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Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni mitt til M.Ed-gráðu í kennslu samfélagsgreina og er metin til 

30 ECT. Í henni fjalla ég um upplifun þriggja barna með sérþarfir, sem þurfa sérstuðning í grunnskóla, 

á félagslegu samskiptum sínum í skólanum.  

Leiðbeinanda mínum, Ólafi Páli Jónssyni, vil ég þakka fyrir góða leiðsögn og gagnlegar 

ábendingar. Einnig vil ég þakka honum fyrir yfirlestur á verkefninu og hvatningu á meðan á 

verkefninu stóð. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum og foreldrum þeirra innilega fyrir 

þátttökuna. Án þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið að veruleika. Sérfræðingur verkefnisins er 

Kristín Björnsdóttir. 

Í lokin vil ég þakka eiginmanni mínum, Magnúsi Stefánssyni, og börnum mínum fyrir alla 

þolinmæðina og hvatninguna á lokasprettinum.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni 

 

Reykjavík, 12. maí 2021 

 

Sandra María Bergþórsdóttir 



 

4 

Ágrip 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða upplifun barna sem þurfa sérstuðning í 

grunnskólum á félagslegum samskiptum sínum. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla ber 

skólum skylda að tryggja félagslegan þroska barna og er það því mikilvægt að skólar hlúi vel að 

félaglegum samskiptum barna með sérþarfir og nýti þann stuðning sem þau eiga rétt á til að 

styðja þau í félagslega krefjandi aðstæðum. Í rannsókninni var stuðst við eigindlega 

aðferðafræði. Tekin voru hálfopin viðtöl við þrjú börn í 2.–4. bekk í einum grunnskóla í 

Reykjavík þar sem leitast var við að fá innsýn inn í daglegt líf þeirra í skólanum og heyra þeirra 

upplifun af félagslegum samskiptum sínum þar. Einnig voru þátttakendur beðnir um að halda 

dagbók yfir félagslegu samskipti sín í þrjá daga fyrir viðtal. Þátttakendur áttu það allir 

sameiginlegt að eiga rétt á sértækum stuðning og fengu fjármagn með sér inn í grunnskólann. 

Helstu niðurstöður benda til þess að þátttakendur séu almennt ánægðir í skólanum. Hins vegar 
benda þær einnig til þess að þátttakendur séu ekki vel staddir félagslega og kjósi fremur að 

taka þátt í einföldum leikjum sem og samskiptum við jafnaldra sem ekki eru mjög krefjandi. 

Einnig bentu niðurstöður til þess að börnin myndu kjósa félagsleg samskipti í skólanum fram 
yfir einveru þrátt fyrir að þau væru oft ein, t.d. í frímínútum þar sem þau drógu sig í hlé frá 

frjálsum leik þar sem félagslegu samskiptin eru hvað mikilvægust. 
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Abstract 

 

Social interaction of children with special needs in primary school in Reykjavík: 

The experience of three children with special needs on their social interactions 

The aim of this study was to examine the social interactions experience of children who need 

special support in primary school in Iceland. According to the national curriculum for primary 
schools in Iceland, schools are required to ensure social development of children and it is 

therefore important that schools nurture the social interaction of children with special needs 

and use the support resources, to which they are entitled to, to support them in socially 

demanding situations. The study was based on a qualitative methodology. Semi-structured 
interviews were conducted with three children in second to fourth grade in one primary school 

in Reykjavík, where the aim was to gain insight into participants daily life at school and shed a 

light on their experience of their social interactions. Participants were also asked to keep a 

diary of their social interactions for three days before the interview. The participants all had 
in common the right to special support and received funding into the school system. The main 

results indicate that participants are generally happy at school. However, results also indicate 

that participants are socially disadvantaged and prefer plays and social interactions with their 
peers that are not demanding. The results also indicated that children would prefer social 
interaction at school over solitude, even though they were often alone, e.g. during recess 

where the social interaction is most important, they withdrew themselves from playing with 
their peers.  
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1 Inngangur  

Með Salamanca-yfirlýsingunni árið 1994 varð skóli án aðgreiningar að alþjóðlegri stefnu þar 
sem kveðið var á um að almennir skólar ættu að vera fyrir öll börn óháð stöðu þeirra (Dóra S. 

Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016). Frá árinu 1998 hefur 

stuðningsfulltrúum og þroskaþjálfum fjölgað talsvert í grunnskólum (Hagstofa Íslands, 2019) 

en á sama tíma hefur einnig færst í aukana að stuðningsfulltrúar í grunnskólum séu 

ófaglærðir og störf þeirra séu illa skilgreind (Snæfríður Þóra Egilson, 2016; Elísa Ósk 

Línadóttir, 2018; Guðrún Gísladóttir og Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 2020). Viðhorfskannanir 

meðal kennara og starfsfólks grunnskóla benda einnig til þess að stundum gangi illa að fylgja 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar eftir (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag 

grunnskólakennara, 2012; Evrópumiðstöðin um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017). 

 Staða barna með sérþarfir í grunnskóla hefur talsvert verið rannsökuð á Íslandi 
(Halldóra Haraldsdóttir, 2016; Linda Björk Ólafsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson og Kjartan 

Ólafsson, 2014; Snæfríður Þóra Egilson, 2014; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010) en lítið er til 

um rannsóknir þar sem upplifun þessara barna á þeirra eigin félagslegu stöðu hefur verið 
skoðuð. Viðhorfsrannsókn á málefninu, þar sem bæði börn og foreldrar barna svara, bendir 

til að í skólum sé félagslegri stöðu barna með sérþarfir ábótavant og að hana þurfi að skoða 

betur (Snæfríður Þóra Egilson, 2016). 

