá sessunautum í kennslustundum. Það er hins vegar athyglisvert að 

Anna var fegin að hafa ekki fengið einhverfugreiningu fyrr því þá  hefði hún verið tekin meira 

út úr bekknum en það vildi hún ekki. Ástæðan var að nemendur með einhverfu í skólanum 

voru settir í sérstakan hóp og var strítt fyrir það af hinum krökkunum. Í áttunda og níunda 

bekk fékk Anna ásamt fleirum nemendum sérkennslu sem fór fram utan skólastofunnar og  

leið henni illa yfir því: 

Ég man bara eftir því í níunda bekk þá var ég sett það útaf stressinu mínu, fyrir 

tvö fög, held stærðfræði og íslensku, ég fann bara strax fyrir því hvað ég var frá 

öllum öðrum og þar var eins og ég væri útundan, eitthvað þannig, skólinn skildi 
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mig ekki, ég vildi ekki vera þar því þá leið mér eins og ég væri outcast, bara frá 

öllum öðrum.  

Ari var sömu skoðunar og Anna en að hans mati mátti stuðningurinn ekki vera of áberandi og 

aðgreina hann frá hinum. Hann sagðist ekki hafa haft áhuga á því að hafa manneskju sem 

fylgdi honum allan daginn og sagði í því samhengi: „Sá sem myndi vakta mig frá upphafi og til 

enda, þá nei, það myndi gera mig óvinsælli en samt öruggari samt.“  

Flestir af þátttakendunum höfðu að miklu leyti haft manneskju með sér til stuðnings í 

grunnskólanum, ýmist var um að ræða stuðningsfulltrúa eða þroskaþjálfa. Þeir höfðu ekki 

veitt því athygli, að Óla undanskildum, hvort um var ræða faglærða eða ófaglærða 

starfsmenn. Óli vissi nákvæmlega hverjir af stuðningsaðilum hans höfðu verið þroskaþjálfar 

eða stuðningsfulltrúar og fannst munur þar á. Hann sagði að í námsgreinum sem hann réði 

vel við þyrfti hann ekki þroskaþjálfa og talaði mikið um hvað réttur stuðningur skipti miklu 

máli. Hann vildi að stuðningurinn væri markviss og ef hann upplifði kæruleysi af hálfu 

stuðningsaðilanna fannst honum það óþægilegt. Hann lýsti því að þegar hann var í fögum 

sem hann áleit mikilvæg fyrir sig hefði hann þurft að hafa þroskaþjálfa með sér því það var 

svo mikið í húfi fyrir hann að koma vel undirbúinn í framhaldsskóla. Guðrúnu leið vel með 

stuðninginn sem hún fékk og sagði: „Ég var alltaf með eina manneskju og það var alltaf skipst 

á að hjálpa mér. Hún var alltaf með mér og mér fannst það gott.“   

Á unglingastigi breyttist fyrirkomulagið á stuðningnum hjá þeim flestum. Viðmælendur 

mínir fóru meira út úr tímum í sérúrræði eins og til dæmis í námsver. Páll fór alfarið í sérdeild 

sem starfaði við skólann hans og Jón fór síðustu tvö árin í sérskóla eins og fram hefur komið. 

Guðrúnu fannst auðveldara að vera í unglingaskólanum þar sem hún gat farið úr tímum sem 

henni fundust erfiðir eins og í stærðfræði og íslensku. Hún fékk að hafa meira um 

stuðninginn að segja í unglingaskólanum og sagði að hún hefði getað rætt við konu um 

hvernig hún vildi hafa þetta. Þannig kaus hún sjálf að fara meira í námsver. 

Óli var mjög ánægður með þá aukatíma sem honum stóðu til boða í unglingaskólanum. 

Hann hafði mikinn áhuga á listsköpun og heimspeki og fékk þess vegna einkatíma með 

myndmenntakennaranum sem var einnig  menntaður heimspekingur. Í einkatímunum 

ræddu þeir heimspeki samhliða myndlistariðkuninni. Þegar rannsóknin fór fram, sótti Óli  

bóknám í framhaldsskóla og stefndi að því að ljúka stúdentsprófi. Í framhaldsskólanum sækir 

Óli almennt bóknám en fær aukatíma með kennurum sínum í nokkrum fögum sem honum 

finnst skila miklum árangri. Kennararnir fara þar betur í námsefnið með honum eftir að hann 

hefur mætt í kennslustundir með öðrum nemendum. Þessir aukatímar gera það að verkum 

að hann getur stundað almennt nám en engu að síður getur hann sótt frekari aðstoð á 
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starfsbrautina ef hann telur sig þess þurfa. Þannig hefur það fyrirkomulag á stuðningi sem 

hófst í grunnskólanum haldist í framhaldsskóla og virðist skila honum góðum námsárangri. 

Viðmælendur mínir höfðu ekki allir skoðanir á því hvað betur mætti fara í grunnskólanum 

og virtust vera sammála um að margt væri slæmt við grunnskólann sem væri óumflýjanlegt 

eða óumbreytanlegt. Ara til dæmis fannst margar námsgreinarnar gagnslausar og hefði viljað 

sleppa því að læra sumt sem var skylda og honum þótti miður að það væri verið að væri að 

sýna börnum á grunnskólaaldri myndefni sem honum fannst þeim ekki bjóðandi. Ari sagði: 

„Mér leið ekki svo illa þangað til að við byrjuðum að horfa á verulega óviðeigandi bíómyndir 

sem ættu að vera bannaðar inn á 18 ára. Það var verið að sýna þær í skólanum“. Þessar 

myndir tengdust til dæmis kynfræðslu.  

Óli og Anna höfðu hugmyndir um hvernig mætti bæta grunnskólann. Óli sagði að honum 

fyndist að skólinn hefði átt i að fara í fleiri vettvangsferðir því þær hefðu gert námið 

áhugaverðara. Einnig fannst honum að það hefði mátt vera fleiri verklegar greinar eða fleiri 

tímar í þeim að minnsta kosti. Önnu fannst að tímarnir hefði mátt vera fjölbreytilegri en í því 

samhengi sagði hún: „Við sátum bara oftast og kennararnir sögðu: „Gerið þetta verkefni.““   

4.3. Kennarar  

Í viðtölunum ræddu þátttakendurnir um kennarana sem höfðu kennt þeim í grunnskóla og 

voru sammála um að þeir væru mikilvægir. Umsjónarkennarinn var sá sem var þeim 

minnisstæðastur og meirihluti viðmælenda minna taldi sig hafa haft góðan 

umsjónarkennara. Samt sem áður greindu nokkrir þeirra frá því að kennarar þeirra hefðu oft 

átt erfitt með að aðstoða þá þrátt fyrir gera sitt besta. Ari sagði í því samhengi: „Þau reyndu 

það en þau náðu engum árangri.“ Páll var sannfærður um að allir kennararnir hafi reynt að 

aðstoða hann og reynt að vera góðir við hann. Óli og Jón töluðu báðir um kennara sem höfðu 

haft góð áhrif á þá og þegar þeir litu til baka þá voru þetta kennarar sem hjálpuðu þeim að 

þroskast með því að sýna þeim mikla athygli en um leið að vera strangir og gera kröfur til 

þeirra. Óli sagði að hann hefði oft ekki áttað sig á því fyrr en á eftir hvað sumir kennarar 

hefðu hjálpað honum mikið að taka framförum og Jón talaði um kennara sem höfðu haft 

„einstök“ áhrif á sig. 

Reynsla Guðrúnar og Jóns var sú að kennarar væru mjög misjafnir og þeir kynnu ekki allir 

að aðstoða nemendur með einhverfu. Guðrún sagði: „Það sem mér finnst þurfa að gera er að 

kennararnir þurfa að skilja betur krakka sem eru með einhverfu“. Guðrún fann mikinn mun á 

kennurunum í barnaskólanum og í unglingaskólanum. Í barnaskólanum fannst henni 

kennararnir ekki skilja hana en í unglingaskólanum breyttist það og þar fékk hún tækifæri til 

að sýna í hverju hún væri góð og að kennararnir hafi hjálpað henni að rækta leik- og 

sönghæfileika sína. Jón sagðist líka hafa mætt meiri skilningi í sérskólanum sem hann sótti 
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síðustu tvö árin í grunnskólanum enda var mikil þekking á einstaklingum með einhverfu þar 

og allir nemendurnir í einstaklingsmiðuðu námi.  

Ari og Anna höfðu sterkar skoðanir á grunnskólakennurum og voru ekki eins jákvæð og 

hin. Þeim fannst ekki eins og að kennararnir hafi reynt að skilja þau og þar af leiðandi hefðu 

þeir ekki getað hjálpað þeim námslega. Ari sagðist eiga erfitt með að tjá sig og að kennararnir 

hefðu ekki getað ekki aðstoðað sig af því að þeir hefðu ekki gert neinar ráðstafanir til þess að 

skilja hann eða aðstoða við að tjá vilja sinn. Hann sagði „Ég hef margoft látið vita um 

skoðanirnar en þeir hlustuðu ekki eða skildu mig ekki.“ Ari ræddi mikið um að kennararnir 

gætu ekki séð allt sem færi fram í skólanum og hefðu ekki tök á því að stoppa nemendur sem 

gerðu óviðeigandi hluti. Hann sagði að þegar kennarinn væri ekki á staðnum þá gerðu 

krakkarnir oft eitthvað sem þeir mættu ekki. Þannig fannst honum hann ekki öruggur nema 

kennarinn væri á staðnum. Anna sagði að kennararnir hefðu verið mjög „sérstakir“ og hefðu 

ekki kunnað að aðstoða hana og því missti hún áhugann á náminu. Hún var einnig mjög 

gagnrýnin á færni grunnskólakennara almennt og taldi það viðgangast að kennarar kenndu 

fög sem þeir höfðu ekki forsendur til þess að kenna. Hún tók sem dæmi að sá sem kenndi 

henni stærðfræði hafi haft menntun sem íþróttakennari og þannig ekki haft forsendur til að 

kenna fagið og það hafi útskýrt hversu illa henni gekk. Önnu fannst kennararnir betri í 

framhaldsskólanum af því þeir væru með betri menntun og í því samhengi sagði hún: 

„Kennararnir hérna skilja mig meira og þeir eru betur menntaðir þannig að þeir sem eru 

lærðir til að kenna stærðfræði kenna stærðfræði“.  

