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Útdráttur  

Breytingar hafa orðið á viðhorfi til barna og stöðu þeirra í samfélaginu á síðastliðnum 

áratugum. Þær viðhorfsbreytingar hafa þróast með tilkomu Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna (1989) um réttindi barnsins. Barnasáttmálinn undirstrikar þátttökurétt barna 

þar sem kveðið er á um rétt barna til að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málefnum er 

varða þau sjálf. Mikilvægt er að raddir barna fái hljómgrunn í skólakerfinu, á þau sé 

hlustað og borin sé virðing fyrir sjónarmiðum þeirra og hæfni til ákvarðanatöku. 

Þessi rannsókn er hluti af stærri rannsókn sem er í umsjón dr. Sigrúnar Harðardóttur 

og Ingibjargar Karlsdóttur þar sem könnuð er upplifun og reynsla foreldra og kennara af 

stuðningi og þjónustu við börn með námserfiðleika í grunnskólum. Markmið þessarar 

rannsóknar er að varpa ljósi á stöðu barna með námserfiðleika á grunnskólaaldri og fá 

fram upplifun og reynslu þeirra af stuðningi innan skólans. Áhersla verður lögð á raddir 

barna þar sem kannað verður hvort þau fái tækifæri á að koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri við ákvarðanatöku um stuðning innan skólakerfisins. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að fá innsýn og öðlast skilning á aðstæðum barna með 

námserfiðleika út frá sjónarhorni þeirra barna sem tóku þátt í rannsókninni. 

Rannsóknarspurningarnar voru: Hver er reynsla barna af því að koma að ákvarðanatöku 

um sérstakan stuðning innan skólakerfisins? Hvers konar stuðningur skilar árangri að 

þeirra mati? 

Um er að ræða eigindlega rannsókn þar sem tekin voru þrjú hálfstöðluð 

rýnihópaviðtöl við börn með námserfiðleika á aldrinum níu til þrettán ára. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að ekki er leitast eftir þátttöku barna þegar ákvarðanir 

eru teknar um stuðning innan skólakerfisins. Þá sýna niðurstöður jafnframt fram á að 

stuðningur sem fram fer utan kennslustofu skilar börnum betri námsárangri. Þessar 

niðurstöður geta gefið skólayfirvöldum og öðru fagfólki sýn á mikilvægi þess að rödd 

barna fái hljómgrunn þegar ákvarðanir eru teknar um velferð þeirra í skólastarfi þar sem 

börnum henta ólíkar aðferðir. 

  

Lykilhugtök: Börn, námserfiðleikar, réttindi, sjónarmið, þátttaka, stuðningur.
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Abstract 

The attitude towards children and their place in society has changed in the past 

decades. These changes have evolved due to the emergence of The Convention on the 

right of the child (1989). The Convention emphasizes the children‘s right of participation 

and their right to express their point of view on all matters relating to themselves. It is 

important that children’s voices are heard in the educational system and are valued for 

their point of view and their ability to make decisions.    

This study is part of a larger study under the supervision of Dr. Sigrún Harðardóttir 

and Ingibjörg Karlsdóttir which explores the experience of parents and teachers of 

support and services for children with learning difficulties in elementary schools. The 

aim of this study is to cast light on the status of children with learning difficulties at 

elementary school age and to bring forward their experience of support within the 

school. Emphasis will be placed on whether the children have an opportunity to express 

their point of view when deciding on support within the educational system. The 

purpose of the study is to gain insight and understanding of the situation of children 

with learning difficulties from the perspective of the children who participated in the 

study. The research questions were: What is the children’s experience of taking part in 

decision-making about special support within the educational system? What kind of 

support is effective in their opinion? 

This is a qualitative study involving three semi structured focus group interviews 

with children with learning difficulties aged nine to thirteen. The results of the study 

indicate that the children’s participation is not sought after when decisions are made 

regarding support within the educational system. Furthermore, the results show that 

support in another classroom gives children better learning outcomes. These findings 

can help school authorities and other professionals gain a new perspective of the 

importance of children being heard when deciding on their well-being in education, as 

children suit different methods. 

 

Key terms: Children, learning difficulties, rights, point of view, participation, support. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA-gráðu í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Háskóla Íslands. Ég vil byrja á því að þakka þátttakendum mínum fyrir 

að gefa sér tíma fyrir rannsóknina, án þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið að 

veruleika. Þá færi ég einnig foreldrum þeirra kærar þakkir fyrir þeirra aðstoð. Eins færi 

ég leiðbeinendum mínum, þeim Hervöru Ölmu Árnadóttur og Sigrúnu Harðardóttur, 

kærar þakkir fyrir góða leiðsögn og gott samstarf í gegnum allt ferlið. Innilegar þakkir 

fær Ingibjörg Karlsdóttir félagsráðgjafi á Barna- og unglingageðdeild (BUGL) fyrir mikla 

og árangursríka aðstoð. Eins þakka ég Lilju Gísladóttur fyrir góða aðstoð. Að auki vil ég 

þakka Dagbjörtu Guðmundsdóttur fyrir yfirlestur. Þá vil ég færa vinkonu minni, 

Aðalbjörgu Halldórsdóttur, kærar þakkir fyrir aðstoð og stuðning. Að lokum færi ég 

fjölskyldu minni og kærasta sérstakar þakkir fyrir að hafa alltaf trú á mér og fyrir 

endalausa hvatningu í gegnum allt ferlið.  
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1 Inngangur  

Viðhorf til barna og þeirra réttinda sem þau njóta hafa tekið miklum breytingum á 

síðastliðnum áratugum. Breytingar hafa orðið á hugmyndum um börn og líf þeirra á 

bernskuárunum (James, Jenks og Prout, 1998). Áður fyrr voru börn álitin eign foreldra 

sinna og væru án sjálfstæðra réttinda en samkvæmt ríkjandi viðhorfum í dag er litið á 

þau sem sjálfstæða einstaklinga sem njóta ákveðinna réttinda (Guðrún Kristinsdóttir, 

2014). Kveðið er á um réttindi barna í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en 

boðskapur hans hefur verið áskorun þess efnis að leitast sé eftir þátttöku barna þegar 

ákvarðanir eru teknar í málefnum sem þau varða. Sú áhersla að veita sjónarmiðum 

barna eftirtekt tengist þessum breytingum á viðhorfum til barna og væntingum 

fullorðinna til þeirra. Með því að fá fram raddir barna er lagður grunnur að samskiptum 

sem byggja á virðingu þar sem viðhorf þeirra og reynsla eru tekin alvarlega (Dockett og 

Perry, 2007). Virk þátttaka og sjónarmið barna eru réttindi sem hafa mikið vægi fyrir 

mótun þeirra í samfélaginu (Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  

Að hefja nám í grunnskóla er stór áfangi í lífi hvers barns en hann markar breytingar 

á hlutverki þeirra innan samfélagsins. Öll skólaskyld börn eiga rétt á grunnmenntun við 

sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Mikilvægt er að 

skólastarf byggi á reynslu og færni sem börn hafa tileinkað sér sem síðan nýtist í 

áframhaldandi verkefnum innan skólans (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Börn koma inn í 

grunnskóla með ákveðna þekkingu og reynslu úr öðrum aðstæðum. Til að byggja upp 

þekkingu, byggða á reynslu barna á hverjum tíma, þarf að taka mið af reynslu þeirra sem 

þau koma með inn í skólakerfið (Dewey, 2000). Það er því réttur nemenda að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri og tekið skal tillit til þeirra þegar ákvarðanir eru teknar í 

málefnum sem þau varða. Grunnskólabörn eiga einnig rétt á stuðningi og þjónustu sem 

stuðlar að alhliða þroska þeirra og tekur mið af námsþörfum hvers og eins (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á stöðu barna með námserfiðleika á 

grunnskólaaldri og fá fram upplifun og reynslu þeirra af stuðningi innan skólans. Áhersla 

verður lögð á raddir barna þar sem kannað verður hvort þau fái tækifæri á að koma 

sínum sjónarmiðum á framfæri við ákvarðanatöku um stuðning innan skólakerfisins. 
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Tilgangur ritgerðarinnar er að fá innsýn í aðstæður barna með námserfiðleika út frá 

sjónarhorni þeirra barna sem tóku þátt í rannsókninni. Tekin voru þrjú rýnihópaviðtöl 

við þrettán börn á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hver er reynsla barna af því að koma að ákvarðanatöku um sérstakan 

stuðning innan skólakerfisins? 

2. Hvers konar stuðningur skilar árangri að þeirra mati? 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Annar kafli fjallar um börn og þátttöku. Í þeirri umfjöllun 

verður fjallað um það hvernig barnæskan var á árum áður ásamt því að farið verður yfir 

bernskufræði. Í framhaldi verður fjallað um réttindi barna almennt. Í þeirri umfjöllun 

verða helstu ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna reifuð. Í 

framhaldi verður fjallað um sjónarmið barna. Þar verður meðal annars talað um 

mikilvægi þess að nálgast sjónarmið barna og að raddir þeirra heyrist. Í framhaldi verður 

fjallað um börn sem þátttakendur þar sem greint verður frá barnamiðaðri nálgun. Að því 

loknu verður gerð grein fyrir þátttöku barna þar sem meðal annars verða kynntar til 

sögunnar niðurstöður erlendra og innlendra rannsókna á þátttöku barna. Í lok kaflans 

fer fram umfjöllun um líkan til að mæla þátttöku barna. Í þriðja kafla verður fjallað um 

menntun. Farið verður yfir rétt barna til menntunar og fjallað um skóla án aðgreiningar 

og námserfiðleika. Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður fjallað um þá rannsóknaraðferð 

sem stuðst var við í gegnum rannsóknarferlið. Farið verður yfir undirbúning og 

framkvæmd rannsóknarinnar, gagnasöfnun og greiningu gagna, þátttakendur ásamt 

siðferðislegum álitamálum. Í fimmta kafla verður sagt frá niðurstöðum greiningarinnar 

þar sem nokkrar ályktanir verða dregnar. Í sjötta kafla verður fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær tengdar við fræðilega umfjöllun. Í lokaorðum verður greint frá 

veikleikum og styrkleikum rannsóknarinnar ásamt hugleiðingum rannsakanda. 
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2 Börn og þátttaka  

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um það hvernig barnæskan var á árum áður ásamt því 

sem farið verður yfir bernskufræði en þau fræði eru undirstaða virkrar þátttöku barna. 

Þá verður fjallað um réttindi barna og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins. Barnasáttmálinn er fyrsti alþjóðlegi mannréttindasamningurinn og hefur vegið 

þungt í réttindabaráttu barna (Þórhildur Líndal, 2007). Í kjölfarið verður gerð grein fyrir 

sjónarmiðum barna og mikilvægi þess að rödd þeirra fái hljómgrunn þegar ákvarðanir 

eru teknar um velferð þeirra. Að lokum verður fjallað um barnamiðaða nálgun og 

þátttöku barna. Í lokin verður umfjöllun um erlendar og innlendar rannsóknir sem snúa 

að þátttöku barna og þátttökulíkani sem notað er til þess að mæla hvernig mismunandi 

þátttaka barna getur birst í verkefnum sem snerta þeirra eigin velferð.   

2.1 Bernskan 

Í upphafi sjöunda áratugarins lagði franski sagnfræðingurinn Philippe Ariés (1962) fram 

kenningu um bernskuna þar sem hugmyndir hans fólust í því að skoða stöðu barna í 

samfélaginu (Gittins, 2008; Stephens, 1995). Áður fyrr voru ekki til hugmyndir um 

bernskuna og börn voru álitin ungviði þar til að þau voru ekki lengur háð umönnun frá 

móður. Börn tilheyrðu ekki sérstökum þjóðfélagshóp heldur var litið á þau sem 

ófullorðna einstaklinga sem voru eins konar eign fullorðinna. Söguleg þróun átti sér svo 

stað á 16. og 17. öld þegar farið var að veita börnum frekari eftirtekt. Slík þróun hafði 

jákvæð áhrif á viðhorf fullorðinna til barna þar sem börn fengu meiri athygli frá 

foreldrum sínum (Ariés, 1996). Verk Ariés hafa hlotið gagnrýni frá öðrum fræðimönnum. 

Það sem hefur verið gagnrýnt eru hugmyndir hans um samband barns við móður en 

fræðimenn telja sambandið hafa vegið þyngra en Ariés taldi og að bernskan hafi skipað 

æðri sess á 16. og 17. öld (Corsaro, 2011; Mills, 2000).  

Söguleg þróun í lífi barna átti sér stað seint á 18. öld. Þá var farið að leggja áherslu á 

að börn byggju við stöðugleika og aga sem myndi undirbúa þau fyrir sjálfstætt líf sem 

framundan væri. Það var svo um miðja 20. öld sem réttur barna varð að frekari 

umræðuefni þegar sænski uppeldisfræðingurinn Ellen Key (1909) greindi frá að öld 

barnsins væri að hefjast. Breytingar urðu á viðhorfum og framkomu fullorðinna til barna 
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í samfélaginu og segja má að boðskapurinn hafi haft víðtæk áhrif þar sem réttindi barna 

hafa verið efst á bugi um allan heim á síðustu áratugum (Montgomery, 2009). 

Bernskufræði (e. childhood studies) eiga upphaf sitt að rekja til ársins 1990 þegar 

fræðileg nýsköpun sem nefnd var félagsfræði bernskunnar (e. sociology of childhood) 

varð til. Í kjölfarið varð aukning á rannsóknum um bernskuna þar sem áhersla var lögð á 

aðstæður og stöðu barna í samfélaginu. Litið var á barnæskuna sem sérstakt lífsskeið 

þar sem lögð var áhersla á barnið sjálft og sjónarmið þeirra á eigin aðstæður. Ekki er 

langt síðan að börn voru útilokuð frá rannsóknum og allri ákvarðanatöku þar sem litið 

var á að þau hefðu minni hæfni og reynslu en fullorðnir. Þeir sem aðhyllast félagsfræði 

bernskunnar líta hins vegar á börn sem fullgilda þátttakendur með eigin sjónarmið 

(James o.fl., 1998).  

Sjónarhorn bernskufræða (e. new sociology of childhood) komu fram undir lok 

síðustu aldar. Með tilkomu þeirra varð til betri skilningur á þroska barna, þátttöku þeirra 

í samfélaginu og viðhorfum til barnæskunnar (Matthews, 2007). Litið var á börn sem 

sérfræðinga í eigin lífi og sem getumikla einstaklinga sem gætu haft áhrif á 

ákvarðanatöku í málefnum sem varða þau sjálf. Börn eru hluti af samfélaginu, eru virkir 

þátttakendur sem hafa áhrif og verða fyrir áhrifum frá samfélaginu á gagnkvæman hátt. 

Með þessu sjónarhorni var lögð áhersla á að skilja upplifun barna og að á þau yrði 

hlustað, þar sem börnum voru gefið tækifæri á að greina frá sjónarmiðum og skoðunum 

sínum (James og Prout, 1997; Matthews, 2007; Qvortrup, 1991).  

Samkvæmt bernskufræðum móta börn sinn félagslega veruleika út frá samskiptum 

og því á hvaða hátt þau bregðast umhverfi sínu. Kenningar um félagsmótun (e. 

socialization) lýsa þeim samskiptum sem móta persónuleika og lífsvenjur einstaklinga. 

Félagsmótun nær einnig til þeirra viðhorfa sem börn hafa til samfélagsins og hvernig þau 

svo aðlagast samfélaginu (Corsaro, 2011). Mismunandi sjónarhorna gætir um hlutverk 

barna í samfélaginu og sett hafa verið upp tvö líkön sem lýsa þeim, líkanið um 

nauðhyggju (e. deterministic) og líkanið um hugsmíðahyggju (e. constructivist). Frá 

sjónarmiði nauðhyggju er ekki litið á börn sem virka þátttakendur í samfélaginu heldur 

sem áhrifalausa einstaklinga sem gegna veigalitlu hlutverki. Samkvæmt henni þarf að 

veita börnum sérstaka þjálfun til að framlag þeirra til samfélagsins verði viðurkennt. 

Samkvæmt sjónarhorni hugsmíðarhyggju er litið á börn sem áhugasama einstaklinga og 

virka þátttakendur í samfélaginu. Börnin túlka sinn eigin félagslega heim þar sem þau 
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finna út hvar þau staðsetja sig innan hans (Corsaro, 2011; James o.fl., 1998). Sjónarmið 

bernskufræða renna stoðum undir líkanið um hugsmíðahyggju þar sem þátttaka barna 

er mikilvægur þáttur sem stuðlar að jákvæðum breytingum í mótun samfélaginu (James 

og Prout, 2003).   

