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Ágrip 

Íslensk menntastefna kveður á um að allir einstaklingar eigi rétt á að náms- og 

félagslegar þarfir þeirra séu uppfylltar í almenna skólakerfinu. Almennum 

skólum er því ætlað að opna dyrnar fyrir fötluðum börnum og móta samfélag 

án aðgreiningar. Hugtakið skóli án aðgreiningar felur í sér að skólar og 

kennarar veiti nemendum menntun við hæfi óháð þörfum, fötlun eða 

skerðingum.   

Skóli fyrir alla hefur verið mikið í umræðunni undanfarin ár og eru skiptar 

skoðanir um hugmyndafræðina sem og framkvæmd hennar innan íslenskra 

grunnskóla. Umræðan hefur meðal annars snúist um nemendur sem hafa 

miklar sérþarfir og hvort almennir grunnskólar geti sinnt lögboðnu hlutverki 

sínu eða hvort sérskólar henti þeim nemendum betur.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar að kanna hvaða 

ástæður liggja að baki skólavist foreldra barna sem teljast hafa miklar sérþarfir 

og hvernig þeim finnst skólinn koma til móts við þarfir barnsins og hins vegar 

að kanna hvernig kennarar nálgast þarfir barnanna og hver þekking þeirra er í 

sérskólum, sérdeildum og almennum skóla. Rannsóknarspurningarnar sem 

hafðar voru til hliðsjónar eru þrjár: Hvernig koma almennur skóli, sérdeild og 

sérskóli til móts við fjölfatlaða nemendur? Hvernig er kennsla í almennum 

bekk fyrir fjölfatlaða nemendur frábrugðin kennslu sem fram fer í sérdeild og 

sérskóla? og Hefur hinn almenni skóli úrræði til að mæta fjölfötluðum 

nemendum? 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn sem framkvæmd var veturinn 

2019. Þátttakendur í rannsókninni eru fjögur fjölfötluð börn og foreldrar þeirra 

en þau eru í almennum bekk, sérdeild og sérskóla. Einnig eru fjórir kennarar 

þessara barna þátttakendur í henni.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að öllum nemendunum líður 

vel í skólanum að mati foreldra og kennara þeirra og voru allir foreldrarnir 

sáttir við sitt val á skóla. Samskipti á milli heimila og skóla voru að sama skapi 

góð hjá öllum. Þegar kemur að kennslu nemenda má greina mun á aðferðum 

og innihaldi hennar eftir því hvort nemendur eru í sérdeild, sérskóla eða 

almennum bekk. 



 

Lykilhugtök: Skóli án aðgreiningar, sérúrræði, nemendur með miklar 

sérþarfir, skólavist. 

 



 

Abstract 

Iceland’s educational policy dictates that everyone has the right to have their 

educational and social needs met in the public school system. Public schools 

are meant to welcome special needs children and form an inclusive society. 

The concept inclusive school entails that schools and teachers offer students 

appropriate education regardless of their special needs or disabilities.  

A school for all has been a big part of public discussion for the past few 

years. The discussion has centred around students with special needs and 

whether public schools are equipped to meet their needs and if special schools 

suit them better. 

The main goal of the study is twofold. Firstly, to examine the reasons why 

parents with special needs children chose a certain school and how they feel 

that school has met their children’s needs. Secondly, to look at how the 

teachers approach the children’s special needs and what their knowledge is 

based on whether they work in a public school, a special school or a special 

needs department within a public school. The research questions are three: 

How does the public school, special school or a special needs department meet 

the needs of students with special needs or disabilities? How does the 

instruction for a special needs student in a public school differ from the 

instruction in a special school or special needs department? and does the 

public school have resources to meet the needs of special needs students? 

The research methodology was qualitative, and results were based on 

interviews that were conducted in the winter of 2019. Participants are four 

children with special needs, their parents and their teachers. The children 

receive their education in a public school, special school and a special needs 

department. 

Results show that all of the children feel good at school according to their 

parents and teachers and that the parents were satisfied with their choice of 

school. Communication between the families and schools were also good 

according to both parents and teachers. However, a distinct difference was 

between teaching methods and how they were implemented based on whether 



 

the students were in a public school, special school or a special needs 

department. 

 

Keywords: Inclusive school, special needs, children with special needs, 

choice of school. 
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1. Inngangur 

Lokaverkefni rannsakanda til B.Ed.-prófs í kennarafræðum við Háskólann á 

Akureyri var lítil rannsókn sem ber titilinn Skólaval fyrir fatlað barn: Sérdeild 

eða almennur skóli þar sem markmiðið var að kanna hvort munur væri á 

þjónustu í sérdeild eða skóla án aðgreiningar út frá fjölfötluðum nemendum 

með svipaðar þarfir. Rannsakanda lék forvitni á að vita hvaða sjónarmið liggja 

að baki ákvörðun foreldra um skólavist fyrir fatlað barn þeirra. Rannsakandi 

tók viðtöl við foreldra tveggja barna þar sem annað barnið var í sérdeild og hitt 

í almennum skóla. Helstu niðurstöður voru þær að börnin fengu svipaða 

þjónustu í skólunum en helsti ókosturinn við almenna skólann var skortur á 

tækjabúnaði og faglegri þekkingu. Rannsakanda langaði að skoða þetta efni 

frekar í lokaverkefni sínu í M.Ed. náminu og gera ítarlegri rannsókn.  

Ástæða þess að rannsakandi valdi þetta efni er sú að hann telur sig hafa 

góða þekkingu á efninu bæði persónulega og faglega þar sem rannsakandi 

sjálfur á fatlað barn sem er í sérdeild í grunnskóla. Áður en barnið hóf 

skólagöngu sína kynnti rannsakandi sér vandlega þá skóla sem voru í hverfinu 

en taldi sérdeild vænlegri kost fyrir sitt barn, m.a. vegna þess að í sérdeildinni 

vinnur sérmenntað fólk sem hefur mikla reynslu af því að vinna með fötluðum 

einstaklingum. Einnig er sérdeildin vel búin öllum þeim hjálpartækjum sem 

þarf til að aðstoða fatlaða einstaklinga við allar athafnir daglegs lífs. 

Rannsakanda lék forvitni á að vita hvaða ástæður liggja að baki ákvörðun 

foreldra þegar kemur að vali á skóla fyrir fjölfötluð börn þeirra. Rannsakanda 

er þó skylt að taka fram að hann telur að sérdeild sé betri kostur fyrir hans barn 

en hins vegar er ljóst að börn eru misjöfn eins og þau eru mörg og því getur 

almennur skóli hentað betur fyrir önnur fötluð börn. 

Rannsóknin er eigindleg þar sem fylgst var með kennslu fjögurra 

fjölfatlaðra nemenda, tekin viðtöl við foreldra þeirra og kennara. Markmiðið 

með vettvangsathugunum var að rannsaka hvort kennsla í almennum bekk sé 

frábrugðin þeirri kennslu sem fram fer í sérdeild og sérskóla. Markmiðið með 

viðtölunum var að greina ástæðu fyrir vali foreldranna á skóla og hvernig þeir 

telja að skólinn komi til móts við þarfir barna sinna. Einnig lék rannsakanda 
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forvitni á að skilja hvernig menntun og þekking kennara nýtist til að takast á 

við menntun fjölfatlaðra nemenda.  

Unnið er út frá þremur rannsóknarspurningum: 

• Hvernig koma almennur skóli, sérdeild og sérskóli til móts við 

fjölfatlaða nemendur?  

• Hvernig er kennsla í almennum bekk fyrir fjölfatlaða nemendur 

frábrugðin kennslu sem fram fer í sérdeild og sérskóla?  

• Hefur hinn almenni skóli úrræði til að mæta fjölfötluðum nemendum? 

Rannsakandi skilgreinir eftirfarandi hugtök sem hér segir: 

• Skóli án aðgreiningar er grunnskóli í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda. 

• Fjölfatlaður þótti mér henta best til að skilgreina nemendurnar sem 

fjallað er um í þessari rannsókn. Hugtakið nær ágætlega yfir þeirra 

fötlun en þau eru mikið fötluð og með skerta getu á mörgum 

sviðum.  

• Úrræði er notað um þá kennslu, kennslubúnað og þau hjálpartæki 

sem í boði er fyrir fjölfatlaða nemendur innan skólanna.  

• Þjónusta er notað yfir það hvernig komið er til móts við nemendur 

þegar kemur að umönnun, sérstökum þörfum og sveigjanleika í 

námi og vegna fötlunar og úthalds nemendanna. 

• Skólavistun er átt við stað þar sem nemendur fara á eftir skóla og 

eru þar fram eftir degi.  

• Hugtakið umsjónarmaður vísar til einstaklings sem hefur umsjón 

yfir nemanda en sinnir þó ekki kennslu hans nema að litlu leyti.  

• Umsjónarkennari er notað yfir kennara sem hefur umsjón með 

nemanda og sinnir og skipuleggur kennslu hans. Hann ber ábyrgð 

á nemandanum umfram aðra og sér um að halda utan um öll hans 

mál. 

Ritgerðinni er skipt upp í átta meginkafla. Á eftir inngangi er greint frá 

lögum um grunnskóla, reglugerðum um nemendur með sérþarfir og að lokum 

er fjallað um aðalnámskrá og ýmis ákvæði sem skólum ber að starfa eftir. Í 

þriðja kafla sem fjallar um menntun fatlaðra einstaklinga á Íslandi, er farið yfir 

ólíkan skilning á fötlun. Þar á eftir er fjallað um skólagöngu fatlaðra og hún 

skoðuð út frá réttindum þeirra og stöðu. Í fjórða kafla er hugtakinu skóli án 

aðgreiningar gerð skil, þar á eftir er umfjöllun um menntun kennara í skóla án 

aðgreiningar og fjallað um sérúrræði og stuðning sem í boði er. Í fimmta kafla 

er farið yfir samskipti foreldra og skóla og mikilvægi góðra samskipta. Þar á 
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eftir er fjallað um ábyrgð foreldra fatlaðra barna og í lok kaflans er svo farið 

yfir félagsleg tengsl fatlaðra barna. Í sjötta kafla er ýmsum þáttum 

ritgerðarinnar gerð skil þar sem sagt er frá rannsóknaraðferðum, þátttakendum, 

gagnaöflun og úrvinnslu. Einnig er siðferðilegum álitamálum auk réttmætis og 

áreiðanleika rannsóknarinnar gerð skil. Í sjöunda kafla er gerð grein fyrir 

niðurstöðum rannsóknarinnar og í síðasta kaflanum sem er umræður, eru 

niðurstöðurnar túlkaðar og mátaðar við fræðin í þeim tilgangi að svara 

rannsóknarspurningum. 
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2. Lög, reglugerðir og aðalnámskrá 

Menntun hefur oft verið talin sjálfsagður hlutur en það á ekki við alla. Árið 

1907 voru fræðslulög (nr. 59/1907) sett á Íslandi en samkvæmt þeim skyldu 

öll börn á aldrinum tíu til fjórtán ára sækja skóla. Börn á aldrinum sjö til tíu ára 

áttu að læra að lesa á ábyrgð foreldra. Lögin náðu þó ekki til barna með 

hamlanir í námi þar sem ætlast var til að þau væru orðin læs og skrifandi áður 

en þau byrjuðu í skóla.  

Ísland er eitt af þeim ríkjum sem eiga aðild að samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (1. grein/2009). Markmið samningsins er að 

stuðla að því að fatlað fólk njóti allra mannréttinda og mannfrelsis á við aðra. 

Samkvæmt samningnum eru þeir fatlaðir sem teljast með líkamlega, andlega 

eða vitsmunalega skerðingu. Einnig þeir sem hafa skerta skynjun og búa við 

ýmiskonar hindranir sem koma í veg fyrir að þeir geti tekið fullan og virkan 

þátt í samfélagsþjónustu. Samkvæmt félagslegum skilningi á fötlun eru það 

ýmiskonar hindranir í umhverfinu sem gera einstaklinginn fatlaðan og því er 

mikilvægt að leggja áherslu á hindranirnar en ekki það sem hrjáir 

einstaklinginn (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 4). 

Í 7. og 9. grein samningsins kemur fram að fötluð börn eiga að fá notið 

fullra mannréttinda og mannfrelsis á við önnur börn og að gera eigi ráðstafanir 

sem tryggja fötluðum aðgang, til jafns við aðra, að samgöngum, upplýsingum, 

samskiptum og hinu efnislega umhverfi (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 2009). Aðildarríkin eiga að skuldbinda sig til að gera 

viðeigandi ráðstafanir á sviði lagasetningar til að tryggja að lög, reglur, 

starfshættir og venjur samræmist þeim réttindum sem eru viðurkennd í 

samningnum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 4. 

grein, 2009). 
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2.1 Lög um grunnskóla 

Grunnskólar eru samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) þeir skólar 

sem bjóða upp á nám á grunnskólastigi og eru þeir á vegum sveitarfélaga sem 

og sjálfstætt starfandi. Í 2. grein laganna (nr. 91/2008) kemur fram að hlutverk 

grunnskóla, í samvinnu við heimilin, sé að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda sem og auka þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Þar skuli ríkja 

virðing fyrir manngildi og jafnrétti auk þess sem leitast er við að koma til móts 

við ólíkar þarfir nemenda með það að leiðarljósi að huga að þroska, menntun 

og velferð hvers einstaklings. Til að tryggja nemendum sem besta skólagöngu, 

öryggi og almenna velferð er mikilvægt að gott samstarf sé á milli heimilis og 

skóla. Í 3. grein laganna (nr. 91/2008) kemur fram að foreldrar gæti hagsmuna 

barna sinna á skólaskyldualdri en sá aldur er að jafnaði frá 6–16 ára.  

Í 5. grein laganna (nr. 91/2008) er talað um rekstur grunnskólanna en hann 

er á kostnað og ábyrgð sveitarfélaga og inni í þeirri ábyrgð felst m.a. að huga 

að þróun einstakra skóla, búnaði, húsnæði og sérúrræðum. En réttur nemenda 

samkvæmt 13. grein (nr. 91/2008) er að þeir eigi rétt á viðeigandi kennslu í 

húsnæði sem mætir þörfum þeirra sem og almennri vellíðan. Grunnskóli er 

vinnustaður nemenda og því þurfa nemendur að finna til öryggis svo þeir fái 

notið hæfileika sinna. Nemendur með sérþarfir eru ekki undanskildir þessum 

lögum og kemur fram í 17. grein laganna (nr. 91/2008) að í almennum 

grunnskóla eigi þeir rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra auk þess 

sem þeir eigi rétt á sérstökum stuðningi í námi út frá þeim þörfum sem metnar 

eru hjá hverjum og einum. Telji sérfræðingar, skólastjórar, kennarar eða 

foreldrar að almennur skóli geti ekki komið til móts við þarfir einstaklingsins 

eru sérúrræði innan skóla eða sérskólar í boði. Þrátt fyrir að lögin telji upp 

sérfræðinga, skólastjóra og kennara þegar kemur að skólavist, eru það foreldrar 

sem taka ákvörðun um skólaist barnsins.  

Samkvæmt 40. grein grunnskólalaganna (nr. 91/2008) eiga sveitarfélög að 

tryggja það að veita skólum skólaþjónustu. Í skólaþjónustu felst annars vegar 

stuðningur við nemendur og fjölskyldur og hins vegar stuðningur sem snýr að 

starfsemi skólans sem og starfsfólki hans. Þegar kemur að nemendum með 

langvinn veikindi og sérþarfir skulu sveitarfélög vera í samstarfi við félags- og 

heilbrigðisþjónustu. Einnig skulu þau vera í samstarfi við aðila sem annast 

sérhæfð úrræði á sviði greiningar- og meðferðarúrræða á vegum ríkisins. 
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Þegar kemur að sérúrræðum innan grunnskóla kemur fram í 42. grein (nr. 

91/2008) að sveitarfélög geti komið á fót sérúrræðum innan skóla eða stofnað 

sérskóla. Þessi sérúrræði eru í boði þegar almennt nám og kennsluhættir koma 

ekki til móts við þarfir né hag nemenda. Sérúrræði sem slík eiga að veita 

nemendum umhverfi sem er aðlagað að þörfum þeirra svo komið sé til móts 

við þarfir og nám þeirra. Þar sem einstaklingar eru misjafnir eins og þeir eru 

margir er mikilvægt að slík úrræði séu í boði fyrir nemendur með sérþarfir. 

2.2 Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla 

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

nemenda með sérþarfir sem þurfa sérstakan stuðning í námi í samræmi við 

sérþarfir. Skilgreiningar á merkingu orða í reglugerðinni eru í 2. grein (nr. 

585/2010). Þar segir að þeir nemendur sem teljast með sérþarfir séu þeir sem 

eiga erfitt með nám vegna fötlunar, félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika 

og/eða sértækra námsörðugleika. Þeir nemendur sem falla undir þann hóp eru 

þeir sem eru langveikir, með þroskahömlun, leshömlun, geðraskanir og aðrir 

þeir sem glíma við heilsutengdar sérþarfir. Skóli án aðgreiningar er 

skilgreindur sem grunnskóli í heimabyggð þar sem komið er til móts við náms- 

og félagslegar þarfir nemenda með lýðræði, manngildi og félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi. Með sérúrræði er átt við sérdeild innan grunnskóla, sérskóla þar 

sem úrræði eru til að uppfylla þarfir nemenda sem og sjúkrakennslu sem veitir 

nemendum kennslu sé þörf á því. Samkvæmt reglugerðinni (nr. 585/2010) eru 

sérkennarar þeir sem hafa sérmenntun til að veita sérstakan stuðning í námi og 

veita umsjónarkennurum sem og öðrum kennurum ráðgjöf. Fagaðilar, aðrir en 

sérkennarar, eru þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjafar auk þeirra sem starfa 

við sérfræðiþjónustu skóla og sérfræðistofnanir. Með fræðsluyfirvöldum er 

svo átt við mennta- og menningarmálaráðuneyti, sveitarstjórnir, 

skólaskrifstofur og skólastjóra. Í reglugerðinni (nr. 585/2010) eru foreldrar 

skilgreindir sem þeir einstaklingar sem fara með forsjá barns samkvæmt 

barnalögum.  

Í 3. grein reglugerðarinnar er komið inn á markmið hennar og þar segir að 

nemendur eigi að fá jöfn tækifæri til náms og til virkrar þátttöku á eigin 

forsendum í skóla án aðgreiningar. Þeir eigi að fá fjölbreytt nám í hvetjandi 

námsumhverfi þar sem tekið er mið af þörfum þeirra og styrkleika svo þeir geti 
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þroskað persónuleika sinn, líkamlega og andlega getu, sköpunargáfu og 

hæfileika. Áhersla er á að nemendur eiga að hafa jöfn tækifæri á við aðra.  

Komið er inn á skyldur sveitarfélaganna og réttindi nemenda í 4. grein en 

þar kemur fram að sveitarfélögum er skylt að sjá til þess að nemendur með 

sérþarfir fái þann stuðning sem þeir þurfa í samræmi við metnar sérþarfir. 

Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir 

þeirra, að öll þau gögn sem þeir þurfa séu til staðar svo hægt sé að stuðla að 

sem bestri menntun, félagsþroska og sjálfstyrkingu nemenda. Til að ná þessu 

fram kemur fram í 8. grein að ætlast sé til þess að stuðningur nemenda felist í 

margbreytilegum og sveigjanlegum kennsluháttum og námsumhverfi þar sem 

þörfum þeirra er mætt án aðgreiningar. Sá stuðningur sem talað er um er t.d. 

breyting á námsmarkmiðum aðalnámskrár grunnskóla, kennsluaðferðum 

og/eða námsaðferðum. Stuðningurinn fer eftir þörfum nemenda og er 

skipulagður út frá einstaklingsnámskrá en reglulega skal hann endurskoðaður 

í samráði við foreldra. Stuðningurinn skal fara fram innan skóla án 

aðgreiningar nema við sérstakar aðstæður, eins og dvöl barns á 

heilbrigðisstofnun eða úrræði á vegum barnaverndaryfirvalda. Við slík úrræði 

skal meta hvernig stuðningi verði háttað. Þeir sem skulu sinna stuðningi við 

nemendur með sérþarfir eru umsjónarkennari, sérkennari eða annar kennari 

eða aðili sem skólastjóri hefur ráðið með samþykki sveitarfélaga til að sinna 

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

Við upphaf grunnskólagöngu eiga persónuupplýsingar sem og 

greiningargögn um barnið að liggja fyrir þar sem þau eru nauðsynleg gögn fyrir 

velferð og aðlögun barnsins í skólanum. Grunnskólar skulu gera 

móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir þar sem gerð er grein fyrir 

skipulagi kennslunnar, aðstöðu, aðbúnaði, skipulagi einstaklingsnámskrár, 

kennsluháttum, notkun hjálpartækja, námsmati, hlutverki þeirra aðila sem 

koma að nemandanum og samstarfi milli heimilis og skóla (Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010).  

Sérskólar eða sérúrræði innan grunnskóla skulu fylgja markmiðum 

aðalnámskrár grunnskólanna þar sem kveðið er á um að skólar setji sér 

skólanámskrá og starfsáætlun og skilgreini hvaða þættir hafa verið aðlagaðir 

að þörfum nemenda með sérþarfir. Þegar líða fer að lokum grunnskóla hjá 

nemanda með sérþarfir skulu kennarar ásamt öðrum fagaðilum, nemandanum 

sem og foreldrum hans, undirbúa einstaklingsbundna tilfærsluáætlun í 

framhaldsskóla. Undirbúningur sem slíkur skal hefjast í 9. bekk þar sem 
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upplýsingar um skólagöngu nemandans, stöðu hans, áform auk frekari 

upplýsinga um frekara nám og þátttöku í atvinnulífi skulu koma fram. Með 

þeim reglum sem settar hafa verið um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 

ættu engir óþarfa árekstrar að verða í skólasamfélaginu fyrir barn með sérþarfir 

og foreldra þess (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 

585/2010). 

2.3 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá byggir á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og er ætluð 

skólastjórnendum, kennurum sem og öðru starfsfólki innan skólakerfisins. 

Aðalnámskrá er einskonar viðmiðunarrammi fyrir skólastarfið og er í raun 

samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál því hún veitir nemendum, 

foreldrum þeirra, almenningi, félagasamtökum, aðilum atvinnulífsins og 

opinberum stofnunum, upplýsingar um starfsemi og tilgang skóla. 

Aðalnámskrá er ein af lykilforsendum þess að mennta- og 

menningarmálaráðuneytið geti fylgt lögboðnu hlutverki sínu við að sjá um 

eftirlit og yfirstjórn með framkvæmd og gæðum skólastarfs. Hlutverk 

aðalnámskrár er margþætt en henni er meðal annars ætlað að tryggja 

nemendum, í samræmi við gildandi lög og menntastefnu, bestu aðstæður til 

náms. Þá á hún einnig að tryggja samræmi og samhæfingu innan skólastarfsins 

og þar með er hún helsta stjórntæki fræðsluyfirvalda um sameiginlega 

menntastefnu í landinu (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11). 

Í aðalnámskrá er að finna upplýsingar fyrir kennara, nemendur og foreldra 

þeirra um þá menntun sem börn og ungmenni eiga að fá á hverju skólastigi. Þá 

er einnig komið inn á hlutverk skóla sem menntastofnana og er þar lögð áhersla 

á heildstæða menntastefnu og að skýr skil séu á milli skólastiga. Á hverju 

skólastigi eiga að vera fjölbreyttir starfshættir og viðfangsefni svo að hægt sé 

að koma til móts við ólíkar námsþarfir einstaklinga og stuðla þannig að alhliða 

þroska, menntun og velferð hvers og eins nemanda. Hlutverk skólanna sé að 

stuðla að almennri menntun þegna þessa lands. Starfshættir skóla eigi að 

mótast af jafnrétti, umburðarlyndi, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð (mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 12–13). 

Í aðalnámskrá (2011, bls. 43) er komið inn á nám og kennslu þar sem 

dregnar eru fram megináherslur þess að nemendur nái sem bestum árangri út 

frá eigin forsendum. Þar kemur meðal annars fram að nemendur eigi að fá jöfn 
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tækifæri til náms; óháð fötlun, kyni, stétt, kynhneigð, trúarbrögðum, heilsufari 

eða hverjar sem ástæðurnar eru. Þá er einnig fjallað um skóla án aðgreiningar 

en það er hugtak þar sem átt er við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 

þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda. 

Aðalnámskrá kveður á um að allir nemendur eigi rétt á að stunda skyldunám í 

almennum grunnskóla án aðgreiningar þar sem virðing og réttur er fyrir öllum 

nemendum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43).  

Menntun án aðgreiningar hefur það markmið að bjóða upp á góða menntun 

fyrir alla þar sem lögð er áhersla á að útrýma aðgreiningu og mismunun í 

skólum. Nemendur í grunnskólum eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir sem 

og einnig þarfir þeirra. Í skóla án aðgreiningar á að ríkja fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og vinnubrögðum og bera kennarar ábyrgð á því að velja 

árangursríkustu leiðirnar til að ná sem bestum árangri hverju sinni. Við val á 

kennsluaðferðum og vinnubrögðum þarf að taka tillit til aldurs, þroska og getu 

nemenda. Vel skipulögð kennsla sem tekur tillit til ólíkra þarfa og stöðu 

einstakra nemenda eykur líkurnar á betri árangri. Með góðri kennslu á 

nemandinn að geta tileinkað sér jákvætt viðhorf, þekkingu og leikni til að ná 

þeirri hæfni sem stefnt er að. Því er mikilvægt að skólarnir styðji við námshvöt 

nemenda, vinnuanda og námsgleði þeirra (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 13, 43 og 48).  

Í aðalnámskrá er lögð áhersla á að menntun sé ævilangt ferli sem á sér stað 

víðar en í skólum. Gott samstarf milli heimila og skóla er mjög  mikilvægt fyrir 

velferð barna og farsæla námsframvindu þeirra. Foreldrar eiga að gæta 

hagsmuna barna sinna, veita skólanum upplýsingar um barnið og eiga gott 

samstarf við hann. Einnig eiga foreldrar að taka virkan þátt í námi barna sinna, 

styðja við skólagöngu þeirra og taka þátt í foreldrastarfi. Virk þátttaka og 

hlutdeild foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess að þeir geti axlað 

ábyrgð á góðu uppeldi og menntun þeirra (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 45). 
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3. Menntun fatlaðra einstaklinga á Íslandi 

Í þessum kafla er fjallað um hugtakið fötlun og skilgreiningar sem fræðimenn 

hafa mótað um hugtakið. Rætt er um skólagöngu fatlaðra nemenda og þá 

mismunun sem fatlaðir hafa þurft að lifa við. Einnig verða rakin skólamál 

fatlaðra einstaklinga á Íslandi frá því að þeir fengu hlutdeild í skólakerfinu og 

til dagsins í dag. 