Jón sagði að það skipti máli að kennararnir reyndu að skilja betur krakka með einhverfu 

og þeir þyrftu að „kunna að aðstoða.“ Óli viðurkenndi að hann hafi ekki alltaf verið 

auðveldasti nemandinn í grunnskóla og þegar hann horfi til baka þá sér hann að þeir 

kennarar sem höfðu mestu áhrif á hann voru oft ekki skemmtilegastir. Óli sagði um 

umsjónarkennara sinn: „En maður þroskaðist mikið hjá henni og maður var kannski ekkert 

alltaf rosa ánægður en ég tók út mikinn þroska sem skiptir öllu máli.“  

4.4. Samantekt 

Í þessum kafla fjallaði ég um reynslu og upplifun þátttakenda af grunnskólagöngu sinni. Ég 

lýsti skólagöngu þeirra en þeir áttu margir í erfiðleikum með að muna nákvæmlega hvernig 

staðið var að stuðningi við þá, náms- og félagslega. Hins vegar gátu þeir lýst vel námslegum 

styrkleikum og hvaða námsgreinum þeim vegnaði best í. Þrátt fyrir að upplifun þátttakenda 

hafi verið misjöfn þá áttu þeir það sameiginlegt að þeim leið best í námsgreinum þar sem 

styrkleikar þeirra fengu að njóta sín. 
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5  Félagsleg staða nemenda með einhverfu 

Í þessu kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem snúa að félagslegri þátttöku 

annars vegar og einelti hinsvegar. Að lokum fjalla ég um þá stimplun sem viðmælendurnir 

upplifðu af því að hafa fengið einhverfugreiningu og hvaða áhrif stimplun og greiningar 

höfðu á sjálfskilning þeirra.  

5.1. Félagsleg þátttaka 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um að það eigi að gefa nemendum tækifæri til að 

búa sig undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi með því að kenna þeim skapandi hugsun og mæta 

ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) er kveðið á um að 

nemendur eigi að vera félagslega virkir þátttakendur í skólasamfélaginu. Þannig kemur það 

skýrt fram í regluverki grunnskólans að það er hlutverk skólanna að þjálfa félagslega færni 

ekki síður en námslega færni. 

Viðmælendur mínir áttu flestir það sameiginlegt að félagsleg þátttaka þeirra var 

takmörkuð á grunnskólagöngunni. Tveir þeirra áttu mjög erfitt félagslega og eignuðust fáa 

vini og kunningja. Niðurstöður rannsóknarinnar benda ekki til þess að væntingar nemenda 

með einhverfu til félagslegrar þátttöku séu einsleitar. Einhverjir vildu tilheyra hópnum á 

meðan aðrir höfðu ekki áhuga á að vera mikið með bekkjarfélögunum. Óli og Anna skáru sig 

út úr hópnum hvað varðar félagslega þátttöku. Anna lýsti því hvernig hún var ein fyrstu árin í 

grunnskólanum en það hafi breyst fljótt. Hún eignaðist traustan vinahóp í grunnskóla sem 

hefur haldist síðan. Anna sagðist ekki hafa haft áhuga á eða gaman að því að taka þátt í öllu. 

Hún til dæmis mætti á lokaballið í grunnskólanum en fannst ekki gaman. Aðdragandinn var 

sá að hún var hvött til að fara og gerði sér þess vegna væntingar um að það yrði gaman. En 

hún fór fyrr heim af ballinu þegar hún áttaði sig á að henni fannst ekki skemmtilegt. Anna 

taldi að það hefði verið gott fyrir sig að fá einhverfugreiningu svona seint því hún hafi alltaf 

verið hluti af hópnum og sagði: „Ég þori að veðja að ef ég hefði verið greind þá hefði ég verið 

tekin frá öllum hópnum, af krökkunum.“ Þegar hún fékk greiningu voru krakkarnir í skólanum 

hennar orðnir svo stórir að þeir sýndu henni skilning. Hún sagði að vinir hennar skildu hana 

betur eftir að hún fékk greiningu. Anna sagði að hún móðgaði stundum vini sína án þess að 

ætla það. Þá segði hún sannleikann í stað þess að þegja um suma hluti eða tala þvert um hug 

sér. En vinir hennar fyrirgæfu henni fljótt og hefðu skilning á því að þetta væri hluti af 

einhverfueinkennum hennar.  Hún sagðist líka hafa verið orðin venjuleg í augun vina sinna 

áður en hún fékk greiningu þannig að þau væru ekki að spá svo mikið í hana. Anna talaði 

talsvert um það að þeir krakkar sem voru með einhverfu í hennar skóla voru látnir vera í sér 
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hóp og þeim hafi verið strítt. Það að tilheyra ekki þeim hópi var mikill léttir fyrir Önnu. Óli 

sagðist alltaf hafa átt góða vini og naut virðingar í vinahópnum. Hann hefur líka haldið 

sambandi við krakkana eftir að þeir byrjuðu í framhaldsskóla. Óli sagðist hafa alltaf verið 

mjög virkur félagslega og segist mæta á alla viðburði í framhaldsskólanum og hefur áhuga á 

öllu sem er boðið upp á.  

Þrátt fyrir að Guðrún og Páll hafi eignast vini í grunnskólanum hafa þau ekki haldið 

sambandi við þá eftir að grunnskólagöngunni lauk. Guðrúnu fannst sér ganga betur 

félagslega í unglingaskólanum heldur en í barnaskólanum. Hún upplifði að samnemendur 

sínir væru góðir við sig í unglingaskólanum og hún hafi verið viðurkennd innan hópsins. 

Guðrún lýsti því að það hefði verið reynt að styðja hana félagslega í barnaskólanum með því 

að stofna vinahópa sem hittust til skiptis heima hjá hverjum meðlimi hópsins. Vinahóparnir 

gengu vel og voru ánægjulegir en hún eignaðist samt ekki vini með þessu fyrirkomulagi. Eins 

og fram hefur komið fékk Guðrún í unglingaskólanum aukið svigrúm til að rækta dans- og 

leikhæfileika sína og hefur verið dugleg að taka þátt í ýmsum uppákomum og hefur það 

hjálpað henni félagslega. Páll talaði um að hann hafi alltaf verið boðinn í öll afmæli og aðrar 

uppákomur hjá bekkjarfélögunum. Hann hafi samt lent í því að besti vinur hans hætti í 

skólanum þegar hann var í fimmta bekk og það hafi verið honum mjög erfitt. Þegar 

rannsóknin fór fram var hann í framhaldsskóla og stefndi að því að ljúka stúdentsprófi en tók 

ekki þátt í félagslífinu í skólanum og sagðist oft upplifa sig sem „einmana úlf“. 

Tveir þátttakenda rannsóknarinnar, Jón og Ari, áttu mjög erfitt með að tengjast 

bekkjarfélögunum og eignuðust fáa vini í grunnskóla. Ari sagðist ekki bera mikla virðingu fyrir 

bekkjarfélögum sínum í grunnskólanum. Hann sagði: 

Ég vildi ekki læra neitt af þessu því það var svo óviðeigandi í skóla, og í þokkabót 

var þetta andstyggileg kímnigáfa nemendanna, en ég hef hvort sem lært að sýna 

virðingu fyrir öllu fólki og ég hef ekki einu sinni dottið í hug að gera neitt 

andstyggilegt við aðra ólíkt þeim. 

Jón og Ari upplifðu báðir að bekkjarfélagarnir brygðust þeim ítrekað og að ekki væri 

treystandi á vináttu þeirra. Jón sagði að hann hafi haldið að sumir væru vinir sínir en þeir 

reyndust honum síðan illa, til dæmis með því að stríða honum. Einnig ræddi Jón mikið um þá 

sem sýndu honum samúð. Hann mundi eftir öllum sem höfðu aðstoðað hann þegar hann 

lenti í slysi. Hann túlkaði samúð þeirra sem ákveðna vináttu, en komst oftast að því fljótt að 

þeir voru ekki vinir sínir í raun. Hins vegar eignaðist hann fyrst vinkonu í níunda bekk en 

missti sambandið við hana þegar þau byrjuðu í framhaldsskóla. Ara fannst bekkjarfélagar 

sínir skárri fyrstu árin í grunnskólanum. Síðan hefðu þeir breyst mjög mikið og farið að taka 

þátt í athöfnum sem honum fannst ekki boðlegar. Þess vegna hafði hann ekki áhuga á því að 
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vera vinur þeirra. Hann kynntist hins vegar strák með einhverfu í gegnum íþróttir utan skóla 

sem varð hans besti vinur. Hann lýsti því sem „kraftaverki“ að þeir hittust því þeir væru svo 

góðir vinir. Hann hafði lítinn áhuga á því að umgangast krakkana í sínum bekk í 

grunnskólanum og fannst hann eiga lítið sameiginlegt með þeim. Ari sagði: „Ég átti einu sinni 

nemendur sem ég taldi vera vini mína eða þau urðu ófyrirmyndir svo ég hætti að tala við þá.“ 

Jón og Ari misstu allt samband við skólafélaga sína eftir að grunnskólanum lauk. 

5.2. Einelti  

Rannsóknin sem hér til umfjöllunar er eigindleg og því ekki hægt að alhæfa um alla 

grunnskólanema með einhverfu út frá þessum sex þátttakendum rannsóknarinnar. 

Niðurstöðurnar benda samt sem áður til þess að nemendur með einhverfu séu útsettir fyrir 

einelti þar sem fjórir af sex þátttakendunum áttu það sameiginlegt að hafa orðið fyrir 

alvarlegri stríðni eða einelti í grunnskólanum. Eineltið var misalvarlegt og hafði mismikil áhrif 

á þolendurna. Eineltið og stríðnin sem viðmælendur mínir höfðu orðið fyrir var rauði 

þráðurinn í viðtölunum hjá þessum fjórum einstaklingum. Tveir þeirra fengu aðstoð hjá 

sálfræðingi við lok grunnskólagöngunnar til að ræða um samskipti sín við skólafélagana og 

vinna úr erfiðum uppákomum og samskiptum. Hinir tveir virtust ekki hafa fengið markvissa 

aðstoð við að vinna úr þessari reynslu.  

Anna og Guðrún áttu það sameiginlegt að hafa verið lagðar í einelti fyrstu árin í 

grunnskólanum, en það hætti snemma hjá Önnu eða í öðrum eða þriðja bekk en var 

viðvarandi út allan barnaskólann eða fram að áttunda bekk hjá Guðrúnu. Anna lýsti því að 

hún hefði verið mikið ein fyrstu árin í grunnskólanum og ekki upplifað sig sem hluta af 

hópnum. Engu að síður fannst henni erfitt að rifja þetta upp því þetta stóð í stuttan tíma og 

hafði ekki varanleg eða langvarandi áhrif á hennar félagsstöðu. Guðrún sagði hins vegar að 

hún hefði verið lögð í einelti aðallega af einum strák sem lagði marga krakka í einelti. Hún 

talaði töluvert um að honum hafi liðið illa og átt sjálfur erfitt. Hann var samt það sterkur 

félagslega að hann fékk stráka með sér í lið og því var það hópur af strákum sem lagði hana í 

einelti. Þrátt fyrir að félagsleg staða Guðrúnar hafi batnað á unglingastigi þá átti hún mjög 

erfiðar minningar úr grunnskólanum sem tengjast einelti: „Og ég man að eineltið var svo 

slæmt að ég var stundum langaði mig bara ekki vera í grunnskóla.“ Hún er ein af 

þátttakendum rannsóknarinnar sem fór í unglingaskóla við lok sjöunda bekkjar. Eineltið hélt 

ekki áfram í nýja skólanum því þá var loksins, að hennar sögn, tekið almennilega á málinu. 

Skólastjórnendur litu málið alvarlegum augum og var niðurstaðan sú að gerandinn var 

færður í annan skóla þannig að hún fékk loksins frið. 