2.2 Réttindi barna 

Aukin umræða um réttindi barna varð á alþjóðavísu við upphaf 20. aldar þegar öld 

barnsins hófst en hún hafði í för með sér jákvæðar breytingar á réttindum barna. Farið 

var að líta á börn sem virka og sjálfstæða einstaklinga með eigin réttindi og þarfir líkt og 

fullorðnir (Montgomery, 2009). Börn öðluðust fyrst réttindi með alþjóðlegri 

viðurkenningu árið 1924 með tilkomu Genfaryfirlýsingarinnar. Yfirlýsingin felur í sér 

grundvallarreglur um skyldur fullorðinna gagnvart börnum, þar á meðal um umönnun 

þeirra og vernd. Réttindi barna þróuðust áfram og árið 1959 var samþykkt sérstök 

yfirlýsing um rétt barna til verndar og umönnunar. Það var svo með tilkomu 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1989 að réttindi barna urðu að brennidepli um 

heim allan (Þórhildur Líndal, 2007).  

Í Barnasáttmálanum er kveðið á um mannréttindi barna og að mikilvægt sé að öll 

börn fái að njóta þeirra. Mannréttindi snerta alla, alls staðar, og þeim rétti má ekki 

svipta einstaklinga. Tilvera barna veitir þeim rétt til að njóta mannréttinda til jafns við 

aðra (Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). Bent hefur verið á að börn 

eigi undir högg að sækja víðs vegar í heiminum, þau séu viðkvæm fyrir ytri aðstæðum og 

geti átt í erfiðleikum með að hafa áhrif á sitt nánasta umhverfi. Af þeim sökum séu börn 

oft fórnarlömb mannréttindabrota. Það var þess vegna sem þjóðum heims þótti 

nauðsynlegt að grípa til ráða og fá fram alþjóðalög um sérstök réttindi barna, sem 

gerðist með tilkomu Barnasáttmálans (Ágúst Þór Árnason, 1994).  

Þegar fjallað er um réttindi barna er mikilvægt að átta sig á því hverjir kallast börn. 

Samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 eru einstaklingar skilgreindir sem börn fram 

til átján ára aldurs. Barnæskan er mikilvægt og sérstakt skeið í lífi hvers barns. Hún er 

ólík milli aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna þar sem hún er háð siðum og menningu hvers 

ríkis. Ekki er kveðið sérstaklega á um tímabil barnæskunnar í almennri löggjöf en hér á 

landi er miðað við þá reglu að hún hefjist við fæðingu barns (Þórhildur Líndal, 2007). 

Samkvæmt Barnalögum nr. 76/2003 eiga börn rétt á að njóta bernsku sinnar þar sem 
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þau njóta verndar og fá tækifæri til að þroskast á sinn hátt. Það sem börnum er fyrir 

bestu skal ætíð standa framar öðru þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þeirra.  

Þó svo að kveðið sé á um réttindi barna í almennri löggjöf og í ákvæðum 

Barnasáttmálans eru raddir barna oft taldar þýðingarlitlar við ákvarðanatöku í þeirra 

eigin málum. Til að mynda eru börn oft sett í aðstæður þar sem fullorðnir taka 

ákvarðanir fyrir þau og börnin fá litlu um það ráðið (Graue og Walsh, 1998) Tryggja þarf 

börnum réttindi til að láta skoðanir sínar og hugmyndir í ljós í öllum málum sem þau 

varða og réttmætt tillit skal tekið til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska 

(Barnalög nr. 76/2003).  

Lykilhugtök í réttindum barna eru því þátttaka og vernd en ágreinings virðist gæta 

milli þessara tveggja hugtaka. Í kjölfarið hafa verið sett upp tvö ólík sjónarhorn á 

réttindin, annars vegar umönnunarsýn og hins vegar þátttökusýn. Umönnunarsýn 

gengur út frá þörfum barnsins og hversu háð það er hinum fullorðna. Þátttökusýn 

beinist að færni og hæfni barnsins til athafna þar sem litið er á börn sem virka 

þátttakendur í eigin lífi (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Eriksson og Näsman (2009) telja 

þessi ólíku sjónarmið ekki andstæð hvort öðru. Þær telja að út frá báðum sjónarmiðum 

sé velferð barna tryggð en með því að sameina nálganirnar verði börnum gefið tækifæri 

á þátttöku þó svo að varnarleysi þeirra sé haldið á lofti. Með því sé bæði hægt að 

nálgast börn sem gerendur og þiggjendur í eigin lífi. 

Börn gegna ákveðnum ábyrgðarþáttum í lífinu en þegar þau eldast og þroskast bera 

þau meiri ábyrgð í samfélaginu. Aldur og þroski barna ræður til um hversu mikilli ábyrgð 

og skyldum börn gegna (Hrefna Friðriksdóttir, 1997). Til að mynda bera grunnskólabörn 

ábyrgð á eigin námi og að gegna þeim skyldum að fara eftir skólareglum innan skólans 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þegar börnin eldast og komast á unglingsaldur eykst 

ábyrgð þeirra. Börnum ber skylda að fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda í 

samfélaginu, til jafns við fullorðna. Þrátt fyrir það er mikilvægt að hafa hugfast að ekki er 

hægt að fella úr gildi þau réttindi sem börn hafa þó svo að þau brjóti gegn lögum eða 

geri mistök (Hrefna Friðriksdóttir, 1997). 

Með tilkomu Barnasáttmálans hafa réttindi barna verið í stöðugum forgrunni í 

baráttu fyrir mannréttindum þeirra. Hann minnir á að börn séu sjálfstæðir einstaklingar, 

virkir þátttakendur sem eigi að njóta sérstakrar verndar og umönnunar (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 
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2.2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna  

Barnasáttmálinn varð fullgildur á Íslandi þann 27. nóvember árið 1992 og síðan lögfestur 

árið 2013 með tilkomu laga um Barnasáttmálann (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 19/2013; Þórhildur Líndal, 2007). Barnasáttmálinn hefur að 

geyma grundvallarmannréttindi en með tilkomu hans urðu tímamót í málefnum barna 

þar sem öllum sambandsríkjum Sameinuðu þjóðanna var skylt að standa vörð um 

réttindi, hagsmuni og þarfir barna. Barnasáttmálanum er skipt upp í þrjá hluta. Fyrsti 

hlutinn nær frá 1. til 41. gr. þar sem helstu ákvæði um mannréttindi barna eru reifuð 

(Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Barnasáttmálinn byggir á fjórum grundvallarreglum um réttindi barna sem ber að 

hafa að leiðarljósi í málefnum þeirra. Þær má finna í ákvæðum 2., 3., 6., og 12. gr. 

sáttmálans og eru aðildarríki skuldbundin til að innleiða þessar grundvallarreglur í 

réttarkerfi sín. Fyrsta grundvallarreglan er að finna í 2. gr. sáttmálans þar sem kveðið er 

á um að öll börn eigi að hljóta sömu réttinda. Í 3. gr. er umfjöllun um að hagsmuni barna 

skuli ávallt hafa í fyrirrúmi og þeirra skuli gætt við ákvarðanatöku í málefnum sem þau 

varða. Hagsmunir barna eru í öllum tilfellum settir öndvegi ofar en hagsmunir 

fullorðinna. Í 6. gr. sáttmálans er kveðið á um rétt barna til lífs og rétt þeirra til að lifa og 

þroskast. Í því felst að aðildarríki skulu stuðla að alhliða þroska allra barna. Í 12. gr. 

sáttmálans er kveðið á um að ætíð skuli virða skoðanir barna miðað við aldur þeirra og 

þroska. Aðildaríki skulu standa vörð um tjáningarrétt barna, þar sem þau fá frelsi til að 

láta skoðanir sínar í ljós þar sem tekið er réttmætt tillit til þeirra í öllum málefnum er 

varða þau sjálf (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013; 

United Nations, 2007).  

Í 13. gr. Barnasáttmálans er fjallað um réttindi barna til að láta skoðanir sínar í ljós. 

Ákvæðið samræmist 12. gr., um rétt barna til að hafa skoðanir. 13. gr. fjallar hins vegar 

um réttindi til þátttöku þar sem börn eiga rétt á að miðla, taka við og leita sér hvers kyns 

upplýsinga og hugmynda munnlega, skriflega eða eftir þeim leiðum sem barnið kýs 

hverju sinni. Ákvæðið setur viss takmörk á tjáningarfrelsi barna en það einskorðast við 

siðgæði og brot gegn réttindum eða mannorði annara. Í 14. gr. sáttmálans segir að 

foreldrum beri skylda til að virða rétt barna til sjálfstæðrar hugsunar og að veita þeim 

aðstoð til að nýta þau réttindi sem þau hafa, í samræmi við aldur og þroska (Lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Þessi réttur barns 
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hefur verið nefndur samráðsréttur en hann veitir börnum rétt á að koma skoðunum 

sínum á framfæri þegar málefni þeirra eru tekin til greina. Um þennan rétt er einnig 

fjallað í 28. gr. barnalaga en þar segir að samráðsréttur skuli tryggður öllum börnum í 

málefnum er varða þau sjálf (Barnalög nr. 76/2003).   

Vernd, umönnun og þátttaka barna eru veigamiklir grunnþættir í þróun sáttmálans 

og er það í höndum aðildarríkja að veita börnum vernd og umönnun með velferð þeirra 

að leiðarljósi. Réttur barna til verndar og umönnunar stuðlar að frekari virðingu fyrir því 

að börn láti skoðanir sínar í ljós og hafi áhrif á eigið líf. Ákvæði um þátttökurétt barna 

var ein mikilvægasta nýjung í réttarákvæðum sáttmálans (United Nations, 2007). Áhrif 

sáttmálans hafa gert það að verkum að fræðimenn hafa stundað rannsóknir sem beina 

sjónum að inntaki þessara grunnþátta. Þessir þættir snúa að gildum ólíkra aðferða og 

hefur þátttaka barna verið útskýrð í því ljósi. Með því er átt við hvenær þátttaka barna 

fullnægir þátttökuákvæðum samningsins, hvenær raunveruleg þátttaka barna á sér stað 

eða þegar þátttaka barna er engin og er aðeins höfð í sýndarskyni (Shier, 2001). 

Veita þarf börnum leiðsögn og taka skal mið af því hvað er börnum fyrir bestu 

hverju sinni. Það er á ábyrgð foreldra að veita börnum sínum tilhlýðilega leiðsögn þar 

sem uppeldisaðferðir þeirra þurfa að vera í samræmi við þau réttindi sem kveðið er á 

um í sáttmálanum. Það á einnig við um rétt barna til áhrifa í málefnum er varða þau sjálf 

en kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans að foreldrum sé unnt að veita börnum sínum aukið 

svigrúm með vaxandi aldri og þroska. Foreldrar bera sameiginlega ábyrgð á uppeldi og 

umönnun barna sinna en það er einnig ábyrgð þeirra aðila sem vinna með börnum að 

tryggja velferð barna (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013). 

2.2.2 Ákvæði um réttindi barna til menntunar 

Í 28 gr. Barnasáttmálans er skýrt kveðið á um að aðildarríki skulu viðurkenna rétt barna 

til menntunar þar sem öll börn fái að njóta sömu tækifæra til náms. Samkvæmt lögum 

um grunnskóla nr. 91/2008 skal koma á skólaskyldu á grunnskólastigi að jafnaði í tíu ár 

og skal grunnmenntun vera aðgengileg öllum börnum. Það er hlutverk skóla, samkvæmt 

grunnskólalögum nr. 91/2008 í samvinnu við heimili, að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og hvetja til virkrar samfélagslegrar þátttöku. Hver grunnskóli skal aðlaga störf 

sín með stöðu og hagsmuni allra barna að leiðarljósi með því að tryggja aukna velmegun 
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og menntun hvers og eins. Lögum samkvæmt er grunnskóli vinnustaður nemenda þar 

sem koma skal til móts við félagslegar og námslegar þarfir þeirra með því að tryggja að 

skólastarf vekji áhuga allra nemenda. Því sé háttað á þann veg að nemendur finni til 

öryggis innan veggja skólans þar sem þeir fái að njóta hæfileika sinna í hvívetna. Taka 

ber tillit til skoðana barna þegar kemur að ákvörðun um velferð þeirra innan 

skólakerfisins. Nemendur bera hins vegar ábyrgð á námi sínu með stuðningi frá 

kennurum og foreldrum. Með hliðsjón af aldri og þroska er ábyrgð nemenda einnig 

fólgin í hegðun þeirra og framkomu innan veggja skólans (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

Grunnskólar eiga að tryggja öllum nemendum menntun á árangursríkan hátt og er 

það á ábyrgð kennara að stuðla að menntun nemenda sinna. Nemendur eru ólíkir eins 

og þeir eru margir sem leiðir til þess að ein nálgun á viðfangsefni nær ekki til allra 

nemenda skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Menntun er 

mikilvægur þáttur í persónulegum og félagslegum þroska barna og er það markmið 

menntunar, samkvæmt 29. gr. Barnasáttmálans, að börn fái að þroskast á eigin 

forsendum og séu búin undir það að lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi. Með 

Barnasáttmálanum er mikilvægi menntunar undirstrikað og auknar kröfur gerðar um 

hana. Barnasáttmálinn hefur vegið þungt í þróun hugmynda hvað varðar börn og 

menntun en hann hefur aukið viðurkenningu lýðræðislegra þjóðfélaga á menntun á 

alþjóðlegum vettvangi (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013). 

2.3 Sjónarmið barna  

Sjónarmið og viðhorf barna mótast af félagslegu og menningarlegu samhengi. Þau eru 

háð menningu, sögu og samfélaginu þar sem börn alast upp. Út frá menningarlegum 

þáttum er lögð áhersla á það hvernig umhverfið mótar barnið og svo hvernig barnið 

mótar umhverfið (Rogoff, 1993). Hugmyndafræði Rogoff (1993) um varðaða þátttöku (e. 

guided participation) er tengd menningu þar sem einstaklingar læra aðferðir með því að 

vera þátttakendur í framkvæmd þeirra. Það er gert með því að börn fá stuðning í 

samskiptum þar sem þau öðlast nýja færni til að leysa verkefni þegar þau eiga í 

samskiptum við reyndari einstaklinga. Samskiptin byggjast á stuðningi sem leiðir til þess 

að hæfni barna til virkrar þátttöku eykst. Hugmyndir Rogoff hafa víkkað út hugmyndir 
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seinni tíma þar sem áherslur þeirra eru á menninguna hverju sinni, sem hægt er að 

yfirfæra á ákveðnar aðstæður (Rogoff, 1993).   

Hlusta þarf á sjónarmið barna og mikilvægt er að átta sig á því að líf þeirra og 

sjónarmið mótast í samskiptum við lykilpersónur í lífi þeirra. Mikilvægt er því að beina 

sjónum í meiri mæli að samskiptum barna og fullorðinna. Samband milli fullorðinna og 

barna ræður miklu um þau sjónarmið sem fram koma, hverju börnin geta sagt frá og 

hvaða áhrif þau hafa. Þegar hlustað er eftir sjónarmiðum barna þarf að átta sig á 

samskiptum og valdaskiptingu milli barna og fullorðinna (Mannion, 2007). Þar sem 

sjónarmið fullorðinna endurspegla ekki sjónarmið barna er mikilvægt að nálgast 

sjónarmið barna til að fá skilningi á hugarheimi þeirra og lífsreynslu. Með aldrinum 

verða börn færari um að aðgreina sjónarmið og að geta greint á milli ólíkra sjónarmiða 

(Clark og Moss, 2005). 

Sjónarmið barna geta haft áhrif á barnið sjálft, fullorðna og kennara. Þegar börn fá 

tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós og þeim veitt frekari eftirtekt eykst sjálfsmynd 

þeirra og hæfni í mannlegum samskiptum. Með því að nálgast sjónarmið barna geta 

viðhorf fullorðinna til barna breyst. Það getur haft í för með sér að fullorðnir leiti í 

auknum mæli eftir samráði við börn með lýðræðislegum vinnubrögðum (Clark, McQuail 

og Moss, 2003). Sjónarmið barna eru mikilvæg hverju sinni til að átta sig á því hvernig 

þau læra og þroskast. Þegar sjónarmið barna eru höfð að leiðarljósi eru réttindi þeirra 

viðurkennd. Það verður til þess að viðhorf og reynsla þeirra verða tekin alvarlega en 

sjónarmið barna berst með röddum þeirra. Rödd barna getur opnað fyrir ný sjónarmið á 

viðhorfum, hugsunum og tilfinningum í daglegu lífi þeirra eða menntun (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2011).  

Rödd barna kemur út frá hugsunum og reynslu þeirra. Röddin er að vissu leyti 

tjáning hugsana en ekki að öllu leyti þar sem frumhvöt hennar liggur í því að hafa áhrif á 

hegðun annara með því að tjá hugsanir, skoðanir og langanir (Dewey, 2010). Á síðustu 

áratugum 20. aldar sköpuðust umræður um mikilvægi þess að rödd barna fengi 

hljómgrunn við ákvarðanatöku. Þá var farið að álíta að börn hefðu ákveðin viðhorf og 

skoðanir sem ekki var leitast við að fá fram. Þegar farið var að leitast eftir rödd þeirra við 

ákvarðanatöku voru þau í senn að upplifa eitthvað sem áður var hulið og óþekkt. Í 

auknum mæli var litið á börn sem einstakar persónur sem hefðu að geyma ákveðnar 
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skoðanir og hugmyndir um eigið líf. Það leiddi til þess að áhersla var lögð á að hlusta á 

börn til að fá fram betri skilning á lífi þeirra, námi og reynslu (Prout, 2003).  