3.1 Skilningur á fötlun 

Hugtakið fötlun hefur margbreytilega merkingu eftir ólíkum 

menningarsvæðum, tímaskeiðum og samfélögum. Á Íslandi varð hugtakið ekki 

opinbert heildarhugtak yfir ólíkar skerðingar fyrr en lög um málefni fatlaðra 

voru sett 1983. Það voru fyrstu heildarlög á Íslandi sem ná yfir hóp fólks með 

fjölbreyttar skerðingar, bæði líkamlegar og andlegar (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013, bls. 8). 

Hugtakið er algengt og merking þess sjálfgefin í hugum flestra þar sem vísað 

er til þess að viðkomandi sé hluti af hóp sem ekki er fær um að taka þátt í 

venjulegum athöfnum vegna fötlunar sinnar. Fötlunarfræði nútímans eru ekki 

á sama máli um að fötlun sé einstaklingsbundið vandamál heldur séu þættir í 

umhverfinu og ýmsar hindranir sem takamarka möguleika fatlaðra á að taka 

þátt í daglegum athöfnum (Rannveig Traustadóttir, 2006b, bls. 7).  

Innan fötlunarfræðanna hefur verið tekist á um það hvernig eigi að skilja 

grundvallarhugtakið fötlun. Nokkur mismunandi sjónarhorn og hugmyndir um 

fötlun hafa verið í brennidepli. Hefðbundnar hugmyndir um fötlun má rekja til 

læknavísinda og heilsufélagsfræði. Læknisfræðilega sjónarhornið er ekki 

einungis ráðandi innan heilbrigðisvísinda heldur einnig innan annarra 

fræðigreina á borð við menntunarfræði og félagsvísindi. Læknisfræðilega 

nálgunin álítur fötlun vera persónulegan harmleik í lífi manneskju þar sem 

uppspretta allra erfiðleika er skerðingin sjálf en ekki þær hindranir sem eru í 

umhverfinu. Á síðustu árum hafa læknavísindin lagt mikla áherslu á 

erfðavísindi þar sem útrýma á erfðagöllum, sigrast á sjúkdómum og 
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endurheimta eðlilega færni. Læknisfræðileg sjónarhorn voru ráðandi í hinum 

vestræna heimi mestan hluta 20. aldar og hafa litað sjálfsskilning fatlaðs fólks 

og verið ráðandi í huga almennings. Það má því segja að læknisfræðilega 

sjónarhornið leggi áherslu á að finna út hver skerðing einstaklinga er og 

hvernig eigi að lækna þá (Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 24–25; 2006b, 

bls. 24–25). 

Gagnrýni á læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun má finna frá því um 1970 

þar sem bent er á að líta þurfi til annarra þátta eins og félagslegra og 

samfélagslegra. Ekki hefur verið einn ríkjandi skilningur á fötlun á 

Norðurlöndunum en þrátt fyrir það telur norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro 

(2004, bls. 3–4) að finna megi sameiginlegan skilning á Norðurlöndunum sem 

felur í sér áhersluna á tengsl milli umhverfisins og hins fatlaða. Upp úr 1960 

komu fram hugtök á Norðurlöndunum sem eru sambærileg hugtakinu fötlun í 

íslensku máli þar sem markmiðið var að hrinda úr vegi neikvæðu hugtökunum 

um fötlun og finna yfirhugtak yfir hana. Sjaldgæft var að nota eitt hugtak yfir 

allt fatlað fólk og var því yfirleitt vísað til skerðingar hvers hóps. Í Noregi er 

hugtakið fötlun notað sem yfirhugtak yfir alla fatlaða einstaklinga líkt og á 

Íslandi. Þegar hugtakið var kynnt í Noregi var áhersla lögð á að ekki skyldi 

gera kröfur um að fatlaðir löguðu sig að samfélaginu því það væri ekki síður 

mikilvægt að aðlaga umhverfið og samfélagið að þeim. Með því að finna nýtt 

hugtak yfir fötlun var lögð áhersla á að fjarlægja samfélagslegar hindranir, 

veita fötluðum þjónustu og stuðning og laga umhverfið að þörfum hvers og 

eins (Rannveig Traustadóttir, 2006b, bls. 25–26).  

Á Íslandi er hugtakið fötlun notað sem yfirheiti yfir hópa fólks með 

mismunandi skerðingar. Gjarnan er litið svo á að skerðing og fötlun sé hið 

sama og því vantar mikið upp á fræðilega lágmarksþekkingu á þeirri orðræðu 

hér á landi. Í íslenskri umræðu er sá skilningur að skerðingin orsaki fötlunina 

en í breska félagslega líkaninu er skilningurinn sá að samfélagslegir þættir og 

hindranir eigi þátt í að orsaka fötlunina. Skilningur á fötlun skiptir máli því 

viðbrögð einstaklinga og kerfa stjórnast af því hvers eðlis skilningurinn er, 

hvort litið er svo á að fötlun sé eitthvað sem búi innra með einstaklingum sem 

þurfi að sinna eða laga, í stað þess að horfa á fötlun sem félagslega hindrun 

sem þarfnast samfélagslegra breytinga. Þegar fyrstu heildarlögin á sviði 

fötlunar voru sett á Íslandi árið 1979 áttu þau einungis við um þroskahefta en 

ekki alla fatlaða. Lögin byggðust á hugmyndafræði um jafnrétti, eðlilegt líf og 

rétt þroskaheftra til þátttöku í samfélaginu. Næstu lög sem sett voru tóku gildi 
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árið 1983 og náðu yfir allt fatlað fólk. Lögin nefndust lög um málefni fatlaðra 

og var hugtakið fatlaður notað sem yfirheiti yfir alla þá sem eru líkamlega eða 

andlega hamlaðir. Litið er svo á að líkamlegu og andlegu hamlanirnar leiði af 

sér fötlunina (Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 37–40). Í lögum um málefni 

fatlaðra frá 1992 (nr. 59/1992) er að finna nýja skilgreiningu á fötlun. Í 

lögunum eru fatlaðir, líkt og í fyrri lögum, þeir sem eru líkamlega og andlega 

fatlaðir. Einnig kemur fram að fatlaðir geti verið þeir sem hafa orðið fyrir slysi 

eða eru langveikir. Í nýjustu lögunum um málefni fatlaðra (nr. 38/2018) er 

skilgreining á fötlun sú að hún sé afleiðing skerðinga og hindrana af ýmsum 

toga sem verða vegna samspils umhverfis og fólks með skerðingar. 

Hindranirnar koma í veg fyrir samfélagsþátttöku til jafns við aðra og er því 

einstaklingum mismunað vegna líkamlegrar, geðrænnar eða vitsmunalegrar 

skerðingar. 

3.2 Menntun fatlaðra einstaklinga á Íslandi 

Á Íslandi hafa fáir hópar búið við jafn neikvæð viðhorf og samfélagslega 

einangrun og einstaklingar með þroskahömlun. Algengt var að útiloka þá frá 

samfélagsþátttöku og sú þjónusta sem í boði var hér á landi fram á áttunda 

áratug 20. aldar fólst í sérstakri þjónustu á stofnunum sem voru úr alfaraleið 

og átti sú þjónusta bæði við börn og fullorðna (Guðrún Valgerður Stefánsdóttir, 

2010, bls. 14). 

Árið 1907 voru sett lög um almenna skólaskyldu fyrir börn tíu til fjórtán 

ára að fötluðum undanskildum. Það var ekki fyrr en með fræðslulögunum 1946 

að gert var ráð fyrir þjónustu við börn sem áttu erfitt með nám. Menntun var 

lögboðin fyrir öll börn þó svo að grunnskólar væru ekki skyldugir til að sjá um 

menntun fyrir alla. Þau börn sem ekki voru talin eiga erindi í almenna skóla 

voru þau sem ekki voru talin hafa hæfileika, spilltu góðri reglu og þau sem 

höfðu ekki heilsu eða önnur líkamleg skilyrði eins og segir í lögunum. Með 

lögunum um fræðslu barna frá 1936 og 1946 áttu þau börn sem ekki fengu vist 

í almennum skóla að fá fræðslu og uppeldi við hæfi á stofnun eða í vist í skóla 

(Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 15; Guðrún Valgerður 

Stefánsdóttir, 2010, bls. 16). 

Erfitt getur verið að rekja skólagöngu barna sem þurftu á sérúrræðum að 

halda þar sem flokkun frávika hefur breyst í tímans rás. Einnig var skólaganga 

þeirra samofin stofnunum sem ekki voru starfræktar sem skólastofnanir (Jón 
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Torfi Jónasson, 2008, bls. 272). Dagheimilið Lyngás í Reykjavík var stofnað 

árið 1961 og átti að létta undir með foreldrum sem voru heima með 

þroskahömluð börn sín og fengu ekki inni á öðrum dagheimilum eða 

grunnskólum. Lyngás átti að veita þeim bæði kennslu og þjálfun. 

Tjaldanesheimilið í Mosfellssveit tók til starfa árið 1965 og var heimili fyrir 

þroskahamlaða en þar var einnig starfræktur skóli sem var einn af 

þjálfunarskólum ríkisins. Áhersla var á alhliða þjálfun auk kennslu í almennum 

greinum þar sem markmiðið var að efla sjálfstæði og þroska íbúa heimilisins 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 126, 129–130 og 133).  

Haustið 1979 tók til starfa þjálfunarskóli á Kópavogshæli og fengu þá börn 

á grunnskólaaldri kennslu í samræmi við lög um grunnskóla og reglugerð um 

sérkennslu (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 122). Vistheimilið Sólborg á 

Akureyri tók til starfa haustið 1969 sem dagheimili fyrir vangefin börn en árið 

1977 hófst þar kennsla og ári síðar tók menntamálaráðuneytið við rekstri 

skólans og var hann rekinn í samræmi við reglugerð um sérþarfir og var því 

einn af þjálfunarskólum landsins (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 132–133). 

Árið 1984 fluttist starfsemi skólans úr húsnæði Sólborgar í 

Hvammshlíðarskóla sem var sérskóli en þegar grunnskólar fluttust frá ríki til 

sveitarfélaga árið 1996 varð grunnskóladeild Hvammshlíðarskóla að sérdeild 

við Giljaskóla sem jafnframt er almennur grunnskóli (Jón Torfi Jónasson, 

2008, bls. 282; Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 134).  

Ofangreind þróun í kennslu á vistheimilinu Sólborg, Hvammshlíðarskóla 

og sérdeild í Giljaskóla er dæmi um ferli sem átti sér stað upp úr miðri 20. öld 

um breytt viðhorf til skólagöngu nemenda með þroskahömlun. Aukin krafa var 

á yfirvöld um að allir nemendur ættu möguleika á skólagöngu en þrátt fyrir 

áherslur á hugmyndafræðina um blöndun, þótti líka ástæða til að bjóða upp á 

sérskóla. Árið 1961 var Höfðaskóli stofnaður í Reykjavík en hann er fyrsti 

sérskóli landsins (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 15). 

Skólinn var fyrir bóknámshæf vangefin börn með greindarvísitöluna 50–70 

sem bjuggu heima hjá foreldrum eða forráðamönnum sínum. Markmið skólans 

var að veita nemendum á aldrinum 7–16 ára kennslu og uppeldi við þeirra hæfi 

þar sem þeir áttu ekki samleið með öðrum í námi vegna greindarskorts. 

Nemendum fjölgaði ört og því ljóst að stærra húsnæði þyrfti og hófst því 

undirbúningur fyrir nýtt húsnæði og nýjan skóla. Árið 1975 var fyrsti hluti nýs 

skóla tekinn í notkun og fékk skólinn heitið Öskjuhlíðarskóli. Starf Höfðaskóla 

fluttist yfir í nýja skólann sem starfaði samkvæmt reglugerð um sérkennslu 
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sem tók gildi 1977. Öskjuhlíðarskóli var aðalstofnun ríkisins á sviði sérkennslu 

og þjónaði því öllu landinu. Nemendur voru flestir í skólanum árið 1980 eða 

um 120 en upp úr því fór þeim að fækka og nú eru að jafnaði um 90–100 

nemendur hvert ár. Ástæðan er sú að fleiri nemendur sækja nám í sinn 

heimaskóla í samræmi við stefnu stjórnvalda um skóla fyrir alla (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001, bls. 135–136).  

Umræða um grunnskóla fyrir alla á sér langa sögu og þróast út frá 

hugmyndum um blöndun nemenda með sérþarfir inn í almennt skólastarf. Með 

reglugerð um sérkennslu sem gefin var út árið 1990 áttu grunnskólar að laga 

skólastarfið að þroska og getu allra nemenda svo allir fái nám og kennslu við 

hæfi (Trausti Þorsteinsson, 1996, bls. 94). 

Í kaflanum hér á eftir er hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar gerð 

skil en hún byggir á því að allir nemendur eigi rétt á að ganga í sinn heimaskóla 

þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra. 
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4. Skóli án aðgreiningar 

Íslensk menntastefna kveður á um að allir einstaklingar eigi rétt á viðeigandi 

menntun sem undirbýr þá undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi. Í þessum kafla 

er fjallað um hugtakið skóli án aðgreiningar, farið í menntun kennara í skóla 

án aðgreiningar og í lokin fjallað um sérúrræði og stuðning sem í boði eru. 

4.1 Hugtakið skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar (e. inclusive school) er skólastefna sem gengur út á það 

að allir nemendur fái náms- og félagslegar þarfir sínar uppfylltar í almenna 

skólakerfinu. Skólastefnan hefur haft áhrif á skólastarf víða um heim síðustu 

ár (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 62). 

Hugtakið birtist fyrst í Salamanca-yfirlýsingunni sem samþykkt var af 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna og UNIESCO (Jón Torfi 

Jónasson, 2008, bls. 284) á alþjóðlegri ráðstefnu árið 1994 um menntun 

nemenda með sérþarfir. Í yfirlýsingunni er menntun fyrir alla staðfest með það 

að leiðarljósi að ríki og stofnanir virði það sem felst í ákvæðum hennar. Auk 

þess kemur fram að öll börn eigi samkvæmt lögum að sækja almenna skóla 

nema brýn nauðsyn sé til annars. Áréttað er að menntun er réttur hvers barns 

og því þarf að skipuleggja nám og kennsluaðferðir í samræmi við það. Almenni 

skólinn á að vera sá vettvangur þar sem allir nemendur eiga að fá góða 

menntun. Flestar þjóðir hafa tekið upp stefnuna um skóla án aðgreiningar með 

einum eða öðrum hætti sem meginstefnu í skyldunámi sínu en framkvæmdin 

hefur gengið misvel (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 

21; Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 8–9). Á Íslandi er hugtakið einnig að 

finna í aðalnámskrá þar sem stefnan hefur verið mörkuð með skýrum hætti en 

þar er gengið út frá því að allir eigi jöfn tækifæri til náms. Tækifærin eigi að 

vera óháð aðstæðum eða atgervi hvers og eins (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43). Skilgreining UNESCO (2005, bls. 

12) á hugtakinu er á svipuðum nótum en þar segir að líta eigi á fjölbreytileika 
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nemenda á jákvæðan hátt en líta ekki á þá sem vandamál heldur tækifæri til að 

auðga nám. 

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar hefur tekið breytingum í 

gegnum árin en segja má að heildarhugmyndin feli í sér nám og kennslu þar 

sem virðing er borin fyrir öllum einstaklingum út frá þeirra forsendum (Sigrún 

Arna Elvarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir, 2014, bls. 52). Nám án 

aðgreiningar má því skilgreina á mismunandi vegu og ólík sjónarmið geta 

kallað á ólíkar skilgreiningar. Í sumum tilfellum er litið svo á að nemendur 

með sérþarfir læri í sömu kennslustofu og aðrir nemendur á meðan aðrir ganga 

út frá því að hugtakið snúist um að nemendum líði vel í skólanum og tilheyri 

skólasamfélaginu (Norwich, 2013, bls. 76 og 80). Skóli án aðgreiningar hefur 

einnig verið túlkaður á þann hátt að skólar geti verið án aðgreiningar á ýmsa 

vegu, eins og að allir fái nám við sitt hæfi hvort sem það sé innan 

kennslustofunnar þar sem allir nemendur læra eða hvort nemandinn læri í 

öðrum skólum en almennum (Dyson og Millward, 2000, bls. 15). Aðrir líta svo 

á að nám án aðgreiningar eigi að vera innan almenna skólans og því eigi 

sérskólar og sérdeildir ekki rétt á sér og vilja meina að almennur skóli geti 

boðið upp á sérúrræði. Ekki eru allir sammála því og telja þeir að þrátt fyrir að 

nemendur eigi rétt á að ganga í sinn heimaskóla henti það alls ekki öllum og 

því sé þeim betur borgið í sérskólum eða sérdeildum þar sem starfsmenn hafa 

sérþekkingu á því sviði (Florian, 2012, bls. 280; Allan, 2008, bls. 12).  

Í skýrslu Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfa (2017, bls. 

14) er talað um að hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar gangi út á betri 

skóla fyrir alla þar sem þeir eiga kost á gæðamenntun. Í því felst meðal annars 

að náms- og kennsluhættir séu fjölbreyttir til að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda. Til að koma til móts við hæfi hvers og eins þarf að taka tillit til hæfni, 

þekkingar, skilnings og áhuga nemanda. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að 

velja viðfangsefni og læra saman auk þess sem námsmat þarf að vera fjölbreytt 

og byggjast á framförum, stöðu og árangri nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 65–66). Þessar hugmyndir eru í samræmi við 

aðalnámskrá grunnskóla, lög og reglugerðir en skólarnir þurfa síðan sjálfir að 

sjá um að setja sér stefnu um það hvernig þeir bregðast við fjölbreytileika 

nemenda í námi (Gretar L. Marinósson og Auður B. Kristinsdóttir, 2007, bls. 

39). Vegna þess að mismunandi skilningur ríkir um hugmyndafræðina hefur 

gengið misvel að framkvæma hana og því er áréttað í skýrslunni að skýra þurfi 
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betur hugtakið skóli án aðgreiningar sem og framkvæmd hennar í 

skólastarfinu.  

Eins og fram hefur komið er markmið skólagöngu allra nemenda að gera 

þeim fært að taka virkan þátt í samfélaginu og fá nám við hæfi. Ætli skólar að 

kenna fjölbreyttum hópi nemenda með góðum árangri þarf að skapa 

námssamfélag sem er skapandi og sveigjanlegt sem tekur mið af og felur í sér 

ólíka einstaklinga (Ferguson o.fl., 2012, bls. 1–2). Hafdís Guðjónsdóttir (2008, 

bls. 160) talar um í grein sinni Grunnskólaganga – einstaklingsmiðað nám, að 

í skóla fyrir alla sé nauðsynlegt að bregðast við fjölbreytileika samfélagsins 

svo allir nemendur finni að þeir séu velkomnir. Hún segir að í skóla án 

aðgreiningar eigi að takast á við aðstæður barna með sérþarfir með virkum 

hætti og líta á það sem verkefni sem þarf að vinna en ekki sem vandamál sem 

aðrir eigi að leysa. 

Almennir skólar hafa opnað dyr sínar fyrir fötluðum börnum sem og 

börnum með sérstakar námsþarfir. Með breyttum lögum um að skólar skyldu 

opna dyr sínar varð aukning á læknisfræðilegum og sálfræðilegum greiningum 

á nemendum og jókst við það sérkennsluúrræði (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 

288-289). Með breyttum háttum hefur verklag skóla frekar beinst að vandamáli 

nemandans sem hefur beina tengingu við læknisfræðilega sýn á menntun. Með 

þessum vinnubrögðum er litið svo á að menntun heilbrigðra nemenda sé 

venjuleg en menntun fatlaðra nemenda eitthvað annað. Vinnubrögð sem slík 

ýta undir tvíhyggju í skólakerfinu þar sem börn eru flokkuð með þeim hætti að 

meirihluti nemenda er álitinn heilbrigður og síðan aðrir sem eru það ekki og 

eru því ófullkomnir. Kerfið sem stuðst er við virðist því ekki virka sem skyldi 

auk þess sem það þjónar ekki þeim börnum sem það ætti að þjóna. Andstæðan 

við þessi sjónarmið eru félagsleg líkön sem eiga rætur sínar að rekja til 

fötlunarfræða þar sem áherslan er ekki á það sem hrjáir einstaklinginn heldur 

þær hindranir í umhverfinu sem gera einstaklinginn fatlaðan. Áherslur á 

menntun innan félagslegra líkana ganga út á að hver einstaklingur er 

skilgreindur einstakur og margbreytileikinn því viðmiðið en ekki áherslan á 

fast form. Þetta sjónarmið hefur verið drifkrafturinn á bak við 

hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, 

bls. 4). 
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4.2 Menntun kennara í skóla án aðgreiningar 

Kennarar gegna mikilvægu hlutverki í öllu skólastarfi. Kennarastéttin sinnir 

mörgum hlutverkum eins og kennslu, stjórnun, ráðgjöf og uppeldi. Gæði 

menntunar byggjast á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara. Skylda 

kennara er ekki aðeins að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita 

þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, efla hugsun þeirra og 

starfsgleði. Kennurum er ætlað að leitast við að skapa hvetjandi námsumhverfi, 

góðan skólabrag og réttlátar vinnureglur (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 13). 

Í grunnskóla eiga nemendur að hafa umsjónarkennara sem tekur ábyrgð, 

fremur öðrum starfsmönnum, á námi, þroska, líðan og velferð þeirra. 

Umsjónarkennari leggur sig fram við að kynnast nemendum sínum, foreldrum 

þeirra og aðstæðum. Hann vinnur náið með öðrum kennurum sem koma að 

nemendum í hans umsjá, heldur utan um gögn og kemur þeim áleiðis innan 

skólans sem og til foreldra. Umsjónarkennari gegnir mikilvægu hlutverki í 

samstarfi heimila og skóla og er aðaltengiliður milli skóla og heimila. Í skóla 

án aðgreiningar er mikilvægt að kennarar vinni saman að menntun nemenda 

og gæti þess að uppeldi og kennsla verði ekki aðgreind frá upphafi grunnskóla 

til loka (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 44). Hlutverk 

kennarans í skóla án aðgreiningar er því að veita öllum nemendum tækifæri til 

að nýta hæfileika sína og hafa fjölbreytni í kennsluháttum svo þeir öðlist 

margvíslega hæfni (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 264).  

Rannsóknir hafa sýnt að það skipti meira máli að vera fær um að geta kennt 

fjölbreyttum nemendahóp en að hafa góða þekkingu á efninu. Til að koma í 

veg fyrir mismunun verður því að skoða hvernig megi nálgast þau markmið, 

nám og kennslu í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins nemanda (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2012, bls. 136). Til að reyna að draga úr 

álagi á kennara hafa verið ráðnir aðstoðarmenn til að aðstoða þá en í flestum 

tilfellum eru þeir ófaglærðir. Í einstaka tilvikum sjá þó þroskaþjálfar um 

stuðning við nemendur með sérþarfir en samkvæmt lögum um málefni fatlaðra 

(59/1992) eiga einstaklingar með líkamlega eða andlega fötlun rétt á stuðningi 

(Snæfríður Þóra Egilsson, 2003, bls. 102). 

Kröfur á kennara hafa aukist með áherslu á að komið sé til móts við ólíkar 

námsþarfir nemenda og telja kennarar að starfið sé orðið sérhæfðara, flóknara 

og erfiðara en það var (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2012, bls. 
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136). Til að kennarar öðlist hæfni í að takast á við fjölbreytt hlutverk í skóla 

án aðgreiningar er mikilvægt að þeir fái góða grunnmenntun. Samkvæmt því 

sem fram kemur í greinni, Skóli án aðgreiningar og kennaramenntun, er líklegt 

að margir kennaranemar ljúki námi og hafi ekki þá þekkingu, viðhorf og færni 

sem þarf til að mæta ólíkum þörfum nemenda. Kennaranám er oft skipulagt 

með þeim hætti að þau námskeið sem í boði eru um sérkennslu og skóla án 

aðgreiningar eru oft valgreinar. Því er hætt við því að kennaranemar fái ekki 

nægilega fræðslu um þann fjölbreytta nemendahóp sem bíður þeirra á 

vettvangi (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2012, bls. 136). Í 

Samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (24. grein/2009) kemur 

fram að gera eigi viðeigandi ráðstafanir til þess að ráða kennara sem eru 

sérhæfðir sem og að þjálfa sérfærðinga og starfsfólk sem starfa á öllum stigum 

menntakerfisins. Með þjálfuninni skal stuðla að vitund um fötlun og notkun 

óhefðbundinna leiða til tjáskipta, kennsluaðferða og fjölbreyttra námsgagna 

sem koma til móts við sérþarfir nemenda. 

Florian (2012, bls. 280) segir í grein sinni, Preparing Teachers to Work in 

Inclusive Classrooms: Key Lessons for the Professional Development of 

Teacher Educators from Scotland‘s Inclusive Practice Project, að hröð þróun 

eigi sér stað innan skólanna og því þurfi að undirbúa kennaranema undir 

kennslu án aðgreiningar. Þeir sem sjá um kennslu kennaranema verði að gera 

sér grein fyrir því að skólakerfið hefur breyst á undanförnum árum og því munu 

verðandi kennarar starfa við aðrar aðstæður en eldri kennarar hafa fengist við. 

Hún segir að margir kennarar sem kenna verðandi kennurum hafi ekki þá 

þekkingu sem þarf til að kenna í skóla án aðgreiningar og því séu þeir settir í 

frekar erfiða stöðu. Hún segir að nemendum með sérþarfir muni fjölga með 

árunum þar sem greiningum hefur fjölgað, fatlaðir nemendur sæki nám í meira 

mæli í almenna skólann og að meiri áhersla sé lögð á einstaklingsmun en áður 

var gert. Með þessari breytingu muni kennarar framtíðarinnar þurfa að glíma 

við fjölbreyttari verkefni en áður. 

4.3 Sérúrræði og stuðningur 

Lög um grunnskóla (nr. 91/2008) kveða á um að allir nemendur eigi rétt á 

kennslu við hæfi í þeim aðstæðum sem koma til móts við þarfir þeirra og 

vellíðan. Uppfylli skólar ekki námslegar þarfir og velferð nemenda geta 

foreldrar sótt um sérúrræði fyrir börn sín innan grunnskóla eða í sérskóla. Þau 
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sérúrræði sem í boði eru fyrir nemendur eru sérdeildir innan grunnskóla, 

skólavist í sérskóla, sjúkrakennsla, sérstakur stuðningur frá sérmenntuðum 

aðilum og almennur stuðningur við nemendur í kennslustundum (Reglugerð 

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

Skólar eiga að setja sér stefnu um það hvernig þeir ætli að bregðast við 

fjölbreyttum námsþörfum nemenda sinna. Slík skólastefna felur í sér 

ákvarðanir af hendi skólastjórnar um það hvernig hópaskiptingu nemenda er 

háttað, ráðningar á starfsfólki til að kenna hópunum, hvaða húsnæði hentar til 

kennslunnar og ráðstafanir um viðbótarstuðning fyrir þá nemendur og kennara 

sem þurfa á slíku úrræði að halda. Kennarar sjá svo um skipulag kennslunnar, 

kennsluhætti, námsgögn, setja markmið auk þess að sjá um gerð námskrár fyrir 

hópinn sem og þá nemendur sem hafa sérþarfir. Kennarar ákvarða einnig 

samstarf milli heimilis og skóla sem og við sérfræðinga (Gretar L. Marinósson 

og Auður B. Kristinsdóttir, 2007, bls. 39–40). 