Eins og fram hefur komið var félagsleg staða Ara og Jóns ekki góð í grunnskólanum og 

voru þeir báðir lagðir í einelti af skólafélögum sínum. Aðstæður Jóns voru ólíkar aðstæðum 
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Guðrúnar að því leyti að eineltið hófst ekki fyrr en á miðstigi sem birtist meðal annars í því að 

hann var uppnefndur af skólafélögunum og leið honum illa yfir því. Hann skipti um skóla 

vegna eineltis og fór í sérskóla síðustu tvö árin í grunnskóla. Þar leið honum félagslega vel og 

þar var að hans sögn mikil þekking á einstaklingum með einhverfu. Ari lýsti því að 

grunnskólaárin hafi oft og tíðum verið erfið, að hann hefði þurft að þola margt og vildi helst 

gleyma árunum sínum þar. Í grunnskóla var hann oft kvíðinn yfir eineltinu og hafði áhyggjur 

af því hvað skólafélagarnir gerðu næst en honum fannst hann stöðugt áreittur af þeim. Hann 

greindi frá því hvernig hann hafi fengið krakkana í bekknum upp á móti sér og að þeir hefðu 

viljandi reynt að ergja hann.  

Bæði Ari og Guðrún brugðust við eineltinu með því að slá frá sér en það var þeirra leið til 

þess að svara fyrir eineltið. Guðrún lýsti því hvernig hún hafi ekki getað gert neitt annað í 

stöðunni þar sem hún upplifði sig óörugga. Ari á hinn bóginn sagðist hafa slegið krakkana til 

þess að svara fyrir sig og sagði að þeir hefðu átt skilið „löðrung“. Hann sagði að stelpurnar í 

bekknum sínum hefðu verið hissa á honum þegar hans viðbrögð voru ofbeldisfull en hann 

sagðist, líkt og Guðrún, hafa verið að verja sig.  

Viðmælendur mínir greindu frá erfiðleikum sem þeir höfðu upplifað í tengslum við 

frímínútur. Fjögur þeirra höfðu verið inni í frímínútum stóran hluta af grunnskólagöngunni. 

Þrjú þeirra voru ekki viss hvenær þessi innivera byrjaði en Guðrún sagði að það hefði verið 

ákveðið að hafa hana inni þegar hópur af strákum hafi lagt hana í einelti í frímínútum en það 

var í barnaskólanum. Ari sagðist hafa verið óöruggur úti í frímínútum og á fleiri stöðum í 

skólanum og á skólatíma þar sem lítil gæsla er. Hann sagði að í matsalnum og í sundrútunni 

hefði hann verið sérstaklega óöruggur. Jón mundi ekki hvenær hann fór að vera inni í 

frímínútunum en sagði að eineltið hefði að mestu átt sér stað á skólalóðinni. Þar sem Ari 

æfði íþróttir þá fannst honum hann ekki vera að fara á mis við það að vera úti í frímínútum, 

það er að segja hann fékk tækifæri til þess að hreyfa sig fyrir utan skólatíma. Guðrún og Jón 

voru á hinn bóginn leið yfir því að þurfa að vera inni á meðan skólafélagarnir léku sér saman 

úti í frímínútum. 

Þátttakendur rannsóknarinnar sem fóru ekki út í frímínútur með bekkjarfélögum sínum 

höfðu aðsetur á bókasafninu. Þar upplifðu þeir sig öll örugga nema Jón en í hans tilfelli fóru 

strákar að leggja hann í einelti á bókasafninu þegar samnemendur hans fengu að ráða hvort 

þeir færu út eða ekki og var hann lagður jafnt í einelti þar og á skólalóðinni. Jón sagði:  

Við máttum ráða hvort við værum inni eða úti. Og ég var eiginlega alltaf inni og 

þessir strákar voru líka mikið inni. En þetta voru bara venjulegir strákar, eða 

réttara sagt eiga að teljast vera venjulegir [viðmælandi hlær].  
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Páll og Óli sögðust ekki hafa upplifað einelti í grunnskólanum þó svo að Óli hafi 

viðurkennt að sér hafi stundum verið strítt, en það hafi ekki verið alvarlegt. Páll sagðist 

ekkert hafa orðið var við neina stríðni og með hans orðum: „Ég tók ekki eftir því ef einhver 

var að stríða mér.“ Páll var samt sem áður hafður inni í frímínútum og sagðist hann ekki vera 

alveg með það á hreinu af hverju því var þannig háttað. Honum fannst fínt að vera inni að 

lesa á meðan hinir voru úti.  

Anna og Óli voru þau einu af þátttakendum rannsóknarinnar sem voru alltaf úti í 

frímínútum með bekkjarfélögum sínum. Anna greindi frá því að hafa verið mikið ein í 

frímínútum fyrstu árin en hún fékk félagsskap frá einni skólasystur sinni. Anna sagði: „Hún 

hjálpaði mér alltaf eins og þegar hún sá að ég var eitthvað ein að labba þá kom hún til mín, 

hún var vingjarnleg við alla.“ Þau Anna og Óli áttu góðar minningar sem tengdust frímínútum 

og fannst gaman að vera með vinum sínum úti á skólalóðinni. 

5.3. Stimplun og sjálfsskilningur 

Á heildina litið virðist grunnskólaganga þátttakenda rannsóknarinnar vörðuð ýmsum 

hindrunum en langflestir áttu líka góðar stundir þar. Engu að síður voru allir viðmælendur 

mínir almennt ánægðari með framhaldsskólann. Erfiðleikana sem þeir upplifðu í 

grunnskólanum tengdu þeir ekki endilega því að vera með einhverfu heldur frekar að vera 

„öðruvísi“ en hinir nemendurnir. Sagt er að þegar einstaklingar hafa fengið greiningu þá sé 

búið að stimpla þá og er verið að vísa til enska hugtaksins „stigma“. Þátttakendur mínir 

ræddu lítið um greininguna og áhrif hennar heldur frekar um það að finna sig ekki sem hluta 

af hópnum í skólanum. Sjálfsskilningur þeirra mótaðist í viðhorfum annarra og viðmóti í 

grunnskólanum og litaðist af því að þeir væru ekki hluti af „venjulegu“ nemendunum. Þrátt 

fyrir að þeir hafi ekki sagt frá því með beinum orðum hvernig þeir væru öðruvísi þá lýstu 

viðmælendur mínir að þeirra upplifun og hegðun væri á einhvern hátt ólík viðbrögðum 

skólafélaga þeirra sem voru ófatlaðir og þess vegna væri þeim ýtt út á jaðarinn félagslega. 

Þeir upplifðu að bekkjarfélagar þeirra skildu þá ekki og að þeirra hegðun væri ekki eðlileg. 

Þannig skilgreindu þeir sig sem „öðruvísi“ en hina krakkana „venjulega“. Auk þess fengu 

„venjulegir“ nemendur ekki stuðning frá þroskaþjálfum eða stuðningsfulltrúum.  

Þeir sem tengdu erfiðleikana í skólanum einhverfunni voru þeir sem sögðust vera með 

einhverskonar skynjunarvanda sem hafði áhrif á líðan þeirra í kennslustundum. Guðrún 

greindi frá því að heyrn hennar væri næmari en annarra og því fannst henni allur hávaði 

mjög óþægilegur. Þegar hávaðinn í kennslustofunni varð henni óbærilegur þá fékk hún að 

fara út úr kennslustundinni og fór þá fram á gang og jafnaði sig þar. Þetta var einn þáttur í 

því að hún áttaði sig á því að hún væri „öðruvísi“. Annað dæmi um skynjunarvanda má nefna 

tilfelli Ara en hann sagði frá því að sér hafi fundist óþægilegt þegar samnemendur hans í 
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skólanum komu við hann og að þeir hafi komið við hann á óþægilegum stöðum. Skortur á 

skilningi samnemanda hans varð meðal annars til þess að hann upplifði sig jaðarsettan. Ari 

upplifði að bekkjarfélagar hans væru á móti sér og hann væri einn í liði gegn þeim. Þeir tækju 

ekki tillit til hans þar sem hann hegðaði sér ekki eins og fjöldinn og því væri hann útskúfaður. 

Hér lýsir hann afleiðingum stimplunar, það er að segja þegar hegðun einstaklings er álitin 

óæskileg eða óviðeigandi og hann því útilokaður frá hópnum (Goffman, 1963). Eins og fram 

hefur komið sagðist Ari ekki hafa átt neitt sameiginlegt með bekkjarfélögum sínum. Hann 

upplifði sig alltaf ólíkan þeim. Hann þróaði með sér sjálfsskilning sem tengdist því að hann 

ætti meira sameiginlegt með krökkum með einhverfu og að þeir skildu hann. Hann sagði að 

einstaklingar með einhverfu hefðu lík áhugamál og þeirra bakgrunnur væri svipaður. Ari lýsti 

því einnig að hann hafi myndað sér sterkar skoðanir á ófötluðum krökkum þegar hann var í 

grunnskólanum: „Ég byrjaði að hugsa um fordóma, allir sem væru ekki með einhverfu væru 

heimskir. Ég kallaði þá venjulega og ég hikaði ekki að tala niður til þeirra.“  

Ari, Jón og Guðrún töluðu um að hafa áttað sig snemma á því að þau voru ekki eins og 

hinir krakkarnir. Guðrúnu fannst það leiðinlegt til að byrja með en fannst eins og 

bekkjarfélagar hennar skildu hana betur þegar hún varð eldri. Hún upplifði stimplun í 

barnaskólanum þar sem hún var útskúfuð úr hópnum og var meðal annars látin vera inni í 

frímínútum. Guðrún fann oft fyrir óþægilegu augnaráði frá krökkum og sagði að þeir hefðu 

ítrekað grett sig framan í hana þegar kennarinn sá ekki til. Þessir hlutir gerðu það að verkum 

að hún upplifði einmanaleika. Jón sagði að krakkarnir hefðu verið góð við hann þrátt fyrir að 

leggja sig ekki fram við að skilja hann. Það hafi síðan breyst á miðstigi og þar upplifði Jón að 

krakkarnir gerðu lítið út honum og stimpluðu hann því hann tilheyrði hópi krakka sem voru 

með greiningar og tilheyrðu sérdeild. Með því að aðgreina hann á þann hátt sem gert var í 

hans skóla, frá hinum á miðstiginu, var Jón stimplaður sem öðruvísi og útilokaður.   

Þessa hræðslu við aðgreiningu og útskúfun talaði Anna mikið um. Hún horfði upp á 

krakka í sínum skóla stimplaða ef þeir voru með greiningu. Þessi hópur var hafður sér og var 

jaðarhópur í skólanum. Anna fór í sérstakan hóp síðustu tvö árin í grunnskólanum og leið þá 

að eigin sögn eins og hún væri „outcast“ . Hennar sjálfskilningur mótaðist mikið af því að 

hafa fengið greiningu seint og vera því ekki stimpluð í gegnum allan grunnskólann. Hún var 

því mjög upptekin af því að tilheyra þeim sem þóttu „eðlilegir“.  