1.1 Persónulegur bakgrunnur og val á viðfangsefni  
Hjartað mitt hefur svo lengi sem ég man slegið fyrir börn með sérþarfir. Áhugi minn á börn-

um með sérþarfir má meðal annars rekja til þess að sjálf á ég barn með þroskahömlun sem 

þarf sértækan stuðning í grunnskóla. Áhugi minn á að kynna mér betur hans þarfir leiddu mig 

í nám í sálfræði þar sem áhugi minn á sérþörfum barna og þeirra greiningum varð ennþá 

meiri. 

Fyrir kennaranám starfaði ég sem stuðningsfulltrúi í að verða þrjú ár og sýndi sú 

reynsla mér það að börn með sérþarfir, sem þurfa sértækan stuðning í grunnskóla, eiga oft í 

erfiðleikum með að tengjast jafnöldrum sínum og lenda oftar en ekki í árekstrum í félags-

legum samskiptum. Einnig var það mín upplifun í því starfi að meiri áhersla væri lögð á 

stuðning við nám nemenda en að styrkja og styðja við félagsleg samskipti þeirra. Ég setti mér 

því það markmið þegar ég hóf kennaranám að sem framtíðarkennari myndi ég gera mitt 

besta til þess að hlúa vel að félagslegum þörfum þessara barna.  
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Viðfangsefni verkefnisins var því valið af áhuga mínum sem og áhyggjum af félags-

legum samskiptum þeirra barna sem þurfa sértækan stuðning. Ég tel að hlúa þurfi betur að 

félagslegum samskiptum barna með sérþarfir og tel því mikilvægt að heyra upplifun 

barnanna sjálfra á sínum félagslegu samskiptum. 

1.2 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning  
Markmið rannsóknarinnar er að skyggnast inn í daglegt líf þriggja barna með sérþarfir í 

grunnskóla og heyra um upplifun þeirra á daglegum félagslegum samskiptum þeirra í 

skólanum. Nánar tiltekið er markmiðið að skoða með hvaða hætti grunnskólanemendur með 
sérþarfir í námi eiga í félagslegslegum samskiptum við samnemendur sína. Samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskólanna ber skólum að tryggja félagslegan þroska barna (Aðalnámskrá, 

2013). Ég tel því mikilvægt að rannsaka samskipti þeirra barna sem höllum fæti standa frekar 
í ljósi þess hve félagsleg samskipti eru mikilvæg og skortur á þeim getur leitt til félagslegrar 

einangrunar (Laursen og Hartl, 2013). Einnig hafa börn sem eiga í litlum félagslegum 

samskiptum átt á hættu að þróa ekki með sér þá félagsfærni sem þarf til félagslegra 
samskipta sem aftur getur haft mikil áhrif á námsárangur og líf þeirra í framtíðinni (Hrefna 
Sigurjónsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2017). 

 Í þessari rannsókn verður því leitast eftir því að svara eftirfarandi rannsóknar-
spurningu: Hver er upplifun þriggja barna sem þurfa sérstuðning í grunnskóla á félagslegum 

samskiptum sínum í skólanum?    

1.3 Uppbygging ritgerðar  
Verkefni þetta skiptist upp í sex kafla þ.e. inngang, fræðilegan bakgrunn, aðferð og 

gagnasöfnun, niðurstöður, umræðu og lokaorð. Í fræðilegum bakgrunni verður farið yfir 

helstu rannsóknir sem tengjast viðfangsefni rannsóknar þessarar. Skoðað verður hvernig 
skóli án aðgreiningar kemur fram í lögum og stefnuskjölum sem og þróun hans, viðhorf til 

skóla án aðgreiningar, störf stuðningsfulltrúa og þroskaþjálfa í grunnskólum, félagsfærni og 

samskipti grunnskólabarna og félagslega stöðu barna sem þurfa sértækan stuðning í 
grunnskólum.  

Í kjölfar fræðilegs bakgrunns verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og þátt-

takendur eru kynntir og skýrt verður frá því hvernig gangaöflun og úrvinnsla gagna var 
háttað. Einnig vera þau siðferðilegu álitamál sem rannsakandi bar að hafa í huga við gerð 

þessarar rannsóknar rædd. Í lok þess kafla er rannsóknarspurning kynnt. Á eftir fylgir 

niðurstöðukafli sem unnin er út frá viðtölum við þátttakendur. Í kjölfarið fylgir síðan 
umfjöllun og túlkun þeirra niðurstaðna sem og tengsl þeirra við fræðilegan bakgrunn í 
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umræðukafla. Í lokaorðum verður síðan rætt um vinnuferli rannsóknar, helstu niðurstöður 

teknar saman og farið yfir framtíðarsýn höfundar á viðfangsefnið. 

1.4 Gildi verkefnisins  
Hagnýtt gildi verkefnisins má má meðal annars finna í þeim dýrmætu röddum barna með 

sérþarfir sem ræða um félagsleg samskipti sín sem og daglegt skólalíf. Þessar raddir barna 
með sérþarfir fá ekki alltaf að njóta sín að ég tel og gefur þessi rannsókn tilefni til þess að 

fagfólk sem og annað starfsfólk sem starfa í grunnskólum sé vakandi fyrir félagslegum 

samskiptum þeirra. Hvað mig sjálfa varðar þá bý ég núna yfir dýrmætri reynslu á því að fá að 
heyra hvernig daglegt líf í skólanum hjá þátttakendum í rannsókninni er og hvernig þeir 

upplifa félagsleg samskipti sín.  