Fyrirkomulag fjármögnunar á sérkennslu hefur mikil áhrif á það hvaða 

skólatilboð standa fötluðum til boða. Sveitarfélög sjá um skiptingu fjár til 

skólanna og styður Jöfnunarsjóður sveitarfélaga við þau þar sem mikill 

viðbótarkostnaður getur fylgt fötluðum nemendum. Ekki er þó ljóst hvernig 

eða að hvaða marki þessi fjárlög eru nýtt til hagsbóta fyrir fatlaða einstaklinga. 

Lítið er vitað hvernig framkvæmd á skólastarfi fatlaðra nemenda samræmist 

við hina opinberu stefnu en þó eru rannsóknir sem benda til að munur sé eftir 

landshlutum á fjölda og tegundum úrræða sem í boði eru fyrir nemendur með 

fötlun. Munurinn virðist vera vegna ólíkrar stefnu og starfshátta þeirra sem 

koma að þessum nemendum (Gretar L. Marinósson og Auður B. Kristinsdóttir, 

2007, bls. 37–38). 

Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á starfamannahaldi í skólum 

landsins. Auk kennara eru nú komnar nýjar starfsstéttir sem vinna með 

nemendum. Námsráðgjafar eru nú í flestum skólum auk þess sem 

stuðningsfulltrúar, skólaliðar og atferlisþjálfar vinna með nemendum. Í skólum 

er ennþá nokkur hópur ófaglærðs starfsfólks, t.d. leiðbeinendur, sem kemur að 

kennslu nemenda. Ekki er mikið vitað um það hvort eða hvaða gildi þessi störf 

hafa fyrir nemendur með sérþarfir, til dæmis vegna félagslegra samskipta. 

Þegar litið er á hlutfall sérkennara í hópi þeirra sem sinna sérkennslu í 

grunnskólum í Reykjavík hefur sérkennurum fækkað. Hvað veldur er ekki 

vitað en þó er ljóst að færri menntaðir sérkennarar eru á landinu en stöður við 

sérkennslu. Það er því ekki nægilega mikið vitað um hvort þeir starfsmenn sem 
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sinna nemendum með sérþarfir inni í grunnskólum hafi einhverja fagmenntun 

(Gretar L. Marinósson og Auður B. Kristinsdóttir, 2007, bls. 40). 

Stuðningsfulltrúar eru oft á tíðum forsenda þess að fatlaðir einstaklingar geti 

tekið þátt í skólastarfi. Starf stuðningsfulltrúa er oft illa skilgreint og því getur 

of mikil eða illa skilgreind aðstoð leitt til þess að nemendur nýti ekki styrk sinn 

og möguleika að fullu. Einnig getur vera aðstoðarmannsins dregið úr þátttöku 

nemenda við ákveðnar aðstæður. Ábyrgð ófaglærðra aðstoðarmanna er oft á 

tíðum mikil þar sem þeir bera ábyrgð á námi nemenda með miklar sérþarfir 

(Snæfríður Þóra Egilsson, 2016, bls. 122–123).  

Á Íslandi er ekki mikið um sérskóla á leikskólastigi og því fara fötluð börn 

oftast í almennan leikskóla en þegar þau fara í grunnskóla geta þau farið í 

sérskóla, sérdeildir eða almennan bekk (Gretar L. Marinósson og Auður B. 

Kristinsdóttir, 2007, bls. 40). Þar sem nemendur eru misjafnir eins og þeir eru 

margir er mikilvægt að hafa valkosti um skólavist. Sérskólar hafa það hlutverk 

að veita nemendum umhverfi sem hæfir þeim sem best og er aðlagað til 

sérhæfðs náms og á þannig að koma til móts við ólíkar þarfir þeirra. Sérdeildir 

innan grunnskóla eiga að koma til móts við nemendur á sama hátt og sérskólar 

(lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í skóla án aðgreiningar eiga allir nemendur að njóta skólagöngu sinnar sem 

leiðir til virkrar, tilgangsríkrar þátttöku þeirra í samfélaginu. Til þess að 

nemendur geti það verða þeir að fá menntun sem er sniðin að áhugamálum 

þeirra, færni og samfélagi. Ferguson o.fl. (2012, bls. 7) segja að ekki eigi að 

setja flokkanir á nemendur með sérþarfir heldur eigi að einstaklingsmiða nám 

fyrir alla. Þau telja að einstaklingsbundin kennsla sé ekki eins krefjandi og ætla 

mætti þar sem kennarar aðlaga nú þegar verkefni og vinnu í kennslustundum 

til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. 

Stoðþjónusta hér á landi, eins og iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun, er oftast ekki 

hluti af skólastarfinu og fer því að mestu leyti fram á þjónustustofnunum sem 

eru í mismiklum tengslum við skólakerfið. Samkvæmt því sem Snæfríður Þóra 

Egilsson (2003, bls. 103–104) talar um í grein sinni, Hreyfihamlaðir nemendur 

í almennum grunnskóla, eru flestar þjónustustofnanir sem vilja vera í góðu 

samstarfi við skólana og bregðast oftast vel við ef til þeirra er leitað. Kennarar 

vilja geta leitað til fagaðila eftir ráðgjöf og leiðsögn þannig að hægt sé að 

samræma þjónustu milli skóla og stofnana. Samkvæmt því sem fram kemur í 

rannsókninni Bætt skilyrði til náms fór öll stoðþjónusta fram utan skóla en svo 

virðist sem það sé að breytast þar sem sérfræðingar eru farnir að vinna í 
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teymum með kennurum og foreldrum. Með þessari breytingu hafa ráðgjafar 

stoðþjónustunnar sem og kennarar lagt fram sína sérþekkingu og geta þannig 

lært hver af öðrum og aukið þekkingu sína og færni (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 

2002, bls. 29). 

Hér að ofan hafa verið teknir saman helstu þættir sem snúa að skólamálum 

fatlaðra nemenda og þeirra sem þurfa mikinn stuðning til náms. Mikilvægt er 

að náið samband sé á milli foreldra og skóla þar sem foreldrarnir þekkja barnið 

sitt best. Í kaflanum hér á eftir er fjallað nánar um samstarf heimilis og skóla. 
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5. Samstarf heimilis og skóla 

Á Íslandi hefja flest börn skólagöngu sína í leikskóla og byrja svo í grunnskóla 

við 6 ára aldur. Upphaf grunnskólagöngu er mikilvæg tímamót fyrir börn og 

fjölskyldur þeirra. Mikil breyting verður í lífi barnanna og vakna þá oft upp 

spurningar hjá foreldrum, ekki síst hjá foreldrum fatlaðra barna. Áður en barnið 

byrjar í grunnskóla þarf að komast á gott samstarf milli leikskóla barnsins, 

annarra stofnana sem koma að barninu, foreldra og grunnskólans. Ferlinu lýkur 

þegar barnið hefur náð að fóta sig og líður vel í sínum heimaskóla í almennum 

bekk, sérskóla eða sérdeild. Foreldrar hafa samkvæmt lögum val um það hvaða 

grunnskóla þeir velja fyrir barnið sitt en víða er þó ekki raunverulegt val þar 

sem einungis er einn grunnskóli á staðnum. Þar sem val er í boði getur það 

staðið á milli heimaskóla, annarra grunnskóla, sérskóla eða sérdeildar. Við val 

á grunnskóla þurfa foreldrar að vita hvaða valkostir eru í boði og að í boði sé 

aðstoð og samráð fagmanna við val á skóla. Ekki eru þó allir foreldrar sem hafa 

haft kost á því að fá stuðning og ráðgjöf frá fagmönnum þegar kemur að vali á 

skóla (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, bls. 149 og 152–153). 

5.1 Samskipti foreldra og skóla 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 71) er komið inn á mikilvægi tengsla 

milli heimila og skóla. Þar kemur fram að foreldrar, nemendur og starfsfólk 

þurfi að vinna saman að mótun skólasamfélagsins og ræða saman um áherslur 

sem einkenna samskipti innan sem utan skólans. Foreldrar bera ábyrgð á 

uppeldi barna sinna og að þau sæki skóla og séu móttækileg fyrir þeirri 

menntun sem skólinn býður. Velferð og menntun nemenda er sameiginlegt 

verkefni milli heimila og skóla og til að samstarfið gangi vel þarf að ríkja 

gagnkvæm virðing, upplýsingamiðlun, samábyrgð auk sameiginlegrar 

ákvarðanatöku. Til að ná sem bestum árangri í uppeldi og menntun er því 

mikilvægt að foreldrar og kennarar ígrundi hlutverk sitt (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 71–72).  
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Foreldrasamstarf vísar til samstarfs sem foreldrar og starfsmenn skóla eiga 

um ýmis mál. Samskiptin eru þó oftast mest á milli foreldra og 

umsjónarkennara en í vissum tilfellum er þó samstarf milli foreldra og annarra 

starfsmanna skólans. Foreldrar einstakra barna eru þó oft á tíðum í miklum 

samskiptum við skólann vegna tímabundinna erfiðleika hjá börnum þeirra. 

Flestir kennarar og foreldrar eru meðvitaðir um mikilvægi samstarfsins og telja 

það vera forsendu árangursríks skólastarfs. Samstarfið snýst um nemandann, 

nemendahópinn, skólasamfélagið og allt sem snýr að því en ekki um kennarann 

eða annað starfsfólk skólans. Hlutverk kennarans er að veita foreldrum aðstoð 

við það mikilvæga verkefni sem þeir sinna. Góð samvinna skilar sér í þroska 

og velferð nemenda en auk þess er margt sem hefur áhrif á velferð og 

námsárangur nemenda (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 19–21). 

Fræðimenn eru sammála um mikilvægi þess að hafa gott samstarf milli heimila 

og skóla og telja að það geti haft áhrif á líðan, þroska og árangur nemenda. 

Mikilvægt er því að kennarar, foreldrar og börn vinni saman að undirbúningi 

náms í grunnskólanum. Rannsóknir sýna að árangursríkasta samstarf við 

foreldra byggi á virðingu og trausti. Einnig hafa þær sýnt að þegar litið er á 

fjölskylduna sem heild aukist ekki bara árangur barnsins heldur einnig ánægja 

fjölskyldunnar með skólastarfið (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, bls. 154). 

Með breytingum í þjóðfélaginu síðustu áratugi, m.a. varðandi 

fjölskyldumynstur og viðhorf til uppeldis, hefur nútímafjölskyldan tekið 

miklum breytingum frá því sem var. Uppeldi snýst ekki lengur um meðfædda 

þekkingu heldur byggist það á tækni sem foreldrar þurfa að læra að tileinka 

sér. Uppeldið er á ábyrgð foreldra en þurfi þeir aðstoð utanaðkomandi eiga þeir 

rétt á því. Í lífi barna eru það fyrst og fremst foreldrar og fjölskylda sem skipta 

mestu máli (Birna María Svanbjörnsdóttir, 2007, bls. 95 og 97). Auk foreldra 

og fjölskyldu eru það barnið sjálft, persónuleiki, áhugamál og færni sem hafa 

áhrif á velferð barnsins auk þess sem skólinn, vinir, nærumhverfið og 

félagsstarf skipta máli. Fræðimenn hafa því komist að því að það sem hefur 

mest áhrif á námsárangur, líðan og hegðun barna í skólanum er hvernig 

foreldrar sinna hlutverki sínu heima fyrir. Félagsleg staða, menntun eða 

heilsufar foreldra skiptir því ekki alltaf öllu máli, heldur er það stuðningurinn 

sem börnin fá sem skiptir mestu máli. Foreldrar þurfa því að stuðla að 

innihaldsríkum samræðum um skólastarfið en til að þeir geti það þurfa þeir að 

taka virkan þátt í lífi barna sinna í skólanum (Nanna Kristín Christiansen, 2011, 

bls. 22–24). 
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5.2 Skólaundirbúningur og foreldrar fatlaðra 

barna  

Þegar kemur að undirbúningi grunnskólanáms fyrir fjölfatlaða nemendur hefur 

reynst vel að mynda starfshóp milli leik- og grunnskóla (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2008, bls. 155). Undirbúningurinn skal hefjast ári fyrir 

grunnskólagöngu og jafnvel fyrr ef sérþarfir barnsins eru miklar. Hlutverk 

starfshópsins er að mynda góð tengsl við fjölskyldu barnsins og upplýsa 

foreldra um skóla og valkosti sem í boði eru. Foreldrar eiga rétt á því að fá 

aðstoð við val á skóla frá hlutlausum aðila. Þegar skólavist liggur fyrir er 

myndaður nýr samstarfshópur þar sem unnin er framkvæmdaáætlun í samstarfi 

við foreldra og stoðþjónustu. Til að auðvelda foreldrum að takast á við þær 

breytingar sem framundan eru hafa þeir aðgang að ýmiskonar ráðgjöf og 

aðstoð. Þegar nemandi með alvarlega fötlun er í nemendahópnum hefur reynst 

vel að upplýsa foreldrahópinn um einkenni viðkomandi fötlunar sem og 

almenn úrræði skólans í einstaklingsmiðuðu námi (Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2008, bls. 155–157; Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 122).  

Samkvæmt því sem fram kemur í fræðsluritinu, Bætt Skilyrði til náms – 

Starfsþróun í heiltæku skólastarfi, á samstarf milli heimila og skóla að 

undirbúa skólann, foreldrana og nemandann undir skólagöngu nemandans. 

Einnig á það að móta stefnu, stuðla að árangri og miðla upplýsingum á milli 

heimila og skóla með hjálp samskiptabóka. Einnig eru reglulegir fundir milli 

foreldra og kennara sagðir stuðla að farsælli lausn minniháttar erfiðleika. Auk 

þess voru fundirnir hugsaðir til að skiptast á upplýsingum um heilsufar og 

skipuleggja nám sem og skipuleggja félagsleg samskipti nemenda innan sem 

utan skólans (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 26). Nanna Kristín 

Christiansen (2011, bls. 20) talar um það í bók sinni að gott samstarf megi rekja 

til jákvæðs viðmóts kennara og foreldra auk vinsamlegrar móttöku í skólanum. 

Þegar komi að foreldrum barna með sérþarfir er algengt að þeir séu í miklum 

samskiptum við skólann. Hún segir að kennarar og foreldrar geri sér grein fyrir 

mikilvægi samstarfsins og að gott samstarf sé forsenda árangursríks 

skólastarfs.  

Fjölskyldur eru fjölbreyttar og ólíkar að gerð (María Játvarðardóttir, 2008, 

bls. 186–187) auk þess sem staða þeirra getur verið misjöfn. Í fjölskyldum 

fatlaðra barna geta breytingar átt sér stað með litlum fyrirvara sem getur verið 

áskorun fyrir foreldra og ekki síst systkini. Foreldrar eiga þó flestir það 
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sameiginlegt að vilja leggja áherslu á jákvæða þætti og þó svo að sú reynsla 

sem þeir hafa öðlast við að eignast fatlað barn geti verið áskorun, sé hún hins 

vegar dýrmæt og þroskandi. 

5.3 Félagsleg tengsl fatlaðra barna 

Þátttaka í daglegu lífi er nauðsynleg öllum einstaklingum. Með virkri þátttöku 

öðlast þeir leikni, finna tilgang með lífinu og tengjast öðrum einstaklingum 

sem og samfélaginu. Virk þátttaka er forsenda náms og þroska og því er 

mikilvægt að börn fái að taka þátt í sem flestum viðfangsefnum. Hætta er á því 

að ef einstaklingar taka ekki virkan þátt, finni þeir fyrir vanlíðan og vanmætti 

sem getur stuðlað að félagslegri einangrun og óöryggi (Snæfríður Þóra 

Egilsson, 2008, bls. 169).  

Nemendur með þroskahömlun sem eru í almennum grunnskólum virðast 

eiga í minni samskiptum við önnur börn heldur en nemendur sem eru í 

sérdeildum og sérskólum. Almennur bekkur grunnskóla virðist ekki stuðla að 

félagslegum samskiptum eða vináttu þar sem félagsleg samskipti nemenda 

með þroskahömlun fara dvínandi eftir því sem þeir eldast (Gretar L. 

Marinósson o.fl., 2007, bls. 283). Samkvæmt rannsókn Gretars L. 

Marinóssonar o.fl. (2007, bls. 283–284) kemur fram að eftir því sem nemendur 

eldast því meira breikkar bilið á milli þeirra. Auk þess hafa nemendur með 

þroskahömlun takmarkaðri möguleika á því að taka þátt í félagslegum 

samskiptum vegna ófullnægjandi táknkerfi samfélagsins. Einnig hafa þeir 

einhæfari hlutverk og eiga því erfitt með að fylgja samnemendum sínum eftir. 

Eftir því sem ofar dregur í skólakerfinu virðist sem útilokun, einangrun og 

vinaleysi einkenni skólagöngu fólks með þroskahömlun. Í rannsókninni 

(Gretar L. Marinósson o.fl., 2007, bls. 283) kemur einnig fram að samskipti 

nemenda í sérdeildum eða sérskólum eru jákvæðari en í almenna skólanum. Í 

rannsókn Snæfríðar Þóru Egilsson (2003, bls. 92) kemur hún inn á félagslega 

þátttöku nemenda með hreyfihömlun og segir að þeir eigi oft erfitt með að taka 

þátt í daglegum viðfangsefnum skólans. Ástæðuna megi rekja til þess að 

aðgengi og ferlimál séu slæm. Umhverfið skiptir miklu máli og þarf að kanna 

hvaða umhverfisþættir hafa áhrif á þátttöku nemenda í þessu sambandi. Til að 

auka þátttöku nemenda með hreyfihömlun þarf að breyta umhverfinu þar sem 

auðveldara er að breyta því frekar en barninu sjálfu (Snæfríður Þóra Egilsson, 

2003, bls. 95). 
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Skólabyggingar á Íslandi eru margar hverjar ekki með gott aðgengi fyrir 

nemendur með hreyfihömlun og eru þeir því lengur að fara á milli staða innan 

sem utan skólans en þeir þyrftu. Forsenda þess að nemendur með hreyfihömlun 

geti tekið virkan þátt í skólastarfinu er gott aðgengi og tæknibúnaður. Einnig 

er aðkoma að sumum skólum ekki góð sem gerir það að verkum að erfitt er að 

aka hjólastólum eða göngugrindum í og úr skóla. Kostnaðarsamt getur verið 

að breyta skólahúsnæði sem og umhverfi þess og því er mikilvægt að hugsa í 

lausnum til að auðvelda fötluðum nemendum að komast ferða sinna, jafnt 

innan sem utan skólans (Snæfríður Þóra Egilsson, 2003, bls. 97–98). 

Í rannsókn Snæfríðar Þóru Egilsson (2008, bls. 172) kemur fram, varðandi 

þátttöku nemenda utan skóla, að fötluð börn taka sjaldan þátt í skipulögðum 

athöfnum og verja frístundum sínum oftast ein eða með foreldrum sínum. Þau 

hafa takmarkaðri aðgang að hefðbundnum svæðum til tómstundaiðkunar og 

eyða því stórum hluta við kyrrsetuathafnir innandyra. Þegar fötluð börn komast 

á unglingsaldur dregur oft úr félagsstarfi þeirra utan heimilis, samskipti við 

félaga utan skóla verða minni og tómstundaiðjan einhæfari. Þar sem 

tómstundaiðja verður einhæfari þarf að tryggja að fatlaðir einstaklingar geti 

tekið þátt á sama hátt og félagar þeirra. Huga þarf vel að félagstengslum, 

vellíðan og virkni nemenda og passa upp á að þeir hafi viðfangsefni við hæfi  

 

Rannsakandi hefur nú fjallað um helstu mál sem snúa að menntun fatlaðra 

og gert rannsóknum skil sem gerðar hafa verið um málefnið. Því næst mun 

rannsakandi fjalla um sína eigin rannsókn. 
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6. Umgjörð rannsóknarinnar 

Í þessum kafla er greint frá því umhverfi sem rannsóknin á sér stað í. Fyrst er 

fjallað um aðferð rannsóknarinnar, síðan greint frá þátttakendum, framkvæmd 

og gagnaöflun, úrvinnslu, siðferðilegum álitamálum og í lokin er fjallað um 

takmarkanir rannsóknarinnar.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var tvíþætt; annars vegar að kanna hvaða 

ástæður liggja fyrir vali á skóla hjá foreldrum barna sem teljast hafa miklar 

sérþarfir og hvernig þeim finnst skólinn koma til móts við þarfir barnsins og 

hins vegar að kanna hvernig kennarar nálgast þarfir barnanna og hver þekking 

þeirra er í sérskólum, sérdeildum og almennum skóla. Leitað var svara við 

þremur rannsóknarspurningum:  

• Hvernig koma almennur skóli, sérdeild og sérskóli til móts við 

fjölfatlaða nemendur?  

• Hvernig er kennsla í almennum bekk fyrir fjölfatlaða nemendur 

frábrugðin kennslu sem fram fer í sérdeild og sérskólum?  

• Hefur hinn almenni skóli úrræði til að mæta fjölfötluðum nemendum? 

Tekin voru viðtöl við foreldra fjögurra fjölfatlaðra barna. Þrjú barnanna eru 

á unglingastigi og eitt á yngsta stigi. Tvö barnanna eru í almennum grunnskóla, 

eitt í sérskóla og eitt í sérdeild. Einnig voru tekin viðtöl við kennara eða 

umsjónarmenn þessara barna. Til að skoða hvernig kennsla á sér stað í 

skólunum fyrir þessa nemendur var farið á vettvang og fylgst með hverjum og 

einum nemanda yfir einn skóladag. 

6.1 Aðferð 

Rannsóknir eru forsendur framfara og grundvöllur vísinda en ýmsar leiðir má 

fara í rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 17). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir má rekja til heimspeki fyrri alda en þróuðust í tilteknar 

rannsóknaraðferðir á síðari hluta 20. aldar. Eigindlegar rannsóknir eru 

fjölbreyttar en þær eiga það sameiginlegt að leitast við að skilja og lýsa hvers 

kyns mannlegum fyrirbærum. Aðferðirnar eru meðal annars tilviksrannsóknir, 
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vettvangsathuganir, menningarlýsingar, þátttökuathuganir og fyrirbærafræði 

sem rannsóknaraðferð. Mismunandi aðferðir eru notaðar við söfnun og 

greiningu gagna, t.d. viðtöl og athuganir auk þess sem hægt er að nota skjöl og 

skýrslur (Sigríður Halldórsdóttir, 2013c, bls. 239–240). Ferlið byggist á því að 

safna upplýsingum og gögnum svo hægt sé að skilja og túlka viðfangsefni út 

frá þeirri merkingu sem viðmælendur leggja í þau (Creswell, 2014, bls. 17). 

Þessi eigindlega rannsókn er  tilviksrannsókn (e. case studies) en slík tegund 

rannsókna hentar vel til að gefa innsýn í ákveðið ferli eða ástand (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 497) og í þessu tilfelli til þess 

að skoða þá þjónustu sem fjölfatlaðir nemendur fá í almennum skólum, 

sérskólum og sérdeildum. Gagnasöfnun fólst í vettvangsathugunum þar sem 

fylgst var með kennslu nemenda í þeirra eðlilega umhverfi. Farið var á 

vettvang með óskrifað blað og það skráð sem fyrir bar en út frá fyrirfram 

gefnum atriðum sem rannsakandi vildi kanna (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 354). Til að fá innsýn í reynsluheim þátttakenda voru 

notuð hálf-opin viðtöl (e. semi-structured interviews) við foreldra, 

umsjónarmenn og umsjónarkennara nemendanna þar sem umræðuefnið var 

fyrirfram ákveðið. Þó svo að viðfangsefnið sé það sama er innihald þeirra ekki 

það sama þar sem viðtöl eru mismunandi frá einum þátttakanda til annars 

(Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 

6.2 Þátttakendur 

Úrtakið og val þátttakenda hefur mikil áhrif á gæði rannsóknarinnar og því 

hvílir mikil ábyrgð á herðum rannsakandans hvað þetta varðar (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129). Í þessari rannsókn hentaði best að 

nota tilgangsúrtak við val á þátttakendum þar sem tilteknir foreldrar og 

kennarar voru valdir út frá þekkingu þeirra á rannsóknarefninu. Þátttakendur 

þurftu að uppfylla ákveðin viðmið sem styðja við áreiðanleika og réttmæti 

rannsóknarinnar. Skilyrði var að foreldrarnir ættu fjölfatlað barn sem er í 

sérskóla, sérdeild eða almennum bekk og kennararnir þurftu að sama skapi að 

vera kennarar þeirra barna.   

Þátttakendur í rannsókninni eru tólf einstaklingar; fjórir nemendur, fjórir 

foreldrar þeirra og fjórir kennarar þeirra barna sem um ræðir. 
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Nemendurnir eru á grunnskólaaldri og eru allir með miklar sérþarfir, tveir 

eru í almennum bekk (1. og 9. bekk), einn í sérdeild (8. bekk) og sá fjórði í 

sérskóla (9. bekk).  

Eftir að viðtalsrammi hafði verið gerður og leyfi fengið frá fræðslustjórum 

eða yfirmönnum fræðslumála í viðkomandi byggðarlagi var haft samband við 

þátttakendur. Þar sem rannsakandi á sjálfur fatlað barn og þekkir marga 

foreldra í svipaðri stöðu gat hann nýtt sér þau sambönd við val á þátttakendum. 

Eftir að hafa fengið viðbrögð frá foreldrum var þeim sent kynningarbréf (sjá 

fylgiskjal nr. 1) rannsóknarinnar og falast eftir samþykki þeirra. Því næst hafði 

rannsakandi samband við þá skóla sem nemendurnir ganga í. Skólastjóra var 

sent kynningarbréf (sjá fylgiskjal 3) rannsóknarinnar og óskað eftir að fá að 

fylgjast með ákveðnu barni yfir einn skóladag auk þess að fá að taka viðtal við 

umsjónarkennara. Þegar samþykki skólastjóra var komið var haft samband við 

kennarana og þeim sent kynningarbréf (sjá fylgiskjal nr. 2) rannsóknarinnar. 

Til að finna þátttakanda í sérskóla setti rannsakandi inn fyrirspurn á 

Facebooksíðu hjá foreldrum fatlaðra og langveikra barna um hvort einhver 

innan hópsins ætti barn í sérskóla og væri til í að spjalla við hann. Hann fékk 

viðbrögð við fyrirspurninni og fylgdi sama ferli og útskýrt er hér á undan.  