Þegar leitast er eftir að heyra rödd barna um málefni er varða þau sjálf er aldur 

þeirra ekki talinn vera áhyggjuefni. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að ung börn hafi 

getu til að skýra frá skoðunum sínum ef réttum aðferðum, sem taka mið af aldri þeirra 

og þroska, er beitt. Fræðimenn hafa í auknum mæli leitast eftir því að fræðast um hæfni 

og sjónarmið barna með því að notast við margvíslegar aðferðir, sem henta ólíkum 

hópum barna, í rannsóknum sínum. Þær aðferðir geta verið í formi viðtala, 

spurningalista eða með óformlegum hætti eins og með hlutverkaleikjum, leikjum eða 

teikningum (Corsaro og Molinari, 2000; Mayall, 2000). Börn eru sérfræðingar í eigin lífi 

og því er mikilvægt að fá fram þá þekkingu sem þau búa yfir og sýn þeirra á 

viðfangsefninu. Raddir barna veita fullorðnum aukinn skilning á lífi þeirra og reynslu 

(Dockett og Perry, 2007).  

Vegna þessa er mikilvægt að samfélagið viðurkenni þau réttindi sem börn hafa og 

taki tillit til þroska og aldurs þegar ákvarðanir um þau eru teknar. Sýn barna á eigin 

aðstæður miðast við getu þeirra og þroska sem taka þarf til greina þegar kemur að 

hlutdeild þeirra til ákvarðanatöku. Þar sem skólaumhverfið er vettvangur menntunar, 

sem er stór þáttur í lífi hvers barns, er mikilvægt að tekið sé tillit til sjónarmiða barna þar 

sem þau fá tækifæri á að koma hugmyndum sínum á framfæri í skólastarfi (Thomas, 

2007).  

Raddir barna í skólastarfi vísa til þeirra áhrifa sem nemendur hafa á nám sitt, 

námsumhverfi og námsframvindu. Hugtakið er notað í víðtækum skilningi þar sem því er 

ætlað að veita nemendum tækifæri á að koma skoðunum sínum á framfæri varðandi 

nám og skólastarf og vera þátttakendur í ákvarðanatöku um það. Raddir nemenda ná 

ekki eingöngu til almennrar þátttöku í verkefnum eða að koma skoðunum sínum á 

framfæri heldur eiga nemendur að hafa bein áhrif á mótun náms og námsumhverfis og 

hafa kost á því að hafa áhrif á breytingar (Thomas, 2007). 

Að hafa rödd er til marks um það að geta tjáð sig og að tekið sé tillit til þess. Það er 

til marks um að hlustað sé á röddina og að einstaklingar fái tækifæri til að beita henni 

(Cook-Sather, 2006). Fræðimenn hafa bent á að það sé þýðingarmikið fyrir skólayfirvöld 

og aðrar stofnanir að leita eftir sjónarmiðum barna við ákvarðanatöku og að rödd barna 
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fái að njóta sín hverju sinni. Börn eru hæfir og getumiklir einstaklingar sem hafa gild 

sjónarmið fram á að færa (Jóhanna Einarsdóttir, 2012).    

2.4 Barnamiðuð nálgun  

Barnamiðuð nálgun (e. child-directed practice) kom fyrst fram á sjónarsvið við aldalok og 

hefur þróast í byrjun nýrrar aldar. Hugmyndafræðin snýr að þátttökulýðræði og réttindi 

barna til ákvarðanatöku um málefni er þau varða. Aðferðin gefur börnum kost á því að 

vera virkir þátttakendur frá upphafi þar sem hagsmunir þeirra eru hafðir að leiðarljósi í 

ákvarðanatöku. Með þátttöku fá börn tækifæri á að koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri ásamt því að miðla upplýsingum um eigin reynslu og upplifun (Fern, 2008).   

Með þessari aðferð vinnur barnið við hlið forsjáraðila og fagaðila að sameiginlegu 

markmiði þar sem vandamálið og ákvarðanir tengdar því eru settar í miðjuna (sjá mynd 

1). Nálgunin gengur út á að börn séu fullgildir þjóðfélagsþegnar þar sem skoðanir þeirra 

eru taldar jafngildar skoðunum fullorðinna. Með því er átt við að börn hafi getu og hæfni 

til að taka þátt og leggja mat á eigin aðstæður. Jafnræði ríkir á milli barna og fullorðinna 

þegar fagaðilar tileinka sér vinnuaðferðir barnamiðaðrar nálgunar. Slík breyting er 

jákvæð þróun þar sem það hefur sýnt sig að barnamiðuð nálgun eflir þátttöku og virkni 

barna og ungmenna í ákvarðanatöku í málum sem þau varða (Fern, 2008; Fern og 

Guðrún Kristinsdóttir, 2011).  

Mynd 1  Samanburður á barnamiðaðri nálgun og barnamiðjaðri nálgun (Fern og Guðrún 
Kristinsdóttir, 2011)  
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Barnamiðuð nálgun þróaðist vegna gagnrýni á barnamiðjaða nálgun (e. child centred 

practice). Nálgunin er ólík barnamiðaðri nálgun að því leyti að barnið er orðið 

miðpunktur athyglinnar þar sem fagaðilar og forsjáraðilar beina sjónum sínum að 

barninu. Með þessari nálgun hefur barnið rétt á að láta í ljós hugsanir sínar og skoðanir 

án þess þó að réttmætt tillit sé tekið til þeirra við ákvarðanatöku og greiningu aðstæðna. 

Samkvæmt líkaninu er litið á barn sem óvirkan þátttakanda í eigin velferð. Forsenda 

ákvörðunar er í höndum foreldra þar sem litið er á barnið sem vandamálið frekar en 

virkan þátttakenda (Fern og Guðrún Kristinsdóttir, 2011).  

Eins og sjá má á mynd eitt hefur nálgunin þróast í átt að jákvæðum breytingum í 

málefnum barna. Samkvæmt Fern og Guðrúnu Kristinsdóttir (2011) var það reynsla 

barna af barnamiðjaðri nálgun að þeim leið betur að vera í miðju áhyggjuefni fullorðinna 

en að vera hunsuð að öllu leyti. Það var til þess að farið var að skoða hvar barnið gæti 

verið hugsað í samskiptunum og hvað gæti komið í staðinn fyrir barnið í miðjunni. Út frá 

þeirri hugmynd þróaðist líkanið um barnamiðaða nálgun.  

2.5 Þátttaka barna  

Þátttaka barna vísar til þess að börn hafi rétt til að vera þátttakendur, hafi leyfi til og séu 

hvött til að taka ábyrgð og skyldur við ákvarðanatöku um eigin velferð (Hart, 1992). 

Áberandi orðræða um menntun hefur átt sér stað þar sem fjallað er um aukna þátttöku 

barna og réttindi þeirra. Ástæður þess að farið var að leitast frekar eftir þátttöku barna, 

viðhorfum þeirra og áhrifum við ákvarðanatöku hefur verið skipt upp í fimm flokka 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Í fyrsta lagi hefur hæfni og þekking á þroska og námi barna verið viðurkennd. Lögð 

hefur verið áhersla á styrkleika barna frekar en veikleika þeirra þar sem börn eru talin 

getumikil allt frá fæðingu og fullfær um að upplýsa fullorðna um málefni er varðar þau 

sjálf og þeirra líf (Dahlberg, Moss og Pence, 1999). Önnur ástæða þess að farið var að 

leitast eftir þátttöku barna má rekja til Barnasáttmálans þar sem kveðið er á um 

þátttökurétt barna (sjá undirkaflann Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna í kafla 2.3.1) 

(United Nations, 2007). Menntun til lýðræðislegrar þátttöku er þriðja ástæða þess að 

leitað hefur verið í auknum mæli eftir þátttöku barna. Með því er átt við að börn þurfi 

að upplifa lýðræði í skólum, finna að þau séu þátttakendur í lýðræðislegum ákvörðunum 

innan skólans og hafi áhrif á aðstæður sínar. Ef börn fá slík tækifæri er líklegra að þau 
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vaxi úr grasi sem gagnrýnir og hugsandi einstaklingar (Landsdown, 2005; Lindahl, 2005; 

Moss, 2007). Fjórða ástæðan er valdefling barna (e. empowering) þar sem börnum eru 

gefin ákveðin völd og sýnd virðing við að láta í ljós skoðanir sínar og upplifanir. 

Valdefling barna eykst þegar þau finna fyrir því að þau hafi ákvarðanavald yfir þeim 

verkefnum sem þau fást við í daglegu lífi. Fimmta ástæðan er sú að litið er á kosti þess 

að börn séu höfð með við ákvarðanatöku út frá hagkvæmnissjónarhorni. Börn hafa meiri 

vilja til að fylgja reglum og styðja stefnur sem þau taka sjálf þátt í að móta. Með 

þátttöku barna er leitast við að fá fram sjónarhorn þeirra á tilteknu málefni svo hægt sé 

að stuðla að bættum aðstæðum og betri þjónustu við þau. Þátttaka þeirra til 

ákvarðanatöku eykur einnig líkur á gæðum og að óskum, kröfum og þörfum þeirra sé 

mætt. Þegar hlustað er á börn og þeim veitt frekari eftirtekt eru kynnt til sögunnar 

sjónarmið barna sem upplifa áhrif frá skólakerfinu daglega (Cook-Sather, 2002; Hill, 

Davis, Prout og Tisdall, 2004; Lansdown, 2005; MacNaughton, Huges og Smith, 2007 og 

Mannion, 2007).  

Þátttaka barna felst í mikilvægi þess að börn finni fyrir vernd og tekið sé sérstakt 

tillit til samskipta og trúnaðar þeirra. Hins vegar hefur verið bent á að hætta sé fyrir 

hendi að þátttaka barna í rannsóknum rekist á verndarsjónarmiðið sem getur haft í för 

með sér neikvæð áhrif. Mikilvægt er að hagsmunir barnsins séu ávallt í forgrunni þar 

sem þeim er gefið tækifæri á að tjá sig og að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. 

Rannsakandinn skoðar þau sjónarmið og metur réttmæti þeirra viðhorfa og staðreynda 

sem fram koma (Hammersley og Traianou, 2012). Vernd barna felst ekki alltaf í því að 

halda þeim frá rannsóknum og því er það á ábyrgð fullorðinna að gæta þess að 

skilgreina hagi, aðstæður og hæfni barna (Guðrún Kristinsdóttir og Hervör Alma 

Árnadóttir, 2015).  

2.5.1 Rannsóknir á þátttöku barna 

Rannsóknir á þátttöku barna hafa eins og áður segir verið í mikilli framþróun á síðustu 

áratugum þar sem hæfni þeirra til þátttöku hefur verið staðfest. Það hefur leitt af sér að 

ný fræðasvið hafa orðið til sem hafa beint sjónum sínum að börnum sem persónum, 

sjónarmiðum þeirra og virkri þátttöku í rannsóknum (Guðrún Kristinsdóttir, 2017). 

Fullorðnir eru orðnir meðvitaðri um ávinning sem fæst af þátttöku barna í rannsóknum 
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sem hefur orðið til þess að áhugi fræðimanna beinist í auknum mæli að rétti barna til 

þátttöku (Graham og Fitzgerald, 2010a).  

Framkvæmd var eigindleg rannsókn sem fjallaði um þátttöku barna til 

ákvarðanatöku um eigin málefni. Niðurstöðurnar sýndu fram á mikilvægi þess að börn 

fái tækifæri til að láta í ljós skoðanir sínar og að réttmætt tillit sé tekið til þeirra skoðana 

hverju sinni. Þá sýna niðurstöðurnar einnig að börnunum þótti mikilvægt að vera 

upplýst um framgang mála er varða þau sjálf þar sem fullorðnir væru ábyrgir fyrir því að 

taka ákvörðun sem væri jákvæð fyrir velferð þeirra (Vis, 2007). Þessar niðurstöður eru 

samhljóma niðurstöðum annara rannsókna sem sýna einnig fram á mikilvægi þess að 

börn finni að þau tilheyri samfélaginu og mark sé tekið á sjónarmiðum þeirra. Þá hafa 

aðrar rannsóknir sýnt fram á að börn eru oft á tíðum ekki nógu vel upplýst um þátttöku 

sína í rannsóknum sem gerir það að verkum að þau hafa litla þekkingu á tilgangi 

rannsókna (Graham og Fitzgerald, 2010b).  

Rannsókn Quinn og Owen (2014) fjallar um þátttöku barna til sameiginlegrar 

ákvarðanatöku innan skólakerfisins. Notast var við rýnihópaviðtöl við nemendur 

ákveðins grunnskóla. Stefna grunnskólans var að vernda og virða rétt nemenda til að 

hafa áhrif á skipulagningu og ákvarðanatöku innan skólans. Markmið rannsóknarinnar 

var að fá fram og skilja hvernig nemendur sjá hlutverk sitt þar sem þeir fá tækifæri til að 

taka þátt í ákvarðanatöku um eigið nám. Nemendum skólans fannst þeir tilheyra 

skólasamfélaginu þar sem kennarar hlustuðu og voru viljugir til að fá fram sjónarhorn 

nemenda þegar ákvarðanir voru teknar. Nokkur börn í rýnihópnum höfðu reynslu af 

kennurum úr öðrum grunnskólum þar sem þeir upplifðu að ekki hafi verið tekið tillit til 

skoðana þeirra um mikilvæg málefni. Börnunum fannst það ósanngjarnt og upplifðu sig 

ekki sem hluta af heild.  

Rannsóknir hérlendis hafa leitt í ljós að þátttaka barna í ákvarðanatöku í skólastarfi 

er takmörkunum háð (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Ekki hafa verið gerðar margar 

rannsóknir hérlendis á þátttöku barna til ákvarðanatöku um stuðning innan 

skólakerfisins en hins vegar hafa verið gerðar rannsóknir á þátttöku barna almennt. 

Framkvæmd var rannsókn árið 2011 þar sem kannað var hvernig sjónarmið barna koma 

fram í 65 dómsmálum á Íslandi. Niðurstöðurnar sýndu fram á að sjónarmið barna koma 

fram á ólíkan hátt. Greiningin skilaði þeim niðurstöðum að í nokkrum tilfellum hafi ekki 

verið leitast frekar eftir sjónarmiðum barna en í helmingi tilvika var leitast eftir þátttöku 
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þeirra og hlustað eftir sjónarmiðum þeirra í aðeins þriðjungi mála. Niðurstöðurnar gefa 

einnig til kynna að í nokkrum tilvikum hafi ekki verið rætt við börn yngri en tólf ára og í 

einstökum tilvikum var leitast eftir sjónarmiðum yngri barna en síður var tekið mark á 

þeim (Guðrún Jónsdóttir, 2011).  

Nýleg rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur og Hervarar Ölmu Árnadóttur (2015) fjallar 

um aðgengi og samþykki til að rannsaka hagi og fá fram sjónarhorn barna í öllum 

málefnum er snerta þau. Tekin voru rýnihópaviðtöl við starfandi fræðimenn við Háskóla 

Íslands. Markmiðið var að vekja athygli á réttindum barna og efla umræðuna um 

málefnið. Niðurstöður leiddu í ljós að rannsakendur áttu í erfiðleikum með að fá aðstoð 

frá fagmönnum og stofnunum til þess að nálgast börn, en ekki mátti greina slíka 

fyrirstöðu hjá börnunum sjálfum eða forsjáraðilum þeirra. Helstu ástæður voru þær að 

efast var um hæfni rannsakandans til að ræða við börn og átti að hlífa þeim fyrir áreiti 

og viðkvæmum spurningum. Þetta gefur til kynna að fagaðilar hindri þátttöku barna í 

rannsóknum. 

Á heildina litið má segja að samræmi virðist ríkja meðal innlendra og erlendra 

rannsókna um mikilvægi þátttöku barna. Börnin finna fyrir mikilvægi þess að koma 

skoðunum sínum á framfæri og að á þau sé hlustað. Rannsóknir á þátttöku barna hafa 

skilað verulegum ávinningi frá því að þær hófust fyrst, þá helst í bættum úrræðum, betri 

stofnanaþjónustu, aukinni virkni og sjálfstrausti barna. Ávinningur þess að leitast er eftir 

þátttöku barna felst í því að litið er á barnið sem sjálfstæðan einstakling með ákveðnar 

skoðanir sem eru taldar jafn mikilvægar og skoðanir fullorðinna. Með þátttöku fá börnin 

viðurkenningu og traust á því að veita upplýsingar sem geta skipt miklu máli fyrir framtíð 

þeirra (Shier, 2001). 