Hvað fræðilegt gildi þessarar rannsóknar varðar er þetta ekki stór rannsókn og ekki hægt 

að segja til um hvort sömu niðurstöður yrðu ef rætt væri um félagsleg samskipti við önnur 
börn með sérþarfir í grunnskólum. Samt sem áður gefur þessi rannsókn mikilvægar 

vísbendingar um félagslega stöðu barna með sérþarfir sem gefur þá einnig tilefni til þess að 

rannsaka þurfi þennan málaflokk betur. Sú aðferðafræði að ræða beint við börn með 
sérþarfir um félagslegu samskipti þeirra skiptir einnig máli í þessu sambandi en í grein frá 

árinu 2016 segir Halldóra Haraldsdóttir að íslenskar rannsóknir á samskiptum nemenda séu 

ekki margar og vísar þar í tvær rannsóknir frá árunum 2006 og 2007 (Halldóra Haraldsdóttir, 
2006, bls. 215). Snæfríður Þóra Egilson bendir einnig á að þó það hafi færst í aukanna að í 

rannsóknum sé leitast eftir viðhorfum barna þá eigi það síður við um fötluð börn en önnur 

(Snæfríður Þóra Egilson, 2006, bls. 123).  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu rannsóknir á viðfangsefninu. Kaflanum verður skipt 
upp í sex undirkafla. Fyrst kemur umfjöllun um skóla án aðgreiningar, þróun hans og hvernig 

hann birtist í lögum og reglugerðum. Síðan verður fjallað um viðhorf kennara og annars 

starfsfólk til skóla án aðgreiningar sem og viðhorf foreldra til þeirrar stefnu. Þar á eftir kemur 

umfjöllun um störf stuðningsfulltrúa sem og þroskaþjálfa í grunnskólum. Í framhaldi verður 

rætt um félagsfærni og samskipti grunnskólabarna þar sem einnig verður komið inn á 

núverandi menntastefnu Reykjavíkurborgar. Í lokin verður fjallað um þátttöku barna í 

grunnskólanum sem þurfa sértækan stuðning sem og félagsleg samskipti þeirra.  

2.1 Skóli án aðgreiningar í lögum og stefnuskjölum 

Árið 1974 voru samþykkt lög um að „skóli væri fyrir öll börn og unglinga“ (Lög um grunnskóla 

nr. 63/1974) þar sem áherslan var á að öllum börnum yrði veitt jöfn tækifæri til náms og 
koma átti til móts við mismunandi þarfir nemenda sem og áhuga þeirra og hæfileika (Gretar 
L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). Þar voru sértækar námsþarfir (e. special needs 

education) nemenda flokkaðar í fimm flokka og talað um að börn sem hefðu þarfir í tveim af 

þessum fimm flokkum ætti að mennta á öðrum sértækum stofnunum frekar en í hinum 
almenna grunnskóla (Andreas Köpfer og Edda Óskarsdóttir, 2019). Sérkennslureglugerð var 

sett í kjölfar nýrra laga og kvað á um að úrræði sem og aðgreind starfsemi yrðu sett á stofn 

ætluð til stuðnings við þessa ákveðnu hópa (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 
2016) sem stuðlaði þá aftur á móti að enn meiri flokkun nemenda (Andreas Köpfer og Edda 

Óskarsdóttir, 2019). Á sama tíma voru foreldrar sem og fagfólk farið að krefjast þess að 

fötluð börn ættu jafn mikinn rétt á að taka þátt í samfélaginu eins og aðrir ófatlaðir og var 
því næsta skref að skóli yrði eins og upphaflega var ætlast til að hann yrði, þ.e. fyrir„alla“ 

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

 Árið 1990 var síðan sett fram ný reglugerð um sértækar námsþarfir sem byggð var á 
fyrri lögum um grunnskóla (nr. 63/1974), sem var þá svar við þeirri gagnrýni á flokkun 

nemenda eftir sértækum námsþörfum, sem kallaði stöðugt á ný sérhæfð úrræði. Þessi 

reglugerð tók þá sérstaklega fram réttindi allra barna til þess að sækja sinn hverfisskóla. 

Foreldrar höfðu þó þann valmöguleika að sækja um sértækan skóla fyrir börnin sín. Með 

þessu var hægt að sjá ákveðna breytingu á mati á þörfum nemenda þar sem hafnað var því 
líkani að börn væru flokkuð eftir fötlun þeirra (Andreas Köpfer og Edda Óskarsdóttir, 2019). 

Það var samt ekki fyrr en tveimur áratugugum síðar, eða með tilkomu Salamanca-
yfirlýsingarinnar árið 1994, að skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) varð að 
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alþjóðlegri menntastefnu. Í yfirlýsingunni var kveðið á um að almennir skólar ættu að vera 

fyrir öll börn óháð stöðu þeirra, hvort heldur félagslegri, andlegri, tilfinningalegri, líkamlegri 

eða að hvaða öðru leyti sem væri (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll 
Jónsson, 2016). Þessi yfirlýsing var síðan nefnd Salamanca-yfirlýsingin þar sem hún var 

samþykkt í borginni Salamanca á Spáni en þar var haldin heimsráðstefna um menntun barna 

með sérþarfir (Dóra S. Bjarnason o.fl., 2016). Með tilkomu Salamanca-yfirlýsingarinnar má 
segja að ákveðin bylting hafi orðið í menntamálum á Íslandi sem og erlendis þar sem skóli án 

aðgreiningar var í kjölfarið víða bundinn í lög. Sumir líta hins vegar á þessa breytingu sem 

ákveðna orðlagsbreytingu og aðrir sjá fyrir sér mikilvæga áherslu á fjölbreytileikann sjálfan í 

samfélaginu í stað þess að hugsa þetta einungis sem áherslu á breytt vinnubrögð gagnvart 
þeim nemendum sem þurfa sértækan stuðning (Dóra S. Bjarnason o.fl., 2016). Í reglugerð 

um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 er skóli án aðgreiningar skilgreindur 

sem grunnskóli „í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við 
náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og 

félagslegt réttlæti að leiðarljósi“. Einnig kemur fram í reglugerðinni að nemendur með 

sérþarfir séu þeir sem „eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra 
eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992, 

nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur með þroskaröskun, geðraskanir 

og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir“.  

Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 2006 var samþykktur samningur um réttindi 
fatlaðs fólks (e. The Rights of Persons with Disabilities). Ísland var meðal þeirra ríkja sem 
undirrituðu samninginn árið 2007 og var samningurinn fullgildur árið 2016. Þegar samningur 

er fullgiltur „skuldbindur Ísland sig gagnvart öðrum aðildarríkjum til að uppfylla þær skyldur 
og tryggja þau réttindi sem kveðið er á um í samningnum“ (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Með 

samningi þessum er haft að leiðarljósi að tryggja fötluðu fólki mannréttindi og frelsi til jafns 

við aðra sem og vernd gegn mismunun af öllu tagi. Samkvæmt samningi um réttindi fatlaðs 

fólks er hugtakið mismunun skilgreint sem „aðgreining, útilokun eða takmörkun af hvaða tagi 

sem er vegna fötlunar sem hefur þann tilgang eða þau áhrif að torvelda eða koma í veg fyrir 

að fatlað fólk fái viðurkennd, notið eða nýtt sér, til jafns við aðra, öll mannréttindi og 

mannfrelsi á sviði stjórn-, efnahags-, félags- og menningarmála, sem borgarar eða á öðrum 

sviðum“ (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 2. grein/2007, bls. 4). Í 24. 

grein samningsins kemur fram að öll aðildarríki skulu koma á fót menntakerfi án aðgreiningar 

fyrir öll skólastig. Aðildarríki þurfa því ávallt að tryggja „að fatlað fólk sé ekki útilokað frá hinu 
almenna menntakerfi vegna fötlunar og að fötluð börn séu ekki útilokuð frá gjaldfrjálsu 

skyldunámi á grunnskólastigi, eða námi á framhaldsskólastigi, vegna fötlunar“ (samningur 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 24. grein/2007, bls. 18).  
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Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013), sem er útfærsla á lögum um skólastigið sem 

kennurum og skólastjórnendum ber að fara eftir, er almenn menntun eitt af lykilviðfangs-

efnum menntakerfisins. Í aðalnámsrá er skilgreiningin á almennri menntun frekar víð en 
talað er um að almenn menntun eigi að auka hæfni einstaklings til þess að geta tekist á við 

áskoranir í daglegu lífi (Aðalnámskrá, 2013). Þessi áhersla á áskoranir daglegs lífs á sér 

samsvörun í alþjóðlegum stefnuskjölum en samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 
(WHO) þarf sálfélagslega hæfni til þess að takast á við áskoranir daglegs lífs á borð við 

andlega vellíðan, aðlögunarhæfni, jákvæð samskipti við aðra, menningu sína og umhverfi 

(WHO, 1997).  

Skilgreiningin á menntun án aðgreiningar samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna (2013) 
felur í sér „samfellt ferli sem hefur það að markmiði að bjóða upp á góða menntun fyrir alla. 

Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum 

nemenda og leggja skal áherslu á að útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í 
skólum“. En samkvæmt skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar um nám án aðgreiningar og sérþarfir 

(e. European Agency for special needs and inclusive education) kemur fram að margir í 
skólasamfélaginu leggi ekki sama skilning í hugtakið „menntun án aðgreiningar“ og töldu það 
vera mikilvægt að skýra þyrfti hugtakið nánar (Evrópumiðstöðin um nám án aðgreiningar og 

sérþarfir, 2017).  

2.2 Viðhorf til skóla án aðgreiningar 
Þótt skóli án aðgreiningar hafi verið festur í lögum og hafi verið að þróast um nokkuð langt 

skeið, auk þess að vera alþjóðlegt stefnumál, þá eru bæði skilningur á stefnunni og viðhorf til 
hennar nokkuð misjöfn (Evrópumiðstöðin um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017). Oft er 
talað um skóla án aðgreiningar sem „hugmyndafræði“ og talin hljóma vel í stóra samhengi 

skóla en sé samt sem áður óframkvæmileg og henti ekki nógu vel í skólastarfi (Dóra S. 
Bjarnason o.fl., 2016). 

Hermína Gunnþórsdóttir (2016) fjallar um rannsókn sína í kaflanum „Fjölbreytileiki 

nemenda og kennarastarfið“ á viðhorfum kennaranema til hugmyndafræðinnar skóli án 
aðgreiningar. Flestir kennaranemana voru sammála þeim lýðræðislegu og félagslegu 

áherslum sem hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar stendur fyrir og töldu það vera 

skref í rétta átt að nútímaskólastarfi. Flestir vildu einnig tileinka sér það viðhorf að horfa til 
styrkleika nemenda fremur en veikleika þeirra. Einnig töluðu þátttakendur um að þeir gerðu 

sér grein fyrir því að sem kennarar bæru þeir ábyrgð á öllum nemendahópnum og að þeir 

þyrftu að sjá til þess að nemendur fengju aðstoð við hæfi. Þá töluðu þeir um mikilvægi þess 

að tileinka sér fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að mæta ólíkum námslegum þörfum 
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nemenda og að samstarf sem og teymisvinna væri lykilatriði til þess að ná árangri (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2016).  