Í eigindlegum aðferðum þarf að hafa í huga að þær upplýsingar sem koma 

fram brjóti ekki gegn persónuvernd. Þegar unnið er með eigindleg 

rannsóknargögn getur oft reynst erfitt að gera gögnin ópersónugreinanleg og 

þá sérstaklega þegar úrtakið er lítið eins og í þessari rannsókn. Gögnin í 

rannsókninni lýsa einstaklingsbundinni reynslu og því getur verið auðvelt að 

geta sér til um hver þátttakandinn er (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 82–83). 

Til að tryggja nafnleynd hafa þátttakendur fengið önnur nöfn en þau 

raunverulegu. Nemendurnir hafa fengið nöfnin; Skúli, Karl, Anna og Árni. 

Nöfnum skólanna sem þau ganga í hefur einnig verið breytt en hér eru þeir 

kallaðir; Tindaskóli, Grjótaskóli, Hellaskóli og Steinaskóli. Kennararnir og 

foreldrarnir hafa sömuleiðis fengið gervinöfn. Nöfn kennaranna eru; Guðrún, 

Unnur, Sonja og Ruth og nöfn foreldranna eru; Ásdís, Jóhanna, Heiðar og 

Karen. 
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6.2.1 Nemendur og aðstæður þeirra 

Skúli er í 1. bekk í Tindaskóla sem er almennur skóli á landsbyggðinni með 

yfir 100 nemendur. Enginn sérskóli eða sérdeild er nálægt hans heimabæ og 

því var ekkert annað í boði fyrir hann en almennur skóli. Umsjónarmaður Skúla 

heitir Guðrún og móðir hans Ásdís. Skúli er fjölfatlaður, lögblindur, 

flogaveikur og notar hjólastól. Hann þarf aðstoð eins til tveggja einstaklinga 

allan sólarhringinn við allar athafnir daglegs lífs varðandi heilsu, hreyfingu og 

hreinlæti auk alls þess sem hann gerir alla daga. Skúli getur borðað maukaðan 

mat með aðstoð en fær einnig fæðu í gegnum sondu, sem er slanga sem er í 

gegnum kviðvegg, auk þess fær hann lyfin sín í gegnum hana. Skúli tjáir sig 

með hljóðum og svipbrigðum. 

Karl er í 9. bekk í Grjótaskóla sem er sérskóli með yfir 100 nemendur. Karl 

þarf að keyra um eina klukkustund frá heimili sínu til að komast í skólann þar 

sem sérúrræði á borð við sérdeildir og sérskóla eru ekki í boði í hans heimabæ. 

Umsjónarkennari Karls heitir Unnur og móðir hans Jóhanna. Karl er 

fjölfatlaður, flogaveikur og notar hjólastól. Hann þarf aðstoð við allar athafnir 

daglegs lífs varðandi hreinlæti, heilsu og hreyfingu auk alls sem hann gerir alla 

daga. Karl getur borðað mat með aðstoð en fær lyf í gegnum sondu, sem er 

slanga sem er í gegnum kviðvegg. Hann tjáir sig með bendingum, 

augnhreyfingum, svipbrigðum og hljóðum.  

Anna er í 9. bekk í Hellaskóla sem er almennur skóli á landsbygðinni með 

yfir 300 nemendur. Anna gengur í sinn hverfisskóla. Umsjónarmaður Önnu 

heitir Sonja og faðir hennar Heiðar. Anna er fjölfötluð, flogaveik og notar 

hjólastól. Hún þarf aðstoð við allar athafnir daglegs lífs varðandi hreinlæti, 

hreyfingu og heilsu auk alls þess sem hún gerir alla daga. Anna getur ekki 

borðað sjálf og fær alla fæðu og lyf í gegnum sondu, sem er slanga sem er í 

gegnum kviðvegg. Hún tjáir sig með augnhreyfingum, hljóðum og 

svipbrigðum. 

Árni er í 8. bekk í Steinaskóla sem er almennur skóli með sérdeild. Í 

skólanum eru yfir 300 nemendur. Árni er í sérdeild í sínum hverfisskóla en 

þegar hann byrjaði skólagöngu var skólinn ekki hans hverfisskóli. 

Umsjónarkennari Árna heitir Ruth og móðir hans Karen. Árni er fjölfatlaður, 

flogaveikur og notar hjólastól. Hann þarf á mikilli aðstoð að halda allan daginn 

við allar athafnir daglegs lífs varðandi heilsu, hreinlæti og hreyfingu auk alls 

þess sem hann gerir alla daga. Árni getur ekki borðað sjálfur og fær alla fæðu 
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og öll þau lyf sem hann notar í gegnum sondu, sem er slanga sem er í gegnum 

kviðvegg. Hann tjáir sig með hljóðum og svipbrigðum.  

6.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Til að svara rannsóknarspurningunum voru notuð hálf-opin viðtöl og 

vettvangsathuganir. Viðtölin fóru fram í febrúar og mars 2019 þar sem 

rannsakandi hitti viðmælendur á heimilum þeirra, á sínu eigin heimili, í skólum 

nemendanna auk þess sem eitt viðtal var tekið í gegnum síma. Rannsakandi 

aflaði gagna í viðtölunum með því að leggja fyrir spurningar út frá fyrirfram 

ákveðnum viðtalsramma (sjá fylgiskjal nr. 5 og 6). Viðtölin byrjuðu á því að 

rannsakandi þakkaði þátttakendum fyrir að taka þátt og kynnti sig og útskýrði 

tilgang rannsóknarinnar og fylgdi síðan viðtalsrammanum. Ef rannsakanda 

fannst vanta frekari upplýsingar við spurningunum skaut hann inn 

viðbótarspurningu til að fá ítarlegri svör. Í lok viðtalsins dró rannsakandinn 

saman það helsta til að tryggja að hann hafi skilið túlkunina á efninu rétt. 

Einnig bað hann um að fá að hafa samband ef það væri eitthvað sem kæmi í 

ljós við afritun viðtalsins sem hann þyrfti frekari skýringu á. Viðtölin tóku 25–

40 mínútur, voru hljóðrituð og þeim síðan umbreytt í texta svo auðveldara væri 

að vinna úr gögnunum. Viðtölin voru rituð niður í febrúar og mars, jafnt og 

þétt eftir að þau voru tekin.  

Þar sem illa gekk að finna tíma til að hitta einn þátttakanda var ákveðið að 

taka símaviðtal en þau eru hagkvæm leið til gagnasöfnunar þar sem tími sparast 

og hentaði það því mjög vel í þessu tilfelli. Símaviðtöl eiga það til að vera ekki 

eins ítarleg og viðtöl sem tekin eru augliti til auglitis en með þessum 

þátttakanda náðist gott og innihaldsríkt samtal um viðfangsefnið (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 150). 

Vettvangsheimsóknirnar fóru fram í febrúar og fékk rannsakandi að fylgjast 

með kennslu allra nemendanna í þeirra eðlilega umhverfi yfir einn skóladag. 

Rannsakandi hafði nokkur atriði í huga til að skoða sérstaklega, eins og 

tækjabúnað og faglega þekkingu kennara sem og þá kennslu sem börnin fengu. 

Þátttakendur voru mjög liðlegir og veittu greinargóðar upplýsingar um 

skóladag barnanna og það sem skólinn býður upp á fyrir nemendur með miklar 

sérþarfir. 

Gagnagreining á viðtölunum hófst eftir að þau höfðu verið vélrituð upp. 

Eftir ítarlegan yfirlestur þar sem rannsakandi rakst á mikilvæg atriði voru 
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gögnin kóðuð til að finna sameiginlega þætti og þannig fundin mynstur og 

þemu. Rannsakandi var vakandi fyrir ósýnilegum þáttum sem gætu svarað 

rannsóknarspurningunum. Eftir að hafa fundið mynstur og þemu voru gögnin 

sett upp eftir flokkum og greind. Eftir það var dýpkað á því sem kom fram í 

gögnunum og þeim gerð skil (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 290). 

Rannsakandi var meðvitaður allan tímann um hlutverk sitt og skoðaði því 

gögnin frá ólíkum hliðum og gaf sér góðan tíma í að velta þeim fyrir sér til að 

fá sem bestar niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 221).  

6.4 Siðferðileg álitamál 

Í öllum rannsóknum er mikilvægt að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður 

en aðferðafræðilegar. Virða þarf að bæði menn og dýr hafa hagsmuna að gæta 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71). Þar sem viðfangsefni þessarar 

rannsóknar er fólk þarf að gæta að ekki sé gengið á rétt þeirra og að 

þátttakendur séu vel upplýstir um rannsóknina og velji sjálfir að taka þátt eða 

hætta þátttöku. Til að tryggja persónuvernd var stuðst við höfuðreglurnar fjórar 

sem eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. 

Skaðræðisreglan er fyrsta reglan en hún kveður á um að virðing sé borin fyrir 

manneskjunni sem og sjálfræði hennar. Í vísindarannsóknum er óheimilt að 

nota fólk án samþykkis frá þeim um þátttöku og hvað það er að samþykkja. 

Við þessa rannsókn kynnti rannsakandi sig og tilgang rannsóknarinnar. Einnig 

voru þátttakendur látnir vita af lengd viðtalanna og að þeir mættu draga 

þátttökuna til baka hvenær sem væri. Skaðleysisreglan er önnur reglan en hún 

kveður á um að valda þátttakendum ekki ónauðsynlegum skaða og tryggja að 

ávinningur sé nægur til að réttlæta rannsóknina. Rannsakandi fylgdi reglum 

um meðferð persónuupplýsinga og verndaði þannig viðmælendur fyrir því að 

að upplýsa um þá sem persónur. Velgjörðareglan er þriðja reglan en hún 

kveður á um að láta sem best leiða af sér og velja þær leiðir sem valda 

minnstum skaða. Samkvæmt reglunni má einungis gera rannsóknir sem eru 

líklegar til hagsbóta fyrir mannkynið. Síðasta reglan er réttlætisreglan en hún 

kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að hver og einn fái það 

sem hann á skilið. Rannsakandi gætti og varðveitti vel rannsóknargögn og 

vonast til að fleiri en hann geti nýtt sér niðurstöður þeirra. 
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Í þessari rannsókn var því upplýsingum um þátttakendur haldið í lágmarki 

og fyllsta trúnaðar gætt við meðferð gagnanna svo ekki verði hægt að rekja 

svörin til þátttakenda. Þess var einnig gætt að deila ekki upplýsingum á milli 

þátttakenda eða annarra einstaklinga þar sem þær geyma oft á tíðum 

viðkvæmar upplýsingar (Creswell, 2014, bls. 252–253). Fyrir þessa rannsókn 

þurfti ekki að sækja um leyfi hjá Persónuvernd en leyfi þurfti frá 

fræðsluyfirvöldum í þeim bæjarfélögum sem þátttökuskólarnir tilheyra. Einnig 

þurfti að fá leyfi hjá skólunum sjálfum auk þess sem óþvingað og upplýst 

samþykki þurfti frá kennurum og foreldrum þeirra barna sem um ræðir í 

rannsókninni. 

6.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti og áreiðanleiki eru jafn mikilvæg í eigindlegum og megindlegum 

rannsóknum. Í eigindlegum rannsóknum getur verið erfitt að meta réttmæti, 

meðal annars vegna þess að rannsakandinn er aðalmælitækið og því getur 

hlutverk rannsakandans sem manneskju haft mikil áhrif á gæði 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

211 og 221). Árangur og gæði í eigindlegum rannsóknum krefjast mikillar 

vinnu og því er mikilvægt að láta ekki reynslu, þekkingu né viðhorf á 

viðfangsefninu hafa áhrif á réttmæti rannsóknarinnar. Einnig er mikilvægt að 

ígrunda allar túlkanir á efninu meðan á greiningu stendur og skoða efnið vel 

frá sem flestum sjónarhornum til að fá réttar og áreiðanlegar niðurstöður 

(Creswell, 2014, bls. 283; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 221). 
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7. Niðurstöður 

Gögnin voru greind eftir þeim fimm megináherslum sem viðtalsramminn 

endurspeglaði; Skólavist og sérstakar þarfir barnsins, skóladagur barnsins, 

félagsleg staða barnsins, samstarf heimilis og skóla og skólinn og þjónusta. 

Fjallað verður um það hvernig þessar áherslur birtust hjá hverju barni fyrir sig. 

7.1 Skúli í Tindaskóla 

Skúli er 7 ára gamall drengur og býr úti á landi með móður sinni, föður og 

þremur systkinum. Hann er næst yngstur systkinanna, á eldri systur og bróður 

og eina yngri systur. Skúli er yndislegur, ljúfur, skapmikill, þrjóskur og algjör 

stríðnispúki að sögn móður hans og segir hún að lífið væri ansi tómt án hans. 

Skúli er fjölfatlaður, flogaveikur og lögblindur. Hann fer aðra hverja helgi 

til móðurömmu sinnar og afa en þau eru stuðningsfjölskylda hans. Hann hefur 

mjög gaman af því að verja tíma með ömmu sinni og afa.  

 

Skólavist og sérstakar þarfir Skúla 

Þegar Skúli var að hefja skólagöngu sína kom ekkert annað til greina en 

Tindaskóli þar sem hann er eini skólinn á staðnum. Það kom því ekki til að 

skoða fleiri skóla og sagði Ásdís: „Það var alltaf ákveðið að hann færi í sinn 

heimaskóla með sínum jafnöldrum.“ Hún hefði því ekki haft áhuga á að skoða 

önnur úrræði enda liði þeim vel í þessu bæjarfélagi og hefðu gott stuðningsnet 

í kringum sig.  

Skúli þarf á mikilli aðstoð að halda í skólanum og sagði Ásdís: „Hann þarf 

aðstoð 1–2 manna allan sólarhringinn við allt, allar athafnir daglega lífs.“ Hún 

bætti svo við „hann getur ekkert sjálfur.“ En hann þarf aðstoð við að matast, 

með hreinlæti, koma sér á milli staða sem og við allt sem hann gerir. Í 

skólanum er Skúli alltaf með tvær manneskjur með sér en ef hann fer út úr 

skólanum í sundkennslu eða í önnur viðfangsefni á vegum skólans eða eins og 

móðirin orðar það „þegar hann fer út fyrir þægindarammann“ séu þrjár 

manneskjur með honum.  
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Lítil reynsla er komin á skólagönguna hjá Skúla þar sem hann er einungis 

sjö ára og því segir móðir hans að „eins og staðan er í dag að þá hefur verið 

komið til móts við þarfir hans.“ Ásdís er því mjög ánægð með skólann þar sem 

reynt er að gera allt til að koma til móts við þarfir hans. 

 

Skóladagur Skúla  

Þegar Skúli var á leikskóla var iðjuþjálfi sem sá um hans mál og hafa 

starfsmennirnir sem sinna honum reynt að vinna út frá því sem gekk vel á 

leikskólanum og telja sig vera að standa sig eða eins og Guðrún sagði: „Við 

reynum að halda í það sem gengur og passa upp á að allt sé gert.“ 

Skóladagurinn hjá Skúla er yfirleitt svipaður nema þegar um uppbrot er að 

ræða. Móðir hans keyrir hann í skólann á morgnana milli átta og hálf níu. 

Þennan dag sem rannsakandi var á vettvangi kom Skúli sofandi í skólann. Illa 

gekk að vekja hann og eftir margar tilraunir var ákveðið að leyfa honum að 

leggjast í rúmið og hvílast. En Skúli hefur herbergi við hliðina á 

bekkjarstofunni sinni sem er vel útbúið. Í herberginu eru m.a. hækkanlegt 

sjúkrarúm, lyftari, þau hjálpartæki sem hann þarf að notast við auk þeirra 

kennslugagna sem henta fyrir kennslu með Skúla. 

Þar sem engin ferliþjónusta er í bænum hefur fjölskyldan gert samning við 

bæjarfélagið. Ásdís keyrir Skúla því í skólann og sækir hann auk þess sem inni 

í samningnum er að starfsmenn skólans hafi bílinn til afnota tvo daga vikunnar. 

Þá daga fer Skúli í sundkennslu og sjúkraþjálfun í næsta bæjarfélag. 

Sjúkraþjálfarinn kemur einnig tvo daga í viku í skólann og aðstoða starfsmenn 

skólans hann við þjálfunina. Þegar Skúli mætir í skólann taka starfsmenn hans 

á móti honum og fá stutta skýrslu um það hvernig nóttin hafi verið.  

Guðrún sem er menntaður stuðningsfulltrúi og leikskólaliði, hefur tekið að 

sér að vera umsjónarmaður Skúla. Hún hefur unnið með honum í þrjú ár og 

hefur á þessum árum lært margt, bæði af honum í gegnum vinnu og með aðstoð 

fagmenntaðra einstaklinga á vegum Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins. 

Guðrún er ekki eini starfsmaðurinn sem kemur að Skúla og eru að auki tveir 

aðrir stuðningsfulltrúar með hann. Hinir tveir sem sinna Skúla eru báðir 

ómenntaðir og hafa litla sem enga reynslu af vinnu með fötluðum 

einstaklingum.  

Áður en Guðrún tók við Skúla vann hún með annað barn, en það barn er 

með gjörólíka fötlun. Hún sagði því að reynsla hennar af því barni hefði lítið 

getað gagnast í vinnu með Skúla. Hún hefur sótt námskeið og fengið ráðgjöf 
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frá sérdeild og sérskóla sem hún segir að hafi hjálpað henni mikið. Starfið með 

Skúla er krefjandi þar sem hann notar hjólastól og þarf aðstoð við allar athafnir 

daglegs lífs. Auk þess er hann blindur og því þarf að hugsa í lausnum um 

hvernig þjálfun og örvun fer fram. Starfsmenn Skúla hafa fengið aðstoð frá 

þjónustumiðstöðinni hvernig hægt er að koma til móts við hann. Guðrún segir 

það vera ótrúlega þroskandi að vinna með honum og hún sé alltaf að læra 

eitthvað nýtt. Starfið er því skemmtilegt og segir hún: „Hann er ótrúlega 

duglegur og það er þvílíkt þakklæti að fá að vinna með honum.“  

Við kennslu Skúla er reynt að vinna með fín- og grófhreyfingar hans og 

fylgja því sem skipulagt var þegar hann var á leikskóla. Þar sem Skúli svaf 

mest allan tímann sem rannsakandi var á vettvangi sýndi umsjónarmaður 

honum þau kennslugögn sem til eru í skólanum og útskýrði þá vinnu sem á sér 

stað með Skúla. Reynt er að koma inn því sem hann hefur áhuga á og hafa 

starfsmenn hans verið að koma tónlist inn í skipulagið hans. Tónlist var sett á 

þennan dag og var hægt að sjá ánægjuna í andliti Skúla þegar spiluð voru 

uppáhaldslögin hans.  

Skúla finnst lestur mjög skemmtilegur og nýtur þess í botn þegar lesið er 

fyrir hann. Einnig hafa þeir verið að leggja inn hljóð en það gekk vel á 

leikskólanum og því var ákveðið að fylgja því eftir í skólanum. Til að örva 

Skúla er farið með hann í ljósaörvun og skynörvun auk þess sem hann fer í 

tónlist og íþróttir með bekknum sínum og fær þar annars konar örvun. Skúla 

finnst gaman að elta bekkinn sinn og fer m.a. með þeim í smíðar og heyrir þar 

allskonar hljóð og finnur lykt svo hann er örvaður á ýmsa vegu eða eins og 

Guðrún sagði: „Það er mikið í gangi hjá honum.“ 

Í matartímum fer Skúli inn í heimilisfræðistofu skólans og er þar með 

stuðningsfulltrúum sínum. Hann fer einnig þangað í kaffitímunum svo hann er 

ekki með bekkjarfélögum sínum á matmálstímum. Á góðum dögum fer Skúli 

inn í bekk til jafnaldra sinna en þar sem hann var mjög þreyttur þennan dag, 

eins og fram hefur komið, fór hann einungis í síðustu kennslustundina.  

 

Félagsleg staða Skúla 

Félagsleg tengsl barna eru talin mikilvæg og er reynt eins og hægt er að Skúli 

geti verið með jafnöldrum sínum. Skúli er ágætlega staddur félagslega miðað 

við hvernig fötlun hans er en þar sem hann er fjölfatlaður og lögblindur er 

þátttaka hans takmörkuð. Ásdís telur að hann eigi í ágætum tengslum við önnur 

börn á hans aldri og segir að það sé komið og bankað upp á hjá þeim og spurt 
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eftir honum. Skúli hefur ekki mikið úthald eftir skóla til að vera með 

félögunum og því sé meira um að krakkar komi og spyrji eftir honum á sumrin. 

Þegar spurt er eftir Skúla koma krakkarnir oftast inn og horfa á barnatímann 

með honum. Móðir hans segir því um félagslegu tengsl hans við vini sína: „Ég 

held að þau séu bara allt í lagi miðað við hans getu.“ 

Skúla líður vel í skólanum sínum og í kringum samnemendur sína. Til að 

hann kynnist krökkunum sem best er reynt að hafa hann sem mest inni í 

bekknum. Krakkarnir eru duglegir að koma og heilsa honum og taka honum 

vel. Einnig eru þeir duglegir að spyrja ef það er eitthvað sem þeir eru forvitnir 

um og fá þá góðar útskýringar frá starfsmönnum Skúla. Hann hefur gaman að 

því að taka þátt í sem flestu með bekknum en það fer allt eftir dagsformi hans. 

Skúli kynntist flestum krökkunum í bekknum sínum á leikskóla en þar sem 

nemendur í bekknum koma einnig frá hinum bæjarkjarna sveitarfélagsins, 

komu nokkrir nýir krakkar í bekkinn sem hann þekkti ekki. 

Þar sem Skúli þarf aðstoð við allar athafnir daglegs lífs þurfa foreldrar hans 

að aðstoða hann til að efla vinatengsl sín við aðra bekkjarfélaga. Ásdís sagði 

að þau, foreldrarnir, myndu reyna að gera allt sem þau gætu til að mæta á ýmsa 

viðburði sem í boði eru. Þegar bekkjarhittingar eru reyna þau að fara með hann 

í þá ef hann hefur orku. Þar sem aðgengismál eru ekki góð, vegna þess hvernig 

byggðin er, hefur reynst erfitt að sækja á alla viðburði með hann. Ekki eru allir 

sem gera sér grein fyrir því að huga þarf að góðu aðgengi þegar kemur að 

skipulagningu bekkjarhittings. Það er þó oftast sem reynt er að gera ráð fyrir 

góðu aðgengi en það eru meira þeir foreldrar sem þekkja til Skúla og foreldra 

hans sem spá í að aðgengi sé fyrir alla. Það sama má segja um bekkjarafmælin 

en stundum getur aðgengi á heimilum hamlað því að hann komist í afmæli en 

þegar honum er boðið reyna foreldrar hans að sjá til þess að hann komist. Ásdís 

sagði:  

Við náttúrulega reynum að fara [...] það er svo erfitt að fara með hann 

heim til flestra en ef það hefur verið á þægilegum stað að þá höfum við 

mætt bara til að leyfa honum að mæta þó að hann sé ekki allan tímann. 

Að efla vinatengsl Skúla við bekkjarfélaga er ekki einungis á ábyrgð 

foreldra og því þarf skólinn að gera hvað hann getur í þeim málum. Ásdís segir 

að í skólanum sé allt gert til að hann geti verið inni með bekknum sínum. 

Einnig sé reynt að búa til minni hópa þar sem hann er hluti af þeirri heild og 

þannig kynnist hann krökkunum og þeir honum. Til að Skúli geti tekið þátt í 

flestum atburðum á vegum skólans hefur aðgengi skólans verið bætt mikið eftir 
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að hann byrjaði. Rampar hafa verið settir báðum megin við skólann sem 

auðvelda Skúla að komast um skólalóðina. Skúli tekur þátt í flestum 

viðburðum á vegum skólans og segir Guðrún: „Við förum á það sem við  

treystum honum hverju sinni.“ Skólinn leggur mikið upp úr því að Skúli geti 

fylgt jafnöldrum sínum og tekið þátt í viðburðum á vegum skólans.  

Skúli hefur náð að tengjast nokkrum krökkum og á orðið góða vini og eina 

bestu vinkonu. Hann hefur getu til þess að velja hvað hann vill og gerir hann 

mannamun og segir móðir hans: „Hann sýnir það alveg að hann á sína bestu 

vini og bestu vinkonu og á móti öðrum börnum vill hann ekki tala við þau.“ 

Það er því mikilvægt að halda vel utan um þau vinatengsl sem hann hefur 

myndað og reyna foreldrar hans eins og þau geta að halda í þau og bjóða krakka 

velkomna inn til sín þegar þeir banka. Guðrún tekur undir orð Ásdísar og segir 

að hann eigi sína vini í skólanum og það sjáist að hann geri mannamun. 

 

Samstarf heimilis og skóla 

Samstarf milli fjölskyldu Skúla og skólans er mjög gott og náið. 

Skólastjórnendur eru vel inni í hans málum sem og þeir starfsmenn sem koma 

að Skúla. Það er ekki mikið samstarf milli foreldra og umsjónarkennara 

bekkjarins þar sem mest samskipti eru við þá starfsmenn sem sinna honum alla 

daga. Ásdís á í miklum samskiptum við skólastjórann sem er menntaður 

sérkennari og hefur fylgst vel með málum Skúla þar sem enn vantar manneskju 

til að sjá um sérkennsluna. Starfsmennirnir sem sjá um þjálfun og kennslu 

Skúla í skólanum hafa reynslu í hans málum og segir Ásdís að hún sé mjög 

ánægð með starfsmennina, þrátt fyrir að þér séu ekki sérmenntaðir. 

Guðrún segir sömuleiðis að samstarfið hafi gengið vel og bætir við „það 

gæti ekki verið betra.“ Móðir Skúla kemur með hann á hverjum degi í skólann 

og sækir hann og þá tala þær saman um daginn og veginn. Til að auðvelda 

samskipti hefur verið gerður Facebook-spjallhópur með þeim sem koma að 

Skúla í skólanum auk Ásdísar. Þar er hægt að senda á milli ef eitthvað er auk 

þess sem hringt er á milli. Guðrún segir að samskiptaspjallið sé góð leið til að 

senda á milli og minna hvert annað á ef það er eitthvað.  

Í skólanum sem og heima fyrir er reynt að koma til móts við allar þarfir 

hans svo skólaganga hans og líf verði eins gott og það mögulega getur orðið 

eða eins og Ásdís orðaði það „við náttúrlega reynum bara allt, við höfum lagt 

ýmislegt á okkur sko.“ Ásdís segir að þær væntingar sem foreldrarnir hafa til 

skólans séu að honum líði vel og það sé tekið vel á móti honum þannig að hann 
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sé viljugur að fara þangað. Aðalmarkmiðið er að hann fari brosandi í skólann 

og komi heim brosandi. Á meðan hann er sáttur við að fara í skólann er 

markmiðinu náð. Ásdís fer reglulega í skólann með lyf eða til að aðstoða með 

Skúla og segir að hann ljómi í skólanum. Þann dag sem rannsakandi var á 

vettvangi vantaði lyf fyrir Skúla og sendi einn starfsmaðurinn á spjallið að lyf 

vantaði. Ekki leið á löngu þar til Ásdís mætti í skólann með lyfin. Gott samstarf 

er því nauðsynlegt og segir Guðrún að það gefi henni mikið að finna fyrir 

trausti foreldranna. Foreldrarnir hafa stutt þá starfsmenn sem sinna Skúla í því 

sem þeir gera og við þá vinnu sem unnin er með Skúla.  