Páll talaðu um að hafa verið einmana í grunnskólanum og í dag liti hann á sig sem 

„einmana úlf“. Hann vissi ekki alveg sjálfur hvers vegna hann var aðgreindur frá hinum meðal 

annars með því að vera inni í frímínútum, og svo seinna settur í sérdeild innan skólans. Hann 

var ekki með í ráðum þegar þetta var ákveðið. Þetta hafi samt gert það að verkum að hann 

tilheyrði ekki bekkjarfélögunum í grunnskólanum.  
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Óli upplifði ekki margar hindranir í skólanum sem tengdust því að vera öðruvísi eða 

greindur með einhverfu. Hann sagði að kennararnir hefðu frætt nemendurna  og hann 

upplifði að hann mætt fullum  skilningi hjá þeim. Hann hefur sjálfur kynnt sér vel allt sem við 

kemur einstaklingum með einhverfu og hvernig það er að vera í almennum skóla sem 

nemandi með einhverfu. Óli virtist hafa sterka sjálfsmynd. Óli og Anna gerðu sér væntingar 

um að læra mikið og ná langt í lífinu. Önnu langaði að verða læknir eða hjúkrunarkona en Óli 

sagði:  

Ef ég vil ná einhverju að verða eitthvað, eins og ná í góðar stöður eins og 

forstjóri, þingmaður, ráðherra eða kannski bara framkvæmdastjóri, bæjarstjóri, 

borgarstjóri … ég á alveg að geta náð einhverri svona stöðu bara ef ég fæ rétta 

nálgun og réttan stuðning innan samfélagsins þá get ég allt eins endað sem 

forsætisráðherra.  

Guðrún og Ari höfðu áhuga á því að fara til útlanda í skóla að framhaldsskóla loknum. 

Guðrúnu langaði í lýðháskóla en Ari hafði heyrt af skólum sem væru sérsniðnir fyrir 

nemendur með einhverfu. Páll og Óli sögðust frekar ætla að vinna eftir útskrift úr 

framhaldsskóla. Páll hafði unnið hjá sama fyrirtæki lengi, bæði með skólanum og á sumrin, 

og gerði sér vonir um að vinna þar í framtíðinni.  

5.4. Samantekt 

Í þessum kafla fjallaði ég um upplifun og reynslu þátttakenda af grunnskólagöngu sinni. Í ljós 

kom að nemendur með einhverfu virðast útsettir fyrir stríðni og einelti og þau úrræði sem 

skólinn beitir til að styrkja þá félagslega beri takmarkaðan árangur og eru nemendur almennt 

ekki hafðir með í ráðum. Að lokum fjallaði ég um stimplun og hvernig neikvæð félagsleg 

tengsl hafa áhrif á sjálfskilning þátttakenda. Í næsta kafla sem er umræðukafli ritgerðarinnar 

verða niðurstöður dregnar saman og fjallað um þær í samhengi við stöðu þekkingar á sviðinu 

og íslenskt regluverk. Í kaflanum verður líka greint frá helstu lærdómum sem af rannsókninni 

má draga.  
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6 Umræður 

Hér á eftir verða umræður um helstu niðurstöður rannsóknarinnar, þær dregnar saman og 

leitast við að svara rannsóknarspurningunum með því að setja þær í samhengi við fræðilegar 

heimildir. Kaflanum er skipt upp í þrjá hluta samsvarandi hverri spurningu: 1) Með hvaða 

hætti var komið til móts við þarfir nemenda með einhverfu í grunnskóla?  2) Hvernig lýsa 

nemendur með einhverfu félagslegri stöðu sinni í grunnskóla? 3) Hvaða merkingu hefur nám 

án aðgreiningar fyrir nemendur með einhverfu? 

6.1. Með hvaða hætti var komið til móts við þarfir nemenda? 

Í rannsókninni skoðaði ég reynslu og upplifun sex nemenda með einhverfu af 

grunnskólagöngu sinni. Fjórir þeirra stefna að því að ljúka stúdentsprófi en hinir tveir ljúka 

lokaprófi af starfsbraut. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir að þátttakendurnir 

hafi sömu fötlunargreininguna þá eru þeir ólíkir og reynsla þeirra að mörgu leyti misjöfn. 

Aðeins einn nemandi í minni rannsókn lýsti ánægjulegri grunnskólagöngu. Það er 

sambærilegt við rannsókn Jarþrúðar Þórhallsdóttur (2013) sem tók viðtöl við einstaklinga 

með einhverfu til afla upplýsinga frá þeim sjálfum um hvaða áhrif það hafði á líf þeirra að 

vera með einhverfu. Rannsókn Jarþrúðar er einnig eigindleg og hafði aðeins einn af átta 

þátttakendum hennar átt góða skólagöngu.  

Eftir greiningu viðtalsgagnanna kom í ljós að þættir á borð við námslega styrkleika og 

áhuga, skipulag stuðnings og viðmót kennara höfðu áhrif á velgengni og líðan þátttakenda í 

námi.  

6.1.1. Áhugi og námslegir styrkleikar í námi 

Eins og fram hefur komið áttu viðmælendur mínir erfitt með að lýsa fyrirkomulagi 

stuðningsins í smáatriðum en niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að námið hafi ekki 

verið einstaklingsmiðað hjá þeim öllum. Í bókinni Nám fyrir alla (2012) er einstaklingsmiðuðu 

námi lýst þannig að nemendur eiga að fá verkefni og viðfangsefni við hæfi í stað þess að allir 

læri það sama (Ferguson o.fl., 2012). Kveðið er á um það í lögum, reglugerðum og í 

Aðalnámskrá grunnskóla að  komi eigi til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda og 

þeir eiga rétt á því að fá nám við hæfi. Auk þess skuli semja einstaklingsnámskrá fyrir þá 

nemendur sem þurfa sérstakan stuðning (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 

585/2010). Skólastjóra ber samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- 

og grunnskóla og nemendaverndarráð nr. 584/2010 að fela fagmenntuðu fólki sem vinnur 

við skólann að gera hana í samráði við kennarann, foreldra og nemandann. 
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Nemendaverndarráð er grundvöllur fyrir fagfólk og starfsmenn skólans að finna leiðir til þess 

að mæta nemendum með sérþarfir. Niðurstöður rannsóknar minnar benda til þess að 

nemendaverndarráð séu illa nýtt til að bregðast við þeim hindrunum sem nemendur með 

einhverfu mæta á skólagöngunni og að lög og reglugerðir verndi ekki rétt nemenda ef ekki sé 

markvisst samstarf milli fagfólks og við fjölskyldur nemenda. Í doktorsverkefni Eddu 

Óskarsdóttur (2017) sem fjallar um hvernig hægt er að skipuleggja stuðning innan bekkjar án 

aðgreiningar, kemur fram að fjölbreyttur hópur nemenda kallar á virkt samstarf milli kennara 

og annars fagfólks. Þannig þurfa þeir sem koma að bekknum að skipuleggja saman kennsluna 

og sjá til þess að allir nemendur geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Nemandinn á að geta valið 

námsefni og námsaðferðir sem höfða til hans. Viðmælendur mínir lýstu  styrkleikum sýnum 

og hvernig þeir hjálpuðu þeim í náminu og það hélst í hendur hjá þeim að finnast gaman í 

þeim greinum sem þeir voru góðir í. Misjafnt var að hver miklu mæli skólarnir unnu 

markvisst með styrkleika nemendanna. 

Allir viðmælendur mínir, að einum undanskildum, voru góðir í ensku og notuðu ensku 

töluvert í daglegu tali. Þeir sögðu að þeir hefur lært ensku í gegnum tölvur og myndasögur. 

Ekki kom fram í minni rannsókn hversu langan tíma á dag þeir verðu í enskumælandi 

umhverfi, það er að horfa á sjónvarp eða vera tölvunni. Í erlendri rannsókn sem var gerð 

með  börnum með einhverfu kom fram að þau vörðu 62% meiri tíma í að horfa á sjónvarpið 

eða vera í tölvunni en jafnaldrar þeirra. Ástæðan fyrir því var vegna þess að þau tóku lítinn 

þátt í skipulögðu félagsstarfi eftir skóla og höfðu minna fyrir stafni (Mazurek og Wenstrup, 

2013). Þær niðurstöður styðja rannsókn Lindu Bjarkar Ólafsdóttir (2014) um að börn með 

einhverfu hreyfi sig minna en ófatlaðir jafnaldrar þeirra og að þau eigi færri vini. Hugsanlega 

má rekja ástæðuna fyrir góðri enskukunnáttu til aukins frítíma en Laufey Ingibjörg 

Gunnarsdóttir (2009) sem gerði rannsókn um stúlkur með einhverfu komst einnig að þeirri 

niðurstöðu. Ekki kom fram í minni rannsókn að kennararnir hefðu nýtt enskukunnáttuna 

sérstaklega og gert henni hátt undir höfði í námi viðmælenda minna.  

Nemendurnir í minni rannsókn blómstruðu í verklegum greinum og fannst gaman af því 

að þar stóðu þeir jafnfætis nemendahópnum og þurftu ekki á sérstökum stuðningi að halda. 

Einnig virðist fyrirkomulag kennslunnar henta þessum hópi vel og þá sérstaklega þeim með 

meðraskanir, svo sem ADHD, þar sem þeir þurfa ekki sitja í kyrr í sætunum. Mikilvægi þess að 

standa jafnfætis hinum er líka dregið fram í ástralskri rannsókn en niðurstöður hennar greina 

frá því að nemendum leið vel og voru virkir þegar unnið var með styrkleika þeirra (Cologons, 

Fenech og Mackenzie, 2016). Það kom ekki fram í rannsókninni minni hvort 

kennslustundirnar í list- og verkgreinum hafi verið þannig uppbyggðar að þeir hafi getað valið 

um verkefni og jafnvel tekið tillit til áhugamála þeirra þó svo að það sé líklegt. Það að koma 

til móts við styrkleika og áhuga nemenda nýtist öllum nemendum, ekki bara nemendum með 
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sérþarfir og segir Edda Óskarsdóttir (2017) í doktorsritgerð sinni að það sé mikilvægt að líta 

ekki á sérkennslu sem sérstaka eða aðgreinda frá almennu skólastarfi heldur að líta á 

nemendur með sérþarfir sem hluta af margbreytileika skólasamfélagsins. Þar eru nemendur 

með einhverfu meðtaldir og sýna niðurstöður rannsóknar minnar fram á mikilvægi þess að 

komið sé til móts við þarfir þeirra á einstaklingsbundinn hátt.  

6.1.2. Skipulag stuðnings 

Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) kemur fram 

að mæta skuli þörfum allra nemenda með sveigjanlegu og margbreytilegu námsumhverfi. 

Það á að vera fjölbreyttur stuðningur í hverjum skóla. Þetta er í samræmi við mína rannsókn 

því nemendurnir voru með mismunandi stuðning og fjölbreyttan þó svo gagnrýna megi að 

hann hafi ekki alltaf verið markviss. Sumir voru með manneskju með sér en aðrir fengu 

stuðning eftir þörfum. Eftirfarandi eru dæmi um það hvernig komið var til móts við 

námslegar þarfir nemenda: 

 

• Auka námsefni í þeim námsgreinum sem nemendur stóðu framar jafnöldrum sínum. 

• Stuðningsfulltrúi eða þroskaþjálfi í almennum kennslustundum. 