Líkön hafa verið þróuð til að greina þátttöku barna í ákvarðanatöku. Þessi líkön 

byggja á réttindum barna og hafa verið þróuð til að fá fram hversu mikil þátttaka barna 

er á hverju þrepi með hliðsjón af því hversu mikið vald fullorðnir veita börnunum við 

ákvarðanatöku (Warren, 2007; Brady, Shaw, Blades og Davey, 2012; Hart, 2008). Í 

vaxandi mæli hafa þátttökulíkön verið notuð sem verkfæri til að fá fram raunverulega 

þátttöku barna og hlutverk fullorðinna í vinnu með börnum (Hart, 2008; Shier, 2001).  
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2.5.2 Þátttökustigi Shier 

Þátttökustigi Harry Shier (2001) er byggður á líkani Harts um þátttöku barna sem 

inniheldur átta þrep. Hugmyndafræði Shier fjallar um feril barna að þátttöku (e. 

pathways to participation). Þátttökustigi hans er ekki ætlaður til þess að koma í staðinn 

fyrir þátttökustiga Harts heldur sem viðbót við þá verkferla sem fagfólk styðst við til að 

efla þátttöku barna (Parkers, 2013).  

Shier skiptir þátttöku barna upp í fimm stig þar sem þátttakan eykst þegar þau 

færast frá lægri þrepum í átt að hærri þrepum, líkt og í líkani Harts. Frábrugðið líkani 

Harts tilgreinir Shier að þátttaka barna sé á öllum þrepum stigans. Á fyrsta þrepi stigans 

er hlustað á sjónarmið barna og á öðru þrepi fá börn stuðning við að láta í ljós skoðanir 

sínar. Það sem greinir fyrsta þrepið frá því næsta er að þessi hlustun á sér stað aðeins að 

því marki sem börn tjá sig um skoðanir sínar. Fullorðnir leitast ekki eftir að fá fram 

skoðanir barns um mikilvægar ákvarðanir heldur er litið svo á að börn hafi ekkert til 

málanna að leggja við ákvarðanatöku. Á stigi tvö er mikilvægt að fullorðnir starfi á þann 

hátt sem gerir þeim kleift að hlusta á barnið og átta sig á ástæðum þess ef barnið veitir 

málefninu ekki eftirtekt. Með því er átt við að barnið getur átt í erfiðleikum með að láta í 

ljós skoðanir sínar vegna þess að það finnur ekki fyrir trausti til fagaðilans eða að barnið 

hafi litla sem enga reynslu af þátttöku. Á þriðja þrepi eru skoðanir barnsins teknar til 

greina. Þetta stig krefst þess að hlustað sé á barnið og að barnið hafi tilfinningu fyrir því 

að verið sé að hlusta á það. Þegar komið er upp á fjórða stig má sjá merki um jákvæðar 

breytingar þar sem barnið er orðið virkur þátttakandi og hefur áhrif á ákvarðanatöku. Á 

fimmta og efsta þrepi þátttökustigans er barnið farið að deila ábyrgð og valdi við 

ákvarðanatöku. Það er ekki eins skýr greinarmunur á stigi fjögur og fimm eins og er á 

stigi eitt og tvö. En það sem skilur fimmta stigið frá öðrum stigum er að fullorðnir deila 

ákvarðanavaldinu með barninu og jafnræði ríkir um ábyrgð og vald þegar ákvarðanir eru 

teknar (Shier, 2001).  

Á hverju þrepi þátttökustigans eru þrjú stig af skuldbindingu og til að komast á 

næsta þrep þarf að fara í gegnum öll stigin. Stigin eru upphaf (e. opening), tækifæri (e. 

opportunity) og skyldur (e. obligation). Hvert stig inniheldur þrjár spurningar sem eru 

settar upp til að auðvelda einstaklingum eða stofnunum að fá fram heildarsýn á 

þátttöku barna og hvað megi bæta til að stuðla að aukinni þátttöku þeirra. Fyrsta stigið, 

upphaf, kemur fram á öllum þrepum stigans. Sá sem vinnur með barninu þarf að vera 
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tilbúinn að starfa á þeim forsendum sem líkanið segir til um. Þetta er inngangur að 

ferlinu og óvíst er hverju sinni hvort aðstæður gefa tilefni til að vinna áfram í 

þátttökuferlinu. Annað stigið, tækifæri, hefst þegar fullorðnir eru reiðubúnir að vinna á 

ákveðnu þrepi. Á þessu stigi er unnið með barninu eftir líkaninu á því þrepi sem 

fullorðnir kjósa að vinna á. Þetta stig skuldbindingar leggur áherslu á umgjörð 

starfsvettvangs fagfólks og hvernig verklag og starfshætti fullorðnir tileinka sér. Þriðja og 

síðasta stigið, skyldur, á sér stað um leið og tækifæri eru til staðar í ferlinu. Skyldur 

festast í sessi þegar það er orðin samþykkt stefna viðkomandi stofnunar eða starfsfólks 

að vinna á ákveðnu þrepi. Þegar á þetta stig er komið er það skylda starfsfólks að vinna 

eftir ákveðinni stefnu sem gerir þeim kleift að auka þátttöku barna (Shier, 2001).   
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3 Menntun 

Í þessum kafla verður fjallað um grunnskólamenntun barna. Til að byrja með verður 

umfjöllun um réttindi barna til menntunar. Því næst verður fjallað um skóla án 

aðgreiningar og námserfiðleika barna þar sem farið er yfir mikilvægi þess að komið sé til 

móts við námsþarfir allra nemenda.  

3.1 Réttur til menntunar 

Með iðnbyltingunni var lagður grunnur að almennri menntun í nútímasamfélagi þar sem 

menntun var bæði skilgreind út frá einstaklingsþörfum og þörfum samfélagsins 

(Guðmundur Finnbogason, 1903). Menntun miðar að því að auka færni einstaklings til 

að mæta kröfum og áskorunum í daglegu lífi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Meginundirstaða menntunar er í hæfileikum barna og því er mikilvægt að þeir 

séu metnir fyrir það sem þeir eru. Hver einstaklingur býr yfir kjarna stöðugra hugmynda, 

langana og skuldbindinga sem gerir hann að því sem hann er (Dewey, 2010). 

Réttur barna til menntunar er mjög skýr og um hann er kveðið á í íslenskri löggjöf. 

Það er réttur nemenda í grunnskóla að fá kennslu við sitt hæfi og að komið sé til móts 

við námsþarfir þeirra. Í öllu skólastarfi eiga nemendur rétt á að njóta bernsku sinnar og 

vera virkir þátttakendur í námssamfélaginu (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í öllu námi 

og aðferðum skólastarfs er mikilvægt að tekið sé mark á áhuga nemenda og ábyrgð 

þeirra á eigin námi. Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 er gerð grein fyrir sex 

grunnþáttum íslenskrar menntunar; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir þættir eru tengdir en hver og einn hefur þó sín 

sérkenni og er ætlað að halda utan um markmið skólakerfisins og samþættingu þess 

(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012).  

Mikilvægt mótunarskeið á sér stað á grunnskólaárum barna þar sem þau móta sig 

sem einstaklinga og þjóðfélagsþegna. Grunnskólum er ætlað að gefa börnum kost á að 

ávinna sér hæfni og þekkingu sem undirbýr þau fyrir áframhaldandi verkefni að 

grunnskóla loknum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Markmið grunnskóla 

er að efla alhliða þroska nemenda og stuðla að virkri þátttöku þeirra. Mæta skal þörfum 

allra nemenda innan skólakerfisins, veita hverju barni fjölbreytta menntun og stuðla að 
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velferð hvers og eins. Grunnskólar landsins skulu aðlaga störf og verkefni sín að stöðu, 

réttindum og þörfum nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Menntun varir alla ævi 

og því er mikilvægt að skólar í landinu styðji og efli námshæfileika nemenda í hvetjandi 

námsumhverfi og stuðli þannig að menntun þeirra. Mikilvægt er að skólastarf leiti leiða 

til að vinna með margvíslega hæfileika og efla mikilvægi fjölbreytileika nemenda þar 

sem litið er á hann sem kost frekar en hindrun í skólakerfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

3.2 Skóli án aðgreiningar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er gengið út frá því að öll börn eigi rétt á því að stunda nám í 

grunnskóla án aðgreiningar í heimabyggð eða nærumhverfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Það er á ábyrgð sveitarfélaga landsins að fylgja eftir 

stefnu um skóla án aðgreiningar og að koma til móts við náms- og félagslegar þarfir allra 

nemenda. Nemendur sem eiga erfitt námslega eiga rétt á sérstökum stuðning innan 

skólakerfisins í samræmi við metnar sérþarfir þeirra (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) merkir feril umbóta í almennri kennslu 

og sérkennslu þar sem kraftar sameinast og móta sérstakt kerfi almennrar kennslu. Með 

því er átt við að allir nemendur skólans fái sömu kennslu í skólanum burtséð frá 

sérþörfum hvers og eins. Virðing er borin fyrir mismunandi þörfum og hæfileikum allra 

nemenda. Heildarkerfi náms og skóla er til marks um menntun sé tryggð öllum 

nemendum með skilvirkari kennslu og nemendur fái þann stuðning og aðhald sem þurfa 

þykir hverju sinni (Ferguson, 2008).  

Skóli án aðgreiningar er ríkjandi skólastefna hér á landi og víða erlendis þar sem allir 

nemendur fá jöfn tækifæri til menntunar þar sem námið er á forsendum hvers 

einstaklings (Hermína Gunnþórsdóttir, 2014). Skólinn er vinnustaður barna og því er 

mikilvægt að þau finni til öryggis, njóti bernsku sinnar og eigi möguleika á að þroska og 

nýta hæfileika sína. Hver kennslustund og skóladagur felur í sér þroskamöguleika sem 

mikilvægt er að nýta til fulls. Í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að viðhorf 

nemenda einkennist af virðingu fyrir rétti þeirra til virkar þátttöku og til hlutdeildar í 

námssamfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 



33 

3.3 Námserfiðleikar 

Margar ástæður geta legið að baki erfiðleikum í námi. Námserfiðleikum af líffræðilegum 

toga hefur verið skipt í tvennt. Annars vegar sem sértækir námserfiðleikar (e. special 

learning disability) og hins vegar almennir námserfiðleikar (e. learning disability). Stuðst 

hefur verið við viðurkennd sjúkdómsflokkunarkerfi til þess að greina sértæka 

námserfiðleika, International Classisfication and Diseases (ICD-10) og Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (American Psychiatric Association, 

2013). Það sem getur orsakað sértæka námserfiðleikar eru meðfæddir veikleikar í 

taugasálfræðilegu þroskamynstri sem eru tengdir erfðum. Þeir hafa áhrif á árangur 

nemenda í grunngreinum námsins, eins og lestri, stafsetningu, stærðfræði og skrift. 

Þroski, aldur og æfingar vinna með einstaklingum með sértæka námserfiðleika en 

vandinn hverfur yfirleitt aldrei alveg (Vaughn, Bos og Schumm, 2011). Almennir 

námserfiðleikar birtast á þann hátt að nemendur eru hægfara í námi án þess að vera 

greindir með sértæka námserfiðleika að lokinni greiningu (Shaywitz, Shaywitz, Fletcher 

og Escobar, 1990). 

Nemendur með námserfiðleika eru fjölbreyttur hópur og er misjafnt hvað hentar 

hverjum og einum (Burchars og Swerdzewski, 2009). Flestir nemendur með 

námserfiðleika þurfa á auknum námsstuðning að halda í skólakerfinu sem getur meðal 

annars farið fram í kennslustofu eða í sérkennslustofu eftir þörfum. Aukinn stuðningur í 

grunnskólakerfinu fer eftir námsþörfum hvers og eins nemanda (Brownell, Smith, 

Crockett og Griffin, 2012). 

Mikilvægt er að stuðla markvisst að velferð og vellíðan nemenda í skólastarfi þar 

sem þau verja stórum hluta dagsins. Stuðningur, líðan og tengslanet nemenda og 

kennara skiptir veigamiklu máli allt frá byrjun grunnskólagöngu. Mikilvægt er að meta og 

greina þá þætti sem geta haft áhrif á almenna líðan og námsferli nemenda með það að 

leiðarljósi að nemendum líði vel í skólaumhverfinu þar sem vellíðan er undirstaða góðs 

árangurs í skóla (McLaughlin og Clarke, 2010). 

Í ljósi þess er brýnt að huga að félagslegum, tilfinningum og námslegum þáttum sem 

stuðla að jákvæðri námsframvindu nemenda. Auk þess þarf að veita áhættuþáttum og 

verndandi þáttum eftirtekt þar sem þeir hafa einnig áhrif á námsgengi barna með 

námserfiðleika (Mclntosh, Flannery, Sugai, Braun og Cochrane, 2008; Sigrún 

Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016). Áríðandi er að kennarar og annað 
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starfsfólk skólans bregðist við námsvanda nemenda, aðstoði þá við að átta sig á því hvar 

vandinn liggur og leita viðeigandi lausna (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna Lind 

Pétursdóttir, 2014). 

3.3.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á stöðu barna með námserfiðleika á 

grunnskólaaldri og fá fram upplifun og reynslu þeirra af stuðningi innan skólans. Áhersla 

verður lögð á raddir barna þar sem kannað verður hvort þau fái tækifæri á að koma 

sínum sjónarmiðum á framfæri við ákvarðanatöku um stuðning innan skólakerfisins. 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hver er reynsla barna af því að koma að ákvarðanatöku um sérstakan 

stuðning innan skólakerfisins? 

2. Hvers konar stuðningur skilar árangri að þeirra mati? 
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4 Rannsóknaraðferð 

Þessum kafla er ætlað að skýra út aðferðafræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fyrst 

verður gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum. Því næst 

verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem beitt var við vinnslu rannsóknar ásamt 

umfjöllun um rýnihópa. Næst verður sagt frá undirbúningi og framkvæmd 

rannsóknarinnar þar sem verður farið yfir gagnasöfnun og greiningu gagna, 

þátttakendur og siðferðisleg álitamál rannsóknarinnar. 

4.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Rannsóknin felst í því að afla gagna með eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. 

qualitative research methods) til að fá fram dýpri skilning á upplifun og reynslu barna 

með námserfiðleika af stuðningi innan skólakerfisins. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

henta vel til að fá innsýn í félagslegan veruleika sem mótast af því hvaða merkingu 

börnin leggja í aðstæður sínar. Eigindleg rannsóknaraðferð er samheiti yfir fjölbreytta 

rannsóknaraðferð þar sem rannsakandinn er aðal rannsóknarverkfærið. Rannsakandi 

safnar eins miklum og nákvæmum gögnum og hann getur, í þessu tilviki með því að fá 

fram upplifun og reynslu barna af stuðningi innan skólakerfisins (Silverman, 2008; 

Yeigidis og Weinbach, 2012). 

Í þessari rannsókn verður reynt eftir bestu getu að setja sig í spor barnanna með því 

að sjá hlutina út frá þeirra sjónarhorni (Padgett, 2008). Helsti kostur þess að notast við 

eigindlegar aðferðir í þessari rannsókn er sá að þær geta veitt rannsakanda djúpa innsýn 

í huglæga upplifun barnanna og gefa honum jafnframt kost á að afla frekari upplýsinga 

frá hverjum og einum þátttakanda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Hins vegar hafa 

eigindlegar aðferðir líka sínar takmarkanir, þá fyrst og fremst hvað varðar fjölda 

þátttakenda. Í slíkum aðferðum er oft um fáa þátttakendur að ræða en það hefur áhrif á 

réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar (Rice og Ezzy, 1999). Niðurstöður eigindlegra 

rannsókna koma ekki fram í tölulegu formi heldur mótast hugtök eða þemu út frá 

sameiginlegri reynslu og upplifun barna með námserfiðleika (Silverman, 2008). 
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Rýnihópaviðtöl eru hluti af eigindlegum rannsóknaraðferðum en þá er gögnum aflað 

með viðtölum við hóp fólks. Rannsakandinn setur þá saman hóp einstaklinga sem deila 

sameiginlegri reynslu eða þekkingu (Sóley S. Bender, 2003).  

4.1.1 Rýnihópar 

Rýnihópar (e. focus groups) eru eigindleg rannsóknaraðferð sem hefur mikið verið notuð 

undanfarin ár (Finch, Lewis og Turley, 2013). Aðferðin byggir á félagslegum samskiptum 

innan hópsins þar sem börnin fá tækifæri á að deila upplifun sinni og reynslu af 

stuðningi innan skólakerfisins með öðrum börnum. Með því geta börnin byggt á 

viðhorfum og hugsunum annara sem upplifa svipuð vandamál. Þá fá börnin jafnframt 

staðfestingu á eigin skoðunum og að þær hafa jafnmikið gildi og aðrar skoðanir (Finch, 

Lewis og Turley, 2013; Sóley S. Bender, 2003). Einstaklingar sem hafa sameiginlega 

reynslu af stuðningi innan skólakerfisins eru valdir saman í hóp. Rýnihópar samanstanda 

af fjórum til tólf einstaklingum og er miðað við þrjá til sex rýnihópa í hverri rannsókn. 

Með því að hafa fleiri en einn rýnihóp gefst rannsakanda kostur á að skoða sjónarmið 

einstaklinga í fleiri hópum og fá fram heildstæðari mynd af umræðum sem sköpuðust 

(Sóley S. Bender, 2003). 