Í viðamikilli rannsókn á starfsháttum í grunnskólum, sem framkvæmd var hér á landi á 
árunum 2008 til 2013, var viðhorf fagmenntaðra starfsmanna og foreldra til skóla án aðgrein-

ingar skoðað. Niðurstöður leiddu í ljós að 93% foreldra sem tóku þátt töldu það vera frekar 

eða mjög mikilvægt að nám væri einstaklingsmiðað. Tengsl reyndust á milli þessa þáttar og 
menntunar foreldra, en eftir því sem menntunarstig foreldra jókst þá þótti foreldrum 

einstaklingsmiðað nám síður mikilvægt. Í þessari rannsókn kom einnig fram að um helmingur 

foreldra voru sammála eða mjög sammála því að grunnskólakennarar væru ekki undirbúnir 

til þess að sinna öllum nemendum. Niðurstöður úr svörum starfsmanna í grunnskóla voru 
svipaðar og hjá foreldrum en 55% starfsmanna töldu að kennarar hefðu ekki þann undirbún-

ing sem þyrfti til að sinna öllum nemendum. Einnig kemur fram í rannsókninni að aðeins um 

helmingur starfsmanna (51%) taldi mjög mikilvægt eða frekar mikilvægt að öll börn óháð 
heilsufari, fötlun og íslenskukunnáttu ættu rétt á að stunda nám í sínum heimaskóla. 

Hlutfallslega fleiri foreldrar, um 62%, töldu þennan þátt vera mjög eða frekar mikilvægan 

(Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). 

Samkvæmt niðurstöðu sameiginlegrar könnunar sem Samband íslenskra sveitarfélaga 
og Félag grunnskólakennara gerðu kom í ljós að þrír af hverjum tíu kennurum töldu það 

ganga illa að vinna eftir hugmyndum um skóla án aðgreiningar. Það sem flestum kennurum 
fannst erfiðast við starf þeirra voru sérþarfir og hegðunarvandi nemenda og að megin 

vandann mætti rekja til skorts á sérhæfðu starfsfólki, uppeldisaðferða foreldra eða að of 
margir nemendur væru í hverjum bekk (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag 

grunnskólakennara, 2012).  

Hermína Gunnþórsdóttir (2010) rannsakaði viðhorf fjögurra íslenskra kennara til 

skóla án aðgreiningar. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að kennararnir voru meðvitaðir um 

réttindi barna með sérþarfir og töldu það jafnvel vera brot á mannréttindum þeirra að þurfa 

sækja sérskóla vegna fötlunar sinnar. Kennurum fannst þeir samt sem áður ekki vera í stakk 

búnir eða fá nægilegan stuðning til þess að fylgja eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar, 

sem námskrár og lög kveða á um. Hversu jákvætt viðhorf kennara í garð menntastefnunnar 

um skóla án aðgreiningar var fór eftir persónulegri reynslu þeirra af margbreytileika og var 

því ótengt kennaranáminu. Þeir kennarar sem höfðu áður kennt börnum með sérþarfir voru 

einnig með jákvæðara viðhorf til menntastefnunnar skóla án aðgreiningar. Kennarar töluðu 

þá um að hugmyndafræðin og málefni um skóla án aðgreiningar væru sjaldan til umræðu í 
skólanum hjá þeim. Hermína Gunnþórsdóttir ræðir einnig í rannsókn sinni um þau vonbrigði 

að viðhorf kennara til skóla án aðgreiningar þróist ekki til hins betra innan veggja skólans 
(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010).   
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Í eigindlegri rannsókn var rætt við foreldra fatlaðra barna á leikskólaaldri og töluðu 

foreldrar um að þeir kvíði mest fyrir því að börn þeirra verði einmanna eða muni eiga fáa vini 

þegar komi að grunnskólagöngu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003). Þeir foreldrar sem ætluðu að 
velja almennan grunnskóla fyrir börn sín töluðu um að þeir gerðu það til þess að rjúfa þá 

félagslegu einangrun sem börn þeirra voru í (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003). Mæður barn-

anna sem ætluðu sér að senda börn sín í sérskóla frekar en almennan grunnskóla töldu að 
þar myndu börn þeirra fá þá þjónustu sem þau ættu rétt á frekar en í hinum almenna skóla. 

Þær töluðu um að þær vildu frekar að barn þeirra yrði hluti af heild en að það yrði mögulega 

eina barnið með fötlun í skólanum og að barnið þeirra yrði barnið sem hinir ófötluðu 

„þyrftu“ að leika við. Viðmælandi Elsu bætir síðan við: „hvaða unglingur myndi leika við barn 
með downs-heilkenni?“ (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003, bls. 66).   

Ólafur Páll Jónsson (2016) ræðir í kaflanum „Hvað er skóli og hverjir eru allir? Um-

hyggja og mannleg reisn í skóla án aðgreiningar“ um flokkun einstaklinga í skólakerfinu, hann 
ræðir um hugmyndafræði hins venjulega og af hverju börn séu flokkuð í eitthvað sem er 

venjulegt og eitthvað sem er þá ekki venjulegt. Þar talar hann um að fyrrnefndu hugmynda-

fræðina sé hægt að kalla harðstjórn hins fullkomna, þar sem hinum ófullkomnu sé skipulega 
ýtt út á jaðarinn (Ólafur Páll Jónsson, 2016). Í grunnskólum er þá þessari hugmyndafræði 

viðhaldið vegna þeirrar flokkunar sem á sér stað; að einhver börn séu venjuleg, sem séu við 

hæfi venjulegra skóla, og síðan komi þau börn sem ekki eru venjuleg, sem eru þá talin eiga 
heima annar staðar en í hinum venjulega skóla (Ólafur Páll Jónsson, 2016). 

Formleg greining á fötlun barna er oft forsenda fyrir því að börnin eigi tilkall til viðeig-

andi þjónustu og stuðnings á stofnunum eins og grunnskólum. Gretar L. Marinósson og 
Kristín Þ. Magnúsdóttir (2016) ræða í kaflanum „Greiningarheiti grunnskólanema: Til íhug-

unar“ að ein af ástæðum þess sé að skólar reyni í meira mæli að nálgast greiningar fyrir 

nemendur sína sé til þess að fá aukið fjármagn. Formleg greining er því orðin eins og opinber 
gjaldmiðill í skólum og benda þau á að skólar eigi ekki að byggja fjárhag sinn á greiningum 

barna þar sem um aðgreiningu þeirra frá hinu venjulega sé í fyrirrúmi (Gretar L. Marinósson 

og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 2016). 