• Námsver í þeim námsgreinum sem nemendur tókust á við mestar námslegar 

hindranir. 

• Einkatímar í námsgrein til þess að rækta áhugamál sitt. 

• Sérdeild í sínum heimaskóla.  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að það eigi að stefna að því að allir nemendur fái 

aðstoð og kennslu innan bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það virðist 

hafa verið gert að mestu leyti fyrstu árin hjá viðmælendum mínum. Þeir töluðu um að það 

hafi verið aðstoð inni í kennslustofunni. Aðeins einn viðmælenda minna var meðvitaður um 

bakgrunn stuðningsaðilanna sem aðstoðuðu hann í náminu. Honum fannst munur á því að 

hafa þroskaþjálfa eða stuðningsfulltrúa. Til þess að koma sem best til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda með einhverfu í skóla án aðgreiningar þarf starfsfólk sem hefur 

þekkingu og kunnáttu til að beita þeim aðferðum sem skila mestum árangri í vinnu með 

þessum nemendum. Mikilvægt er að allir sem koma að nemandanum séu í góðu samstarfi og 

það sé unnið með þætti sem auka lífsgæði barnsins (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014). Það er 

ekki skylda í skólum að ráða stuðningsaðila sem er fagmenntaður og er skólum í sjálfsvald 

sett hvernig þeir skipuleggja stuðning fyrir nemendur með sérþarfir. En þeim ber samkvæmt 

reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) að veita markvissan 
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stuðning. Viðmælendur mínir minntust lítið á aðkomu sérkennara á skólagöngu sinni, 

eingöngu einn sagði að deildarstjóri sérkennslu hefði skipulagt stuðninginn fyrir hann.  

Í doktorsritgerð Eddu Óskarsdóttur (2017) kemur fram að ein leið til að styðja við 

menntun án aðgreiningar og um leið þátttöku allra nemenda sé að skapa aðstæður fyrir 

samvinnu milli nemenda. Niðurstöður rannsóknar minnar benda til þess að takmarkað hafi 

verið gert til að stuðla að samstarfi milli ólíkra nemenda og að lítið samtal hafi átt sér stað við 

þátttakendur um það hvernig þeir vildu hagræða stuðningnum. Dæmi var um að nemandi 

hafi verið fluttur milli skóla þrátt fyrir að hafa verið ánægður með skólann sem hann var í og 

að nemandi hafi verið tekinn úr kennslustundum gegn vilja sínum.  

Þegar þátttakendur rannsóknarinnar fluttust á unglingastig fóru þeir meira í sérúrræði og 

fengu þar af leiðandi minni aðstoð inni í bekknum. Þeir voru misjafnlega ánægðir með það. Á 

meðan nokkrir voru fegnir að komast í ró og næði í námsveri voru aðrir óánægðir að fá ekki 

að fylgja vinum sínum. Þannig sýnir rannsókn mín mikilvægi þess að það þurfi að vera 

fjölbreyttur stuðningur í boði og að nemendurnir fái að vera með í ráðum. Rannsóknir sýna 

einnig að það er ekki tegund úrræðisins sem ræður hvort skólaganga nemenda með sérþarfir 

verði farsæl. Um leið og skólastarf án aðgreiningar geti verið náms- og félagslega 

árangursríkt fyrir nemendur þá getur útilokun og takmarkaður stuðningur í almennum 

skólum haft neikvæð áhrif á skólagönguna. Viðhorf og vinnubrögð kennara og skólabragur 

getur þar af leiðandi haft meiri áhrif heldur en tegund úrræðis, það er almennur bekkur eða 

sérdeild (Pitt og Curtin, 2010; Kristín Björnsdóttir, 2014).  

6.1.3. Viðmót kennara 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er kveðið á um mikilvægi þess að það sé gott samstarf 

milli heimilis og skóla til að tryggja barni farsæla skólagöngu. Þannig er gert gert ráð fyrir því 

að tveir hópar séu í lykilhlutverki í öllu skólastarfi, annars vegar foreldrar og kennarar hins 

vegar. Þátttakendur rannsóknarinnar töluðu lítið um foreldra sína en þeim mun meira um 

kennarana. Fyrri rannsóknir sýna að kennurum gengur misvel að koma til móts við nemendur 

með sérþarfir og mismunandi er milli skóla hvernig stefnunni skóli án aðgreiningar er 

framfylgt (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010; Hermína Gunnþórsdóttir, 

2010). Viðmælendur mínir minntust góðra umsjónarkennara. Það sem einkenndi þessa 

kennara var að þeir voru „góðir“, „strangir“, „kröfuharðir“, „reyndu að hjálpa“, 

„kærleiksríkir“ og „frábærir“. Erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið frá sjónarhorni 

nemenda með sérþarfir komast að svipuðum niðurstöðum og hafa lýst persónueinkennum 

eins og að vera skilningsríkur, víðsýnn, jákvæður, styðjandi, ákveðinn, sanngjarn og 

skemmtilegur sem dæmi um góðan kennara. Einnig hefur það verið nefnt að góður kennari 

gefur nemendum tíma og hlustar á þá (Connor og Cavendish, 2018). Þátttakendurnir töluðu 
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um að kennari þyrfti að kunna að hjálpa nemendum með einhverfu til þess að vera góður 

kennari en því miður hafi ekki allir kunnað það. Þessi niðurstaða kemur líka fram í öðrum 

rannsóknum með nemendum með einhverfu (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2011; Laufey 

Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2009). Connor og Cavendish (2018) halda því hins vegar fram að 

þættir eins og að vera hvetjandi, virkur þátttakandi í námi nemenda, nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir séu eiginleikar sem skipta mestu máli til þess að koma á móts við nemendur 

með sérþarfir. Þeir þurfa ekki að vera sérfræðingar í fötluninni sjálfri til þess að vera góðir 

kennarar. Hins vegar kom það fram í skýrslu Evrópumiðstöðvar um skóla án aðgreiningar á 

Íslandi (2017) að starfsfólk skóla talar um ófullnægjandi stuðning og ónóga grunnmenntun til 

þess að koma til móts við alla nemendur. Svipaðar niðurstöður má finna í fyrri rannsóknum 

um kennara í skólum án aðgreiningar en þar lýsa kennarar því að þeir telja sig ekki hafa 

forsendur til þess að kenna nemendum með fatlanir (Grétar Marinósson, 2008. Hermína 

Gunnþórsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014).  

Nemendur með einhverfu er fjölbreyttur hópur og er mikilvægt að hann hafi val um 

fjölbreytt  námstilboð svo sem stuðning í almennum bekk, sérdeildir, námsver, og sérskóla 

(Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). Nemendur í minni rannsókn fóru 

meira í sérúrræði þegar þeir urðu eldri. Stúlkurnar sögðu að námið hefði þyngst og því var 

það léttir fyrir aðra þeirra að fara úr bekknum. Einnig voru félagslegir erfiðleikar ástæða þess 

að einn viðmælandi minn fór í sérskóla. Þrátt fyrir að það hafi verið léttir fyrir aðra stúlkuna 

að fara í sérúrræði bendir það til þess að ekki hafi verið hægt að koma til móts við hana í 

skólastofunni. Þessi aukna aðgreining sem kom fram í minni rannsókn hefur komið fram í 

erlendum rannsóknum um nemendur með einhverfu. Þar virðist þátttaka þeirra í bekk 

minnki þegar þeir eldast og ýmis sérúrræði taka við. Þetta eykur á útilokun þeirra frá 

bekkjarfélögum og félagslega þátttöku almennt (Fuller, Kasari, Chamberlain og Locke, 2010). 

Úrræðaleysi gagnvart fjölbreyttum nemendahópi virðist vera hjá kennurum á unglingastigi 

sem verður til þess að nemendur með fatlanir fylgja ekki eftir bekkjarfélögum sínum þrátt 

fyrir að vera með námslega styrkleika. Einn af viðmælendum mínum sem stefnir á 

stúdentspróf fór í sérdeild þegar hann var komin í áttunda bekk. Sjálfur vissi hann ekki hvers 

vegna það hafði verið gert. Engu að síður fannst sumum viðmælendum mínum gott að fá að 

tilheyra minni hópum á unglingsárunum og fannst skólinn koma betur á móts við þá.  

6.2. Hvernig lýsa nemendur með einhverfu félagslegri stöðu sinni?  

Talsvert hefur verið skrifað um félagslega stöðu nemenda með einhverfu (Humphrey og 

Lewis, 2008; Bauminger og Kasari, 2000; Linda Björk Ólafsdóttir, 2014; Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2013). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna kvarta nemendur með einhverfu 

undan bæði skilningsleysi kennara og nemenda í grunnskólanum. Þeir sammælast um að það 
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hafi verið erfitt að eignast vini þar, þeir hafi orðið fyrir einelti og hefðu verið einangraðir 

félagslega (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013; Laufey Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2009). Linda Björk 

Ólafsdóttir (2014) greinir frá því í meistaraprófsritgerð sinni um lífsgæði 8 -17 ára, 

getumikilla barna með einhverfu að reynsla barnanna hafi verið almennt jákvæð þrátt fyrir 

ýmsa erfiðleika og allir þátttakendur rannsóknarinnar hafi átt vini þó svo þeir væru almennt 

færri en tíðkaðist meðal jafnaldra þeirra. Niðurstöður rannsóknar minnar eru sambærilegar 

fyrri rannsóknum en mikilvægt er að ítreka hversu ólík reynsla þeirra og félagsleg staða var 

innbyrðis. Hér á eftir verða dregnir saman nokkrir þættir úr rannsókninni. Það er vinátta, 

félagsleg þátttaka og einelti en þessir þættir voru einkennandi fyrir félagslega stöðu 

viðmælenda minna.  

6.2.1. Vinátta 

Mikilvægi vináttu er stór hluti af eðli fólks og samfélagsmenningu. Það er staðreynd að 

börnum og ungmennum líður betur ef þeir eiga vin og vinátta er forvörn í baráttunni við 

einelti (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Viðmælendur mínir lýstu mikilvægi þess að eiga vin og 

hafði einn þeirra upplifað það sem kraftaverk þegar hann eignaðist slíkan. Tveir áttu traustan 

vinahóp og sögðust nánast alltaf hafa átt vini í skóla. Einn lýsir því að það hafi verið erfitt 

þegar eini vinur hans skipti um skóla. Tveir þátttakendur sögðust ekki hafa eignast vini fyrr 

en á unglingastigi og einn eignaðist vin í skipulögðu tómstundastarfi fyrir einstaklinga með 

fötlun. Þrátt fyrir að eitt af einkennum einhverfu séu áskoranir í félagslegum samskiptum 

(Hulme og Snowling, 2009) þá hafa niðurstöður rannsókna sýnt að börn og ungmenni með 

einhverfu hafi löngun til að eiga vini (Bauminger og Kasari, 2000; Jarþrúður Þórhallsdóttir, 

2013). Hins vegar sýna rannsóknir einnig að nemendur með einhverfu eigi erfiðara með að 

mynda vinatengsl heldur en ófatlaðir samnemendur þeirra (Müller, Schuler og Yates, 2008; 

Bauminger og Kasari, 2000). Í rannsókn minni kom fram fjórir viðmælanda minna upplifðu 

vinaleysi  í skólanum og að tilheyra ekki hópnum. Það er athyglisvert að niðurstaða 

rannsóknar sem gerð var á börnum með einhverfu til þess að skoða gæði vináttu leiddi í ljós 

að staða barna með einhverfu var mjög misjöfn. Nokkrir áttu nána vini og voru sterkir 

félagslega en aðrir áttu fáa eða enga vini. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það 

sé ekki hægt að alhæfa um það að nemendur með einhverfu séu félagslega verr staddir 

heldur en jafnaldrar þeirra. Oft eru matslistarnir sem notaðir eru miðaðir við 

vináttusambönd sem eru einkennandi fyrir ófatlaða nemendur og oft og tíðum vilja 

nemendur með einhverfu annars konar vináttu (Calder, Hill og Pellicano, 2012).  