 

Skólinn og þjónusta 

Skúli er fyrsti fjölfatlaði nemandinn sem gengur í Tindaskóla og því þurfti að 

huga að ýmsu áður en skólaganga hans hófst. Vorið áður en Skúli byrjaði í 

skólanum var haldinn fundur með teyminu hans, en í því eru foreldrar hans, 

móðuramma, starfsmaður félagsþjónustunnar, skólastjóri, umsjónarkennari 

bekkjarins, starfsmennirnir þrír sem sinna honum, sjúkraþjálfari, heimahjúkrun 

og skólahjúkrunarfræðingur, þar sem lagt var upp með hvað þyrfti að vera í 

skólanum svo hægt væri að koma til móts við þarfir hans. Þegar Skúli mætti í 

skólann um haustið var búið að útbúa sér aðstöðu fyrir hann eða 

hvíldarherbergi með sjúkrarúmi, einnig var búið að fá lyftara auk skápa og hilla 

til að geyma dót, föt og annað sem Skúli þarf að nota yfir daginn. Auk þess var 

búið að útbúa baðherbergi með skiptiaðstöðu og panta lyftu svo hann komist 

um allan skólann með bekkjarfélögum sínum. Skólinn var því vel undirbúinn 

með hjálpartæki til að koma til móts við þarfir Skúla. Skólinn stóð því við það 

sem lagt var upp með og er alltaf opinn fyrir því að hlusta og framkvæma ef 

eitthvað bjátar á eða vantar og þá er strax farið í málið. Skólastjórnendur eru 

því vel inni í hans málum og vilja vita hvaða starf fer fram. Einnig ýta þeir 

undir að gott foreldrasamstarf sé og hlusta vel á tillögur foreldra enda vilja þeir 

það besta fyrir barnið þeirra. 

Þær breytingar sem gerðar hafa verið til að auðvelda Skúla að komast um 

skólann, bæði innan sem utan, hafa auðveldað aðgengi fyrir hann og starfsfólk 

hans. Hann kemst á leiksvæði skólans þar sem rampur er út á skólalóðina. 

Innanhúss kemst hann ekki á tvo staði eins og er en það er niður í íþróttahús 

en von er á lyftu þar og þegar hún kemur mun einungis vera ein skólastofa sem 

hann kemst ekki í. Sú skólastofa sinnir hlutverki frístundar en þangað fer Skúli 

ekki þar sem hans lengri viðvera er í sérherberginu hans. Hafi Skúli og 
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starfsfólk hans áhuga á að kíkja á hina krakkana segir Guðrún: „Við höfum 

reddað okkur þangað ef við viljum komast þangað, það eru bara fimm þrep.“  

Þegar kemur að þjálfun hjá Skúla, eins og sjúkra-, iðju og talþjálfun, tekur 

skólinn fullan þátt í því með honum. Skúli fer í sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun í 

hverri viku og fara starfsmenn skólans með honum í sjúkraþjálfun yfir í næsta 

bæjarfélag einu sinni í viku auk þess sem þær aðstoða sjúkraþjálfarann þegar 

hann kemur í skólann 2x í viku. Einnig fara starfsmennirnir hans með hann í 

iðjuna í skynörvunarherbergi auk þess sem þær örva hann í skólanum. Þar sem 

enginn talþjálfi er á staðnum hefur hann komið í skólann 1x á önn og því er 

hann meira að leiðbeina starfsmönnum Skúla og þeir svo sjá um þjálfunina. 

Ásdís segir:  

Sú talþjálfun sem hann fær er mikið til komin í gegnum stuðningsaðila 

hans því að hérna, það er svo ofboðslega lítil þjónusta sem að talþjálfari 

er að koma. Þannig að ég segi að það sem komið er, það er 

stuðningsaðilum hans að þakka aðallega og okkur. 

Þar sem úthald Skúla er misjafnt eftir dögum eru umsjónarmenn hans 

duglegir að lesa í hann og breyta skipulagi dagsins og sníða það eftir þörfum 

hans. Eigi Skúli erfiðan dag fær hann að hvíla sig eftir þörfum og fær hann þá 

kennslu og örvun þegar betur stendur á hjá honum. Skólinn leggur mikið upp 

úr því að Skúla líði vel í skólanum og hafi það sem til þarf til að eiga sem besta 

skólagöngu. Skólinn hefur því komið vel til móts við þarfir Skúla þetta fyrsta 

skólaár hans og segir Guðrún: „Ég myndi segja að skólinn væri búinn að koma 

mjög vel til móts við þarfir hans, eiginlega bara betur en ég þorði að vona.“ 

Undir þessi orð tekur Ásdís og bætir við „þetta er bara eins gott og þetta getur 

orðið.“ Á vettvangi sá rannsakandi að starfsfólk Skúla var mjög almennilegt 

og vildi allt fyrir hann gera. Skúli er með tvær manneskjur með sér allan daginn 

og fær góða þjónustu í skólanum. Það sem rannsakanda fannst ábótavant í 

Tindaskóla er rýmra og betra aðgengi en þrátt fyrir það er hægt að komast á 

flesta staði innan skólans með lyftu. 

7.2 Karl í Grjótaskóla 

Karl er fimmtán ára gamall og býr með foreldrum sínum og systkinum í um 

klukkutíma fjarlægð frá höfuðborginni. Karl á eldri bróður og tvær yngri 

systur. Hann er glaður með lífið og tilveruna og nýtur þess að vera með 

fjölskyldunni.  
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Karl er fjölfatlaður og flogaveikur. Hann fer í skammtímavistun aðra hverja 

helgi auk þess sem bróðir hans er með hann í liðveislu og hefur það reynst 

honum og foreldrum hans vel.  

 

Skólavist og sérstakar þarfir Karls 

Þegar Karl var að hefja grunnskólagöngu sína kynntu foreldrar hans sér vel alla 

þá valmöguleika sem í boði voru fyrir hann. Í hans heimabæ var nýbúið að 

byggja nýjan skóla með það að leiðarljósi að hann gæti tekið á móti 

fjölfötluðum nemendum. Foreldrarnir ákváðu að skoða allt sem þeim bauðst 

og hugsa skólavistina út frá sínu barni og þörfum þess. Áður en foreldrarnir 

tóku ákvörðun um skóla skoðuðu þeir tvo almenna skóla og tvo sérskóla. Eftir 

að hafa farið og skoðað þessa skóla og fundað með félagsþjónustunni úr 

bæjarfélaginu sem þau búa í, sem var tilbúin að koma til móts við allar hans 

þarfir, komust foreldrarnir að niðurstöðu. Foreldrarnir völdu sérskóla fyrir Karl 

þar sem þeir töldu að hann fengi að vera á sínum forsendum í skóla og sagði 

Jóhanna: „Við vildum ekki að hann væri í skóla þar sem hann ætti aldrei 

möguleika á að fylgja námsefninu eða neitt svoleiðis og hann yrði alltaf út fyrir 

normið.“  

Skólanum sem Karl byrjaði í við upphaf grunnskólagöngu var lokað og 

starfsemi hans flutt yfir í Grjótaskóla þegar hann var að byrja í 3. bekk. 

Strákarnir sem Karl byrjaði með í 1. bekk fylgdu einnig með yfir í Grjótaskóla 

og hefur því sami kjarninn fylgst að frá upphafi. Jóhönnu fannst mjög erfitt 

þegar skólinn sem Karl byrjaði í lokaði og starfsemin fluttist yfir og sagði: 

„Mér fannst þetta vera fjandsamleg yfirtaka, mér fannst það skelfilegt. Ég bara, 

ég grét, mér fannst það ógeðslega erfitt.“ En þar sem kennarar skólans fylgdu 

með og Karl hélt sínum kennurum leið móður hans betur og sættist við 

sameininguna.  

Jóhanna segist mjög ánægð með val sitt á skóla fyrir Karl og segir það vera 

starfsfólki skólans eða kennurum hans að þakka hversu ánægð hún er. Hún 

segir að í sérskólum sé gríðarlega gott starf og telur að almenni skólinn hefði 

ekki getað komið til móts við þarfir Karls á sama hátt og Grjótaskóli hefur gert.  

Karl þarf aðstoð við allar athafnir daglegs lífs í skólanum eins og að fæða 

sig og klæða, auk þess að hann þarf aðstoð við hreinlæti. Hann er orðinn stór 

og þungur og því er orðið erfiðara að sinna honum. Móðir hans segir að það 

þurfi orðið tvo til að sinna honum eða þá sterkan einstakling.  
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Skóladagur Karls 

Skóladagurinn hjá Karli hefst kl. 7:10 þegar hann er sóttur heim til sín með bíl 

frá ferðaþjónustunni. Þegar hann mætir í skólann tekur umsjónarkennari hans 

á móti honum. Umsjónarkennari Karls er Unnur. Hún er menntaður list- og 

verkgreinakennari. Unnur starfaði í almennum skóla en eftir nokkur ár þar 

færði hún sig yfir í sérskóla og starfaði í þeim skóla þangað til hann sameinaðist 

Grjótaskóla. Unnur telur að þrátt fyrir bakgrunn sinn í menntun þá hafi hann 

hjálpað henni við vinnu með fötluðum nemendum og segir hún: „Ég er mjög 

lausnamiðuð og hef lært margar leiðir svo það hefur nýst mér í rauninni 

ótrúlega vel.“ Unnur hefur farið í gegnum tíðina á nokkur námskeið sem snúa 

að sérkennslu og tekið þau endurmenntunarnámskeið sem í boði eru.  

Skóladagurinn hjá Karli fer mikið eftir dagsformi hans en hann er með 

stundatöflu og skema yfir allt það sem gera á yfir daginn. Stundatafla Karls er 

á myndrænu formi og er reynt eins og hægt er að fylgja henni. Þegar skipt er á 

milli tíma er Karli sýnd mynd af því sem er að fara að gerast. Til að hafa 

kennsluna sem fjölbreyttasta og til að hægt sé að gera sem mest með Karli er 

reynt að setja hann í þau hjálpartæki sem hann notar þegar hann er í kennslu. 

En þar sem hann er fjölfatlaður notar hann mikið af hjálpartækjum og er hann 

settur reglulega í standbekk eða í göngugrind. Einnig er hann með vinnustól 

sem hann notar mikið við vinnu í skólanum. Í Grjótaskóla er gert ráð fyrir að 

nemendur geti komið með öll þau hjálpartæki sem þeir þurfa. Karl er einnig 

með hjól og þegar veður er gott er farið út á lóðina að hjóla en annars er notast 

við ganga skólans. Karl hefur því hjálpartæki sem hjálpa honum við flestar 

athafnir og „það fylgir svolítið mikið þessum unga dreng,“ sagði Unnur. 

Í kennslu með Karli eru „boardmaker“ myndir mikið notaðar og er hann 

vanur þeim en verið er að prófa Inditölvu með honum sem er samskiptatölva. 

Ef Inditölvan hentar honum myndi það auðvelda samskipti hans mikið við 

aðra. Allt dagskipulag er sett upp bæði sjónrænt og með munnlegum 

skilaboðum svo Karl veit alltaf hvað hann er að fara að gera og hvert hann er 

að fara. Karl fer í íslensku, stærðfræði og samfélagsfræði og fylgir 

stundatöflunni sinni. Mikið er unnið með tölvur og ipada og er reynt að sníða 

námið eftir þörfum hvers og eins. Karl fer einnig í nestistíma, hádegismat og 

frímínútur í skólanum. Á vettvangi fylgdist rannsakandi með Karli í nestistíma 

og hádegismat. Í nestistímanum sem og hádegismatnum sátu nemendurnir í 

bekknum hans Karls allir saman við borð og borðuðu saman. Hlustað var á 

sögu á meðan á matartímunum stóð og spjölluðu starfsmenn við nemendur um 
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daginn og veginn. Mikil þjálfun var í gangi í matartímunum með matarvenjur. 

Karl var látinn velja hvort hann vildi gaffal eða skeið auk þess sem hann þurfti 

að velja hvað hann vildi af nestinu sínu. Það er því ekki tekin ákvörðun fyrir 

nemendur eða svarað fyrir þá en sé ákvörðun nemenda ekki heppileg fyrir þá 

grípa kennarar fram fyrir hendurnar á þeim. Karl þurfti til dæmis að velja hvaða 

sögu hann vildi hlusta á í nestinu en nemendur fá að velja til skiptis. 

Nemendum eru sýndar myndir af sögum á spjaldi og taka þeir myndina af 

spjaldinu sem þeir vilja hlusta á. Annað dæmi sem rannsakandi sá var þegar 

Karl var orðinn þreyttur í þeim aðstæðum sem hann var í, en þá fór hann að 

naga á sér hendurnar. Til að koma í veg fyrir að hann geri það, þar sem að hann 

getur skaðað sig, reyna kennararnir að fara úr þeim aðstæðum sem hann er í 

eða þá að setja hann í handspelkur til að hann hætti. Kennararnir velja alltaf 

fyrri kostinn fyrst fyrir hann þar sem þeir vilja að hann læri að hætta að naga 

hendurnar sínar í vissum aðstæðum.  

Starfið í skólanum er mjög fjölbreytt og tekur Jóhanna, móðir Karls, dæmi 

um það sem hann gerir í skólanum:  

Hann fer í tónlist, leikfimi og tekur þátt í allskonar þrautum, velur 

myndir til að láta vita hvað hann vill. Hann er að læra hugtök í 

stærðfræði, lítill og stór, og svo fer hann í náttúrufræði og þar er talað 

um mismunandi lönd og svo er hann látinn baka og bara látinn gera allt. 

Þannig að mér finnst þetta mjög skemmtilegt. 

Unnur sér ekki ein um kennslu Karls þar sem annar kennari er á móti henni 

auk tveggja stuðningsfulltrúa en í bekknum hans Karls er maður á mann. Þrátt 

fyrir að Unnur sé umsjónarkennari Karls hjálpast allir að og hún sér einnig um 

klósettferðir og það sem tengist honum líkamlega. Starf hennar sem 

umsjónarkennari er því fjölþætt. Auk þeirra eru sérgreinakennarar í öllum 

greinum sem koma að kennslu hans og segir Unnur: 

Kosturinn að það séu sérgreinakennarar er uppbrot á kennslunni, já og 

líka bara nálgun frá þeim á sitt fag í stað þess að bekkjarkennari færi að 

vera með þetta líka. Það er bara allt, allt önnur og miklu ítarlegri kennsla 

sem þeir fá, finnst mér, fyrir vikið. 

Margir sérfræðingar koma einnig að Karli og hefur gott samstarf verið á 

milli umsjónarkennara og talmeinafræðinga, starfsfólks Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvarinnar, auk sjúkraþjálfara sem starfa bæði innan sem utan 

skólans. Þann dag sem rannsakandi var á vettvangi fékk hann að fylgja Karli í 

sjúkraþjálfun. Aðstaðan sem þjálfarinn hefur er góð og var faglegt starf unnið 

af sjúkraþjálfaranum. Þennan dag fór Karl í sundþjálfun en yfirbyggð sundlaug 
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er í skólanum og því þurfti ekki að sækja þá þjálfun úr skólanum. Einnig fór 

Karl í tónmennt og var mikið fjör í þeim tíma. Sungin eru nokkur lög og fá 

nemendur, einn í einu, að spila á hljóðfæri.  

Samkvæmt Unni er starfið yndislegt og óskaplega lifandi auk þess sem 

nemendurnir séu dásamlegir. Hún segir að það sé alltaf hægt að læra eitthvað 

nýtt og finna nýjar leiðir eða eins og hún orðaði það, „þegar maður fær nýjan 

nemendahóp þá þarf maður nánast að byrja frá grunni því það eru bara allt 

aðrar þarfir og allt annað sem þarf að leggja áherslu á svo maður þarf alltaf að 

endurnýja sig.“ Starfið í Grjótaskóla er því mjög fjölbreytt og fólk er alltaf að 

hugsa í lausnum til að koma til móts við alla nemendur.  

Eftir skóla fer Karl í skólavistun þar sem hann er fram eftir degi. Eftir að 

hafa verið þar er hann sóttur af ferðaþjónustunni sem keyrir hann heim. 

 

Félagsleg staða barnsins 

Karl er yndislegur einstaklingur, mjög glaðlyndur og mikil kelirófa. Hann þarf 

mikla aðstoð við allar athafnir og fer það mikið eftir dagsformi hversu miklu 

hann er tilbúinn að taka þátt í. Á skólatíma tekur Karl þátt í öllum þeim 

viðburðum á vegum skólans sem í boði eru. Jóhanna segir að í skólanum taki 

Karl þátt í Skólahreysti, Skrekk, allskonar hlaupum á vorin auk þess sem hann 

tekur þátt í boccia, peningakasti og ýmsum öðrum leikjum. Þar að auki fylgi 

Karl bekknum sínum í öllum tímum og nýtur þess að vera í skólanum. 

Þegar Unnur var spurð um félagsleg tengsl Karls við aðra nemendur í 

skólanum sagði hún að þau væru ágæt. Hann ætti þó í mestum samskiptum við 

einn nemanda. Hún lýsir Karli sem mikilli félagsveru og segir að skólavistunin, 

sem hann er í eftir skóla, gefi honum mikið en þar hittir hann alla nemendur af 

elsta stigi Grjótaskóla. Unnur segir að Karl vilji vera í miðrýminu mestan þann 

tíma sem hann er í vistuninni þar sem mikið er af fólki. Jóhanna lýsir Karli þó 

öðruvísi og segir að hann sé lítið fyrir læti og áreiti og sé lítið hrifinn af því að 

sækja ýmsa viðburði.  

Móðir Karls tekur undir orð Unnar um að hann eigi einn besta vin í 

skólanum en annars sé hann ekki mikið fyrir það að sýna félagsleg tengsl. 

Jóhanna segir að þegar Karl hafi verið lítill hafi honum verið boðið í afmæli 

hjá jafnöldrum sínum sem voru með honum á leikskóla. Foreldrarnir voru 

duglegir að fara með hann í slík boð ef úthald leyfði. Eftir því sem Karl eltist 

og fór í annan skóla en félagar hans á leikskólanum þá breikkaði bilið á milli 

þeirra og í dag er hann ekki í neinu sambandi við krakkana sem voru með 
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honum á leikskóla. Hún segir að í Grjótaskóla hafi hann eignast sinn vin og að 

þeir hafi fylgst að frá því í 1. bekk og lýsir sambandi þeirra á þennan veg:   

Þeir eru enn þá saman í bekk og mér finnst geðveikt skemmtilegt að ég 

fæ, við fáum alltaf svona myndir úr skólastarfinu á daginn og hérna það 

var einmitt mynd núna fyrir jól þar sem hann hélt í höndina á honum og 

þeir eru einmitt báðir alveg, tala ekki og mér fannst það mjög 

skemmtilegt að sjá þessa mynd. 

Til að efla vinatengsl Karls við aðra hafa kennarar hans verið að efla hann 

í að velja sér myndir til að geta þannig haft eitthvað um það að segja hvað hann 

vill auk þess hverjum hann vill vera með. Jóhanna sagði: „Mér finnst það mjög 

sniðugt og áhugavert.“ Hún bætir svo við „í sérskólum eignast þeir sitt einstaka 

vinasamband við einstaklinga sem eru líkir.“ Þann dag, sem rannsakandi var á 

vettvangi, var besti vinur Karls veikur og því gat rannsakandi ekki séð vinina 

saman. Augljóst var þó að það var eitthvað sem Karl var að leita eftir og áttaði 

rannsakandi sig ekki á því hvað það var fyrr en eftir viðtölin við móður hans 

og kennara. Karli leið vel í skólanum þennan dag og naut sín í kennslu með 

samnemendum sínum.  

 

Samstarf heimilis og skóla 

Samstarf skólans við foreldra Karls hefur verið mjög gott og samkvæmt Unni 

er reynt að gera allt til að koma til móts við þarfir fjölskyldunnar. 

Samskiptabók gengur á milli þar sem skráð er hvernig dagurinn hjá Karli hefur 

verið og hvernig honum hefur liðið. Upplýsingarnar eru á báða bóga og ef 

eitthvað bjátar á þá er ekki hikað við að senda tölvupóst eða hringja. Einnig 

hittast foreldrar og kennarar í foreldraviðtölum auk þess sem teymisfundir eru 

haldnir reglulega með teyminu hans Karls. Á þessum fundum er farið yfir það 

hvað foreldrar Karls vilja leggja mesta áherslu á og er reynt að vinna út frá því. 

Einstaklingsnámskráin hans er því unnin í samráði við foreldra hans til að 

tryggja að lögð sé áhersla á það sem foreldrarnir vilja sjá eftir skólagöngu hans.  

Jóhanna tekur undir orð Unnar með að samstarfið sé gott og segist vera 

ótrúlega lánsöm þar sem sömu kennarar hafa fylgt Karli frá upphafi 

grunnskóla. Hún segir að samskiptin séu ótrúlega auðveld og starfsfólkið sé 

mjög sveigjanlegt gagnvart því að þau búi í öðru sveitarfélagi og geti því ekki 

alltaf stokkið til þegar þarf. Jóhanna sagði um samskiptin: „Þær eru mjög 

sveigjanlegar eins og þegar kemur að þú veist, öllu sem þarf að, þú veist öllum 

tengslum og svona og þær hafa verið mjög sveigjanlegar að bjóða upp á 

símaviðtöl og bara tölvupósta.“ Unnur hefur sömu sögu að segja auk þess sem 
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hún segir að mikilvægt sé að hafa foreldra með í ráðum hvað varðar barnið og 

því verði allir að vera sáttir og vita hvað er í gangi. Hjá nemendum með miklar 

sérþarfir koma oft upp ýmiss vandamál sem allir þurfa að hjálpast að með og 

sagði Unnur: „Það er ekki fyrr en honum líður vel sem við getum farið að vinna 

eitthvað eða gera eitthvað.“ Hún segir því að gott foreldrasamstarf skipti miklu 

máli upp á farsæla skólagöngu nemenda.  

 

Skólinn og þjónusta 

Grjótaskóli er sérskóli sem ætlaður er nemendum með þroskahamlanir. 

Skólinn hefur öll þau hjálpartæki sem þarf til að koma til móts við þarfir 

einstaklinga. Unnur segir að skólinn byggi á öllum þeim sérþörfum sem Karl 

er með og komi því til móts við þarfir hans og bætir svo við, „ef að við getum 

það ekki þá veit ég ekki hverjir eiga að gera það“. Jóhanna tekur undir orð 

Unnar og segir að skólinn mæti öllum þörfum Karls eða kannski ekki skólinn 

heldur starfsfólk skólans og segir: „Að því sögðu tel ég að það sé ótrúlega 

mikið undir starfsfólki skólans, sem sagt kennurum hans að þakka.“ Hún er 

ánægð með starfið í skólanum og þá þjónustu sem Karl fær. 

Þegar kemur að því að sækja þjálfun, eins og sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og 

talþjálfun, hefur skólinn verið mjög liðlegur við að koma til móts við Karl. 

Sjúkraþjálfari er á vegum skólans og fer hann því í sjúkraþjálfun í skólanum. 

Kennarar Karls hafa verið í miklum samskiptum við sjúkraþjálfarann hans og 

fengið leiðsögn frá honum hvað þeir geti gert aukalega. Jóhanna segir að 

kennararnir séu ótrúlega viljugir til að gera allt sem þurfi. Hann sé að kljást við 

styttingar aftan í fótunum og því sé mikilvægt að teygja hann eins oft og hægt 

er auk þess að setja hann í standbekkinn daglega. Jóhanna segist vera mjög 

ánægð með skólann og tekur fram að kennararnir séu mjög faglegir.  

Eins og kom fram hér áður er skólinn sniðinn með það markmið að koma 

til móts við þarfir nemenda og hefur skólinn því flest öll hjálpartæki sem þarf. 

Í kennslustofu Karls vantar þó loftbrautir en frístandandi lyftari er notaður eins 

og er en stefnt er að því að loftbrautir verði í öllum kennslustofum og þar með 

öllum þeim stöðum sem þarf vegna nemenda. Einnig eru hækkanleg borð um 

allan skóla, skiptibekkir eru á hverju salerni, auk þess sem gott aðgengi fyrir 

hjólastóla er bæði innan sem utan skólans. Þau hjálpartæki sem nemendur 

koma sjálfir með fá að vera á göngum skólans og er engum hjálpartækjum 

hafnað vegna plássleysis. Á vettvangi fékk rannsakandi að skoða skólann með 

Unni þar sem hann sá öll þau hjálpartæki sem eru í skólanum, auk þeirra sem 
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nemendur eiga sjálfir og eru á göngum skólans. Að mati rannsakanda er 

skólinn vel búinn öllum þeim tækjum og tólum sem þarf til að koma til móts 

við þarfir nemenda með miklar sérþarfir. 

Þegar Jóhanna var spurð um þær væntingar sem hún gerir til skólans segir 

hún að þær séu að skapað sé notalegt og umhyggjusamt umhverfi fyrir Karl. 

Hún segist ekki gera miklar kröfur þar sem Karl er fjölfatlaður og segir: „Ég 

er ekki að gera frekari kröfur á skólann heldur en að ég sé fyrir mér að ég geti 

gert sjálf.“ En hún segist vera raunsæ þegar kemur að leik og starfi hjá Karli 

og segist vera þakklát fyrir kennarana í skólanum sem hafa þekkingu til að 

sinna honum og hans þörfum. Eigi hann erfiða daga og það gangi illa þá breyta 

þær út af planinu og í stað þess að kenna honum t.d. um hreinlæti, eins og að 

bursta tennur og þvo sér í framan, fái hann að sulla í vatninu í staðinn.  

Þegar Unnur var spurð hvernig hún teldi að sérskólinn hefði komið til móts 

við þarfir Karls sagði hún að hún teldi að Grjótaskóli hafi komið eins vel til 

móts við þarfir Karls og hægt er. Hún segir hann mjög ánægðan í skólanum 

þar sem hann fær þörfum sínum mætt og segir: 

Það sem ég vil segja er það að þetta eru allt saman óskaplega ólíkir 

einstaklingar og með mjög ólíkar þarfir og þess vegna held ég að allir 

þessir valkostir þurfi að vera til staðar. Það þurfa að vera sérskólar, það 

þurfa að vera sérdeildir og það þurfa að vera líka möguleiki og pláss 

fyrir nemendur með fatlanir og með þroskahömlun inni í almenna 

skólanum. Vegna þess að við erum með krakka þar inni sem eru alveg 

að plumma sig fínt og líður vel þar og þá finnst mér bara stórkostlegt að 

það sé valmöguleiki en það þarf líka að vera valmöguleiki fyrir þetta 

millistig og það þarf líka að vera valmöguleiki fyrir sérskólann. Þannig 

að halda það að það sé einhver ein leið, það finnst mér bara ótrúleg 

skammsýni. 