Fyrir suma nemendur í skóla án aðgreiningar getur því þessi stimpill eða aðgreining 

þeirra frá „venjulegum“ börnum verið mikil kvöð og vegna skólaskyldu á Íslandi þurfa þessi 

börn að dúsa á jaðrinum flesta daga ársins vegna þeirrar hugmyndafræði sem viðgengst í 
skólum um að eitthvað sé „venjulegt“ eða „ekki venjulegt“ (Ólafur Páll Jónsson, 2016) sem er 

mögulega til komið vegna þeirrar greiningar sem börn þurfa að gangast undir til þess að fá 

viðeigandi þjónustu í skóla margbreytileikans (Kristín Björnsdóttir, 2003; Andreas Köpfer og 

Edda Óskarsdóttir, 2019). Í þessu samhengi má segja að skapast hafi ákveðin þversögn þar 

sem með tilkomu laga 1974 (Lög um grunnskóla nr. 63/1974), og svo enn frekar eftir að lög 
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og reglugerðir tóku mið af Salamanca-yfirlýsingunni frá 1994, sem hljóðuðu svo að skóli ætti 

að vera fyrir alla, var einmitt markmiðið að afnema þessa flokkun barna í „venjuleg“ og svo 

þau börn sem „ekki væru venjuleg“ (Ólafur Páll Jónsson, 2016).  

2.3 Stuðningsfulltrúar og þroskaþjálfar í grunnskólum  
Með tilkomu skóla án aðgreiningar hefur færst í aukana að stuðningsfulltrúar séu ráðnir að 
grunnskólum en störf þeirra eru oft illa skilgreind (Snæfríður Þóra Egilson, 2016). Samkvæmt 

tölum frá Hagstofunni hafði stuðningsfulltrúum í grunnskólum landsins fjölgað fjórfalt á 20 

ára tímabili, úr 247 árið 1998 í 1161 árið 2018. Einnig hefur fjölgað í hópi þroskaþjálfa en árið 
1998 voru 29 starfandi þroskaþjálfar í grunnskólum landsins og hafði þeim fjölgað upp í 214 

haustið 2018 (Hagstofa Íslands, 2019). Þrátti fyrir þessa fjölgun á stuðningsfulltrúum í 

grunnskólum í gegnum árin virðast vera fáar íslenskar rannsóknir á störfum þeirra en meira 

er um námsverkefni í tengslum við störf þeirra (Edda Óskarsdóttir, 2017; Elísa Ósk Línadóttir, 
2018; Guðrún Gísladóttir og Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 2020).  

Fyrir 15 árum síðan, eða árið 2006, gerði Reykjavíkurborg úttekt á starfi stuðnings-
fulltrúa í Reykjavík og í skýrslu, þar sem niðurstöður úttektarinnar voru teknar saman, kom 
fram að stuðningsfulltrúar væru almennt ánægðir í starfi sínu eða um 93%. Hins vegar voru 

27% stuðningsfulltrúa aldrei viðstaddir á undirbúningsfundum og um 34% þeirra voru ekki 
viðstaddir foreldrafundi. Samt sem áður gerði starfslýsing stuðningsfulltrúa ráð fyrir að þeir 

sætu slíka fundi eftir því sem aðstæður leyfðu. Að sama skapi sögðu um 60% 

stuðningsfulltrúa að þeir fengju aldrei þann tíma sem þeir þyrftu til þess að kynna sér 
námsefni nemenda hverju sinni. Einnig var spurt hvort þeim fyndist raunhæfar kröfur vera 

gerðar til þeirra í vinnu og töldu rúmur helmingur (62%) að alltaf væru gerðar raunhæfar 
kröfur til þeirra. Hins vegar tók einn af þátttakendum fram: „Ég er ekki sérkennari eða 
þroskaþjálfi og þess vegna ekki hægt að gera kröfur um þekkingu á fötlun nemenda“ 

(Sigurborg J. Helgadóttir, 2006). Þrátt fyrir að úttekt þessi sé frá árinu 2006 benda nýleg 
námsverkefni til að staða stuðningsfulltrúa sé nokkuð svipuð og fyrir 15 árum síðan (Guðrún 
Gísladóttir og Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 2020; Elísa Ósk Línadóttir, 2018). 

Í B.Ed lokaverkefni Guðrúnar Gísladóttur og Snæborgar Lilju Hjaltadóttur við Kennara-

deild við Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri (2020) sendu þær spurningalista til 

stuðningsfulltrúa í grunnskólum og spurðu þátttakendur út í reynslu þeirra í starfi. Þótt 

rannsóknin hafi verið lítil, sex stuðningsfulltrúar, koma fram ákveðnir þættir. Þátttakendur 

voru flestir sammála því að starf þeirra og hlutverk væri illa skilgreint og talaði einn þátt-

takandinn um að starfið væri fremur ruglandi og að hann teldi að stuðningsfulltrúar væru 

notaðir á fremur rangan hátt. Sú skoðun kom meðal annars til af því að hann fékk litlar 



 

17 

upplýsingar um starfið og fékk litla sem enga fræðslu um fötlun barna eða námsefni nem-

endanna. Honum ásamt öðrum þátttakendum fannst of mikil ábyrgð lögð á þau í starfi hvað 

varðar nám nemenda og val á námsefni fyrir skjólstæðinga sína. Nokkur samhljómur var í 
svörum þátttakenda um hversu illa undirbúin þau væru til þess að takast á við starfið og 

kölluðu flestir eftir að fá meiri fræðslu um fatlanir skjólstæðinga sinna sem og að fá undir-

búningstíma í starfi til þess að koma sér inn í námsefni nemenda. Sumum þátttakendum 
fannst þau ganga of mikið í störf kennaranna og vera látin hlaupa í skarð fyrir þá ef kennari 

var ekki á staðnum (Guðrún Gísladóttir og Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 2020).   