Niðurstöður í minni rannsókn sýndu að sumir af viðmælendum mínum áttu vini fyrir utan 

skóla eða spjölluðu við önnur ungmenni í tölvunni og kærðu sig ekkert endilega að tilheyra 

hópi samnemenda sinna.  Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 

585/2010) kemur fram að skólar eigi að leggja fram áform um stuðning við nemendur til 
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félagslegrar þátttöku og virkni í skólasamfélaginu. Rannsóknir hafa sýnt að nemendur með 

einhverfu njóti góðs að því að fá félagslegan stuðning í skólum (Calder, Hill, Pellicano, 2012) 

og hefur Edda Óskarsdóttir (2017) bent á það í doktorsverkefni sínu um skóla án 

aðgreiningar að allir sem koma að bekk með mismunandi nemendum þurfi að finna leiðir til 

þess að fá þá til sýna hvað í þeim býr. Í rannsókn minni kom fram að einn þátttakandi fékk 

tækifæri á unglingastigi að taka þátt í uppfærslum á söngleikjum og leikritum sem  varð til 

þess að hann fékk viðurkenningu hjá samnemendum sínum.  

6.2.2. Félagsleg þátttaka 

Í rannsókn sem gerð var á Íslandi um hvernig börn með einhverfu meta lífsgæði sín og 

þátttöku almennt  kom fram að mestu veikleikarnir hjá þeim tengjast félagslegri þátttöku 

(Linda Björk Ólafsdóttir, 2014). Í minni rannsókn kom fram lítil þátttaka viðmælenda í 

almennu félagsstarfi í skólanum. Einn skar sig þó úr hópnum og sagðist alltaf hafa tekið þátt í 

öllu sem var í boði. Þátttaka einnar stúlku á unglingastigi í félagsstarfi leiddi til þess að henni 

leið betur í skólanum og breytti stöðu hennar í skólanum. Áður hafði hún lent í útskúfun og 

einelti. Einn viðmælandi minn lýsti sér sem „einmana úlfi“ þegar hann var að lýsa félagslegri 

stöðu sinni og er athyglisvert að sama orðalag má finna í rannsókn Müller, Schuler og Yates 

(2008) en þar lýsti einn þátttakandi sér sem „something of a lone wolf“. Samskipti 

viðmælanda minna við bekkjarfélaga voru almennt lítil. Nemendurnir voru til dæmis inni í 

frímínútum og höfðu aðsetur á bókasafninu. Þar voru þeir að lesa á meðan bekkjarfélagar 

þeirra voru úti að taka þátt í leikjum og spjalla og treysta vináttuböndin. Í bókinni Hið þögla 

stríð: Einelti á Íslandi (2003) segir fólk sem hefur lent í einelti frá reynslu sinni og afleiðingum 

þess að verða fyrir slíku ofbeldi. Við lestur þessara frásagna kemur í ljós að meirihlutinn lýsir 

hvernig eineltið átti sér stað á skólalóðinni, það er að segja í frímínútum. Það ætti því ekki að 

koma skólastjórnendum og kennurum á óvart að nemendur með einhverfu upplifi sig 

óörugga á skólalóðinni í frímínútum.  

Á Íslandi hafa verið gerðar rannsóknir um hvar er algengast að nemendur verði fyrir  

einelti í skólum. Niðurstöður sýna að einelti er mest í frímínútum og á göngum skólans 

(Olweus, 2005). Skólalóðin er skilgreind sem hættusvæði hjá þeim sem hafa rannsakað 

einelti og eru mestar líkur á að einelti eigi sér stað þar. Of fátt starfsfólk sinnir gæslu til þess 

að frímínútur geti verið öruggar (Sharp og Smith, 2000). Ástæðan fyrir því að einelti eigi sér 

helst stað á skólalóðinni er vegna þess að gerendur í einelti velja sér staði þar sem fullorðnir 

eru ekki að fylgjast með (McGrath og Noble, 2007). Þar sem fjórir af viðmælendum mínum 

voru inni í frímínútum gefur það til kynna að í frímínútum hafi þeir ekki verið öruggir. 

Ákveðið vonleysi felst í því að geyma þá inni á bókasafni í stað þess að auka gæslu eða setja 

upp markvissan félagslegan stuðning í frímínútum. Í grunnskólum eiga að vera starfandi 

nemendaverndarráð þar sem starfsfólk með ólíkan faglegan bakgrunn kemur saman í þeim 
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tilgangi að leita lausna vegna nemenda í vanda.  Nemendaverndarráð er mikilvægur 

vettvangur til þess  að finna leiðir til þess að allir nemendur geti tekið þátt í frímínútum. 

Mikilvægt er að hafa í huga að nemendur með einhverfu geta átt erfitt með að vera í 

aðstæðum þar sem formfesta og gæsla er minni en í bekkjarstofunni (Sigrún Hjartardóttir og 

Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). Að undanförnu hafa skólar verið að horfa sérstaklega til þess 

að það er staðreynd að sumum börnum líður illa í frímínútum og hafa verkefni eins og  

Vinaliðar verið innleitt í nokkrum grunnskólum með góðum árangri. Í því verkefni taka 

nemendur að sér að stýra leikjum á skólalóðinni og hvetja alla nemendur til að taka þátt. 

Þetta er forvarnarstarf gagnvart einelti (Vinaliðaverkefni. E.d.). Rannsókn til að bæta líðan og 

efla þátttöku barna með einhverfu í frímínútum sýndi fram á jákvæðar niðurstöður þegar 

unnið var sérstaklega með félagsfærni. Börnunum var hjálpað að taka þátt í vinsælum 

leikjum og fengu aðstoð til þess að leika við samnemendur sína. Inngrip og leiðsögn í 

aðstæðunum skiluðu betri árangri félagslega (Harper, Symon og Frea, 2007). Þessar 

niðurstöður sýna fram á mikilvægi þess að sinna félagslegum stuðningi ekki síður en 

námslegum stuðningi. 

6.2.3. Einelti og stríðni 

Talsvert hefur verið skrifað um nemendur með einhverfu sem hafa lent í einelti í 

grunnskólanum (Humphrey og Lewis, 2008; Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013; Pellicano, Bölte 

og Stahmer, 2018). Fjórir viðmælenda minna höfðu upplifað einelti eða alvarlega stríðni í 

skólanum.Svör viðmælenda minna endurspegluðu úrræðaleysi í grunnskólanum þegar 

nemendurnir voru ekki í hefðbundnum kennslustundum svo sem í frímínútum. Þrátt fyrir að 

viðmælendur mínir hafi verið inni í frímínútum leysti það ekki þann félagslega vanda sem 

þeir voru að glíma við. Hugsanlega upplifðu þeir sig tímabundið öruggari en Jón lýsti því að 

þegar krakkarnir í hans skóla fengu að velja hvort þeir voru úti eða inni færðist eineltið inn á 

bókasafn. Einnig sagði önnur stúlkan frá því að henni hafi þótt leiðinlegt að þurfa að vera 

inni. Í bókinni Frík, nördar og Aspergerheilkenni þar sem drengur með einhverfu lýsir 

aðstæðum sínum og annarra nemenda með einhverfu er mælt með þessari aðferð til þess að 

sporna gegn einelti (Jacksons, 2003). Eflaust hafa skólar farið að fordæmi hans. En eins og 

kom fram í minni rannsókn þá voru þeir ekki allir sáttir við að vera inni og því þarf alltaf að 

vinna að lausnum með einstaklingnum. Það sem hentar einum nemenda með einhverfu 

hentar ekki öllum. 

Viðmælendur mínir upplifðu úrræðaleysi í skólanum til að stoppa eineltið. Í rannsókn sem 

var gerð á viðbrögðum nemenda með einhverfu gagnvart einelti kom fram að þeir leituðu til 

margra til þess að reyna að fá hjálp eins og hjá kennara, vini og fjölskyldumeðlimi. Þeir þögðu 

ekki um eineltið og vildu frá aðstoð (Humphrey og Symes, 2010). Þessi viðbrögð koma fram í 
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minni rannsókn því  þátttakendurnir töluðu um að þeir hefðu sagt frá eineltinu en samt sem 

áður gekk erfiðlega að stöðva það. Í tilviki einnar stúlkunnar hætti eineltið þegar geranda var 

vikið úr skólanum og  þurfti einn viðmælandi minn að skipta um skóla til þess að fá frið fyrir 

einelti og stríðni. Eineltið hafði mikil áhrif á þátttakendur mína og gerði grunnskólagöngu 

þeirra erfiða. Einn viðmælandi minn talaði um að sá sem lagði hann í einelti hefði átt mjög 

erfitt sjálfur. Í rannsókn Ársæls Arnarsonar (2017) þar sem hann skoðaði sjálfsvígshugsanir 

unglinga kemur fram hversu slæm líðan þeirra er sem leggja í einelti. Niðurstaða hans var að 

gerendur eineltis eru í meiri hættu að taka eigið líf en þolendur eineltis. Það er því mikilvægt 

að vinna með þá sem leggja í einelti ekki síður en þá sem verða fyrir því. En rannsóknir um 

þolendur eineltis hafa sýnt að afleiðingarnar geta verið miklar fyrir einstaklinga og upplifa 

þeir oft mikinn vanmátt og einmanaleika. Eineltið getur leitt af sér brotna sjálfsmynd og 

depurð (Olweus, 2005). Tveir viðmælenda minna höfðu fengið aðstoð að vinna úr eineltinu 

hjá sérfræðingum fyrir utan skólann. Það á örugglega þátt í því að þrátt fyrir mikla erfiðleika 

sem viðmælendur mínir lentu í þá eru þeir á góðum stað í dag.  