Í Grjótaskóla sá rannsakandi ýmis kennslugögn sem til eru og eru notuð í 

kennslu með Karli. Myndræn stundatafla var sýnileg og fylgir Karl henni alla 

daga. Áður en hver tími byrjar er tekið af töflunni og honum sýnd myndin og 

sagt hvaða tími er næstur. Í skólanum er skynörvunarherbergi þar sem 

hjálpartæki eru sem örva öll skynfæri. Augnstýribúnaður er í skólanum og er 

ein kennslustofa undir það þar sem starfsmaður sér um þann búnað og þá 

kennslu. Fullbúnar kennslustofur eru fyrir allar sérgreinar og eru þau verkefni 

sem rannsakanda voru sýnd, sem nemendur hafa verið að gera í smíðum og 

myndmennt, til fyrirmyndar. 
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7.3 Anna í Hellaskóla 

Anna er fimmtán ára gömul og býr með foreldrum sínum og þremur 

fóstursystkinum úti á landi. Anna á tvær eldri systur og einn bróður. Anna 

heyrir vel og skilur nokkuð margt og nær að sýna það með svipbrigðum. Sé 

hún kát opnar hún munninn en notar einföld hljóð til að sýna óánægju.  

Anna er fjölfötluð og fær alla sína næringu í gegnum sondu auk þess sem 

hún er flogaveik. Anna er í skammtímavistun aðra hverja helgi auk þess sem 

hún fer í skólavistun fyrir fatlaða eftir skólatíma. Hún er lífsglöð stúlka og 

hefur gaman af því að vera innan um fólk.  

 

Skólavist og sérstakar þarfir Önnu 

Þegar Anna var að hefja grunnskólagöngu sína völdu foreldrar hennar fyrir 

hana hverfisskólann þar sem þeim fannst hann henta vel fyrir þeirra barn þar 

sem Anna er mjög móttækileg fyrir öðrum krökkum. Heiðar sagði að 

foreldrarnir hefðu fundið fyrir miklum þrýstingi frá fagaðilum um að senda 

hana í sérdeild en Heiðar sagði: „Það var allt í lagi að fá aðrar skoðanir en það 

var ekkert sem breytti okkar skoðun.“  

Heiðar er mjög sáttur við þann skóla sem þau hjónin völdu fyrir dóttur sína 

en segir: „Ég hefði viljað sjá meiri fagmönnun.“ Mikið sé um að ráðnir séu 

iðju- eða þroskaþjálfar til að sinna Önnu en foreldrarnir þurfa að vera vakandi 

fyrir því að það sé ekki verið að nýta þá í annað en kennslu Önnu. „Við höfum 

svolítið þurft að vera að stappa niður fæti svo það sé ekki verið að taka tímann 

af Önnu“ segir Heiðar. Þegar kemur að því að pressa á skólann um að 

fagmenntaðar manneskjur sinni kennslu Önnu, hefur verið hlustað á raddir 

foreldranna en þau þurfa að vera vakandi og ýta á að hún fái kennslu við hæfi. 

Að lokum segir Heiðar:  

Við leggjum mikla áherslu á að hún sé barn fyrst. Það var í rauninni 

grunnurinn að þessu öllu. Hún var að fara í skóla af því að hún er barn 

og það er skólaskylda. Hún er ekki að fara í skóla af því að hún er 

fjölfötluð. 

Anna þarf mikla þjónustu í skólanum þar sem hún þarf aðstoð við allar 

athafnir daglegs lífs. Einnig þarf hún aðstoð við að koma sér í hópa til að taka 

þátt í umræðum og annað. Anna þarf manneskjuna með sér og oft á tíðum þurfa 

tveir að sinna henni. Manneskjan sem fylgir henni les í aðstæður og ef Önnu 
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líður illa í ákveðnum aðstæðum fer hún með hana í herbergi sem hún hefur í 

skólanum og getur hún þá hvílt sig.  

 

Skóladagur Önnu 

Skóladagurinn hjá Önnu byrjar þegar hún er sótt heim til sín af ferliþjónustunni 

og hún keyrð í skólann. Umsjónarmaður Önnu er Sonja sem er nýútskrifaður 

iðjuþjálfi og hefur því litla starfsreynslu sem iðjuþjálfi. Þar sem þarfir Önnu 

eru miklar var margt að læra og fékk Sonja aðstoð við það frá stuðningsfulltrúa 

Önnu. Sonja þurfti að læra á sonduna og á lyfjagjafir auk þess sem hún þurfti 

að læra fyrstu hjálp við flogaveiki. Stuðningsfulltrúinn er mjög fær í umönnun 

Önnu og hefur leiðbeint Sonju vel til að hún geti komið til móts við þarfir 

Önnu. Sonja segir: „Mér fannst þetta alveg hræðilegt, þetta vakti hjá mér óhug 

fyrst. Ég hef aldrei unnið með svona mikið fötluðum einstaklingi svo ég var 

mjög óörugg fyrst en það er allt að koma.“ 

Eins og kom fram hér að ofan er Sonja ekki sú eina sem kemur að Önnu. 

Sonja sér reyndar mjög lítið um hana og hittir hana einungis fjórum sinnum í 

viku, 20–30 mínútur í senn. Stuðningsfulltrúi Önnu er mest með hana yfir 

daginn og sér um að koma henni í þær kennslustundir sem hún á að mæta í og 

aðstoðar hana við allar athafnir daglegs lífs. Anna á sinn umsjónarbekk og á 

þar sinn umsjónarkennara. Þeir aðilar sem koma að Önnu eiga í góðum 

samskiptum en rannsakandi skynjaði á vettvangi að það virðist ekki vera mikið 

samstarf þar á milli.  

Þau skipti sem Sonja hittir Önnu notar hún mikið skynörvun þar sem hún 

þjálfar skynfæri hennar. Hún reynir að haga kennslunni eftir áhugasviði Önnu 

og því nýtir hún tónlist mikið við kennslu. Einnig segist hún nota hávær hljóð 

og hluti með mismunandi áferð sem hún þarf að snerta. Reynt er að vinna með 

það sem Önnu þykir þægilegt og reyna að lesa í það sem henni finnst 

óþægilegt. „Það sem er óþægilegt, þá bara erum við ekkert að gera það“ segir 

Sonja.   

Dagarnir hjá Önnu í skólanum eru rosalega blandaðir og fer hún úr þrisvar 

sinnum í viku til að fara í sjúkraþjálfun, sund, augnskanna og hitta aðra 

nemendur með svipaðar fatlanir. Í augnskannanum er verið að þjálfa Önnu í að 

nota augun til að tjá sig þar sem hún getur ekki notað munninn. Ekki hefur 

fengist fjármagn í Hellaskóla til að kaupa augnskanna og því fer Anna einu 

sinni í viku í sérdeild og fær þar kennslu með fagmenntuðum kennurum. Anna 

hittir þar nemendur úr sérdeildinni sem eru á sama aldri og fara þau í eina 
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kennslustund saman undir leiðsögn kennara. Hellaskóli sér ekki fram á að geta 

veitt Önnu alla þá menntun sem hún á rétt á og var því ákveðið að Anna færi í 

sérdeildina í einn og einn tíma til að fá  kennslu við hæfi.  

Anna byrjar daginn vanalega með bekknum sínum og fer svo í einkakennslu 

eða út úr skólanum. Samkvæmt stuðningsfulltrúa Önnu er hún ekki mikið með 

hana inni í herberginu sem hún hefur heldur reynir að vera með hana inni í 

bekk með jafnöldrum hennar. Þann tíma sem Anna er ekki með bekknum 

sínum fer hún með stuðningsfulltrúa sínum í sjúkraþjálfun eða í sérdeildina. 

Anna er að meðaltali 50% í Hellaskóla og 50% í sérdeildinni eða sjúkraþjálfun 

úti í bæ. Þann dag sem rannsakandi var á vettvangi byrjaði Anna með bekknum 

sínum á bekkjarfundi en ekki var notað hjálpartæki eins og rofa til að gera 

Önnu að virkum þátttakanda þegar nafnakall var í upphafi dags. 

Stuðningsfulltrúinn sagði að ekki hefði verið notaður rofi á bekkjarfundi en tók 

vel í þá hugmynd að prófa að nýta hann með Önnu. Anna hitti talmeinafræðing 

og sjúkraþjálfara þennan dag og fór svo í iðjuþjálfun hjá Sonju en eftir það var 

hún með stuðningsfulltrúa sínum í herberginu sem hún hefur.  

 

Félagsleg staða Önnu 

Anna er fjölfötluð og þarf aðstoð við allar athafnir daglegs lífs. Hún er glöð og 

hraust miðað við sína fötlun. Félagsleg staða Önnu var góð fyrstu árin hennar 

í skólanum. Henni var boðið í afmæli hjá bekkjarfélögum sínum og reyndu 

foreldrar hennar að fara með hana ef heilsa hennar leyfði en á þeim tíma var 

hún mikið veik. Einnig spilaði oft inn í að afmælin voru haldin í fjölbýli þar 

sem enginn aðgangur að lyftu var. Með árunum fækkaði boðum í afmæli og 

sagði Heiðar: „Smátt og smátt fór svo að dragast úr því að henni var boðið í 

eitthvað svona.“  

Sonja segir að félagsleg tengsl Önnu við aðra nemendur séu góð miðað við 

aðstæður þar sem hún getur ekki tjáð sig nema með andlitinu. Krakkarnir í 

skólanum eru góðir við hana og sýna skilning og umburðarlyndi gagnvart 

henni. Heiðar tekur undir orð Sonju og segir að Anna sé glöð í skólanum og 

líði vel þar en hann segist vita það vegna þess hvernig hún bregst við þegar 

foreldrar hennar eru að tala við hana um skólann og krakkana í skólanum. Hann 

segir hana ekki eiga neinn einn vin en það var á tímabili sem einn strákur sótti 

mikið í hana og bað um að fá að koma í heimsókn. Foreldrar Önnu hafa ekki 

verið að sækjast eftir því að Anna fái heimsóknir eftir skóla og segir Heiðar: „ 

Ég get ekki séð það fyrir mér að hún sé mikið í kringum krakka, enda er hún 



56 

ansi uppgefin þegar hún kemur heim.“ Anna hefur lítið úthald til að vera innan 

um mikið af krökkum og ef hún fer á bekkjarkvöld þá klárast orkan fljótt og 

hún þarf að komast heim í hvíld. Anna fer ekki ein á bekkjarkvöld þar sem hún 

þarf alltaf manninn með sér og hafa foreldrar hennar verið að leggja áherslu á 

að hún fari með einhverjum öðrum en þeim á svona kvöld. „Mér finnst það 

ekki eðlilegt að við séum alltaf að þvælast fyrir henni“ segir Heiðar.  

Starfsmenn skólans hafa farið með hana á þá viðburði sem eru á vegum 

skólans. Séu viðburðir sem henta ekki Önnu ræðir skólinn við foreldra um það 

hvað þeir telji fyrir bestu fyrir hana. Vilji foreldrar að Anna taki þátt útvegar 

skólinn henni þau úrræði sem til þarf. Í skólanum reyna starfsmenn hans að 

koma Önnu inn í hópvinnu svo hún sé hluti af hópnum og taki þátt í umræðum. 

Heiðar segir að kennararnir hennar hafi talað um að í slíkum tíma sé vísað í 

hana og séu stelpurnar mikið að hrósa henni fyrir fötin og bregst Anna vel við 

slíku hrósi. „Hún er náttúrlega gelgja sko“ segir Heiðar. Miðað við viðbrögð 

Önnu telur faðir hennar að hún sé mjög glöð í skólanum og líði almennt vel.  

 

Samstarf heimilis og skóla 

Samstarf heimilis og skóla hefur allt verið mjög gott og verið ágætis samræmi 

á milli. Sé eitthvað sem þarf að ræða er haft samband við foreldra og álit þeirra 

fengið. Reynt er að hafa foreldrana með í flestum málum og haft samband ef 

einhverjar breytingar verða. Ávinningurinn sem hlýst af góðu og farsælu 

samstarfi er betri skólaganga nemandans þar sem komið er til móts við þarfir 

hans. Sonja segir foreldrana þekkja barnið best og því sé það ávinningur fyrir 

bæði nemandann og kennarann að vera í góðum samskiptum. Heiðar var 

sammála um að samstarfið milli heimilis og skóla væri gott og þá sérstaklega 

eftir að umsjónarkennari Önnu og bekkjarins hennar byrjaði í skólanum. 

Heiðar segir að hann sé sterkur einstaklingur sem taki Önnu eins og hún er og 

sé ekki upptekinn af því að hún sé fötluð.  

Það sem Heiðari fannst miður við skólann og skólastjórnendur var að þeir 

hafa í gegnum tíðina verið að benda foreldrum Önnu á að Hellaskóli sé ekki 

besti valkosturinn fyrir hana og séu mikið að beina þeim á sérdeild. Heiðar 

sagði: „Okkur hefur stundum fundist eins og skólanum finnist hann ekki nógu 

góður.“ Hellaskóli er almennur skóli og kveður menntastefna landsins á um að 

allir eigi rétt á skólagöngu í sínum heimaskóla. Honum þykir því skólinn tala 

niður til þess sem hann gerir fyrir Önnu og segir: „Þau eru allt of dugleg að 

sparka í sig því þau eru miklu betri en þau halda.“ 
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Þegar kemur að þátttöku foreldra til að leita leiða til að mæta þörfum Önnu 

eru þau mikið að vinna með skólanum og fagmönnum í sambandi við allt sem 

snýr að hjálpartækjum. Mikill tími fer í að velja hjálpartæki sem henta Önnu 

auk þess að panta og máta. Heiðar segir: „Við erum, eða sérstaklega mamma 

hennar, er mikið vinkluð inn í hjálpartækjamál svo að allt svoleiðis komum við 

mjög mikið að.“ Á þeim tíma sem rannsakandi var á vettvangi og að taka 

viðtölin við umsjónarmann og föður Önnu var ferli í gangi með hjólastól, 

augnskanna og sjúkrabekk. Faðir Önnu sagði að mikill tími hafði farið í þau 

ferli og þann dag sem rannsakandi var á vettvang sá hann að hjólastólamál 

Önnu voru í lamasessi þar sem dekkin voru loftlaus og sérmótin orðin of lítil. 

Það fór því ekki vel um Önnu í stólnum auk þess sem erfitt var fyrir 

stuðningsfulltrúann að keyra hana um á loftlausum dekkjum.  

 

Skólinn og þjónusta 

Hellaskóli er almennur grunnskóli og þar sem Anna var fyrsti fjölfatlaði 

nemandi hans, sem þarf aðstoð við allar athafnir daglegs lífs, var ekki mikið 

um hjálpartæki til að koma til móts við þarfir hennar. Skólinn var ekki alveg 

tilbúinn þegar Anna hóf skólagöngu sína og voru því ekki öll þau hjálpartæki 

sem þurfti til að mæta þörfum Önnu. Langan tíma tók að fá hjálpartækin og 

þurftu foreldrar hennar að ýta mikið á að það gengi eftir. Anna er með stórt 

rúm í herberginu en innan kostnaðarramma grunnskóla var ekki reiknað með 

að kaupa dýnu og keyptu því foreldrar hennar hana og létu smíða grindina. 

„Þannig var það bara, svo sem ekkert mál“ segir Heiðar. Það tók langan tíma 

að fá skiptibekk og hábrautir en þau hjálpartæki komu og segir Heiðar: „Þetta 

tók langan tíma og við þurftum að ýta mikið á það sjálf og svona. En eins og 

þetta er núna að þá held ég að þetta sé bara orðið mjög fínt.“  

Í herberginu hennar er standlyftari sem og ýmis skynörvunar tæki. Um það 

sem mætti vera til segir Sonja:  

Það vantar eða vantar ekki kannski, er augnskanni af því að við höfum 

verið með hana í augnskannanum í Steinaskóla og það hefur reynst vel 

og það hefur því verið svona helsti hörgull að geta ekki haldið þeirri 

þjálfun við hérna. 

Skólinn kemur til móts við þarfir Önnu þegar kemur að þjálfun að því leyti 

að starfsmaður fer með henni í sjúkraþjálfun auk þess sem hann fer með henni 

í sundþjálfun og augnskanna. Einnig kemur sjúkraþjálfari Önnu til hennar í 

skólann en hann hefur verið að kvarta yfir aðstöðunni sem hann hefur með 
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Önnu. Bekkurinn sem er í boði er of lítill og því er beðið eftir nýjum bekk svo 

hægt sé að sinna Önnu almennilega.  

Heilt yfir hefur föður Önnu þótt skólaganga hennar ganga vel og framfarir 

hafi orðið hjá henni á hverjum vetri. Hún hefur fengið þá örvun sem foreldrum 

hennar þótti mikilvægt í upphafi skólagöngu að hún fengi með því að hafa 

frjálsan aðgang að bekkjakerfi eða krökkunum í skólanum. Skólinn hefur alltaf 

hlustað á raddir foreldranna en misjafnt er hvort hann hefur orðið við beiðni 

þeirra. Heiðar segir því um þær væntingar sem þau hjónin hafa til skólans:  

Við viljum að þau mæti Önnu þar sem hún er og að þau sveigi sig til 

hennar ef það er eitthvað bil á milli hvað hún þarf og hvað skólinn er til 

í að gera að þá finnst okkur að það eigi að koma frá skólanum og að 

skólinn eigi að vera það sveigjanlegur að hann eigi að geta komið og 

sinnt því og það hefur yfirleitt verið þannig. En við höfum alveg pínu 

þurft að ýta á það og stundum fengið þau svör sem okkur hefur fundist 

pínu skrítið, að þetta sé ekki í boði fyrir börnin í Hellaskóla. Punktur. Ég 

skil það en hún er samt með gríðarlegar sérþarfir þannig að skólinn þarf 

alltaf að vera á tánum og vera tilbúinn að sveigja sig, og auðvitað við 

líka. 

Að sögn Sonju eru skólastjórnendur ágætlega inni í málum Önnu og hafa 

verið tilbúnir til að koma til móts við þær kröfur sem Sonja gerir vegna kennslu 

og þarfa Önnu. Hún segir að komið hafi verið til móts við þarfir Önnu þar sem 

hún bregst vel við þegar komið er inn á hennar áhugasvið. Að lokum segir 

Sonja: „Henni líður vel í skólanum og það er markmiðið auk þess að hún finni 

fyrir öryggi.“ Sonja segir að hún telji að þeim sé að takast mjög vel að koma 

til móts við þarfir Önnu í skólanum. 

7.4 Árni í Steinaskóla 

Árni er á fjórtánda ári og fermist því í vor. Hann býr með foreldrum sínum, 

tveimur systkinum og ketti. Hann er elstur og á hann því einn yngri bróður og 

eina yngri systur. Árni er ljúfur og góður strákur, getur verið svolítið 

félagsfælinn en yfirleitt er stutt í brosið. Hann er hláturmildur og hvers kyns 

hljóð vekja yfirleitt hjá honum hlátur. Hann er í hjólastól og þarf aðstoð við 

allar athafnir daglegs lífs auk þess sem hann nærist í gegnum sondu.  

Árni er fjölfatlaður og flogaveikur og þarf mikla aðstoð við allar athafnir 

daglegs lífs. 

 



59 

Skólavist og sérstakar þarfir Árna 

Þegar kom að því að velja skóla fyrir Árna kom aldrei neitt annað en 

Steinaskóli til greina því þar var sérdeild. Foreldrarnir vissu að þar myndi hann 

fá þann stuðning sem hann þarf frá menntuðum fagaðilum. Steinaskóli var ekki 

hans hverfisskóli en þrátt fyrir það vildu foreldrar hans ekki skoða aðra 

skólavist. Karen sagði: „Það veitir honum miklu meira að vera í sérdeild heldur 

en að vera í bekk með heilbrigðum börnum.“ Foreldrarnir tóku sjálfir þá 

ákvörðun að senda Árna í Steinaskóla og voru búnir að taka þá ákvörðun þegar 

hann var í leikskóla. Í leikskóla átti hann erfitt með breytingar og því kom 

ráðgjafi frá fjölskyldusviði bæjarins og bauð upp á að Árni færi í reglulegar 

heimsóknir í skólann til að venjast því umhverfi.  

Karen er sátt við þann skóla sem hún valdi fyrir Árna og segir að lokum: 

„Mér finnst mikilvægast að honum líði vel og að honum finnist gaman og komi 

glaður heim.“ Karen segir að það sé það sem foreldrarnir vilja, að hann sé 

öruggur og sé í umhverfi sem hann treystir. Enginn vafi er því á að Árni er í 

skóla sem kemur til móts við þarfir hans.  

Árni þarf manninn með sér þar sem hann þarf fulla aðstoð. Við 

verkefnavinnu þarf hann aðstoð þar sem hann getur ekki stýrt höndunum auk 

þess sem hann er með mikið af ósjálfráðum hreyfingum. Hann þarf aðstoð við 

að nærast auk alls þess sem snýr að hreinlæti.  

 

Skóladagur Árna 

Skóladagurinn hjá Árna hefst þegar hann er sóttur með ferlibíl heim til sín og 

keyrður í skólann. Starfsfólk Steinaskóla tekur á móti honum og svo taka við 

ýmis viðfangsefni eftir því hvað stundataflan hans segir. Umsjónarkennari 

Árna er Ruth, sem er menntaður þroskaþjálfi og hefur starfað í Steinaskóla í 

um tólf ár. Hún hefur unnið með fötluðum einstaklingum frá því hún var 19 

ára eða í 31 ár. Í Steinaskóla hefur hún unnið með mörgum fötluðum börnum 

og er reynsla hennar mikil þegar kemur að kennslu fatlaðra nemenda. Ruth er 

eini umsjónarkennari Árna og sinnir honum mest í skólanum en kennararnir í 

deildinni eru duglegir að hjálpast að með nemendur sérdeildarinnar. Þeir 

sérfræðingar sem koma að Árna eru í góðum samskiptum við Ruth og segir 

hún: „Samstarfið er mjög gott og maður hefur alveg góðan aðgang að þeim og 

þekkir þá vel.“ 

Ruth segir að dagsskipulag Árna fari eftir dagsformi hans og því gengur 

stundataflan hans ekki alltaf upp. Reynt er að sinna líkamlegum þörfum hans 
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og þarf mikið að vera að skipta um stöður og er því reynt að nýta tímann á 

meðan hann er í standbekk eða skápúða fyrir kennslu. Rannsakandi fylgdist 

með þegar Ruth setti hann í slökun í rúmi til að hvíla hann frá hjólastólnum. 

Hann fór einnig á skápúða, í standbekk og fékk ýmsar spelkur. Það helsta sem 

gert er með Árna er að hann fer í ipad, tölvu og „smartboard“ og notar hann 

rofa þegar hann er í tölvunni og „smartboard“. Hann fer í vatnsþjálfun auk þess 

sem mikið er notað af örvandi dóti til að efla skynfæri hans. Móðir Árna segist 

mjög glöð með þá kennslu sem hann fær og segir: „Æi ég veit ekki, hann kemur 

allavega alltaf glaður heim.“ 

Árni hefur mjög gaman af tónlist og segir Ruth: „Hann er náttúrulega mikill 

tónlistarmaður og það hjálpar manni svo mikið með ýmislegt, af því að það 

örvar hann til að svara með rofa ef maður bíður honum eitthvað sem honum 

finnst skemmtilegt.“ Hún segir að til að hægt sé að gera eitthvað með Árna 

þurfi honum fyrst og fremst að líða vel og vera öruggur. Ruth segir að framfarir 

nemenda séu alltaf stór þáttur í allri kennslu hvort sem skrefin eru lítil eða stór. 

Um framfarir Árna segir hún: „Mér finnst skrefin stór, þótt aðrir myndu varla 

taka eftir því.“ Það sem hvetur hana áfram í starfi sínu með Árna er að henni 

þykir vinnan mjög skemmtileg. Það getur verið líkamlega og andlega erfitt að 

vinna undir miklum hávaða og áreiti en nemendurnir gefa svo mikið af sér og 

því er starfið mjög gefandi.  

 

Félagsleg staða Árna 

Samkvæmt Ruth er Árni skemmtilegur strákur og hefur mikinn skilning en þarf 

hjálp við allar athafnir. Hann er viðkvæmur í lungum og verður því oft veikur. 

Árni er með mikið af ósjálfráðum hreyfingum og þarf því hjálp við að nota 

hendurnar. Hann er gjarn á að fá flog og því þarf að huga að allri kennslu út 

frá því. Í skólanum er margt gert fyrir Árna til að efla félagsleg tengsl hans. 

Sérdeildin tekur þátt í þeim viðburðum sem skólinn bíður upp á, á sínum 

forsendum og sníður viðburðina eftir nemendum sínum. Misjafnt er hvað Árni 

þolir og því er mikilvægt að örva hann og segir Ruth: „Það fer mjög mikið í 

það að örva hann félagslega og hefur það alveg verið frábært og gerir honum 

alveg svakalega gott.“  

Ruth segir að Árni eigi flotta vini í sérdeilinni og þá sérstaklega er einn sem 

er sérstakur vinur hans. Undir þetta tekur Karen og segir að hann eigi einn 

sérstakan vin sem hann fái reglulega í heimsókn sem og að hann fari í heimsókn 

til hans. „Þegar fara á í heimsókn til vinar hans þá förum við með hann“ segir 
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hún. Það er því á ábyrgð foreldra og kennara að stuðla að félagslegum tengslum 

þar sem hann getur ekki tjáð sig. Ruth segir að Árni sýni mikil viðbrögð þegar 

fólk kemur til hans og verði mjög glaður. Hann var ekki mikið fyrir að fólk 

væri í kringum hann en hann er að læra og er orðinn miklu opnari fyrir því að 

vera í hóp og finnst orðið fátt skemmtilegra en gauragangur og læti inni á 

deildinni. Ruth segir um þá kennslu sem hann er að fá í félagslegri örvun: 

Ég sé að hann fylgist orðið meira með og það er bara gaman að sjá það. 

Við leggjum náttúrulega áherslu á félagslegu tengslin og að hann verði 

sjóaður í þeim eða hæfari í samspilum með öðrum, að hann sé ekki 

óöruggur eða hræddur. Kannski bara að hann fari að hafa gaman af þessu 

en sé ekki hræddur.  

Starfsfólk sérdeildarinnar reynir að sjá til þess að Árni geti tekið þátt í öllum 

viðburðum á vegum skólans. Hann fer í skólahlaupið og ferðir í bæinn þar sem 

boðið er upp á tónlistarviðburði. En þar sem Árni þolir illa áreiti gengur ekki 

alltaf vel að fara með hann á viðburði.  

 

Samstarf heimilis og skóla 

Samskipti milli foreldra og skóla eru mjög góð og hafa gengið mjög vel. 