Helstu kostir rýnihópa er sá að aðferðin byggir á hópstarfi þar sem mannleg 

samskipti eiga sér stað innan hópsins undir stjórn hópstjóra. Þessi aðferð gefur 

rannsakanda tækifæri á að mynda ólíkar gerðir hópa ásamt því að hann hefur svigrúm til 

að skoða mörg viðfangsefni í einu. Einstaklingar innan hópsins eru ekki bundnir við að 

svara eftir stöðluðum spurningalista heldur hafa þeir kost á því að svara eftir eigin 

sannfæringu. Ókostir rýnihópaviðtala eru hins vegar þeir að umræðurnar geta þróast út 

fyrir viðfangsefnið sem sýnir fram á mikilvægi þess að hafa góðan hópstjóra. Ekki gefst 

kostur á því að spyrja margar spurninga sem getur valdið því að ekki fæst eins 

heildstæða sýn á viðfangsefnið eins og stærri aðferðir veita. Val á þátttakendum getur 

haft áhrif á samræður innan hópsins þar sem málgefnir einstaklingar gefa öðrum ekki 

tækifæri á að koma sínum skoðunum á framfæri. Þessi aðferð hefur ekki alhæfingargildi 

og því er ekki hægt að alhæfa niðurstöður rýnihóps yfir á annan hóp (Sóley S. Bender, 

2003). 
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4.2 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

Rannsókn þessi er hluti af stærri rannsókn í umsjón dr. Sigrúnar Harðardóttur og 

Ingibjargar Karlsdóttur þar sem könnuð var upplifun og reynsla foreldra og kennara af 

stuðningi og þjónustu við börn með námserfiðleika í grunnskólum. Undirbúningur 

þessarar rannsóknar hófst formlega í byrjun maí 2018 þar sem sett var fram 

rannsóknaráætlun. Í rannsóknaráætluninni voru útlistuð markmið, hugsanlegar 

rannsóknarspurningar, rannsóknaraðferð og tíma- og verkáætlun rannsóknarinnar. Yfir 

sumartímann var unnið við gagnasöfnun og hafist handa við fræðilega hluta 

ritgerðarinnar. Í byrjun september var sendur tölvupóstur til allra foreldra sem voru í 

úrtaki fyrri rannsóknar. Í framhaldinu hafði rannsakandi samband símleiðis við þá 

foreldra sem áttu börn á aldrinum 9-13 ára þar sem ákveðin var tímasetning og 

staðsetning viðtals. Úr þeim hópi fengust fjórir þátttakendur. Vegna þeirra ástæðna var 

sendur póstur til Samtaka foreldra grunnskóla í Reykjavík (SAMFOK) þann 7. september 

þar sem óskað var eftir þátttöku barna í rannsókninni. Ekki fengust nógu margir 

þátttakendur við þá aðferð og því var ákveðið að hafa samband við grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Rannsakandi hafði samband símleiðis og í gegnum tölvupóst til 

skólastjórnanda og kennara þar sem óskað var eftir þátttöku nemenda í rannsókninni 

sem skilaði misgóðum árangri. Vegna erfiðleika við að nálgast þátttakendur í rýnihópa 

var ákveðið að hafa aftur samband við grunnskóla í gegnum tölvupóst og því svo fylgt 

eftir með símtali.    

Rannsakandi þurfti að fara í gegnum mörg hlið til að nálgast viðmælendur (Guðrún 

Kristinsdóttir og Hervör Alma Árnadóttir, 2015) en að lokum náðist lágmarksfjöldi sem 

þurfti fyrir styrk rannsóknarinnar. Þá var hafist handa við að senda þátttakendum 

kynningarbréf (sjá viðauka 1) um eðli rannsóknar. Fengið var skriflegt samþykki (sjá 

viðauka 2) frá foreldrum barnanna áður en viðtölin hófust, en það var gert vegna þess 

að börnin hafa ekki náð 18 ára aldri. Að því loknu var leitast eftir skriflegu samþykki 

þátttakenda áður en viðtölin hófust. Viðmælendur voru búsettir um allt 

höfuðborgarsvæðið og voru viðtölin í kringum 50-70 mínútur að lengd. Viðtölin fóru 

ýmist fram í Háskóla Íslands eða í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Ferlið að nálgast 

þátttakendur hófst í byrjun september og lauk í lok október þegar síðasta viðtalið var 

tekið. 
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4.2.1 Gagnasöfnun og greining gagna 

Við vinnslu þessarar rannsóknar voru tekin hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured) þar 

sem viðfangsefnið var fyrir fram ákveðið. Markmið slíkra viðtala er að fá viðmælendur til 

að segja frá upplifun sinni og reynslu með eigin orðum (Esterberg, 2002). Viðtalsvísirinn 

innihélt fjórar opnar spurningar og undir þeim voru nokkrar undirspurningar. Með 

opnum spurningum fær rannsakandi dýpri skilning á upplifun og reynslu viðmælenda á 

viðfangsefninu. Þegar rannsakendur notast við opnar spurningar er grundvallaratriði að 

þeir stýri ekki svörum viðmælenda en haldi samt sem áður viðmælendum við 

rannsóknarefnið (Helga Jónsdóttir, 2003). Í hverjum rýnihópi voru fjórir til sex 

þátttakendur, einn stjórnandi og einn til tveir aðstoðarmenn. Þegar rannsakendur eru 

tveir eða fleiri er oft talað um samþættingu rannsakenda. Með því sameinast kraftar 

rannsakenda sem minnkar líkur á skekkjum í niðurstöðum rannsóknarinnar (Denzin, 

1994). 

Í rýnihópaviðtölunum beitti rannsakandi virkri hlustun og virkjaði þátttakendur til 

umræðu eftir bestu getu. Virk hlustun er skilgreind sem færni rannsakanda til að skilja 

tilfinningar og tjáningar viðmælanda. Rannsakandi endurvarpar til viðmælandans með 

eigin orðum hvað viðmælandinn á við ásamt eigin tilfinningum sem tengjast 

viðfangsefninu. Þannig nær rannsakandi að skilja tjáningu með og án orða (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Viðtölin voru hljóðrituð á upptökutæki svo upplýsingarnar myndu 

skila sér á skilvirkan hátt. Að loknum viðtölum voru þau afrituð orðrétt í tölvu þar sem 

notast var við opna kóðun (e. open coding) þar sem greind voru hugtök og þemu með 

sameiginlegri reynslu viðmælanda á viðfangsefninu. Þá var hafist handa við lokaða 

kóðun (e. selective coding) þar sem unnið var að því að bera saman ólíkar upplifanir 

einstaklinga á tilteknu þema. Greint var hvað viðmælendur áttu sameiginlegt og hvað 

ekki. Þegar unnið er eftir hálfstöðluðum viðtölum liggur styrkleiki þeirra í ólíkum 

upplifunum einstaklinga á ákveðnu viðfangsefni sem hefðu alla jafna ekki komið fram ef 

stuðst hefði verið við lokaðan viðtalsramma (Merriam, 2009).  

4.2.2 Þátttakendur 

Tekin voru þrjú rýnihópaviðtöl við þrettán börn með námserfiðleika á aldrinum 9-13 ára. 

Þátttakendurnir voru allir búsettir á höfuðborgarsvæðinu en um er að ræða níu stráka 

og fjórar stelpur. Markmið með rýnihópunum var að fá fram reynslu barna af stuðningi 
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innan skólans þar sem áhersla var lögð á virka þátttöku barna í ákvarðanatöku á 

stuðningi innan skóla. Í töflu eitt má sjá hópaskiptingu, kyn, fjölda og aldur þátttakenda. 

Tafla 1. Hópur þátttakenda 

Hópur Drengir Stúlkur Fjöldi í hóp Aldursbil 

Rýnihópur 1 3 1 4 11-13 ára 

Rýnihópur 2 4 1 5 9-11 ára 

Rýnihópur 3 2 2 4 10-11 ára 

Samtals: 9 4 13   
 

Þar sem unnið er með persónulega reynslu barna er mikilvægt að skapa notalegt 

umhverfi þar sem þátttakendum líður vel. Áður en rannsókn hófst var rannsóknin kynnt 

fyrir þátttakendum og útskýrt í hverju þátttaka þeirra fælist. Þátttakendum var gerð 

grein fyrir þeim valmöguleika að þeir hefðu kost á því að hætta þátttöku hvenær sem er. 

Í upphafi viðtalsins var leyfi fengið frá þátttakendum til þess að taka viðtalið upp á 

upptökutæki. Þess var gætt að allir þátttakendur fengju sömu tækifæri til að koma 

sínum sjónarmiðum á framfæri og leitast var eftir að skapa umræðu innan hvers 

rýnihóps. Rannsakandinn studdist við tússtöflu, liti og blöð til þess að auka skilning 

barnanna á efninu. Þetta gerði það að verkum að börnin skildu betur hvað rannsakandi 

átti við og auðveldaði þeim að tjá sig. Að hverju viðtali loknu voru viðtölin afrituð þar 

sem allt var skrifað niður á blað sem kom fram í viðtalinu og að því loknu hófst greining 

gagna. 

Þegar unnið er með eigindleg gögn er mikilvægt að gæta trúnaðar og nafnleyndar 

við úrvinnslu gagna sem tryggir að ekki sé hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til 

einstakra þátttakenda. Rannsakandi meðhöndlaði öll gögn rannsóknarinnar samkvæmt 

lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Að því gefnu 

verða öll nöfn þátttakenda dulkóðuð í niðurstöðukaflanum hér að aftan. 

4.3 Siðferðileg álitamál  

Þegar talað er við ung börn þarf að huga að mörgum siðferðilegum álitamálum (Dockett, 

2008). Samkvæmt lögum um persónuvernd nr. 77/2000 ber rannsakanda skylda til að 

tilkynna persónuvernd um efni rannsóknar þegar um er að ræða persónuleg málefni og 
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skal tilkynning berast áður en rannsókn hefst. Eins og fram hefur komið var rannsóknin 

tilkynnt til Persónuverndar (nr. S7941/2016). Þar sem um er að ræða eigindlega 

rannsókn sem felur í sér mannleg samskipti er mikilvægt að átta sig á því að álitamál 

geta komið upp. Mikilvægt er að rannsakandinn sé opinn fyrir því sem fram kemur í 

viðtalinu og nýti sér þá þekkingu sem hann öðlast í gegnum rannsóknarferlið (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Rannsakandinn hugaði að ákveðnum atriðum áður en viðtölin hófust 

þar sem viðmælendur eru börn á aldrinum 9-13 ára. Við undirbúning gætti rannsakandi 

að aldursmiðuðum spurningum sem settar voru inn í viðtalsvísinn en samkvæmt Bryman 

(2012) tryggir rannsakandi réttmæti rannsóknar með því að hafa spurningarnar 

hnitmiðaðar og skiljanlegar. Með það í huga voru spurningarnar hannaðar eftir aldri 

viðmælenda þar sem sérhver aldur opnar möguleika á nýjum spurningum. 

Spurningarnar voru unnar út frá mikilvægi þess að börnin hefðu skilning á hugtakinu 

sem liggur að baki orðinu sem rannsóknin snýst um (Steinunn Bergmann, 2010).  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru einna helst fólgnar í aldursviðmiði rannsakandans 

þar sem ekki var um breiðan aldur að ræða. Þær fólust einnig í því að rannsakandi 

einblíndi á börn af höfuðborgarsvæðinu en vegna tímaskorts hafði rannsakandi ekki tök 

á því að taka viðtöl við börn af landsbyggðinni. Rannsóknin innihélt rýnihópaviðtöl við 

börn á aldrinum 9-13 ára sem gætir ákveðinna takmarkana þar sem erfiðara er að hafa 

stjórn á umræðu í rýnihópum en þegar stuðst er við einstaklingsviðtöl.  
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum út frá markmiðum rannsóknarinnar. 

Við greiningu gagna komu fram þrjú meginþemu. Fyrsta þemað var stuðningur þar sem 

undirþemun eru fjögur talsins, í kennslustofu, í sérkennslustofu, árangursríkur 

stuðningur og ákvörðun um stuðning. Annað þemað var sjónarmið barna þar sem 

undirþemun eru líðan barna í skóla og heimanám. Þriðja og síðasta þemað fjallar um 

upplifun af þátttöku í rannsókninni.  

Til að varpa ljósi á upplifun viðmælanda af stuðningi og þátttöku í skólakerfinu 

verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar, þar sem fjallað verður um sameiginlega 

reynslu þeirra ásamt því að stuðst verður við beinar tilvitnanir. Hér að neðan verður 

umfjöllun um þau þemu og undirþemu sem fjallað var um hér að ofan. 

6.1 Stuðningur 

Fyrsta þemað, stuðningur, fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem börnin greina 

frá stuðningi innan skólakerfisins. Samkvæmt greiningu niðurstaðna voru allir 

viðmælendur sammála um að þurfa aukinn stuðning innan síns skóla, en þó í ólíkum 

faggreinum. Meirihluti viðmælanda áttaði sig á því snemma á grunnskólagöngu sinni að 

þau þyrftu á auknum stuðningi að halda í skólanum. Sigrún greinir frá því að í fjórða 

bekk hafi hún byrjað að finna fyrir því að hún ætti í erfiðleikum með stærðfræði og þá 

hafi hún fengið aukinn stuðning í skólanum. Vala er á sama máli og Sigrún þar sem hún 

segir frá því að hún hafi áttað sig á því í öðrum bekk að hún þyrfti á meiri stuðningi að 

halda. Hörður greinir frá því að hann hafi fyrst fengið hjálp í þriðja bekk. Hann hafi þá átt 

í erfiðleikum með stærðfræði og íslensku í skólanum. Þá eru allir viðmælendur á sama 

máli að þeir fái aukinn stuðning í stærðfræði, íslensku eða lestri. Í því sambandi greinir 

Gunnar frá: 

[...} ég vissi það í 6. bekk. Hún situr hjá mér og hjálpar mér að lesa. Ég fattaði að ég 

þarf að nota glæru til að lesa, ég sé betur.  

Kári greindi frá því að hann hefði fengið stuðning í skólanum í fyrsta skipti í fimmta bekk. 

Þá hafi honum liðið vel og náð betri tökum á námsefninu. Frá því að hann kláraði fimmta 
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bekk hefur stuðningurinn minnkað verulega að hans sögn en hann lýsir því skólaári á 

eftirfarandi hátt: 

Fimmti bekkur var besta skólaárið mitt, mér leið best þar. 

Fram kom í frásögn allra viðmælanda að aukinn stuðningur felist í því að vera í 

fámennari nemendahóp í skólanum í rólegu umhverfi þar sem meiri næði skapast til 

þess að læra, eins og orð Völu benda til:  

 [...] við náum kannski ekki alveg að taka það sem, á móti því sem kennararnir segja. 

Hann talar svo hratt og þá kannski þú veist, þá þurfum við kennara sem talar aðeins 

hægara út af því að við erum í svona litlum hóp. 

Einnig eru viðmælendur á sama máli að þau fái meiri aðstoð frá kennaranum í því 

námsefni sem þau eiga í erfiðleikum með. Eyþór lýsir því á þennan hátt: 

Þetta er svona kennari, svona val auka kennari, sem að svona þú veist ef þú ert ekki 

svona, þarft meiri hjálp með eins og ef maður er hægfara eða ef maður er kominn 

eftir á, þá hjálpar, þá eru þessi kennari sérstakur til þess að hjálpa. Þú ert í minni 

hóp og það er til dæmis einn sérstakur kennari fyrir stærðfræði.  

5.1.1 Í kennslustofu 

Viðmælendur greina frá því að þeir fái kennslu inni í kennslustofu en þegar þeir þurfi á 

frekari stuðning að halda sögðu flestir að sá stuðningur færi að mestu fram í 

sérkennslustofu með öðrum kennara. Viðmælendur greindu frá því að mikil óreiða og 

læti gætu skapast inni í kennslustofu sem gerir það að verkum að þau eiga í erfiðleikum 

með að halda einbeitingu. Sigrún greinir frá því að það sé erfitt að einbeita sér af 

námsefninu í stórum nemendahópi:  

Já það er líka svolítið erfitt hérna, þegar það er stór hópur að þá er erfitt að einbeita 

sér, þá eru svo margir í bekknum sem eru ekki mikið fyrir að læra eru meira að tala 

við einhverja aðra, flakka og eitthvað þannig. Kennararnir gera svo lítið í því, þeir 

bara hjálp þeim sem eru með upprétta hönd. 

Þrátt fyrir að flestir viðmælendurnir segi að aukinn stuðningur fari fram í 

sérkennslustofu í skólanum lýstu nokkrir viðmælendur því að þeir fái einnig stuðning 

inni í kennslustofu. Arnar greinir frá því að þegar hann fær aðstoð inni í kennslustofu 

hafi hann betri skilning á tilgangi verkefna. Hann sagði að honum finnist samt sem áður 

ósanngjarnt að kennarinn veiti honum einungis aðstoð en ekki öðrum nemendum í 

bekknum:  
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Ég bara, ég skil ekki, hún er bara mest að hjálpa mér og hún var meira að segja bara 

búin að tala við mig, sko þegar hún var að útskýra. Mér finnst það vera pínu 

ósanngjarnt fyrir hina. En samt er mjög gott að fá hjálp. Þegar hún var að fara að 

tala við aðra var hún eiginlega bara með tíma fyrir mig. 