6.3. Hvaða merkingu hefur nám án aðgreiningar fyrir nemendur?  

Kenningar um táknbundin samskipti (e. symbolic interactionism) hafa víða verið notaðar í 

rannsóknum er snúa að skóla án aðgreiningar (Helga Þórey Júlíudóttir, 2016; Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2013; Dóra S. Bjarnason, 2004; Fitch, 2002). Skrif Erving Goffman (1963) eru 

klassískt dæmi um fræðilega notkun á táknbundnum samskiptum. Hann rannsakaði hvernig 

sjálfskilningur er byggður upp í samskiptum við annað fólk, hvernig við sjáum aðra, hvernig 

þeir sjá okkur og hvernig við túlkum þessar hugmyndir og upplifanir. Samfélagið flokkar fólk 

eins og venjulegt eða frávik, og stimpluninni (e. stigma) fylgir merkimiðinn að vera 

afbrigðilegur sem spillir sjálfsmyndinni. Samkvæmt kenningum um táknbundin samskipti er 

sjálfsmynd fólks afleiðing félagslegra samskipta og túlkunar þeirra á heiminum. Skerðing 

þeirra er félagslega uppbyggð samkvæmt merkimiðanum (Goffman, 1963). Þannig getum við 

séð hvernig skólasamfélagið flokkar nemendur í þá sem eru með sérþarfir og þá sem eru ekki 

með sérþarfir og viðbrögð þeirra við þeim sem eru með sérþarfir byggjast á hvaða merkinger 

lögð í að vera með sérþarfir. Kennarar og aðrir sem koma að barni með skerðingar í 

skólunum ákveða að barnið þurfa sérstaka íhlutun til þess að verða samþykkt af hinum 

nemendunum (Ásdís Ýr Arnardóttir, 2011). Samkvæmt þessum kenningum þá er litið á 

nemendur með sérþarfir eins og þeir séu ekki jafngildir öðrum nemendum því þeir haga sér 

ekki eins og meirihlutinn (Jón Gunnar Bernburg, 2009; Lemert, 1967).  Fordómar og neikvæð 

viðhorf eiga stóran hlut í því að hindra fólk með fötlun til fullgildrar þátttöku í samfélaginu. 

Þetta sjónarhorn er lykilatriði  þegar hugmyndin um skóla án aðgreiningar er skoðuð 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 



 

61 

Við greiningu viðtalsgagnanna leitaðist ég við greina hvaða merkingu það hafði fyrir 

nemendurna að vera í skóla án aðgreiningar. Berglind Rós Magnúsdóttir (2016) notar 

hugtakið inngildandi menntun (e. inclusive education) til að lýsa því þegar nemendur eru 

teknir inn í hópinn sem fullgildir þátttakendur og er inngilding andstæðan við útilokun 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Viðmælendur mínir lýstu sér allir nema einn sem 

„öðruvísi“ og að þeir tilheyrðu ekki meirihlutanum. Heimspekingurinn Foucault (2005) 

skoðaði samspil valds og þekkingar og lýsti því að stofnanir eins og skólar geti ákveðið hverjir 

eru eðlilegir og hverjir ekki. Það geri þeir með ákveðinni orðræðu um hvað sé eðlilegt og þess 

vegna er horft á þá sem víkja frá henni sem óeðlilega. Þannig voru viðmælendur mínir mjög 

meðvitaðir um hvaða nemendur gætu talist vera „venjulegir“. Til þess að aðgreina sig frá 

þeim skilgreindu þeir sig sem „öðruvísi“. Sjálfskilningur þeirra hefur mótast af viðhorfum og 

viðmóti skólasamfélagsins og leitt af sér þá hugmynd að þeir tilheyri ekki „venjulegu“ 

nemendunum og þeir upplifa sig sem frávik (Jón Gunnar Bernburg, 2009).  

Það ferli að skilgreina frávik í hópnum er oft kallað hinun (e. othering) sem er liður í því að 

réttlæta framkomu við aðra eða útilokun frá nemendahópum og eins og fram hefur komið 

þá byggir flokkunin oft á tíðum á fordómum og staðalmyndum (Goffman, 1963). Sem dæmi 

um hinun má nefna þátttakanda í rannsókninni sem vildi helst ekki umgangast „venjulegt“ 

fólk og óskaði þess heitast að fá að vera í aðstæðum þar sem allir væru með einhverfu. Það 

má velta því fyrir sér hvort ósk hans tengist stimpluninni (e. stigma) sem fylgir því að vera 

nemandi með greiningu eða nemandi sem fær námsstuðning. Goffman (1963) talar um 

þrenns konar stigma. Í fyrsta lagi líkamlegri, í öðru lagi persónulegri og í þriðja lagi þeirri sem 

tengist því að tilheyra ákveðnum hópi. Hann sagði að flestir einstaklingar reyndu að koma 

veg fyrir að láta stimpla sig með því að reyna að falla inn í fjöldann og þóknast þannig 

meirihlutanum. Margir reyndu að fela skerðinguna og jafnvel bæta fyrir hana með því að 

standa sig mjög vel á sumum sviðum. Aðrir brygðust hins vegar við með því að gangast við 

stimpluninni og aðgreina sig frá fjöldanum líkt og einn þátttakandinn í rannsókninni minni 

gerði. Sjálfskilningur hans mótaðist af viðhorfum annarra og viðmóti og gerði hann 

fráhverfan „venjulega“ fólkinu. Hann vildi helst eingöngu umgangast fólk með einhverfu.  

Annað dæmi sem má nefna er stúlkan sem var þakklát fyrir að hafa greinst seint í 

unglingadeild því hún var viss um að greiningin eða stimplunina hefði orðið til þess að hún 

yrði útskúfuð eða strítt eins og öðrum nemendum sem voru með greiningu í hennar skóla. 

Hún hafi farið í gegnum grunnskólann án þeirrar stimplunar sem greining er og sloppið því 

við að vera frávik. Sjálfsmynd hennar var sterk og hún leit á sig sem manneskju sem tilheyrði 

„venjulega“ hópnum. Engu að síður var hún fegin að fá einhverfugreiningu í lok 

grunnskólagöngu sinnar því hún veitti svör við ýmsu varðandi hegðun hennar. Sama segir 

Luke í bókinni Frík, nördar, aspergersheilkenni (2011) en hann lýsir miklum létti við að fá 
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greiningu. Einstaklingar geta verið óánægðir með stimpilinn og afleiðingar hans og þá 

staðreynd að samfélagið samþykki þá ekki eins og þeir eru. Þeir sætta sig síðan við stimpilinn 

því hann veitir þeim oft og tíðum aðgang að þeim stuðningi sem þeir þurfa. Hins vegar má 

heldur ekki gera lítið úr því að margt fólk með einhverfu upplifir skerðinguna ekki sem 

neikvæða heldur mikilvægan þráð í sjálfskilningi þeirra (Hodge, 2006). Það má segja að þau 

beri greininguna sem barmmerki (e. badge) í stað þess að hún sé stimpill (e. label) sem þeim 

er gefinn af öðrum (Shakespeare, 2014). 

Viðmælendur mínir virtust meðvitaðir um að hegðun þeirra og í einhverjum tilfellum 

skynjun væri ólík ófatlaðra nemenda. Hér er orsökin samspil einstaklinga með einhverfu og 

umhverfis því skólana virðist vanta verkfæri til að takast á við félagslegu erfiðleikana. Breski 

fræðimaðurinn Damien E.M. Milton (2012) hefur fjallað um fyrirbæri sem hann kallar „the 

double empathy problem“ og snýst um að það ríki gagnkvæmt skilningsleysi milli þeirra sem 

eru með einhverfu og þeirra sem eru það ekki. Um leið og einkennum einhverfu fylgi 

félagslegar áskoranir þá hafa rannsóknir einnig sýnt að börnum og ungmönnum með 

einhverfu er ekki mætt af skilningi af jafnöldrum sínum eða kennurum. Þannig er ekki nóg að 

nemandi með einhverfu læri félagsleg samskipti heldur þurfa hinir að gera það líka, þ.e. að 

skilja viðbrögð jafnaldra sinna með einhvefu við félagslegu áreiti. Þessi hugmynd um að 

gagnkvæmt skilningsleysi er frelsandi fyrir fólk með einhverfu því mjög mikil áhersla hefur 

verið lögð á að fólk með einhverfu læri viðeigandi hegðun til þess að fá að vera hluti af hópi. 

Skoðað hefur verið sérstaklega getumikla nemendur með einhverfu og hafa rannsóknir sýnt 

að þessi hópur glímir við margskonar erfiðleika í skólanum tengda röskuninni. Það getur 

verið skynjunarvandi eins og að þola illa hávaða. En engu að síður er þetta hópur sem á gott 

með að læra og því gerir skólasamfélagið ráð fyrir því að honum muni vegna vel (Leekam o.fl. 

2007). Þetta kom fram í minni rannsókn því þrátt fyrir að þeim gengi vel að læra voru þeir að 

glíma við erfiðleika sem trufluðu þá og hefðu þurft meiri skilning frá samnemendum sínum 

og kennurum til að skólaganga þeirra yrði farsælli. 

Þegar rýnt er í viðtölin og þær félagslegu hindranir sem viðmælendur mínir mættu þá má 

velta fyrir sér hvort of mikil áhersla sé á greiningar í íslensku skólakerfi. Í úttekt 

Evrópumiðstöðvarinnar um skóla án aðgreiningar á Íslandi kom fram að á Íslandi væri mikið 

um greiningar og við værum þar yfir meðallagi (European agency, for Special Needs and 

Inclusive Education, 2017). Margir fræðimenn, íslenskir og erlendir, hafa gagnrýnt skólakerfið 

fyrir að horfa fyrst og fremst á skerðingarnar og greiningarnar í stað þess að mæta öllum 

nemendum þar sem þeir eru staddir, náms- og félagslega. Þeim finnst læknisfræðilegt 

sjónarhorn, sem einblínir á það sem þarf að laga, of ráðandi í stað þess félagsfræðilega, en 

þar eru hindranir í samfélaginu, eins og viðhorf, frekar skoðuð. Of mikil áhersla er á 

skerðinguna og vinnu með hana í stað þess að byggja á styrkleikum þeirra (Berglind Rós 
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Magnúsdóttir, 2016; Ólafur Páll Jónsson, 2011; Runswick-Cole og Hodge 2009; Slee, 2011; 

Rix, 2015). Fitch (2002) talar um það að um leið og stimplunarkenningar hjálpi okkur að skilja 

menninguna sem veldur mismunun í skólasamfélaginu þá veiti þessar kenningar okkur ekki 

lausnirnar. Við höfum kannski þá lausn að bjóða nemendum upp á námsver og veita þannig 

aukinn stuðning í námi en hættan er þá á að þeir verði félagslega einangraðir ef hópurinn 

túlkar námsverið sem frávik. Til þess að vera inngiltur í skólasamfélagið þarf sá sem er með 

greiningu að fá að njóta sín á sínum forsendum og fá að nýta hæfileika sína til þess að vera 

jafn mikilvægur og samnemendur hans. Vinna þarf með viðhorf gagnvart fjölbreytileikanum 

og að allir eigi rétt virðingu. Greining á ekki að snúast um útilokun heldur er hún eingöngu 

skilgreining á því hvernig hægt er að aðstoða einstaklinginn til að ná árangri. Þess vegna er 

ekki hægt að hætta að greina einstaklinga því þá yrði hætta á því að börn sem þurfa 

sérstakan stuðning fái hann ekki. Að vinna með skilning allra í skólasamfélaginu á því að allir 

er einstakir getur vonandi fært okkur í átt að betra samfélagi þar sem nemendur með 

einhverfu þurfi ekki að upplifa stimplun heldur er sérkenni þeirra samþykkt sem eðlileg í 

margbreytilegu skólasamfélagi.  