Samskiptin hafa verið opin og segir Ruth: „Við viljum að fólki líði vel og með 

góðum samskiptum verður allt miklu betra.“ Samskiptin fara að mestu fram í 

gegnum rafræna samskiptabók sem allir þeir sem koma að Árna eru með 

aðgang að. Til að geta sinnt Árna sem best er mikilvægt að allir þeir sem koma 

að honum viti hvað hefur verið að gerast hjá honum yfir daginn. Einnig eru 

reglulegir teymisfundir þar sem allir þeir sem vinna með Árna koma saman.  

Karen segir að Árna líði vel í skólanum og að komið sé til móts við þarfir 

hans. „Það hefur gengið mjög vel og það er hugsað vel um hann.“ Jafnframt 

segir hún að Árni fari alltaf glaður í skólann og komi glaður heim og eru því 

foreldrarnir mjög ánægðir með það starf sem á sér stað. 

Starfsfólki sérdeildarinnar finnst mikilvægt að hafa náin samskipti og hafa 

boðið árlega í vöfflukaffi þar sem tilgangurinn er að foreldrar og ömmur og 

afar allra nemenda, auk kennara, hittist og eigi notalega stund saman. Í þessum 

boðum kynnast einnig foreldrar barnanna í sérdeildinni betur en mikilvægt er 

fyrir alla að eiga í góðum samskiptum þar sem þau geta stuðlað að því að 

nemendur kynnist betur í gegnum foreldra sína.  
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Skólinn og þjónusta 

Steinaskóli er almennur skóli með sérdeild þar sem komið er til móts við þarfir 

nemenda eins vel og hægt er að mati Karenar. Skólastjórnendur eru 

skilningsríkir á það sem þarf til að sérdeild virki og reyna eins og þeir geta að 

verða við þeim beiðnum sem koma frá sérdeildinni. Deildin er vel búin og segir 

Ruth: „Við erum svo miklu betur sett heldur en aðrir eða það eru ekki margir 

með aðstöðu eins og þessa vatnsþjálfun og allt sem snýr að henni.“ Karen tekur 

undir orð Ruthar um það hversu vel deildin er búin og segir að hún hafi öll þau 

hjálpartæki sem þarf til að aðstoða Árna við allar athafnir daglegs lífs. Karen 

bætir við að þó sé alltaf hægt að gera betur og í þeim málum segir hún:  

Ef það er eitthvað sem ég myndi vilja setja út á, þá er það sem tengist 

peningum. Það þarf meira rými og ég myndi vilja sjá stærri 

þjálfunarlaug. Það eru svoleiðis hlutir en það er ekkert sem ég vil setja 

út á sem snýr að starfinu, starfsfólkinu eða því sem verið er að gera.  

Ruth talar um að mikið af hjálpartækjum fylgi nemendum og þyrfti því að 

vera meira pláss í skólanum fyrir þau. Einnig vanti meira pláss fyrir deildina 

og öllu því sem fylgir nemendunum. „Það er stundum eins og það hafi gleymst, 

þetta er hannað með sérdeild í huga, en það er sumt sem hefur gleymst eins og 

rými fyrir hjálpartækin.“ Hún segir einnig að alltaf sé hægt að gera betur og 

bendir á að ekki séu brautir í loftinu nema inni á snyrtingunni og því vanti þær 

sárlega. Hún segir að notast sé við lyftara til að sinna nemendum en hann sé 

bara engan veginn að virka vel þar sem hann fari ekki nógu hátt. Rannsakandi 

sá á vettvangi að þetta var rétt og því er mikilvægt að fá lyftubrautir inn í 

deildina.  

Þegar kemur að þjálfun hjá Árna er skólinn boðinn og búinn við að aðstoða 

við að koma honum í og úr sjúkraþjálfun. Hann fær sjúkraþjálfarann í skólann 

1x í viku og svo fer umsjónarkennari hans með honum 1x í viku í sjúkraþjálfun. 

Kennarinn hans lærir æfingar og teygjur sem þjálfarinn gerir og nýtir sér það 

með Árna í skólanum. Karen segir að kennarinn Árna þjálfi hann í því hvernig 

hann eigi að haga sér í aðstæðum þar sem fullt er af fólki. Hún bendir á 

mikilvægi þess að hafa gaman og segir: „Það er ekki hægt að kenna þeim sem 

er fúll og nennir því ekki því þá síast ekkert inn.“ Á vettvangi fylgdist 

rannsakandi með þeirri kennslu sem Árni fékk og hvernig komið er til móts 

við þarfir hans. Ruth fíflaðist mikið í Árna og hafði hann mjög gaman af 

ruglinu í henni. Það sást vel, bæði á Árna og Ruth, að þeim semur vel og 

skemmta sér vel í skólanum.  
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Ruth er ánægð með starfið sitt og telur að almennur skóli gæti ekki komið 

til móts við Árna á sama hátt og þau gera. Ruth og Karen eru sammála um að 

Árni gæti ekki verið inni í skólastofu fullri af nemendum þar sem hann þolir 

illa áreiti og fær tíð flog. Þær telja að hann yrði alltaf einn í sér rými þar sem 

hann þarf allt aðra nálgun en boðið er upp á í almennum skólum. Ruth segir að 

margir. sem hafi ekki kynnt sér starf sem á sér stað innan sérdeildar og sérskóla, 

vilji meina að allir nemendur eigi að fara í sinn hverfisskóla og vera með sínum 

jafnöldrum í almennum bekk. Valið verði að fara eftir einstaklingum og hvað 

hentar hverjum og einum og segir Ruth:  

Ég held að fólk ... átti sig ekki á því hvað þetta er en þegar það sér 

vinnuna sem fer fram að þá kveikir það aðeins. Það áttar sig á því hvaða 

hlutverki deildin þjónar og að allir hafi hlutverk En svona þegar fólk 

hefur skilið hvaða þýðingu starfið hefur og skilur af hverju það er verið 

að kenna einstaklingum að nota rofa. ... Að einstaklingar hafi val til að 

velja og læri að segja t.d. hvað þeir vilja borða. Það er nefnilega alltof 

oft sem valið er fyrir einstaklinga. En í svona samstarfi eins og hér í 

sérdeildinni að þá er svo gott að hafa aðgang að hvort öðru og fá ráð. 

Það er svo gott að fá stuðning frá samstarfsaðilum sem eru með góða 

reynslu og geta deilt ráðum. 

Karen segir í lokin þegar hún er spurð hvort hún hefði viljað hafa son sinn 

í almennum bekk: 

Nei, minn maður er bara þannig að honum finnst fólk leiðinlegt og 

sérstaklega ef mikið er af því. Ég sé það bara ekki fyrir mér að hann væri 

í bekk með 20–30 nemendum og væri svo einn með starfsmann með sér, 

alveg sama hvort þessi starfsmaður væri eins frábær og hann væri þá 

bara, þetta álag að hafa svona marga í kringum sig væri bara aldrei að 

ganga fyrir minn mann. 

Eftir það sem rannsakandi sá á vettvangi hentar sérdeildin vel fyrir Árna 

þar sem komið er til móts við þarfir hans í því umhverfi sem hentar honum 

best. Ruth segir að þrátt fyrir að Árni vilji ekki alltaf vera í ákveðnum 

aðstæðum sé þó mikilvægt að efla hann í þeim. 
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7.5 Samantekt á niðurstöðum 

Tafla 1 - Samantektarlíkan rannsakanda 

 

Rannsakandi tók saman niðurstöður greiningar hér að ofan og bjó til 

samantektarlíkan sem má sjá hér fyrir ofan (tafla 1). Eins og sjá má eru 

foreldrar alltaf sáttir og ánægðir með skólavistina og virðist þar ekki skipta 

máli hvort barnið er í sérdeild, almennum bekk eða sérskóla. Félagsleg staða 

barnanna er misjöfn eftir því hvort þau eru í sérskólum, sérdeildum eða 

almennum skóla. Í sérskólanum og sérdeildinni eiga nemendur sinn sérstaka 

vin en í öðrum almenna skólanum er enginn sérstakur vinur. Í seinni almenna 

skólanum á nemandinn nokkra vini og þar að auki sérstaka vinkonu. Allir 

 Skólavist og 

sérstakar 

þarfir 

barnsins 

Skóladagur 

barnsins 

Félagsleg 

staða 

barnsins 

Samstarf 

heimilis 

og skóla 

Skólinn og 

þjónusta 

 

Almennur 

skóli   

 

Skúli 

Líður vel í 

skólanum. Er 

fjölfatlaður og 

flogaveikur. 

Hefst kl. 8:15 

og endar kl. 

16:00. 

Fjölbreytt 

dagskipulag 

inni í bekk sem 

í sérherbergi. 

Á nokkra 

vini. 

Líður vel í 

hóp. 

 

Mjög gott 

á báða 

bóga 

Tveir 

stuðningsfulltrúar 

sinna 

nemandanum. 

Hjálpartækjamál 

mættu vera 

fjölbreyttari.   

 

Sérskóli 

 

Karl 

 

 

Líður vel í 

skólanum. Er 

fjölfatlaður og 

flogaveikur. 

Hefst 7:00 og 

endar kl. 

17:00. 

Fjölbreytt 

dagskipulag 

með bekknum. 

Á einn 

sérstakan vin. 

Er sjálfum sér 

nægur. 

 

Mjög gott 

á báða 

bóga 

Fagmenntaður 

kennari sinnir 

nemandanum. 

Hjálpartækjamál 

í góðum málum. 

 

 

Almennur 

skóli   

 

Anna 

Líður vel í 

skólanum. Er 

fjölfötluð og 

flogaveik. 

Hefst kl. 8:00 

og endar kl. 

17:00. 

Fjölbreytt 

dagskipulag 

inni í bekk sem 

í sérherbergi. 

Á engan 

sérstakan vin. 

Líður vel í 

hóp. 

Mjög gott 

á báða 

bóga 

Iðjuþjálfi er 

umsjónarmaður.  

Stuðningur sinnir 

barninu. 

Hjálpartækjamál 

mættu vera 

fjölbreyttari. 

 

Sérdeild 

 

Árni 

Líður vel í 

skólanum. Er 

fjölfatlaður og 

flogaveikur. 

Hefst 8:00 og 

endar kl. 

14:00. 

Fjölbreytt 

dagskipulag 

inni í sérdeild. 

Á einn 

sérstakan vin.  

Er að læra að 

vera í hóp. 

Mjög gott 

á báða 

bóga 

Þroskaþjálfi 

sinnir 

nemandanum. 

Hjálpartækjamál 

í góðum málum.  
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foreldrarnir eru sammála um að samstarf milli heimila og skóla sé mjög gott 

og eiga allir í góðum samskiptum við umsjónarmann barnanna sinna. Þegar 

kemur að úrræðum fyrir börnin er munur eftir því hvernig skóli á í hlut. 

Sérskólinn og sérdeildin eru vel búin öllum þeim hjálpartækjum sem þarf til 

að veita nemendum kennslu við hæfi. Í almennu skólunum eru hjálpartæki sem 

snúa að hreinlæti og umönnun í góðu lagi en þegar kemur að 

kennslufræðilegum tækjum eru þeir vanbúnir.  

 

Niðurstöðum rannsóknarinnar hafa nú verið gerð skil út frá þeim fimm 

þemum sem rannsakandi valdi sér til að svara rannsóknarspurningunum. 

Rannsakandi mun fjalla nánar um þessi þemu og leitast við að svara 

rannsóknarspurningum í umræðum hér á eftir. 
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8. Umræður 

Í þessum kafla mun rannsakandi fjalla um helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

í fræðilegu samhengi. Markmið rannsóknarinnar er að leita svara við 

rannsóknarspurningunum: Hvernig koma almennur skóli, sérdeild og sérskóli 

til móts við fjölfatlaða nemendur? Hvernig er kennsla í almennum bekk fyrir 

fjölfatlaða nemendur frábrugðin kennslu sem fram fer í sérdeild og sérskóla? 

og Hefur hinn almenni skóli úrræði til að mæta fjölfötluðum nemendum? Til 

að leita svara leitaði rannsakandi til fjögurra foreldra sem eiga það 

sameiginlegt að eiga fjölfötluð börn auk þess sem hann talaði við kennara 

þessara barna og fylgdist með kennslu í einn dag. Einnig las hann ýmsar 

fræðigreinar og kynnti sér stefnu skóla án aðgreiningar. Hér verða 

niðurstöðurnar settar í samhengi við og túlkaðar út frá aðalnámskrá, fræðum, 

lögum og reglugerðum. 

8.1 Að koma til móts við fjölfatlaða nemendur 

Samkvæmt því sem fram kemur í reglugerð um nemendur með sérþarfir (nr. 

585/2010) ber skólastjóri ábyrgð á því að nemendur með sérþarfir fái þann 

stuðning sem þeir eiga rétt á. Við upphaf grunnskólagöngu þarf skólinn að gera 

móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir þar sem gerð er grein fyrir 

skipulagi kennslunnar, aðstöðu, aðbúnaði, skipulagi einstaklingsnámskrá, 

kennsluháttum, notkun hjálpartækja, námsmati, hlutverki þeirra aðila sem 

koma að nemandanum og samstarfi milli heimilis og skóla. Hjá öllum 

foreldrunum í þessari rannsókn kom fram að þeir voru ánægðir með þann skóla 

sem þeir höfðu valið fyrir barn sitt og töldu að komið væri sem best til móts 

við þarfir þeirra. Þeir sögðu að börnunum liði vel í skólanum og að gott 

samstarf væri á milli heimilis og skóla.  

Allir viðmælendur voru sammála um að gott samstarf og upplýsingaflæði 

væri á milli heimilis og skóla. Allir voru sammála um að samskiptin væru góð 

og fannst skólarnir koma vel til móts við þarfir nemendanna. Samskiptabækur 

ganga á milli heimila og skóla og eru þær bæði í formi pappírsbóka sem og 
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rafrænar. Allir viðmælendur eru sammála um að með því að hafa samskiptabók 

gangi allt betur þar sem upplýsingar um líðan og það sem barnið er að gera 

kemur fram. Foreldrarnir töluðu um að reglulegir fundir væru haldnir með 

teymi barnanna þar sem foreldrar fá eitthvað um námsskipulag að segja. Í 

fræðsluritinu Bætt Skilyrði til náms – Starfsþróun í heiltæku skólastarfi (2002, 

bls. 26) er einmitt komið inn á mikilvægi þess að miðla upplýsingum um 

nemendur á milli heimilis og skóla. Auk þess kemur þar fram að reglulegir 

fundir foreldra og kennara stuðli að farsælli lausn minniháttar erfiðleika. Með 

reglulegum fundum er tilgangurinn að deila upplýsingum um heilsufar og 

skipuleggja nám og félagsleg samskipti nemendanna innan sem utan skólanna. 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom því berlega í ljós að stór þáttur í því 

að koma til móts við fjölfatlaða nemendur var gott skipulag varðandi 

upplýsingaflæði og samskipti. 

Í grunnskólalögum (nr. 91/2008) er komið inn á rekstur grunnskólanna en 

hann er á ábyrgð og kostnað sveitarfélaganna. Þar er kveðið á um að huga þurfi 

að þróun einstakra skóla, húsnæði, búnaði og sérúrræðum. Í lögunum kemur 

fram að nemendur eigi rétt á viðeigandi kennslu í húsnæði sem mætir þörfum 

þeirra og almennri vellíðan þar sem skólinn er vinnustaður þeirra. Í viðtölunum 

kom fram hjá öllum nema einu foreldri, sem átti barn í almennum grunnskóla, 

að skólarnir hefðu verið vel útbúnir með þau tæki og tól sem þarf til að koma 

til móts við þarfir barnanna. Viðkomandi foreldri talaði um að illa hefði gengið 

að fá viðeigandi hjálpartæki og þurftu foreldrarnir að berjast fyrir þeim þrátt 

fyrir að lögin kveði á um að búnaður eigi að vera til staðar svo nemendur 

upplifi sem besta skólagöngu. Einnig keyptu foreldrarnir rúm til að hafa í 

skólanum þar sem fjárlög skólans leyfðu ekki að keypt væri rúm. Í 42. grein 

segir að sérúrræði eigi að veita nemendum umhverfi sem er aðlagað að þörfum 

þeirra. 

Þegar kemur að félagslegum tengslum nemenda veltir rannsakandi fyrir sér 

hvaða merkingu foreldrar leggja í þau þegar kemur að fötluðum börnum þeirra. 

Allir nemendur, nema Anna, áttu sérstakan vin í skólanum en hún er nemandi 

í almennum skóla. Foreldrar hennar sóttu um almennan skóla fyrir sitt barn þar 

sem þeir töldu að hann myndi veita meiri félagslegan stuðning en sérdeild eða 

sérskóli. Þegar nemandinn var á yngsta stigi átti hann einn vin en eftir því sem 

þau urðu eldri fjaraði vinasambandið út. Það er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Gretars L. Marinóssonar o.fl. (2007, bls. 283–284) en þar kemur 

fram að eftir því sem nemendur eldast því meira breikkar bilið á milli þeirra 
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félagslega. Félagsleg samskipti og tengsl geta haft mismunandi merkingu fyrir 

einstaklinga en til að samskipti séu gagnvirk fela þau jafnan í sér virka þátttöku 

beggja aðila. Snæfríður Þóra Egilsson (2008, bls. 169) segir að með virkri 

þátttöku öðlist einstaklingar leikni, finni tilgang með lífinu og tengist öðrum 

einstaklingum sem og samfélaginu. Hún segir jafnframt að taki einstaklingar 

ekki virkan þátt geti þeir fundið fyrir vanlíðan og vanmætti sem stuðli að 

óöryggi og félagslegri einangrun. Foreldrar Önnu nefndu sem dæmi um 

samskipti hennar við aðra nemendur að henni sé heilsað af öðrum nemendum 

og hrósað fyrir fatnað en að öðru leyti virtist ekki vera um eiginleg samskipti 

eða tengsl að ræða og nemandinn átti ekki sérstakan vin í skólanum. Gretar L. 

Marinósson o.fl. (2007, bls. 283) segja í rannsókn sinni að nemendur með 

þroskahömlun sem eru í almennum skólum virðist eiga í minni samskiptum 

við önnur börn en þeir nemendur sem eru í sérdeild eða sérskóla. Ein af 

ástæðum þess að foreldrarnir völdu almennan skóla fyrir barnið sitt voru 

hugmyndir þeirra um að skólinn biði upp á betri félagsleg tengsl en aðgreind 

úrræði. Í huga rannsakanda eru þetta mjög takmörkuð félagsleg tengsl en svo 

virðist sem foreldrar Önnu leggi aðra túlkun í hugtakið og finnst þetta dæmi 

um félagsleg tengsl síns barns. En foreldrarnir eru mjög sáttir við félagsleg 

tengsl hennar og það er fyrir mestu.  

Fyrir fjölfatlaða nemendur er aðgengi lykilatriði en eins og Snæfríður Þóra 

Egilsson (2003, bls. 97–98) talar um þá eru margar skólabyggingar ekki með 

gott aðgengi fyrir þessa nemendur. Aðgengi í öllum skólunum var gott en í 

öllum viðtölunum við umsjónarmenn kom fram að breytingar hafi verið gerðar 

á aðgengi til að koma til móts við þarfir þeirra. Í sérdeildinni og sérskólanum 

voru kröfurnar aðrar en í almennu skólunum. Þar þótti ekki nógu gott að brautir 

í loftin vatnaði á fleiri stöðum í skólunum þar sem þeim fannst lyftari ekki 

boðlegur fyrir eldri og stærri nemendur. Kröfurnar í almennu skólunum virtust 

minni þar sem starfsfólki fannst ekki tiltökumál að nemendur kæmust ekki í 

öll rými, en fundu þó lausn til að komast á leiðarenda. Í sérskólanum og 

sérdeildinni var ríkari krafa um að nemendur hefðu aðgang að öllum rýmum 

skólans og kemur það heim og saman við það sem Snæfríður Þóra Egilsson 

(2003, bls. 95) segir um þátttöku nemenda í skólanum. En hún leggur áherslu 

á að til að efla þátttöku nemenda þurfi að breyta umhverfinu frekar en barninu 

sjálfu. Slæmt aðgengi að rýmum í skólum getur hindrað félagsleg samskipti og 

tengsl. Í Tindaskóla kemst Skúli ekki í lengda viðveru með góðu móti þar sem 

nokkur þrep eru til að komast á þann stað. Hann hefur því verið einn í lengdri 
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viðveru í herberginu sínu með starfsmönnum sínum, í stað þess að vera innan 

um jafnaldra sína. Einnig er hætta á að þegar nemendur eru með sín herbergi 

vegna persónulegra ástæðna að herbergin geti valdið einangrun séu þau nýtt of 

mikið. 

8.2 Kennsla nemenda 

Samkvæmt Hermínu Gunnþórsdóttur (2016, bls. 264) er hlutverk kennarans að 

veita öllum nemendum tækifæri til að nýta hæfileika sína og eru fjölbreyttir 

kennsluhættir ein leið til þess. Í sérdeildinni og í sérskólanum voru notaðir 

fjölbreyttir kennsluhættir til að höfða til ólíkra nemenda eins og t.d. myndrænt 

skipulag og rofar til tjáskipta. Einnig voru nemendur í sérskólanum og 

sérdeildinni spurðir hvað þeir vildu gera eða með hverjum þeir vildu vera og 

þurftu þeir að svara t.d. með því að horfa í augun á starfsmanninum. Í almennu 

skólunum var ekki sjáanlegt myndrænt skipulag né rofar til tjáskipta eins og 

rannsakandi sá á bekkjarfundi með Önnu þar sem stuðningsfulltrúi hennar 

svaraði fyrir hana. Umgerðin á milli skólanna var ólík en þrátt fyrir að almennu 

skólarnir hafi ekki haft sömu umgerð var verið að leita leiða til að fá þau tæki 

og tól sem þarf fyrir kennslu með nemendunum. Í reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) kemur fram að nemendur eiga rétt á að 

komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra. Einnig eigi öll þau 

gögn sem þeir þurfa að vera til staðar svo hægt sé að stuðla að sem bestri 

menntun, félagsþroska og sjálfstyrkingu nemenda. Þrátt fyrir að ekki hafi öll 

gögn verið til staðar fengu nemendur almennu skólanna kennslu á öðrum 

sviðum og með öðrum hætti til að efla þá í tjáskiptum. Talað var við þá og þeir 

sýndu viðbrögð þrátt fyrir að ekki væri verið að leitast eftir þeim. Það hefði 

mátt efla þá betur í því að svara þegar þeir voru spurðir spurninga.  

Í aðalnámskrá grunnskólanna (2011, bls. 48) kemur fram að nemendur í 

grunnskólum eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir sem og þarfir þeirra. Því 

þarf að huga vel að fjölbreytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Vel 

skipulögð kennsla sem tekur tillit til ólíkra þarfa og stöðu einstakra nemenda 

eykur líkurnar á betri árangri. Með góðri kennslu á nemandinn að geta tileinkað 

sér jákvætt viðhorf, þekkingu og leikni til að ná þeirri hæfni sem stefnt er að. 

Því er mikilvægt að náms- og kennsluhættir séu sveigjanlegir og við hæfi hvers 

og eins þar sem tekið er tillit til hæfni, þekkingar, skilnings og áhuga nemenda 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 65–66). Í öllum 
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viðtölunum við umsjónarmenn nemendanna kom fram að unnið væri með 

styrkleika þeirra og áhugasvið. Í sérskólanum og sérdeildinni var meiri áhersla 

lögð á að námsskipulaginu sem lagt væri upp með væri fylgt eftir og nemendur 

látnir fara eftir stundatöflunni sinni en þó á forsendum barnsins. Í öðrum 

almenna skólanum kom fram að nemandi er ekki látinn gera hluti sem honum 

þykja ekki skemmtilegir, jafnvel þótt að tilgangurinn með kennslunni sé að efla 

nemandann. Það virðist því sem minni virðing sé fyrir skipulaginu í almenna 

skólanum og að tekin sé kennsla af nemendum. Í niðurstöðunum mátti sjá 

dæmi um að faglegt starf, varðandi kennslu nemenda, væri lausara í reipunum 

en í sérdeild og sérskóla en taka verður það inn í að rannsakandi var aðeins 

einn dag á vettvang og því er ekki hægt að alhæfa. Í báðum almennu skólunum 

báru stuðningsfulltrúar ábyrgð á kennslu og þjálfun nemendanna en í sérdeild 

og sérskóla voru það þroska- og iðjuþjálfar sem og menntaðir kennarar sem 

báru ábyrgðina umfram aðra. En vissulega má benda á, líkt og Gretar L. 

Marinósson og Auður B. Kristinsdóttir (2007, bls. 40) koma inn á, að færri 

menntaðir sérkennarar eru á landinu en stöður og því eru oftar en ekki 

ómenntaðir einstaklingar sem sinna nemendum með sérþarfir í grunnskólum. 

Þetta er eitt af því sem lengi hefur verið gagnrýnt, að ómenntað starfsfólk sinni 

gjarnan kennslu þeirra nemenda sem þurfa líklega hvað mest á faglegri kennslu 

að halda. En Snæfríður Þóra Egilsson (2003, bls. 102) segir að oft á tíðum séu 

ófaglærðir aðstoðarmenn ráðnir inn til að draga úr álagi á kennara. Einnig segir 

hún að ábyrgð ófaglærðra aðstoðarmanna sé oft á tíðum mikil þar sem þeir bera 

ábyrgð á námi nemenda með miklar sérþarfir (Snæfríður Þóra Egilsson, 2016, 

bls. 122–123).  

Þeir nemendur sem eru í sérskólanum og sérdeildinni hafa fagmenntaðan 

umsjónarkennara sem kemur að öllu sem snýr að þeim. Í Tindaskóla hefur ekki 

enn fundist menntaður umsjónarmaður. Í Hellaskóla kom fram að Anna hafði 

umsjónarkennara sem og umsjónarmann og voru góð samskipti á milli þeirra 

og stuðningsfulltrúans sem sinnir nemandanum að sögn umsjónarmanns Önnu. 

Það sem kom rannsakanda hins vegar á óvart var að lítið sem ekkert samstarf 

var þar á milli og því koma umsjónarmaður og umsjónarkennari takmarkað að 

leik og starfi nemandans þrátt fyrir að eiga að vera með ábyrgð yfir 

nemandanum umfram aðra. Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 44) kemur 

fram að nemendur eigi að hafa umsjónarkennara sem tekur ábyrgð, fremur 

öðrum starfsmönnum, á námi, þroska, líðan og velferð nemenda. Hann á einnig 

að leggja sig fram við að kynnast nemandanum, foreldrum hans sem og 
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aðstæðum. Það kom því á óvart að stuðningsfulltrúi Önnu sinnti henni og 

fylgdi hvert sem er og Guðrún sem er titlaður umsjónarmaður hennar vissi lítið 

um Önnu og þarfir hennar. 