Vala lýsir því einnig að þegar hún sé inni í kennslustofu taki kennarinn tillit til þess ef hún 

missir einbeitinguna. Þá gefur kennarinn henni leyfi til þess að fara fram á gang, þar sem 

hún truflast mjög auðveldlega inni í bekk: 

[...] af því að inn í stofunni, ég er mjög sjaldan inn í stofunni, ég er meira bara fram 

á gangi, því kennararnir skilja alveg að mér finnst erfitt að einbeita mér. [...] þau 

gefa mér valkost, ef ég vil fara fram þá má ég fara fram og ef ég vil ekki fara fram þá 

má ég vera inni, ég ræð því alveg. Ég vel alltaf að vera frammi, mér finnst það 

þægilegra og þær skilja það alveg að ég vilji vera frammi út af einbeitingunni. 

Þrátt fyrir að mikill meirihluti viðmælanda greini frá því að þeim finnist betra að fara í 

sérkennslustofu í skólanum til þess að læra má greina á viðhorfum tveggja viðmælanda 

að þeim finnist skemmtilegra að fá að vera í kennslustofunni með samnemendum 

sínum, en orð Arnars bera þess merki: 

Já ég verð samt að segja það sama og Siggi, mér finnst skemmtilegra að vera inn í 

bekknum.  

5.1.2 Í sérkennslustofu 

Eins og fram hefur komið greindu viðmælendur frá því að aukinn stuðningur færi fram 

að mestu í sérkennslustofu í skólanum. Þar fái þeir tækifæri á því að fá meiri aðstoð við 

námsefnið sem þeir eiga í meiri erfiðleikum með. Viðmælendur lýstu því að það sé 

hjálplegt að fara í sérkennslustofu þar sem kennarinn veiti þeim meiri og betri aðstoð en 

Einar segir svona frá:  

[...] í stærðfræði erum við lélegir og þegar stærðfræðitímar eru þá förum við í aðra 

stofu sem eru færri krakkar og meiri þögn og þá er betra að gera allt. 

Aðspurðir um hvaða þættir stjórnuðu því að betra væri að vera í sérkennslustofu í 

skólanum talaði meirihluti viðmælanda um að það sé öðruvísi og betra að vera í minni 

hóp nemenda. Í því sambandi greinir Sigrún frá því að þegar hún fer í sérkennslustofu 

nái hún að einbeita sér betur sem leiði til þess að hún sé bæði duglegri og nái að læra 

meira en hún gerir inni í kennslustofunni. Vala tekur í sama streng og Sigrún:    
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[...] miklu betra að fá einbeitingu hjá henni. Hún hjálpar okkur að skilja, gerir okkur 

léttara fyrir til dæmis með fullt af dæmum. 

Viðmælendur eru á einu máli að þau fái meiri og betri aðstoð þegar þau fara í 

sérkennslustofu í skólanum. Fram kom hjá nokkrum viðmælendum sú upplifun að 

kennarinn í kennslustofunni gæfi sér ekki eins mikinn tíma til þess að útskýra 

nákvæmlega fyrir þeim námsefnið sem þau eru óörugg með. Það verði oft til þess að 

þau eigi erfitt með að skilja tilgang verkefna þar sem kennarinn fer strax að aðstoða 

næsta nemenda. Sigrún lýsir því að margir nemendur séu með upprétta hönd í bekknum 

sínum og því hafi kennarinn ekki eins mikinn tíma til þess að aðstoða hana. Þegar hún 

fer í sérkennslustofu í skólanum fær hún betri útskýringar á námsefninu. Hörður er á 

sama máli og Helga og segir að Tinna sérkennari geri allt miklu auðveldara fyrir hann:   

Ég er alla daga hjá Tinnu, eða þú veist á fimmtudögum þá er hún ekki og þá er ég 

bara inn í stofunni. Kennarinn okkar er góður og útskýrir en mér finnst Tinna aðeins 

betri, hún svona, hún kemur bara strax. 

Arnar hefur svipaða sögu að segja þar sem hann á auðveldara með námsefnið og skilur 

út á hvað verkefnið gengur þegar hann fær aðstoð í sérkennslustofu í skólanum. Hann 

lýsir því að það hjálpi honum einnig við að halda sér við efnið þar sem hann skiptir sér 

minna af öðrum nemendum í bekknum. Siggi er sömu skoðunar:  

Já það er miklu betra ég fæ aðeins meira hjá einhverjum öðrum kennara sem ég fer 

mest til. [...] með kenaranum í annari stofu.  

Meirihluti viðmælanda lýsir því að þeim líði betur að fá að fara út úr bekknum. Kári 

varpar ljósi á að hann fái ekki eins mikla hjálp þegar hann er inni í bekknum sínum og 

geti ekki talið það með sem aðstoð, því hún sé svo lítil. Honum líði ekki vel þegar hann er 

inni í bekknum þar sem hann nái mjög lítilli einbeitingu og verði fyrir mikilli truflun frá 

samnemendum sínum. Kára líður mun betur þegar hann fær að fara í sérkennslustofu 

þar sem færri nemendur eru og segir hann að kennarinn sé alltaf reiðubúinn til þess að 

hjálpa öllum nemendum: 

Hún er alltaf tilbúin að hjálpa ef okkur líður illa, það eru fáir, hún getur bara komið 

til þín strax. Það eru færri og minni læti.  

Kári bætir við orð sín: 

Það er eins og hún komi hérna, og maður veit það bara. Hún er geggjuð.  
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Viðmælendur eru allir á sama máli að það sé mikilvægt fyrir þau að fá stuðning í 

skólanum. Nokkrir viðmælendur eru á sama máli um að kennarinn sem kennir þeim í 

sérkennslustofu í skólanum geri þau vel undirbúin fyrir næsta skólaár. Hann fari yfir 

kennsluefni næsta bekkjastigs með þeim á töflunni. Þeir viðmælendur sem greindu frá 

þessu voru allir sammála að þeim hafi þótt það árangursríkt. Kári segir frá því að það 

hafi orðið til þess að hann hafi getað unnið meira sjálfstætt þar sem hann vissi hvað 

hann ætti að gera. Vala er sammála Kára og segir:  

Nú erum við að læra dæmi og hún sagði við okkur, við erum að læra svona kommu 

dæmi, hún sagði að ef það væri þrjár kommur fyrir aftan sem við erum ekki búin að 

læra og svo framvegis. Hún gerði það upp á töflu og núna skiljum við alveg ef það 

kemur þannig, þá vitum við í hvaða sæti það er og þannig. 

Frásagnir nokkurra viðmælenda benda til mikilvægis þess að klára þau dæmi eða 

verkefni sem kennarinn leggur upp með. Þeir greina frá því að kennarinn í 

sérkennslustofunni hafi skýr markmið sem hann setur fram í upphafi hvers tíma en 

viðmælendur greina frá því að það sé stór sigur fyrir þá að ná að klára þau verkefni sem 

kennarinn setur fram. Að sögn Völu verða dæmin fleiri ef nemendum gengur vel en 

færri ef nemendum gengur ekki eins vel. Vala og Kári eru á sama máli þar sem þau segja 

frá því að kennarinn þeirra sé duglegur að hvetja nemendur sína áfram. Í því sambandi 

greinir Kári frá:  

Ég var eins og Einstein, allir kölluðu mig Einstein, þegar ég náði að klára heila 

áætlun og það var hjá Telmu.  

Hörður bætir við orð Kára og segir í því sambandi: 

Þegar ég fæ hjálp, ég var góður í stærðfræði. En stundum var ég komin lengra en 

sumir, og sumir voru eitthvað á hvaða blaðsíðu ertu og þegar ég segi blaðsíðuna, þá 

sögðu allir váá..  

5.1.3 Árangursríkur stuðningur 

Undirþemað árangursríkur stuðningur gefur mynd af því hvers konar stuðningur skilar 

árangri og hvers konar stuðningur skilar ekki eins góðum árangri. Eins og sjá má á 

upplýsingunum hér að ofan má greina að viðmælendur eru sömu skoðunar að 

stuðningurinn sem fer fram í sérkennslustofu skili þeim betri námsárangri. Arnar greinir 

frá því að:  
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 [...] ég skil meira hvað verkefnið er um og eiginlega sama en ef það er eitthvað 

fleira, ég myndi vita betur um hvað þetta snýst um og svo líka stundum hjálpar mér 

það betur að einbeita mér við það sem ég er að gera. 

Nokkrir viðmælendur greina frá því að þeim finnist mikilvægt að hafa nægan tíma til 

þess að vinna verkefni, þá gangi þeim betur og hafi betri tök á námsefninu. Í því 

sambandi nefnir Hörður: 

 [...] hún gerir allt miklu léttara. Þegar ég er hjá henni þá vinn ég miklu meira og þá 

rennur tíminn hraðar og þú veist.. ef maður er með dæmi, þá segir hún bara ,,take 

your time” eða eitthvað, hún leyfir það bara. 

Kári er á sama máli og Hörður þar sem hann greinir frá því hversu mikilvægt það er fyrir 

hann að fá aukinn stuðning í skólanum: 

Hún gefur manni meiri tíma, hún er alltaf tilbúin og svo, veit hún hvað manni finnst 

gaman og ég er alltaf spenntur í lok tímans, því hún fræðist oft um mig eða segir 

mér eitthvað..  

Allir viðmælendur eru á sama máli að þeir eigi auðveldara með að hafa tök á 

námsefninu þegar þau eru í minni hóp nemenda. Það verði til þess að þau nái að læra 

betur, fái skýrari fyrirmæli um tilgang verkefna sem gerir þeim jafnframt kleift að skilja 

og leysa verkefnin. Í því sambandi greinir Eyþór frá því að hann eigi auðveldara með 

námsefnið þegar hann fái aðstoð í sérkennslustofu í skólanum:  

Maður lærir betur, maður nær náminu betur, þú veist okkur gengur miklu betur 

með námið. Eins og þau sem geta ekki einbeitt sér nóg og vel þau fá yfirleitt hjálp til 

þess að ná efninu aftur sem þú veist hinir krakkarnir eru á en sem að hann náði 

kannski ekki. 

Frásögn viðmælanda benda jafnframt til mikilvægis þess að kennarar veiti þeim athygli í 

kennslustund og gefi þeim nægan tíma til aðstoðar. Viðmælendur eru einnig á sama 

máli þess efnis að einbeiting í kennslustund hafi mikil áhrif á námsárangur þeirra. Í 

frásögn tveggja viðmælanda má greina hversu mikilvægt það er fyrir þau að 

námsumhverfið skapi þeim næði til þess að læra en orð Völu bera þess merki: 

Stundum eru svo mikil læti að ég myndi vilja hafa svona þú veist, að það væri til 

svona tvö heyrnartól sem hérna, maður getur sett yfir eyrun og ekki heyrt neitt. Eða 

taka símann sinn og heyrnatól og hlusta á tónlist meðan maður lærir.  
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5.1.4 Ákvörðun um stuðning 

Samkvæmt greiningu gagna benda viðhorf viðmælanda til þess að ekki sé leitast eftir 

þátttöku þeirra þegar teknar eru ákvarðanir um stuðning af einhverju tagi innan 

skólakerfisins. Vala lýsir því að hún hafi alltaf beðið foreldra sína að hafa samband við 

skólann vegna aukins stuðnings. Þá segir hún frá því að hún hafi alltaf öfundað vinkonur 

sínar þegar þær fengu að fara út úr bekknum og í aðra kennslustofu:    

Nei ég man ekki eftir því allavegana. Ég spurði foreldra mína, ég hef alltaf þurft að 

spyrja foreldra mína hvort ég megi fara til Brynju. Þau gleyma alltaf að senda henni 

skilaboð að ég komi aftur og af því að mamma og pabbi voru svo sein að senda 

henni, þá kemst ég í alla stærðfræðitíma hjá henni en kemst bara í einn hérna 

íslensku. En ég er alveg sátt við það [...] Það er mjög yndislegt, skemmtilegt. 

Vala lýsir því samt sem áður að hún hafi orðið hissa þegar kennarinn náði í hana inn í 

bekk þar sem um mánuður hafi liðið frá því að hún lét móður sína vita og þar til hún fékk 

stuðninginn í skólanum. Hún segir: 

Fyrst sinn þegar ég fór til hennar, þá sagði mamma. Ég er búin að panta svona auka 

tíma fyrir þig hjá öðrum kennara, ég var svon haaa, ég var svona haaa? Ég var hissa. 

Ég vissi ekkert hvað hún var að tala um. Svo fór ég í skólann, svo allt í einu sagði 

kennarinn að ég ætti að fara í aðra stofu og ég bara okei.. En ég vissi alltaf að mig 

langaði að fara til hennar og ég var búin að spyrja mömmu hvort ég mætti fara til 

hennar. Þá sagði mamma ég er búin að panta þennan sérkennara sem þú vildir. 

Frásagnir viðmælenda benda til þess að þeir hafi ekki verið upplýstir um hvernig 

stuðning þau gætu fengið í skólanum. Flestir greindu frá því að það hafi verið ákveðið af 

báðum foreldrum eða öðru foreldri. Þá greina viðmælendur frá því að þeir hafi alla jafna 

ekki verið látnir vita fyrr en þau voru sótt inn í kennslustofuna. Hörður greinir frá sinni 

upplifun á þennan hátt:  

Nei ekki beint, mamma og pabbi.. Þau sögðu bara vilt þú fara í svona hjálp eins og 

bróðir þinn og ég vissi ekki meira.. Svo bara einn daginn þá kom kennarinn inn í 

stofuna og sagði mér að koma með henni.  

Nokkrir viðmælendur greina frá því að hafa fengið upplýsingar frá foreldrum sínum um 

aukinn stuðning í skólanum. Sigrún lýsir því að hún hafi greint móður sinni frá því að hún 

ætti í erfiðleikum með að ná einbeitingu í stærðfræðitíma í skólanum. Í framhaldi hafi 

móðir hennar upplýst hana um að hún fengi aukinn stuðning, í sérkennslustofu í 

skólanum. Eyþór segist hafa upplifað þetta á svipaðan hátt:  
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Það var hringt í mömmu mína út af stærðfræðinni [...] Mamma sagði bara við mig, 

spurði mig, spurði bara finnst þér stærðfræði erfið og ég sagði já og hún sagði að ég 

myndi fá hjálp frá Guðrúnu í skólanum.  

Gunnar lýsir því að hann hafi aldrei verið látinn vita eða leitast eftir skoðunum hans á 

stuðningi innan skólans. Hann hafi samt sem áður vitað að hann ætti erfitt með lestur í 

skólanum: 

Nei ég vissi að ég væri að falla í lestri, mamma mín hefur sagt mér það.  

Nokkrir viðmælendur greina hins vegar frá því að þeir hefðu ekki haft neina vitneskju 

eða verið upplýst frekar um aukinn stuðning í skólanum. Í því sambandi greinir einn 

viðmælandi frá því að hann hafi aldrei verið spurður eða fengið að taka þátt í að ákveða 

stuðning í skólanum, Kári segir: 

Nei alls ekki, ég hef aldrei verið spurður. Aldrei í lífi mínu. 

Þegar viðmælendur eru spurðir hvort þeir hafi fengið að taka þátt í að ákveða hvar 

stuðningurinn færi fram í skólanum, þá hvort að hann færi fram inn í kennslustofu eða í 

sérkennslustofu, eru allir á einu máli. Viðmælendur greina einnig frá því að ekki hafi 

verið leitast eftir sjónarmiðum þeirra þegar sú ákvörðun var tekin innan skólakerfisins. 

Frásagnir þeirra benda til þess að flest þeirra hafi verið sótt inn í kennslustund án þeirra 

vitundar. Kári greinir frá því að hann hafi verið sóttur inn í kennslustund af kennara sem 

hann hafði aldrei séð áður: 

Það var svolítið skrítið, þegar ég var að byrja í 5. bekk þá var ég í sætinu mínu, þá 

pikkaði einhver í mig og þá kom einhver stelpa og bara þú veist sagði bara hæ, hvað 

heitiru og kynntist mér og eitthvað þannig. Ég vissi ekki afhverju hún væri þarna. 

Svo sagði kennarinn minn, kannski þremur klukkutímum seinna, hvernig fannst þér 

hún vera hérna þú veist og svo til dæmis, og svo hætti hún og ég fékk annan sem 

betur fer. Þá sagði kennarinn bara að þú ætlar að vera með honum.  

Kári greinir frá því að sér hafi brugðið þar sem hann hafi ekki vitað af því að hann þyrfti 

að fara í sérkennslustofu:  

Kennarinn minn lét mig bara vita á sama tíma og alltof stutt. 

Þá greinir annar viðmælandi frá því að hann hafi verið sóttur inn í kennslustofuna af 

kennaranum sínum:  
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Hann kemur inn í stofu hjá mér og bara kallar upp nafn sem eru, nema einhverjir 

sem vilja fara saman og við förum bara með kennaranum inn í stofu svo fer maður 

bara þegar maður er búinn aftur inn í stofuna. 