Elísa Ósk Línadóttir framkvæmdi nýverið rannsókn á hlutverki og störfum stuðnings-

fulltrúa í meistaraprófsverkefni sínu við Kennaradeild við Hug- og félagsvísindasvið Háskólans 

á Akureyri (2018) þar sem markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig ákveðnir starfs-

hópar skilgreindu störf stuðningsfulltrúa í grunnskólum. Þá talaði hún um að lítið væri til af 

skilgreiningum á störfum stuðningsfulltrúa. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að stuðnings-

fulltrúar voru flestir einungis búnir að ljúka grunnskólaprófi og sinntu samt sem áður frekar 

fjölbreyttu og kennslufræðilegu hlutverki í starfi sínu. Þá lýstu stuðningsfulltrúar yfir óánægju 

sinni yfir því að vera látnir ganga í hvaða störf sem er, svo sem þrif á skólanum (Elísa Ósk 
Línadóttir, 2018). Kennarar og sérkennarar töluðu um að meiri tími til samstarfs þyrfti að 

vera á milli kennara og stuðningsfulltrúa en allir starfshópar, skólastjórnendur, kennarar, 

sérkennarar og stuðningsfulltrúar voru nokkuð sammála því að stuðningsfulltrúar fengju ekki 
viðeigandi þjálfun eða undirbúningstíma. Einnig voru þeir nokkuð sammála því að starf 

stuðningsfulltrúa felist einna helst í því að vera aðstoðarmaður nemenda þar sem þeir ættu 

meðal annars að fylgja einum eða fleiri nemendum hluta úr degi, sinna gæslu í frímínútum og 
gefa einstaka nemendum námsleg fyrirmæli. Elísa Ósk Línadóttir (2018) veltir því þá fyrir sér 

hvort ein af forsendum skóla án aðgreiningar, að allir fái jöfn tækifæri til náms, sé brotin þar 

sem ófaglærðir stuðningsfulltrúar virtust einna helst vera að sinna kennarastarfi gagnvart 

einstaka nemendum hluta úr degi eða allan skóladaginn. Þrátt fyrir þá kennslufræðilegu 
ábyrgð sem lögð var á herðar stuðningsfulltrúa töluðu kennarar og sérkennarar um að þeir 

hefðu ekki fengið neina sérstaka leiðsögn hvað varðar það að nýta starfskraft 

stuðningsfulltrúans (Elísa Ósk Línadóttir, 2018).  

Í doktorsverkefni Eddu Óskarsdóttur (2017) fjallar hún meðal annars um hlutverk 

stuðningsfulltrúa í grunnskólum. Þar talar hún um það þegar að stuðningsfulltrúi sé eingöngu 
að aðstoða einstaka nemendur í stað þess að aðstoða og styðja við alla nemendur í bekknum 

sem og kennara, geti það haft í för með sér lélega nýtingu á starfskrafti þeirra sem og 

ófullnægjandi stuðningi fyrir nemendur og kennara. Þar ræðir hún einnig um hversu óþar-
flega háður nemandinn getur orðið stuðningsfulltrúa þar sem eingöngu er horft á veikleika 

nemandans í stað styrkleika hans og hvernig þetta háða samband verður til þess að 
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kennarinn útilokar nemandann frá nemendahópnum. Þar ræðir hún einnig um hversu 

mikilvægur stuðningsfulltrúi getur verið í skólum og hvernig hans starf sé ekki til að þess að 

koma í stað kennara heldur til þess að bæta gildi starfs þeirra (Edda Óskarsdóttir, 2017).  

Erfitt getur reynst að segja til um hvort stuðningur sem börn fá í grunnskólum sé of 

lítill eða of mikill, það er fín lína þarna á milli. Stundum getur stuðningur verið of mikill, skert 

getu nemenda til sjálfstæðis og á sama tíma vanmetið getu nemenda og valdið lærðu 
hjálparleysi (Ólafur Páll Jónsson, 2016; Rannveig Traustadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 

2009). Þegar ekki er vitað hvernig aðstoða á þá nemendur sem þurfa á stuðning að halda 

getur það valdið því að nemendur fá ekki þá aðstoð sem þeir þurfa og skortir því stuðning til 

að þroska hæfileika sína (Snæfríður Þóra Egilson, 2016). Í rannsókn Halldóru Haraldsdóttur 

kemur fram að sá stuðningur sem barn með Downs-heilkenni hafði haft í frímínútum í 

skólanum virtist í raun hamlandi fyrir barnið og hvatti það til strokugirni. Minni stuðningur í 

þeim aðstæðum og hvatning til barnsins til að bera meiri ábyrgð á sjálfu sér og að fylgja 

reglum skólans reyndist vera það besta í stöðunni fyrir barnið á þeim tíma (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2016). 

Í áðurnefndri úttekt Reykjavíkurborgar á störfum stuðningsfulltrúa kemur fram að 

65% stuðningsfulltrúa sögðust styðja nemendur daglega til félagslegra samskipta innan 
skólastofunnar og 61% utan skólastofunnar. Um 9-10% stuðningsfulltrúa fannst það ekki 

vera í þeirra verkahring að styðja við félagsleg samskipti nemenda sinna innan eða utan 

kennslustofu. Einnig töldu 25% stuðningsfulltrúa það ekki vera í sínum verkahring að aðstoða 
nemendur sem ekki voru færir í því að matast, klæða sig eða við aðrar daglegar athafnir 

(Sigurborg J. Helgadóttir, 2006).  