Hreyfing og líkamleg áreynsla er mikilvæg öllum og á það einnig við um 

fjölfatlaða einstaklinga. Í sérskólanum og sérdeildinni var farið, samkvæmt 

stundatöflu í sundkennslu og íþróttir og voru þessir námsþættir í boði innan 

skólanna. Í almennu skólunum þurftu nemendur að sækja sundkennslu utan 

skólans. Í öðrum skólanum horfði nemandinn á samnemendur sína í íþróttum 

og í hinum fór nemandinn í sjúkraþjálfun á þeim tíma sem samnemendur hans 

voru í íþróttum. Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 

585/2010) kemur fram að nemendur eigi að fá jöfn tækifæri til náms sem og 

virkrar þátttöku á eigin forsendum. Einnig eiga nemendur að fá fjölbreytt nám 

í hvetjandi námsumhverfi þar sem tekið er mið af þörfum þeirra og styrkleika 

svo þeir geti þroskað persónuleika sinn, líkamlega og andlega getu, 

sköpunargáfu og hæfileika. Til að nýta íþróttatímann betur hefði verið hægt að 

búa til kennslufræðileg verkefni fyrir nemandann og gera hann virkan í 

skólastarfinu. Þar sem skynörvun er mikilvæg fyrir nemendur eins og Skúla 

hefði verið tilvalið að láta hann fá mismunandi stóra bolta og með mismunandi 

áferð. Einnig hefði mátt efla félagsleg tengsl hans við samnemendur þar sem 

hann gæti hlustað eftir röddum þeirra.  

Í öllum viðtölunum við foreldra, umsjónarmenn og umsjónarkennara 

nemendanna kom fram að nemendurnir fá stoðþjónustu, s.s. sjúkraþjálfun, 

talþjálfun og iðjuþjálfun, innan sem utan skólanna. Þá kom einnig fram að 

foreldrarnir voru allir ánægðir með samstarfið við skólann sem og þá kennara 

og starfsmenn sem koma að nemendunum. Allir vildu nemendunum það besta 

og leið nemendunum vel í skólanum. Í grunnskólalögum (nr. 91/2008) er 

komið inn á að mikilvægt  sé  að hafa gott samstarf á milli heimilis og skóla til 

að tryggja nemendum sem besta skólagöngu, öryggi og almenna velferð. Allir 

umsjónarmenn nemendanna töluðu um að gott samstarf væri á milli 

stoðþjálfara og skólanna. Einnig kom fram að þeir fylgi nemendum í 

sjúkraþjálfun og fái þar góð ráð til að koma til móts við þarfir þeirra. Því eins 

og Snæfríður Þóra Egilsson (2003, bls. 103–104) kemur inn á er stoðþjónusta 

oftar en ekki hluti af skólastarfinu hjá fötluðum nemendum og geta því 

kennarar leitað til fagaðilanna eftir ráðgjöf og leiðsögn svo hægt sé að 

samræma þjónustu milli stofnana og skóla. 
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8.3 Úrræði fyrir nemendur 

Foreldrarnir í þessari rannsókn völdu skóla fyrir börnin sín m.a. út frá því hvað 

þeir töldu að hentaði börnunum auk þess sem einn skólinn valdi sig frá 

nemandanum. Foreldrar barnanna í almennu skólunum völdu hverfisskólann 

svo þau yrðu með jafnöldrum. Í öðrum almenna skólanum sögðu foreldrarnir 

að barnið ætti rétt á að ganga í sinn hverfisskóla og að félagsleg þátttaka 

barnsins yrði meiri þar. Í hinum almenna skólanum höfðu foreldrarnir ekkert 

val þar sem engin sérdeild eða sérskóli var í nágrenninu en þeim finnst kostur 

að barnið sé með jafnöldrum sínum. Foreldrar hinna barnanna völdu sérskóla 

og sérdeild vegna þarfa barna þeirra en annað foreldrið sagði að það hefði ekki 

viljað að barnið væri í skóla þar sem það ætti aldrei möguleika á að fylgja 

námsefninu og væri alltaf út fyrir normið. Hitt foreldrið sagðist hafa valið 

skólann vegna þess að þar fengi barnið þann stuðning sem það þyrfti frá 

menntuðum fagaðilum. Þrátt fyrir að börnin séu öll fjölfötluð og með svipaðar 

þarfir hentar ekki það sama fyrir alla. Allir foreldrarnir vilja því að börnin 

þeirra séu partur af einhverju en á ólíkum forsendum. Í lögum um grunnskóla 

(nr. 91/2008) kemur einmitt fram að nemendur eru misjafnir eins og þeir eru 

margir og því er mikilvægt að hafa valkosti um skólavist. Þar segir einnig að 

sérskólar veiti nemendum sérhæft umhverfi til náms í lengri eða skemmri tíma. 

Jafnframt skal lögð áhersla á að veita starfsfólki almennra grunnskóla stuðning 

og kennslufræðilega ráðgjöf.     

Í öllum viðtölunum kom fram hjá foreldrunum að aðalmarkmiðið með 

skólagöngu barna þeirra væri að þeim liði vel. Allir skólarnir voru vel 

mannaðir og pössuðu upp á að nemendum liði vel í skólanum og gerðu allt það 

sem þeir gátu fyrir þá. Samkvæmt því sem kemur fram hjá Gretari L. 

Marinóssyni og Auði B. Kristinsdóttur (2007, bls. 37–38) sjá sveitarfélög um 

skiptingu fjár til skólanna en mikill kostnaður getur fylgt fötluðum nemendum. 

Ekki er vitað að hvaða marki eða hvernig þessi fjárlög eru nýtt en munur er 

milli fjölda og tegunda úrræða sem í boði eru fyrir nemendur með fötlun. Í 

almennu skólunum var mikill munur á því hvernig viðmælendur lýstu því 

hvernig skólastjórnendur litu á nám og kennslu nemendanna þar sem annar 

skólastjórinn vill hafa fagmenntaðan kennara sem sér um nemandann allan 

skóladaginn. Í hinum almenna skólanum er iðjuþjálfi ráðinn sem 

umsjónarmaður en sinnir nemandanum lítið og hefur skólastjóri bent 

foreldrum á að Anna fengi betri þjónustu í sérdeild en í Hellaskóla. Í grein 
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Hafdísar Guðjónsdóttur (2008, bls. 160) talar hún um að mikilvægt sé að 

bregðast við fjölbreytileika samfélagsins svo nemendur finni að þeir séu 

velkomnir. Einnig segir hún að takast eigi á við aðstæður barna með miklar 

sérþarfir með virkum hætti og líta á það sem verkefni sem þarf að vinna en 

ekki vandamál sem aðrir eigi að leysa. 

8.4 Samantekt 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða ólíkar hugmyndir foreldra um hvað 

þeir telji börnunum sínum fyrir bestu þegar kemur að skólavist. Einnig að 

skoða hvort almennir skólar hefðu nægileg úrræði og hvort kennarar í 

almennum skólum hafi sömu sérþekkingu og kennarar í sérdeildum og 

sérskólum. Viðtöl voru tekin við foreldra barnanna fjögurra sem og kennara 

þeirra auk þess sem farið var í vettvangsheimsóknir í skóla nemendanna. Góð 

tengsl voru við þátttakendur í viðtölunum og voru allir viðmælendur opnir og 

tilbúnir að veita rannsakanda þær upplýsingar sem hann sóttist eftir.  

Hér á eftir er leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

rannsakandi lagði upp með í upphafi rannsóknar.  

 

Hvernig koma almennur skóli, sérdeild og sérskóli til móts við ólíkar 

þarfir nemenda? 

Í öllum skólunum leið nemendum vel og var reynt að gera allt svo þeir upplifðu 

sem besta skólagöngu. Í almenna skólanum eru nemendur hluti af bekkjarheild 

jafnaldra og eru þeir inni í bekk annað slagið, annars eru þeir einir með 

umsjónarmönnum sínum. Í sérdeildinni og sérskólanum eru nemendur með 

öðrum nemendum sem eru þeim líkir og verja skóladeginum með þeim auk 

starfsmannanna. 

Að mati rannsakanda er meiri bekkjarheild í sérskólanum og sérdeildinni 

þar sem nemendur eru allan daginn með öðrum nemendum og starfsfólki. Með 

þessu móti myndast meiri félagsleg tengsl á milli allra og því líklegra að þeir 

eigi betri skólagöngu. Í almennu skólunum eru nemendur í bekkjakerfi en eru 

ekki hluti af heildinni þar sem þeir eru mikið í sérherberginu og eyða því ekki 

miklum tíma með samnemendum sínum. Með því móti verða ekki eins mikil 

félagsleg tengsl og nemendur útilokast frá öðrum.  
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Hvernig er kennsla í almennum bekk fyrir nemendur með miklar 

sérþarfir frábrugðin kennslu sem fram fer í sérdeild og sérskólum? 

Í almenna skólanum eru nemendur hluti af bekkjarheild en hafa sérherbergi 

fyrir sig. Nemendur almennu skólanna, sem rannsakandi hitti, eyða miklum 

tíma með umsjónarmönnum sínum í sérherberginu en fer það þó allt eftir 

dagsformi þeirra. Sú kennsla sem þeir fá fer fram í sérherberginu og er hún 

ekki eins markviss og sjá mátti í sérdeildinni og sérskólanum. Það virðist vera 

að þegar nemendur eru með bekkjarfélögum sínum séu þeir einungis að 

fylgjast með og fer því kennsla sem hentar þeirra þörfum ekki fram á meðan. 

Það má því telja að nemendur með miklar sérþarfir í almennum skólum fái sína 

kennslu einir með umsjónarmönnum sínum og séu því ekki hluti 

bekkjarheildar þegar kemur að kennslu.  

 

Hefur hinn almenni skóli úrræði til að mæta nemendum með miklar 

sérþarfir og hvaða menntun eða þekkingu hafa kennarar í almenna 

skólanum til að koma til móts við þarfir þessara nemenda?  

Almennu skólarnir sem skoðaðir voru höfðu ekki öll þau úrræði sem þarf til að 

mæta nemendum með miklar sérþarfir og þurftu nemendur því að fara úr 

skólahúsinu og á aðra staði. Í sérdeildinni og sérskólanum var slíkur búnaður 

til staðar og því þurfti ekki að leita í önnur hús eftir þjálfun. Einnig var ekki 

jafn mikið safn af kennslugögnum til í almennu skólunum og í sérdeildinni og 

sérskólanum. Skólabyggingar voru einnig misjafnar og var aðgengið í öðrum 

almenna skólanum ekki gott og tók langan tíma að koma nemandanum á milli 

hæða. Í hinum almenna skólanum er sérherbergi nemandans og 

umsjónarbekkurinn hvort á sinni hæðinni og því langt að fara á milli. Í 

sérskólanum og sérdeildinni var aðgengi betra og ekki mikið um hlaup á milli 

stofa. 

Menntun kennara í almenna skólanum var ekki fullnægjandi þar sem 

stuðningsfulltrúar sinna menntun nemendanna. Í öðrum skólanum hefur þó 

verið reynt að fá fagmenntaðan einstakling en í hinum skólanum er 

fagmenntaði einstaklingurinn, sem er titlaður umsjónarmaður, nýttur í önnur 

verk innan skólans. Í báðum almennu skólunum höfðu þeir stuðningsfulltrúar 

sem sinna námi nemendanna ekki mikla reynslu og því telur rannsakandi að 

nemendur séu ekki að fá þá menntun sem þeir eiga að fá samkvæmt lögum. 
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9. Lokaorð 

Vinnan við þessa rannsókn hefur verið skemmtileg, lærdómsrík og áhugaverð. 

Þessi reynsla mun nýtast rannsakanda vel í starfi og hefur gefið honum aukna 

sýn á skóla og sérkennslu. Einnig hefur þessi vinna eflt áhuga hans á að fara í 

sérkennslufræði og fá tækifæri til að vinna með fjölfötluðum einstaklingum.  

Rannsakandi reyndi að vera hlutlaus og vildi ekki láta sína skoðun 

endurspegla niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar komu honum alls 

ekki á óvart þar sem sérskólar og sérdeildir innan almennu skólanna eru betur 

búnar en almennu skólarnir. Einnig fannst honum mikið vanta upp á kennslu 

og kennslugögn þar sem grunnskólalög kveða á um að nemendur eigi rétt á 

kennslu við hæfi. Þrátt fyrir að allir vilji fyrst og fremst að börnunum sínum 

líði vel í skólanum, sem öll börnin í rannsókninni gera, verða foreldrar að gera 

kröfur um menntun líka. Huga verður vel að skólavist fyrir hvern einstakling 

þar sem þeir eru ólíkir eins og þeir eru margir.  

Nokkrar spurningar vöknuðu hjá rannsakanda við vinnslu niðurstaðnanna 

þar sem ólíkar merkingar eru lagðar í ýmis mál er snerta kennslu og félagsleg 

tengsl fjölfatlaðra nemenda. Foreldrar lögðu mismikla áherslu á það hvað þeir 

vildu fá út úr skólagöngu barna sinna annað en að þeim liði vel. Einnig fannst 

rannsakanda sem ólíkt væri milli foreldra hvað þeir teldu vera félgasleg tengsl. 

Fyrir rannsakanda er það að vera heilsað og hrósað ekki það sama og að eiga 

góðan vin. 

Það var margt sem rannsakandi lærði af þessari rannsókn sem nýtist honum 

sem kennara. Hann hefði þó viljað fá að eyða meiri tíma með nemendunum og 

vera lengur á vettvang til að fá betri mynd af stöðu mála. Gaman hefði verið 

að hafa úrtakið stærra og breiðari aldursmun til að sjá betur hvernig félagsleg 

tengsl fjölfatlaðra nemenda eru frá fyrsta til tíunda bekk. Rannsakandi kaus 

hins vegar að hafa fjóra þátttakendur í þessari rannsókn enda uppfyllti það þær 

kröfur sem gerðar eru til þessarar M.Ed. ritgerðar. Einnig hefði hann áhuga á 

að skoða stöðu þessara barna aftur að einhverjum árum liðnum, jafnvel að fá 

að fylgjast með þeim í framhaldsskóla.  

Það er von rannsakanda að niðurstöður þessarar rannsóknar gefi foreldrum 

fjölfatlaðra barna einhverja mynd af starfi skólanna sem auðveldi þeim val á 
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skóla fyrir börn sín. Einnig vonast rannsakandi eftir að skólar landsins geti nýtt 

sér niðurstöðurnar til að bæta það sem bæta má, sem og læra af vinnu annarra 

skóla.  

Rannsakandi telur við hæfi að ljúka ritgerðinni á orðum George Evans: 

„Allir nemendur geta lært, bara ekki á sama tíma né á sama hátt.“ 
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Fylgiskjal 1 – Kynningarbréf til foreldra barna með miklar sérþarfir 

 

 

 

 

 

 

Kynningarbréf til þátttakenda vegna meistaraprófsrannsóknar 

Hvernig koma almennur skóli, sérdeild og sérskóli til móts við         

ólíkar þarfir nemenda 

 

Ágætu foreldrar/forráðamenn,  

ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntunarfræðum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni vegna 

meistaraprófsritgerðar minnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að að kanna hvernig kennslu er háttað fyrir 

nemendur með sérþarfir í sérdeild, sérskóla og í almennum bekk. Ég hef áhuga 

á að kanna hugmyndir foreldra á því hvað þeir telja börnunum sínum fyrir 

bestu. Auk þess mun ég skoða þau úrræði sem almennir skólar hafa yfir að ráða 

í samanburði við sérdeildir og sérskóla. Rannsóknin er eigindleg þar sem fylgst 

verður með kennslu og tekin viðtöl við foreldra barna með miklar sérþarfir sem 

og við kennara þeirra barna sem umræðir. Markmiðið með 

vettvangsathugunum er að kanna hvernig komið er til móts við þarfir nemenda 

með sérþarfir. 

Viðtalið fer fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé algjört 

næði. Viðtalið mun taka um 30–60 mínútur og mun það verða hljóðritað en 

eftir að það hefur verið afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og 

staðháttum verður breytt í afrituninni þannig að ekki verði hægt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga né skóla. Við 

varðveislu gagna verður gætt fyllsta öryggis og þér heitið nafnleynd og 

algjörum trúnaði. Ég legg áherslu á að þér er í sjálfvaldi sett hvort þú tekur þátt 

í þessari rannsókn og er þér frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara 

og án þess að gefa upp ástæðu. Ákveðir þú að taka ekki þátt eða hætta þátttöku 

mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Þér er einnig heimilt að neita að 

svara einstökum spurningum í rannsókninni. Hafið þú einhverjar spurningar er 

þér velkomið að hafa samband við mig eða leiðbeinanda minn.  
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Mér þætti vænt um ef þú myndir svara beiðni minni um þátttöku á netfangið 

mitt eða í símanúmerið mitt sem gefið er upp hér fyrir neðan. 

 

Virðingarfyllst 

Esther Gunnveig Gestsdóttir meistaranemi við HA í menntunarfræðum. 

Netfang: ha131018@unak.is    

Gsm: 868-1071 

 

Leiðbeinandi minn er dr. Hermína Gunnþórsdóttir, dósent við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri.  

Netfang: hermina@unak.is 
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Fylgiskjal 2 – Kynningarbréf til kennara barna með miklar sérþarfir 

 

 

 

 

 

 

Kynningarbréf til þátttakenda vegna meistaraprófsrannsóknar 

Hvernig koma almennur skóli, sérdeild og sérskóli til móts við           

ólíkar þarfir nemenda 

 

Ágæti kennari, 

ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntunarfræðum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni vegna 

meistaraprófsritgerðar minnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að að kanna hvernig kennslu er háttað fyrir 

nemendur með sérþarfir í sérdeild, sérskóla og í almennum bekk. Ég hef áhuga 

á að kanna hugmyndir foreldra á því hvað þeir telja börnunum sínum fyrir 

bestu. Auk þess mun ég skoða þau úrræði sem almennir skólar hafa yfir að ráða 

í samanburði við sérdeildir og sérskóla. Rannsóknin er eigindleg þar sem fylgst 

verður með kennslu og tekin viðtöl við foreldra barna með miklar sérþarfir sem 

og við kennara þeirra barna sem umræðir. Markmiðið með 

vettvangsathugunum er að kanna hvernig komið er til móts við þarfir nemenda 

með sérþarfir. 

Viðtalið fer fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé algjört 

næði. Viðtalið mun taka um 30–60 mínútur og mun það verða hljóðritað en 

eftir að það hefur verið afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og 

staðháttum verður breytt í afritunni þannig að ekki verði hægt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga né skóla. Við 

varðveislu gagna verður gætt fyllsta öryggis og þér heitið nafnleynd og 

algjörum trúnaði. Ég legg áherslu á að þér er í sjálfvaldi sett hvort þú tekur þátt 

í þessari rannsókn og er þér frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara 

og án þess að gefa upp ástæðu. Ákveðir þú að taka ekki þátt eða hætta þátttöku 

mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Þér er einnig heimilt að neita að 

svara einstökum spurningum í rannsókninni. Hafið þú einhverjar spurningar er 

þér velkomið að hafa samband við mig eða leiðbeinanda minn.  
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Mér þætti vænt um ef þú myndir svara beiðni minni um þátttöku á netfangið 

mitt eða í símanúmerið mitt sem gefið er upp hér fyrir neðan. 

 

Virðingarfyllst 

Esther Gunnveig Gestsdóttir meistaranemi við HA í menntunarfræðum. 

Netfang: ha131018@unak.is   

Gsm: 868-1071 

 

Leiðbeinandi minn er dr. Hermína Gunnþórsdóttir, dósent við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. 

Netfang: hermina@unak.is 
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Fylgiskjal 3 – Kynningarbréf til skólastjóra 

 

 

 

 

 

 

Kynningarbréf vegna meistaraprófsrannsóknar 

Kemur skóli margbreytileikans til móts við ólíkar þarfir nemenda 

á sama hátt og sérskólar og sérdeildir. 

 

Ágæti skólastjóri, 

ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntunarfræðum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og með þessu bréfi óska ég eftir leyfi til að hafa 

samband við kennara í sérdeild innan skólans vegna meistaraprófsritgerðar 

minnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að að kanna hvernig kennslu er háttað fyrir 

nemendur með sérþarfir annars vegar í sérdeild og hins vegar í skóla án 

aðgreiningar. Einnig mun ég skoða ólíkar hugmyndir foreldra á því hvað þeir 

telja börnunum sínum fyrir bestu. Auk þess mun ég skoða hvort almennir 

skólar hafi nægileg úrræði og hvort kennarar í almennum skóla hafi 

sambærilega sérþekkingu líkt og kennarar í sérdeildum. Rannsóknin er 

eigindleg þar sem fylgst verður með kennlsu og tekin viðtöl við foreldra 

barna með miklar sérþarfir sem og við kennara þeirra barna sem umræðir. 

Markmiðið með vettvangsathugunum er að kanna hvernig komið er til móts 

við þarfir nemenda með sérþarfir. 

Mér þætti vænt um ef þú myndir svara beiðni minni um þátttöku á 

netfangið mitt eða í símanúmerið mitt sem gefið er upp hér fyrir neðan. 
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Virðingarfyllst 

Esther Gunnveig Gestsdóttir meistaranemi við HA í menntunarfræðum. 

Netfang: ha131018@unak.is  

Gsm: 868-1071 

 

Leiðbeinandi minn er dr. Hermína Gunnþórsdóttir, dósent við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. 

Netfang: hermina@unak.is 
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Fylgiskjal 4 – Samþykkisyfirlýsing 

 

 

 

Samþykkisyfirlýsing 
 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn 

og samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

 

Virðingarfyllst 

 

_____________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 5 – Viðtalsrammi foreldrar 

 

Viðtalsrammi, foreldrar 

Bakgrunnsupplýsingar 

• Getur þú sagt mér stuttlega frá þinu barni? 

o Hvað er barnið þitt gamalt?  

o Hverjar eru sérstakar þarfir barnsins þíns? 

Skólavist 

• Þegar kom að því að velja skóla fyrir barnið þitt, hvað réði 

mestu um að þú/þið valdir/völduð xx skóla/sérskóla/sérdeild?  

o ... af hverju? 

o Hverjar  eru helstu  ástæðurnar  fyrir valinu? 

• Fékkst þú aðstoð við að velja skóla  fyrir barnið þitt?  

o Frá hverjum 

o Áttir þú frumkvæðið að skólavistinni? 

o Var þér boðin aðstoð eða baðst þú um hana? 

o Fannst þér erfitt að velja? 

Þjónusta 

• Hvernig þjónustu þarf barnið ykkar í skólanum? 

• Getur þú lýst skóladeginum hjá barninu þínu? 

• Mætir skólinn öllum þörfum barnsins þíns? 

Félagsleg staða barnsins 

• Hvernig er barnið þitt statt félagslega?  
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• Hvernig samband á barnið þitt við vini sína?  

• Hefur skólinn gert eitthvað til að efla vinatengsl barnsins í 

skólanum? 

• Hvað gerir þú til að efla vinatengsl barnsins þíns við 

bekkjarfélaga þess? 

• Hver er þátttaka barnsins þíns í skipulögðum viðburðum í 

skólalífinu? 

Samstarf heimilis og skóla 

• Hvernig myndir þú lýsa samstarf ykkar og skólans? 

• Hver er þátttaka ykkar í að leita leiða til að mæta þörfum 

barnsins?  

• Hvaða væntingar hafið þið til skólans?  

• Er samræmi milli ykkar væntinga og skólans? 

Hlutverk skólans 

• Myndir þú segja að þú sért ánægð/ur með skólann sem barnið 

gengur í? 

o Afhverju?  

o Afhverju ekki? 

• Hvernig myndir þú segja að skólinn sé undirbúinn með þau 

hjálpartæki sem þarf fyrir barnið til að aðstoða það við allar 

athafnir daglegs lífs? 

• Á hvaða hátt kemur skólinn til móts við barnið þegar kemur að 

því að sækja þjálfun, s.s. sjúkra, iðju og/eða talþjálfun?  

• Ef þú horfir til baka á þína reynslu, telur þú að skóli án 

aðgreiningar hafi komið til móts við þarfir barnsins þíns?  
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Fylgiskjal 6 – Viðtalsrammi kennarar 

 

Viðtalsrammi, kennarar 

Bakgrunnsupplýsingar 

• Hver er menntun þín og starfsreynsla? 

o Hversu marga nemendur ert þú með í umsjón?  

o Hver er reynsla þín af kennslu nemenda með miklar 

sérþarfir? 

o Hvað getur þú sagt mér um nemandann/þá nemendur 

sem eru með sérþarfir í þínum bekk? 

Skólinn 

• Hvernig kemur skólinn til móts við nemendur með sérþarfir? 

o Hefur starfsfólki skólans verið kynntar þarfir barnsins? 

o Hefur skólinn þau hjálpartæki sem þarf til að koma til 

móts við þarfir nemandans? S.s. brautir í loft, 

skiptibekkur, hækkanlegt borð og gott aðgengi fyrir 

hjólastóla bæði utan sem innan skólans. 

▪ Ef já, hver eru þau? 

▪ Ef nei, afhverju ekki? 

o Koma fleiri en þú að kennslu barnsins? 

o Eru skólastjórnendur vel inni í málum barnsins? 

▪ Eru þeir tilbúnir að koma til móts við þær kröfur 

sem þú gerir vegna kennslu og þarfa barnsins 
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Kennarinn  

• Getur þú sagt mér frá hvernig  þú sem kennari kemur til móts 

við nemendur með sérþarfir?  

o Hvaða kennsluaðferðir notar þú í þinni kennslu?  

o Hvernig telur þú að þær komi til móts við allan 

nemendahópinn? 

o Fær barnið stuðning, ef svo er hvernig er þeim stuðning 

háttað?  

▪ Er stuðningsfulltrúinn menntaður, ef svo er, hver 

er menntun hans? 

▪ Hvað getur þú sagt mér um samstarf þitt við 

stuðningsfulltrúann? 

• Hvernig er samstarf þitt við aðra kennara eða sérfræðinga sem 

koma að barninu? 

• Hvað er það sem hvetur þig áfram í starfi þínu með 

nemandanum? 

Nemandinn 

• Hvernig myndir þú lýsa hefðbundnum skóladegi hjá 

nemandanum sem er með sérþarfir í þínum bekk? 

o  

• Eru öll þau hjálpartæki sem barnið þarfnast á staðnum? 

o Ef já, hver eru þau? 

o Ef nei, afhverju ekki? 
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Foreldrasamstarf 

• Hvernig er samband þitt við foreldrana? 

o Er einhver ákveðin stefna innan skólans um hvernig 

foreldrastarfi er háttað? 

o Telur þú það vera ávinning að hafa samstarf milli 

foreldra og kennara?  

▪ Ef já hver er hann? 

o Hvernig eru félagsleg tengsl barnsins við aðra 

nemendur? 

▪ Taka foreldrar þátt með barninu í skipulögðum 

atburðum á vegum skólans? 

▪ Tekur starfsfólk skólans þátt í viðburðum með 

nemandanum? 

 

• Ef þú horfir til baka á þína reynslu, telur þú að skóli án 

aðgreiningar hafi komið til móts við þarfir barnsins?  

 

 