6.4. Niðurstöður í hnotskurn 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að reynsla og upplifun nemenda með einhverfu af 

grunnskólanum er mismunandi þrátt fyrir að þeir séu með að hluta til sömu greininguna. Það 

er í samræmi við þá skoðun mína að einstaklingar með einhverfu eru ólíkir. Þátttakendur lýsa 

því vel hvað styrkleikar og áhugi í námi skipta miklu máli fyrir námsárangur. En það sem 

kannski kemur mest á óvart er að þrátt fyrir að hér séu ekki nemendur sem eru með 

þroskahömlun og að flestir stefna að því að ljúka stúdentsprófi, þá virtist í grunnskóla ekki 

vera hægt að koma á móts við þá námslega í bekknum heldur þurftu þeir að fara út úr 

hópnum og enduðu jafnvel í sérdeildum og sérskóla. Takmarkað samráð var haft við 

nemendurna um hvernig var staðið að stuðningnum og óskir þeirra jafnvel virtar af vettugi. 

Þar sem rannsóknir hafa sýnt að sjónarhorn nemenda með sérþarfir er oft ólíkt foreldra og 

kennara er mikilvægt að skapa rými fyrir raddir þeirra. Í þessari ritgerð má sjá að hlusta þarf 

betur á óskir þeirra og að bregðast við því þegar þeir koma með ábendingar, ýta undir 

styrkleika þeirra sem vonandi skila sér í námsárangri. 

Félagsleg staða þeirra var líka mismunandi. Tveir af viðmælendum mínum stóðu vel 

félagslega en hinir fjórir glímdu við erfiðleika þar. Meirihluti þeirra lenti í einelti sem gerði 

skólagöngu þeirra erfiða og sársaukafulla. Eineltið stóð í mislangan tíma og einkenndust 

frásagnir þeirra af úrræðaleysi í skólanum gagnvart því að stoppa það. Viðmælendur mínir 

litu flestir á sig sem öðruvísi en hina og því er mikilvægt að við sköpum börnum með 
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einhverfu aðstæður þar sem gagnkvæmni ríkir og að þau geti með stolti litið á einkenni eða 

afleiðingar skerðingar sem hluta af sínum sjálfskilningi.  

 

6.4.1. Tillögur til úrbóta 

• Til þess að koma á móts við nemendur með einhverfu þarf að horfa á styrkleika þeirra 

og byggja einstaklingsnámskrá út frá þeim. Mikilvægt er að stuðningurinn sé notaður 

til að ýta undir styrkleikana og búa til aðstæður þar sem þeir fá að njóta sín.  

• Nemendur þurfa að fá að vera með í ráðum þegar teknar eru ákvarðanir um stuðning 

eða tilfærslur í námi eða í félagslegum aðstæðum. Með því er unnið í anda lýðræðis og 

skóla án aðgreiningar. 

• Veita þarf stuðning í félagslegum aðstæðum frekar en að taka nemendur með 

einhverfu úr hópnum. Horfa þarf sérstaklega til aðstæðna eins og frímínútna og finna 

leiðir til þess að þeir geti verið með. 

• Vinna þarf með viðhorf allra nemenda um fjölbreytileika mannlífsins og að það sé 

eðlilegt að allir séu ólíkir. Það er mikilvægt að hjálpa nemendum að skilja hvern annan. 

• Góður skólabragur þar sem starfsfólk skóla gengur í takt varðandi agamál og umgengni 

við nemendur skilar sér í betri líðan allra í skólasamfélaginu. Skólasamfélagið þarf að 

starfa saman að því að öllum líði vel í skólanum. 

• Mikilvægt er að nota þann mannauð sem starfar í skólum til þess að leita leiða til að 

koma á móts við alla nemendur. Nemendaverndarráð er starfandi við alla grunnskóla 

og þar situr fagfólk með mismunandi bakgrunn eins og hjúkrunarfræðingur, 

námsráðgjafi og sálfræðingur. Með það að leiðarljósi að betur sjá augu en auga eru 

meiri líkur á að finna megi lausnir á vandamálum sem upp koma. 
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7 Lokaorð 

 

Í ritgerð þessari fjallaði ég um rannsókn mína á upplifun og reynslu nemenda með einhverfu 

af grunnskólanum. Áhugi minn á því að skoða líðan þeirra í skólanum er tilkominn vegna þess 

að ég hef sjálf unnið lengi í grunnskóla og hef mikinn áhuga á því að sú hugmyndafræði sem 

skólastefnan skóli án aðgreiningar byggir á virki sem skyldi. Markmið rannsóknar minnar er 

að leyfa röddum nemenda með einhverfu heyrast og að skólasamfélagið geti lært af reynslu 

þeirra. Niðurstöður mínar sýndu að upplifun og reynsla þátttakanda var mjög misjöfn. Því 

miður leið meirihluti viðmælenda minna ekki vel í grunnskólanum og varð fyrir einelti. 

Félagslegir erfiðleika voru miklir og hamlandi. Engu að síður voru tveir viðmælendur mínir 

félagslega vel settur og einum hafði liðið vel alla grunnskólagönguna. Ég tel að niðurstöður 

mína kalli á að skólar hugi enn betur að þessum hópi nemenda og finni leiðir til þess að koma 

á móts við hann. Skólarnir þurfa að byggja á styrkleikum nemendanna því það kom fram í 

minni rannsókn að þeim leið vel í greinum sem þeir voru sterkir í. Sjálfskilningur þeirra hafði 

mótast  í grunnskólanum og litu þeir á sig sem „öðruvísi” nemendur en hina sem „venjulega”. 

Þannig er það forgangsatriði að nemendur fái að vera eins og þeir eru án þess að upplifa sig 

„öðruvísi”. Þeir voru allir sáttir í dag, en þeir eru allir í framhaldsskóla og með stuðning frá 

starfsbrautum eða framhaldsskólabrautum sem eru starfandi inni í skólanum. Svo virðist 

vera sem framhaldsskólinn henti þeim betur og mikilvægt er að skoða hvers vegna það er. 

Vinna þarf með jákvæð viðhorf, bæði nemenda og starfsfólks, gagnvart fjölbreytileikanum í 

grunnskólanum því þau eru lykilatriði til að öllum börnum líði vel í grunnskólanum.   
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Fylgiskjöl 

 

Kynningarbréf 

Undirrituð er nemi í Uppeldis- og kennslufræði með áherslu á sérkennslu á 

menntavísindasviði í Háskóla Íslands. Verkefnið sem undirrituð er að vinna að er rannsókn 

um reynslu og upplifun nemenda með einhverfu af grunnskólanum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að að fá innsýn í skólagöngu nemenda með einhverfu í 

almennum grunnskóla og veita þessum hópi rödd svo hægt sé að læra af reynslu hans. 

Rannsóknin er eigindleg og til þess að afla gagna verða tekin viðtöl. Þau fara fram í febrúar 

2018. Til þess að ná í þátttakendur hef ég sett mig í samband við nokkrar starfsbrautir í 

framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu og óskað eftir því að yfirmennirnir þar mæltu með 

einstaklingum sem koma til greina í mína rannsókn. Rætt verður við sex ungmenni í þremur 

framhaldsskólum. Viðtalið tekur er um það bil 40-50 mínútur. Fullum trúnaði er heitið við 

viðmælendur með því að nota ekki þeirra nafn, né nafnið á skólanum sem þeir eru í. Farið 

verður með öll gögn sem trúnaðargögn. Upptökum verður eytt þegar undirrituð hefur afritað 

viðtalið. 

Viðmælanda mínum er frjálst að hætta við þátttöku í febrúar og mars, en í apríl er unnið úr 

gögnunum og þá er gert ráð fyrir að viðmælandi minn sé samþykkur rannsókninni. 

Það er mikilvægt að skoða reynsluheim nemenda með einhverfu því skóli án aðgreiningar er 

stefna sem hefur verið umdeild og því er mikilvægt að læra af þeim sem þiggja þjónustuna. 
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Upplýst samþykki 

Undirrituð er nemi í Uppeldis- og kennslufræði með áherslu á sérkennslu á 

menntavísindasviði í Háskóla Íslands. Verkefnið sem undirrituð er að vinna að er rannsókn 

um upplifun og reynslu nemenda með einhverfu af grunnskólanum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að leyfa röddum nemenda á með einhverfu að heyrast. 

Rannsóknin er eigindleg og til þess að afla gagna verða tekin viðtöl. Þau fara fram í febrúar 

2018. Til þess að ná í þátttakendur hef ég haft samband við yfirmann sérdeildar í 

framhalsskóla.  Þar sem einstaklingar eru ekki orðnir sjálfráða mun undirrituð einnig óska 

eftir samþykki hjá foreldrum. Viðtalið tekur er ca, 40-50 mínútur. Fullum trúnaði er heitið við 

viðmælendur með því að nota ekki þeirra nafn, né nafnið á skólanum sem viðmælendur 

sækja. Farið verður með öll gögn sem trúnaðargögn. Upptökum verður eytt þegar undirrituð 

hefur afritað viðtalið. 

Viðmælanda mínum er frjálst að hætta við þátttöku í febrúar og mars, en í apríl er unnið úr 

gögnunum og þá er gert ráð fyrir að viðmælandi minn sé samþykkur rannsókninni. 

Það er mikilvægt að skoða reynslu og upplifun nemenda með einhverfu. Skóli án 

aðgreiningar er umdeild stefna og mikilvægt er að læra af reynsluheimi nemandanna. 

Ef þú vilt frekari upplýsingar um rannsóknina eða vilt hætta við skaltu hafa samband við 

Guðmundu Ásgeirsdóttur í síma 6900441, eða gua19@hi.is. 

Undirskrift staðfestir að þú hafir lesið upplýsingarnar og sért samþykk/samþykkur. Ekki er 

hægt að hætta við þátttöku frá og með 1. apríl 2018. 

 

_______________________   ___________________________________ 

Staður og dagsetning      Viðmælandi 

      ___________________________________ 

        Foreldri 

      ____________________________________

        Rannsakandi  
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Viðtalsrammi. 

Meginmarkmið þessa rannsóknaverkefnisins er að kanna upplifun og reynslu ungmenna með 

einhverfu á skólagöngu sinni í grunnskóla.  

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni minni mun ég nota spurningar eins og: 

Hver er reynsla þín af grunnskólanum? 

Hvernig leið þér í grunnskólanum? 

 Ef vel getur þú lýst því þá nánar? En ef illa getur þú þá lýst því nánar? 

Hvernig voru samskiptin þín við starfsfólk skólans? En umsjónarkennarann? 

Hver er reynsla þín varðandi að fá að ráða einhverju sem varðar nám þitt?  

Hvernig fannst þér skólinn mæta þér t.d. hvað varðar stuðninginn?   

 Getur þú lýst því nánar?  

 Fannst þér greining þín hafa eitthvað að segja?  

Hvernig gekk þér félagslega í skólanum? 

 Áttir þú vini í grunnskólanum? 

 Heldur þú sambandi við þá í dag? 

Hvað fannst þér skemmtilegast í skólanum? 

Hefðir þú viljað hafa eitthvað öðruvísi? 

 

 