Nokkrir viðmælendur greina frá því að hafa fengið fyrirmæli frá kennaranum sínum um 

að fara í sérkennslustofu þar sem þeir myndu fá meiri aðstoð. Í því sambandi greinir 

einn viðmælandi frá því að hann hafi aldrei verið spurður heldur hafi hann fengið 

upplýsingar frá kennaranum sínum og verið sendur upp í aðra stofu ásamt þremur 

samnemendum sínum. Í því sambandi greinir Arnar frá: 

Ég hef aldrei verið spurður að svona. 

Rósa lýsir upplifun sinni á sama hátt: 

[...] þá sagði kennarinn við mig að ég ætti bara að fara í einhverja svona, svona 

hjálp, betri hjálp með stærðfræðina, fara í aðra stærðfræði.  

Nokkrir viðmælendur greina frá því að þeir hafi vitað það áður að þeir hafi þurft á frekari 

stuðning að halda í skólanum. Það hafi verið vegna þess að þeir hafi verið í auðveldari 

kennslubókum en samnemendur sínir en ekki hafi verið leitast eftir þátttöku þeirra 

þegar ákvarðanir voru teknar um eðli stuðningsins. Hörður sagði í þessu sambandi: 

Ég held ég vissi það, ég vissi að ég þyrfti að fara í stærðfræði hjá Auði, því ég var að 

lesa léttar bækur hjá kennaranum mínum. Svo sagði hún eitthvað ég ætti að fara til 

Auðar, ég hittir bróðir minn þar á ganginum og hann spurði mig hvert ég væri að 

fara og ég sagðist ekki vita hvar hún væri og hann gat sagt mér og við hittumst já..  

Frásagnir viðmælenda benda til þess að misjafnt sé hversu margir nemendur eru hverju 

sinni saman í sérkennslustofu í skólanum. Viðmælendur segja að það geti verið allt upp í 

sex eða fleiri nemendur. Aðspurðir hvort leitast hafi verið eftir sjónarmiðum 

viðmælenda þegar ákvörðun var tekin um fjölda nemenda í sérkennslustofunni má 

greina það út frá frásögnum þeirra að svo hafi ekki verið, eins og orð Önnu bera merki 

um: 

Nei ég hef ekki verið spurð [...] við erum nokkur saman í stofunni og mér finnst það 

allt í lagi. 

Viðmælendur eru ekki allir á sama máli þegar þeir eru spurðir hvort það hefði hjálpað 

þeim betur ef þeir hefðu fengið að hafa áhrif á hvort þeir væru einir í sérkennslustofunni 

með kennaranum eða með fleiri nemendum. Meirihluti viðmælanda greinir frá því að 
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þeim finnist skemmtilegra þegar fleiri nemendur eru í sérkennslustofunni og að 

nemendur geti einnig leitað hver til annars ef þeir þurfa á aðstoð að halda. Eyþór lýsir 

upplifun sinni á þennan hátt: 

[...] ekki að vera með neinum nema bara þú veist kennaranum, sem er að kenna 

einum krakka en ekki mörgum, það væri skrítið. Mér finnst betra því kannski ef ég 

veit ekki svarið og Jóna er að hjálpa öðrum þá má ég spyrja þann sem er við hliðin á 

mér. Eins og má ég fá hjálp, veistu hvernig þetta er? 

Nokkrir viðmælendur greina hins vegar frá því að það myndi hjálpa þeim betur námslega 

séð að hafa áhrif á hversu margir nemendur væru saman þegar þau fara í 

sérkennslustofu í skólanum. Vala greinir frá því að í flestum tilvikum séu þau í kringum 

fimm til sjö nemendur saman í sérkennslustofunni, en segir að það myndi henta henni 

betur námslega ef þau yrðu færri:  

Nei ég hef aldrei verið spurð hvort ég vilji vera með fleirum. Ég myndi vilja að 

minnsta kosti vera með einum í viðbót, þá helst Gunnu. Við erum svona duglegar 

að vinna saman og meira af því að hinir eru meira að tala. 

Tveir aðrir viðmælendur eru á sama máli og Vala þar sem þeir greina báðir frá því að 

þeir vilji vera einir með kennaranum sínum í sérkennslustofunni. Arnar telur að hann 

myndi ná að einbeita sér betur ef hann fengi að vera einn með kennaranum, það yrði 

betra fyrir hann. Hann greinir einnig frá því að það séu oft vinir í tímanum sem tali mikið 

saman og trufli. Í því sambandi segir Daníel frá því að honum finnist gott að vera með 

strákunum, því þá fái hann tækifæri á að vera samferða þeim upp til kennarans. Þegar 

Kári er spurður að því hvort það myndi henta honum betur að vera einn með 

kennaranum kemur hann svo að orði: 

Já, ógeðslega mikið vegna þess. Mér líður vel hjá Telmu, stundum bara pínu mikil 

læti. Eða þú veist það væri ekki ef ég væri einn. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í upplifun sína að ekki hafi verið leitast eftir þátttöku 

þeirra þegar ákvarðanir um stuðning innan skólans eru teknar virtust þau öll ekki hafa 

vitneskju um að þau hafi raunverulega getað haft áhrif á ákvörðunina. Þá má greina í 

frásögnum meirihluta viðmælenda að þeim þyki það skrítið að hafa ekki fengið að hafa 

áhrif á stuðning í skólanum. Í því sambandi greinir Hörður frá því að hann hafi ekki 

munað eftir því hvernig hann upplifaði það en segir að sér finnist það samt sem áður 

skrítið. Kári er sammála Herði og segir:  
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Ég hef aldrei spáð í það. Mér finnst það samt undarlegt, mér finnst það skrítið. Það 

eru svo margir sem gera ekkert í neinu. 

Nokkrir viðmælendur lýsa því hins vegar að það hefði ekki skipt þá neinu máli að hafa 

fengið að taka þátt í ákvarðanatöku um stuðning innan skólans. Viðmælendur greina frá 

því að ákvörðun þeirra hefði verið sú sama og hún var í upphafi, stuðningur í 

sérkennslustofu í skólanum. 

5.2 Sjónarmið barna 

Annað þemað, sjónarmið barna, nær yfir öll þau kóð þar sem hugmyndir og skoðanir 

viðmælenda koma fram á einhvern hátt. Þemað skiptist í tvö undirþemu þar sem 

viðmælendur greina frá viðhorfum sínum á ólíkan hátt. Undirþemun fjalla annars vegar 

um líðan barna í skóla og hins vegar um heimanám þar sem þau koma fram með sín 

sjónarmið.  

Frásagnir viðmælenda bera þess merki að þeim hafi ekki verið gefinn kostur á því að 

koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þegar leitast var eftir þeim má greina að 

viðmælendur hafa sterkar skoðanir þegar kemur að velferð þeirra í skólastarfi. Nokkrir 

viðmælendur lýsa því að hafa átt í samræðum við foreldra sína um stuðning í skólanum 

en í engum tilvikum má greina að þau hafi fengið tækifæri á að koma sjónarmiðum 

sínum á framfæri innan skólakerfisins. Aðspurð um að fá tækifæri á að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri innan skólans mátti greina í frásögn um helmings 

viðmælanda að það hefði hjálpað þeim námslega að fá slík tækifæri. Ástæður þess eru 

að mestu fólgnar í því að viðmælendur myndu kjósa að fá meiri stuðning í skólanum þar 

sem hann yrði lagaður eftir þörfum hvers nemenda en Kári lýsir þessu svona: 

Ef ég mætti ráða, meiri hjálp í öllum tímum, alltaf. 

Arnar er sömu skoðunar og Kári þar sem hann segir frá því að stuðningurinn í skólanum 

skili honum árangri en hann þyrfti að vera í meiri mæli: 

Já ég myndi segja það já. Ég myndi vilja fá mjög mikla hjálp.  

Þess má geta að flestir viðmælendur höfðu jákvæða sýn á kennarana í skólanum. Þeir 

lýsa þeim sem skemmtilegum og hjálpsömum. Viðmælendur telja þó mikilvægt að 

kennararnir haldi ákveðnum reglum en séu fyndnir í leiðinni. Flestir viðmælendur eru 
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þeirrar skoðunar að kennarar megi ekki vera of strangir heldur þurfi þeir að hlusta og 

veita nemendum sínum athygli í skólanum. Hörður hefur þetta að segja: 

 [...] Sveinn var með okkur og ég fattaði ekki svona dæmi. Ég var svona, má ég sjá 

aðeins. Ég fékk aldrei hjálp, hann hlustaði ekki á mig. 

Fram kom í frásögn tveggja viðmælenda að þeir upplifi sig ekki fá nægilega mikla athygli 

frá kennaranum í kennslustund. Þeir segja frá því að kennarinn sé yfirleitt upptekinn af 

einhverju öðru. Í því sambandi greinir Siggi frá því að stundum hafi kennarinn hans ekki 

tíma til þess að aðstoða hann:  

 [...] kennarinn myndi ekki vera svona að prjóna eða vera í símanum meðan við 

erum að læra. 

Einn viðmælandi greinir frá því að kennarinn sinn öskri stundum á sig og annan 

nemenda. Honum finnst það óþægilegt og leiðinlegt. Gunnar segir frá því að kennarar 

séu strangir þegar nemendur fari ekki eftir fyrirmælum þeirra. Arnar er á sama máli og 

Gunnar þar sem hann lýsir því að kennarar reyni alltaf að vera sanngjarnir við nemendur 

í skólanum en þegar þeir öskri sé það út af sérstakri ástæðu: 

Já hún öskrar alveg út af einhverju, hún er orðin það stór að hún þarf ekki að öskra. 

5.2.1 Líðan barna í skóla 

Líðan viðmælanda í skólanum er mikilvægur þáttur þegar kemur að viðhorfi þeirra til 

skólastarfs. Frásagnir þeirra bendir til þess að meirihluta viðmælenda líði vel í skólanum 

og í því sambandi má greina sterklega almenna ánægju með þann stuðning sem þegar er 

til staðar. Viðhorf og sjónarmið viðmælenda eru ólík þar sem sumir upplifa sig þurfa á 

meiri stuðning að halda í skólanum eins og Kári lýsir: 

Svo mér myndi líða betur í skólanum myndi ég vilja meiri og oftar að fá hjálp. Ég hef 

lent í því að þurfa að segja kennaranum að ég þurfi að fara á klósettið, en ég er ekki 

að fara á klósettið til að fara á klósettið, ég er að fara á klósettið til að gráta. 

Kári greinir frá því að hann sé mjög kvíðinn sem hefur mikil áhrif á hann í skólanum. 

Þegar hann upplifir skort á stuðningi í skólanum líður honum illa og kvíði hans eykst. Kári 

greinir frá því að stundum gefist hann upp: 

Ég fæ bara ekki nóg og mikla hjálp og ég bara gefst upp og ég fer, ég fer heim og 

læsi mig inni.  
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Kári greinir frá því að hann hafi rætt þetta við foreldra sína en segir að það sé flókið að 

ræða við kennarana í skólanum. Hann segist ekki geta treyst öllum kennurum en hann 

hafi alltaf getað leitað til og rætt við ákveðinn kennara. Einnig geti hann rætt við 

umsjónarkennarann sinn sem honum finnst gott að tala við en það hjálpar honum að 

líða betur í skólanum. Þá lýsir hann þeim stuðningi sem hann fékk í fimmta bekk og hvað 

það hafi skipt hann miklu máli: 

 [...] frá því að ég fékk hjálpina í fimmta bekk þá var hjálpin æði og þá, það breytti 

bæði skólanum og þegar ég kom heim. Ég var ekki eins þreyttur og þannig, mér leið 

betur. Villi kennari kom mér alltaf í stuð, ef ég var óhress þá gerði hann eitthvað og 

lét mig fara í stuð, hann var mjög góður og Gunna líka. Breytti lífi mínu eiginlega.    

Kári segir frá því að of fáir kennarar séu ástæða þess að hann fái ekki aukinn stuðning í 

skólanum í dag. Hann fær að hitta Sólveigu kennara aðeins einu sinni í viku, í 40 mínútur 

í senn: 

Ég get bara hitt hana í 40 mínútur á einni viku. Mér finnst það mjög lítið og þá er 

sko ekkert mikilvægt að gerast, það er eitthvað sem ég þarf ekki hjálp við í þeim 

tíma. Þessi tími er á fimmtudögum og við lesum bara og höfum það kósý á 

bókasafninu, því ég þarf ekki að gera neitt sérstakt. 

Að hans sögn skilar stuðningurinn í skólanum árangri en hann upplifir sig þurfa á meiri 

stuðningi að halda. Kári lýsir því að þegar hann fari til Telmu í sérkennslustofuna líði 

honum betur. Hann lýsir því sambandi sem sterku þar sem hún veiti honum góða og 

árangursríka aðstoð: 

Ég myndi alveg vilja, myndi endalaust vilja vera hjá Telmu. En ég myndi vilja fá, 

eiginlega bara alltaf hjálp. Ég er bara svo kvíðinn, ég fæ líka hjálp í stofunni, en ég 

myndi vilja fá milljón sinnum meiri hjálp.  

Vala greinir einnig frá því að hún sé ánægð með þann stuðning sem hún fær í skólanum, 

hann hjálpi henni að líða betur. Hún greinir frá því að á síðasta ári hafi henni stundum 

langað að fara heim úr skólanum:  

Á síðasta ári, vildi ég fara inn taka skólatöskuna mína, klæða mig í öll fötin mín og 

fara heim. 

Vala lýsir því að þegar hún sé skilin út undan í skólanum, líði henni líka illa. Þá labbar hún 

hringinn í kringum skólann með hettuna á hausnum. Hún lýsir því hvað það róar hana 

niður og þá líði henni strax betur. Siggi er á sama máli og segir frá því hvað honum 
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finnist leiðinlegt þegar verið sé að skilja út undan í frímínútum. Þegar hann hafi engan til 

að leika við í frímínútum líði tíminn rosalega hægt og hann segir að það þurfi meiri 

sanngirni fyrir nemendur í frímínútum og kemst svo að orði: 

Ekki skilja út undan og hafa svona vinalið. 

Rósa er sammála Sigga og segir að það sé óréttlátt þegar verið er að skilja krakka út 

undan og að hún vilji getað hjálpað þeim. Hún segir að vinalið gætu verið góð hugmynd 

fyrir alla skóla. Arnar er einnig á sama máli þar sem hann greinir frá því að ef hann fengi 

að hafa áhrif í skólanum sínum myndi hann gera eftirfarandi: 

 [...] ef það væri mikilvægt sem aðrir þurfa, þá myndi ég bara gera mitt besta til að 

reyna að fá upplýsingar af þessu og bara ef ég hef svarið þá get ég bara líka hjálpað 

þeim sem eru skildir út undan eins og ég geri oft í frímínútum. Svo líka út af því, að 

þá meina ég, ég myndi hjálpa einhverjum og segja eitthvað mikilvægt. Þá fæ ég 

bara upplýsingar, segi ég bara skólastjóranum og svo kem ég með svarið niður.  

Það má einnig greina í svörum nokkurra viðmælenda að þeim finnist erfitt að svara 

samnemendum sínum þegar þeir spyrji hvað þau séu komin langt með námsefnið. Í því 

sambandi segir Rósa frá því að hún eigi erfitt með að svara krökkunum í skólanum þegar 

þau forvitnast um hvað hún sé að gera í sérkennslustofunni. Vala tekur undir orð Rósu 

þar sem hún segir að það sé leiðinlegt hvað krakkarnir í skólanum séu alltaf að metast 

hver sé kominn lengst. Kári er einnig á sama máli og stelpurnar: 

Alltaf þegar ég kem inn í stofuna, þá stríða mér allir hvað ég er komin stutt í öllu. Ég 

er að reyna að gera mitt besta. Maður er svo hræddur ef einhver spyr á hvaða 

blaðsíðu maður er á, ég þori ekki að segja vegna þess að stundum fær maður 

óhvatningu og þá gefst maður bara upp. 

Nokkrir viðmælendur greina frá því að þeim finnist gott að geta leitað til einhvers þegar 

þeim líður illa í skólanum. Vala og Kári eru sammála þess eðlis að þeim líði betur þegar 

þau getað talað við einhvern í skólanum. Vala greinir frá því að hún ræði við móður sína 

á hverju kvöldi um hvernig dagurinn hennar hafi verið. Áður fannst henni erfitt að ræða 

málin við móður sína en segir frá því að það sé auðveldara og betra núna: 

Mér fannst erfitt að segja henni það, ég sagði bara að ég vil ekki tala um það en 

núna finnst mér léttara að þú veist og þægilegra að tala við foreldra mína þegar 

mér líður illa. Við ræðum saman, þá finnur mamma og pabbi lausn, og ég segi það 

alltaf við þau og mér líður betur eftir það. En það er oft bara á milli okkar. 
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5.2.2 Heimanám 

Heimanám brann á vörum nokkurra viðmælenda þar sem þeir lýsa því hversu 

yfirþyrmandi heimanámið getur verið. Þeir viðmælendur eru sammála að þegar heim er 

komið langi þá að nýta frítímann í að gera það sem þeim finnst skemmtilegt. Eyþór 

greinir frá því að það myndi henta honum ef nemendur fengu einn aukatíma í viku til að 

vinna heimanámið í skólanum áður en heim er farið. Hann komst svo að orði:  

Það er ekki gaman að vera með heimanám það er út af því að þarna þú veist, kemur 

heim ferð að læra og þú nennir ekkert að vera að læra en þarft samt að læra. Ferð 

svo kannski á æfingu og svo kemurðu heim og þarft strax að fara að læra og svo 

þegar þú ert búinn að borða þá ferðu bara að sofa. Þú veist ekkert hægt að gera 

neitt þegar þú kemur heim. 

Daníel og Siggi eru á sama máli og Eyþór en þeir vilja samt sem áður ekki aukatíma á 

viku í skólanum til að vinna heimanámið. Daníel greinir frá því að stundum verði honum 

illt í höndunum því hann þarf að vinna svo mikið heimanám. Þeir eru þeirrar skoðunar 

að heimanámið eigi að fara fram í skólanum á skólatíma. Að sögn Rósu er heimanámið 

ekki eins yfirþyrmandi fyrir hana. Hún segir frá því að hún sé ekki alltaf með heimanám. 

Hún lýsir því að systir hennar sé í skóla þar sem nemendur vinni heimanámið í skólanum 

jafnóðum. Hún er sammála Eyþóri þess efnis að bæta ætti einum tíma á viku í skólanum 

þar sem nemendum gæfist tækifæri á að vinna upp heimanámið, en það ætti ekki að 

vera skylda heldur val hvers nemenda. Í þessu sambandi greinir Gunnar frá því að í hans 

skóla hafi verið lítið námskeið þar sem nemendur höfðu tækifæri á að vinna upp 

heimanámið sitt: 

Í 7. bekk var ég að fara á svona eftir skóla á mánudögum. Þá fór maður í [...] og þá 

voru kennarar að hjálpa með til dæmis stærðfræði eða eitthvað bara. Maður gerir 

bara 2-3 blaðsíður þar og svo átti ég að fara heim klukkan þrjú. 

Gunnar greinir frá því að námskeiðið hafi hjálpað honum mikið en hins vegar hentaði 

tíminn honum ekki eins vel. Hann segir að hann hafi alltaf þurft að fara á mánudögum á 

námskeiðið þar sem foreldrar hans hefðu skráð hann. Námskeiðið er alltaf eftir 

skólatíma en hann greinir frá því að hann vilji alltaf fara beint heim eftir skóla og því sé 

þetta námskeið ekki á hentugum tíma að hans mati.  
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5.3 Upplifun af þátttöku í rannsókninni 

Leitað var eftir upplifun viðmælenda af þátttöku í rannsókninni og greina má á svörum 

þeirra að þau hafi verið misvel upplýst um þátttökuna. Þrír viðmælendur greina frá því 

að þeir hafi ekki haft neina vitneskju um þátttöku sína heldur hafi þeir áttað sig á því 

þegar þeir komu á staðinn. Gunnar segir frá því að móðir hans hafi látið hann vita stuttu 

áður:  

Ég spurði bara mömmu mína hvað þetta var og mér fannst ég heyra að tala um 

glæruna og svo heyrði ég að við vorum að fara í þarna Háskólann og spurði aftur og 

hún sagði bara viðtal um skólann. 

Tveir viðmælendur segjast ekki muna eftir því hvort þeir hafi raunverulega verið spurðir 

um þátttöku sína. Þá segir Einar frá því að hann hafi spurt móður sína í bílnum á leiðinni 

hvert þau væru að fara:  

[...] hún sagði að við værum að fara eitthvað og ég spurði hvert og hún sagði 

hingað.  

Þrátt fyrir að nokkrir viðmælendur hafi ekki verið upplýstir um þátttöku sína mátti 

greina ánægju hjá öllum viðmælendum. Frásögn allra viðmælanda benda til þess að þeir 

hafi verið glaðir að fá tækifæri á þátttöku og að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. 

Sigrún og Vala lýsa því báðar að þeim hafi fundist skemmtilegt og spennandi að fá 

tækifæri á að taka þátt. Vala greinir frá því að henni hafi fundist gott að getað sagt frá 

öllu því sem hana hefur langað til þess að segja lengi. Kári lýsir ánægju sinni á þátttöku á 

þennan hátt:    

Þetta er í fyrsta skipti sem talað er við mig. Vá við erum fræg, þetta er í fyrsta skipti. 

Út frá frásögnum viðmælenda leið þeim vel á meðan viðtalið stóð yfir. Nokkrir 

viðmælendur veltu því fyrir sér hvort ekki væri hægt að hittast aftur og ræða saman þar 

sem þeim hafi þótt verkefnið spennandi og áhugavert. Vala greinir frá þátttöku sinni á 

þennan veg: 

Getum við hist aftur, plís. Bara við sem eru hér, ég vil ekki að við skiptum, mér 

finnst þetta svo gott. 

Kári lýsir þátttöku sinni í rannsókninni sem áhugaverðri þar sem hann greinir frá því að 

hann hafi aldrei áður fengið tækifæri á þátttöku. Það er ósk Kára að þessar niðurstöður 
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verði til þess að hann fái meiri og betri stuðning í skólanum sínum, en orð hans bera 

þess merki: 

Munum við þá kannski fá það, meiri hjálp? 
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6 Umræða 

Í þessum kafla verða dregnar ályktanir út frá niðurstöðum rannsóknarinnar með tilliti til 

rannsóknarspurninga. Niðurstöðurnar verða teknar saman í eina heild og settar í 

samhengi við fræðileganbakgrunn rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar byggja á upplifun 

þrettán grunnskólabarna með námserfiðleika af stuðningi og þátttöku í skólastarfi. Þar 

sem um er að ræða lítinn hóp barna verður ekki hægt að alhæfa niðurstöður þessarar 

rannsóknar yfir á upplifun annarra barna með námserfiðleika. Þessar niðurstöður gefa 

samt sem áður innsýn inn í hugarheim barna þar sem sjónarmið þeirra koma fram. 

Kaflanum verður skipt í tvo hluta. Í fyrsta hluta verður leitast við að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í upphafi, þær voru: 

1. Hver er reynsla barna af því að koma að ákvarðanatöku um sérstakan 

stuðning innan skólakerfisins?  

2. Hvers konar stuðningur skilar árangri að þeirra mati?  

Í seinni hlutanum verður fjallað um upplifun barnanna á þátttöku í rannsókninni til 

að sýna fram á mikilvægi þess að sjónarmið barna komi fram þegar málefni þeirra eru 

tekin til greina. 

6.1 Ákvörðun, stuðningur og þátttaka barna í skólastarfi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ekki hafi verið leitast eftir sjónarmiðum 

barnanna þegar ákvarðanir voru teknar um sérstakan stuðning í skólakerfinu. Fram kom 

að það hafi verið í höndum foreldra eða kennara að ákvarða hvers eðlis stuðningurinn 

ætti að vera en samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans er það réttur barna að láta í ljós 

skoðanir sínar þegar ákvarðanir eru teknar í skólastarfi (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Viðhorf barnanna leiða í ljós að þau hafi 

ekki haft raunverulega þekkingu á þátttökurétt sínum en öll börn eiga rétt á að vera 

upplýst um réttindi sín og skyldur (Hrefna Friðriksdóttir, 1997). Í því sambandi benda 

niðurstöðurnar til þess að ef leitast hefði verið eftir sjónarmiðum barna hefðu nokkur 

börn viljað koma sínum væntingum til stuðnings á framfæri. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar samræmast niðurstöðum annarra rannsókna þar sem börn greina frá 
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mikilvægi þess að tekið sé mark á sjónarmiðum þeirra þegar velferð þeirra er tekin til 

greina (Graham og Fitzgerald, 2010b).  

Niðurstöðurnar sýna að flest börn hafa sterk sjónarmið fram á að færa um velferð 

sína í skólastarfi. Viðhorf barna til þátttöku innan skólans benda einnig til þess að þau 

hafi ekki verið höfð með í ráðum þegar ákvarðanir voru teknar um hvar stuðningurinn 

færi fram í skólanum. Þetta er á skjön við hugmyndir bernskufræða um mikilvægi þess 

að börn séu höfð með þegar ákvarðanir eru teknar um velferð þeirra þar sem börn eru 

virkir þátttakendur í mótun samfélagsins (Qvortrup, 1991). Þá leiddu niðurstöðurnar það 

einnig í ljós að ekki er leitast eftir sjónarmiðum viðmælenda þegar ákvörðun var tekin 

um fjölda nemenda hverju sinni í sérkennslustofunni. Þær niðurstöður endurspegla ekki 

fyrri þekking um sjónarhorn bernskufræða þar sem litið er á börn sem getumikla 

einstaklinga með gild sjónarmið fram á að færa (James og Prout, 1997; Matthews, 

2007).   

Frásagnir barnanna bendir einnig til þess að þau hafi verið illa upplýst um framgang 

sinna mála þar sem þau voru alla jafna sótt inn í kennslustofu án sinnar vitundar en 

samkvæmt samráðsrétti er ekki hægt að álykta hvað er barni fyrir bestu nema að þau 

séu höfð með í þeim ákvörðunum (Barnalög nr. 76/2003; Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Upplifun barnanna var mismunandi en flest 

börnin greindu frá því að þeim hafi brugðið þegar kennarinn kom og sótti þau inn í 

kennslustofuna eða þegar þeim var sagt að fara í sérkennslustofu í skólanum. Fram kom 

í niðurstöðum rannsóknarinnar að nokkur börn hafi verið upplýst af foreldrum sínum 

um eðli stuðnings en voru ekki betur upplýst hvernig því yrði háttað innan skólans. 

Niðurstöðurnar endurspegla niðurstöður úr öðrum rannsóknum þar sem börn greina frá 

því að þeim finnist mikilvægt að fá tækifæri á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri 

og vera upplýst um framgang mála er varðar þau sjálf (Vis, 2007).  

Þrátt fyrir fyrstu viðbrögð barnanna lýstu öll börn ánægju sinni af því að fá aukinn 

stuðning í sérkennslustofu en niðurstöðurnar sýna fram á jákvæð áhrif þess. Börnin 

greina frá því að það sé auðvelt að missa einbeitingu inni í kennslustofu þar sem mikill 

hávaði getur skapast en börn með námserfiðleika þurfa í flestum tilvikum aukinn 

stuðning, sem getur bæði verið í kennslustofu eða í sérkennslustofu (Brownell, Smith, 

Crockett og Griffin, 2012). Niðurstöðurnar benda til þess að börnin eigi auðveldara með 

að halda einbeitingu þegar þau eru í fámennari hópi nemenda. Greina má út frá 
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viðhorfum flestra barnanna að þegar þau fara í sérkennslustofu tengist þau kennaranum 

sínum betur og upplifi meiri og betri athygli frá honum. Börnum hentar ólíkar 

vinnuaðferðir í námi og til þess að stuðla að árangri barna er mikilvægt að kennarar 

notist við fjölbreyttar vinnuaðferðir (Burchars og Swerdzewski, 2009). Þessar 

niðurstöður samræmast ekki markmiðum um stefnu um skóla án aðgreiningar en þar er 

ætlast til að allir nemendur skólans séu í sömu kennslustofunni.  

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að skortur á stuðningi í skóla hafi áhrif á líðan 

barna. Það má sjá að aukinn stuðningur hefur mikið gildi fyrir þau, bæði námslega sem 

og félagslega. Fram kom að nokkur börn upplifðu sig ekki fá þá aðstoð sem þau telja sig 

þurfa sem veldur þeim frekari erfiðleikum. Þau börn greina frá því að stuðningurinn 

þurfi að vera í meiri mæli þar sem þau eigi í erfiðleikum með að einbeita sér og ná 

tökum á námsefninu. Mikilvægt er að greina og meta þá þætti sem geta haft áhrif á 

almenna líðan nemenda þar sem stuðningur, líðan og tengslanet kennara og nemenda 

skiptir gríðarlega miklu máli þegar kemur að velferð barna í námi (McLaughlin og Clarke, 

2010). 

Í ljósi þessara niðurstaðna má velta því fyrir sér hvort of margir nemendur séu í bekk 

eða hvort álag á kennurum sé það mikið að þeir nái ekki að sinna sérþörfum nemenda í 

grunnskólum en fram kom í niðurstöðum að of fáir kennarar séu helsta ástæða þess. 

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að börnin upplifðu kennara inni í kennslustofu hafa 

lítinn tíma til þess að aðstoða þau þar sem um væri að ræða marga nemendur sem þurfi 

á aðstoð hans að halda. Líðan nemenda í skóla er undirstaða góðs árangurs og því er 

mikilvægt að meta og greina þá þætti sem áhrif hafa á námsferil og almenna líðan barna 

í skóla (McLaughlin og Clarke, 2010). 

6.1.1 Þátttaka barna í rannsókninni 

Greina má almenna ánægju barnanna á þátttöku sinni í þessari rannsókn. Börnin fengu 

öll tækifæri á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri hvað varðar skólann en með því 

að gefa börnum kost á því að láta í ljós skoðanir sínar og á þau sé hlustað er 

samfélagsleg staða þeirra virt. Á þann hátt er litið á börn sem virka og ábyrga 

þátttakendur í samfélaginu þar sem sjónarmið þeirra eru höfð að leiðarljósi og réttindi 

þeirra viðurkennd (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013). Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á að nokkur börn voru illa upplýst um 
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þátttöku sína í rannsókninni sem fer saman við aðrar niðurstöður rannsókna þar sem 

börn greina frá því að hafa ekki verið upplýst um þátttöku sína í rannsóknum (Gramham 

og Fitzgerald, 2010b). 

Niðurstöðurnar benda á mikilvægi þess að rödd barna fái hljómgrunn í skólastarfi 

þar sem börn hafa getu og hæfni til að greina frá skoðunum sínum. Það sýnir fram á 

mikilvægi þess að börn séu höfð með þegar ákvarðanir eru teknar í skólastarfi. Til þess 

þarf að vinna eftir líkaninu um barnamiðaða nálgun þar sem börnin vinna í samvinnu við 

foreldra og skólayfirvöld í að meta vandann og skipuleggja þá þjónustu sem velferð 

þeirra í skólastarfi krefst. Sýnt hefur verið fram á að þegar unnið er eftir barnamiðaðri 

nálgun eykst þátttaka og virkni barna í ákvarðanatöku (Fern og Kristinsdóttir, 2011).  
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7 Lokaorð 

Í þessum kafla verður greint frá helstu veikleikum og styrkleikum rannsóknarinnar. 

Höfundur telur mikilvægt og brýnt að bregðast við þessum niðurstöðum þar sem þær 

sýna að börn hafa vilja og getu til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri í skólastarfi.  

Þegar litið er yfir allt rannsóknarferlið má greina bæði veikleika og styrkleika 

rannsóknarinnar. Tímaskortur er helsti veikleiki þessarar rannsóknar þar sem lítill tími 

gafst í rannsóknarferlið. Ef rannsóknartímabilið hefði varið lengur hefði niðurstöðurnar 

getað veitt rannsakanda tækifæri á að fá fram dýpri mynd af reynslu barna og jafnvel 

fengið fram sjónarmið fleiri barna með námserfiðleika. Einnig átti rannsakandi í 

erfiðleikum með að nálgast viðmælendur en þar sem um ung börn er að ræða þarf að 

fara í gegnum mörg hlið til að nálgast viðmælendur. Annmarkanir voru einnig fólgnar í 

stærð úrtaksins þar sem um er að ræða sjónarmið þrettán barna og því er 

alhæfingargildið takmarkað. 

Helstu styrkleikar þessarar rannsóknar eru fyrst og fremst fólgnir í tækifærinu sem 

rannsakanda hlotnaðist að fá að ræða við börn af báðum kynjum. Af frásögnum þeirra 

má draga þann lærdóm að börn hafa bæði getu og vilja til að segja frá skoðnum sínum 

þegar til þeirra er leitað. Þá er styrkleiki þessarar rannsóknar einnig fólginn í því að fá 

fram sjónarmið barna og þeirra væntinga sem þau hafa um velferð sína í skólastarfi. 

Börnin fengu tækifæri á að deila ólíkri reynslu sinni með öðrum börnum sem búa yfir 

sameiginlegri reynslu. Það er afar þýðingarmikið að fá fram raddir barna en niðurstöður 

þessarar rannsóknar bera þess einnig merki. 

Með því að fá fram sjónarmið barna er í leiðinni hægt að koma til móts við þarfir 

þeirra í skólastarfi en til þess þarf að virða þátttökurétt þeirra til ákvarðanatöku í öllum 

málefnum er varðar þau sjálf. Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að 

þátttökuréttur barna í skólastarfi er takmarkaður er það ósk höfundar að þessi rannsókn 

verði kveikjan að aukinni þátttöku barna í skólastarfi sem og öllum málefnum er varðar 

þau sjálf. Mikilvægt er að heyra og fá fram raddir barna svo hægt sé að koma til móts við 

þarfir þeirra með þjónustu sem hentar hverju og einu. Með þessum orðum er það von 

rannsakanda að rannsóknir á þátttöku barna verði teknar til greina á öllum sviðum 

samfélagsins.    
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