Kristín Þóra Möller og Hermína Gunnþórsdóttir (2017) rannsökuðu nýverið frímínútur 

í tveimur grunnskólum þar sem þær komust að því að ófaglært starfsfólk sá aðlega um eftirlit 

í frímínútum í þeim skólum. Þá ræða þær einnig um mikilvægi frímínútna og það félagslega 

hlutverki sem þær gegna í að efla félagsfærni nemenda. Viðmælendur þeirra sem voru 

skilgreindir sem stuðningsfulltrúar, skólaliðar eða gangaverðir voru einnig sammála um 

mikilvægi frímínútna, þar sem tækifæri væri þar fyrir nemendur til að styrkja vináttutengsl 

sín sem og að fá hlé frá þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra í skólastofunni. Viðmælendur 

úr öðrum skólanum töluðu þó líka um að upplifun þeirra á frímínútum væri að þær væru eins 

og geymsla fyrir nemendur á meðan kennarar og skólastjórnendur færu í kaffihlé. 

Viðmælendur þeirra töluðu einnig um að þeir telji að frímínútur gangi almennt vel ef þær eru 

full mannaðar og ef sú væri ekki raunin væri allt erfiðara og ekki alltaf í boði að fá fólk í 

afleysingu til að aðstoða. Í öðrum skólanum voru að meðaltali 38-58 börn á hvern 
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starfsmann í frímínútum og í hinum 20-28 börn á hvern starfsmann (Kristín Þóra Möller og 

Hermína Gunnþórsdóttir, 2017). 

Reykjavíkurborg gerði einnig úttekt á störfum þroskaþjálfa í grunnskólum borgarinnar 

árið 2006. Flestir þroskaþjálfar töldu að samstarfi við kennara og stjórnendur skólans sem og 

við aðra þroskaþjálfa væri ábótavant og þeir vildu sjá meiri virðingu vera borna fyrir starfi 

sínu. Viðtöl voru einnig tekin við skólastjórnendur og þar segir einn skólastjórnandi: 
„þroskaþjálfinn er sérfræðingur í málum einstaklinga með sérþarfir en það er kennarinn sem 

er yfirmaðurinn í bekknum. Enginn kemur inn og segir kennaranum hvernig hann á að hafa 

það í einhverjum aðstæðum“. Aðeins 14% þroskaþjálfa voru sammála þeirri fullyrðingu að 

þverfagleg samvinna væri ríkjandi í starfi þeirra. Einn þroskaþjálfi úr rýnihópi talar meðal 

annars um að upplifun hans sé að kennarar séu settir á hærri stall en þeir og annar nefnir að 

þekkingarleysið á störfum þroskaþjálfa sé mikið og að „einn og einn kennari segir hví er þetta 

barn ekki í sérskóla, hvernig nennir þú að kenna þessu barni“ (Hildur B. Svavarsdóttir, 

2006). Þegar rýnt var í samstarf innan skólans kom fram að 19% þroskaþjálfa veittu ráðgjöf til 

annarra starfsmanna skólans mánaðarlega og 36% sjaldnar eða aldrei (Hildur B. Svavars-

dóttir, 2006). Þegar spurt var hver helstu daglegu verk þroskaþjálfa væru þá kom fram að 
67% þroskaþjálfa töldu það að skipuleggja þjálfunaraðstæður fyrir nemendur væri partur af 

þeirra daglega verki og 58% sögðu að val á náms og þjálfunargögnum væri einnig partur af 

daglegu starfi þeirra (Hildur B. Svavarsdóttir, 2006). Um helmingur eða 48% þroskaþjálfa 
fylgdi skjólstæðingum sínum sjaldan eða aldrei í frímínútur og 47% þroskaþjálfa sinntu aldrei 

þjálfun í frímínútum. Einnig kom fram að 63% þroskaþjálfa hlupu sjaldan eða aldrei í skarðið 

ef forföll voru í frímínútum vegna skjólstæðinga sinna. Enn fremur kemur fram að 80% 
þroskaþjálfa koma sjaldan eða aldrei að fræðslu til nemenda skólans um frávik og raskanir 

annarra nemenda (Hildur B. Svavarsdóttir, 2006). 

 Í þessu samhengi er áhugavert að skoða niðurstöður námsverkefnis Halldóru 
Jóhannesdóttur Sanko og Ingibjörgu Svansdóttur til BA-prófs við íþrótta-, tómstunda- og 
þroskaþjálfadeild við menntavísindasvið Háskóla Íslands (2011). Þar tóku þær viðtöl við fjóra 

þroskaþjálfa sem starfa í grunnskólum og voru viðmælendur þeirra allir sammála því að 
félagsfærniþjálfun væri stór þáttur af þeirra starfi en samt sem áður sinnti enginn 

viðmælenda þeirra félagsfærniþjálfun í frímínútum (Halldóra Jóhannesdóttir Sanko og 

Ingbjörg Svansdóttir, 2011).  

2.4 Félagsfærni og samskipti grunnskólabarna  
Ný menntastefna Reykjavíkurborgar var kynnt og samþykkt í nóvember árið 2018 og gengur 

undir nafninu „Látum drauma rætast“. Innleiðing menntastefnunnar átti að hefjast árið 2019 
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og gildir hún til 2030. Þar er lagt til grundvallar að menntastefnan eigi að byggja á félags-

færni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði. Með grundvallarþættinum félagsfærni er talað 

um að nemendur öðlist og þroski með sér hæfni til þess að eiga í góðum og árangursríkum 
samskiptum við aðra. Einnig kemur fram að félagsfærni þroskist með virkri þátttöku barn-

anna og því að þau fái tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar og sýna hug sinn í verki. Í öðrum 

grunnþætti menntastefnunnar, sjálfseflingu, kemur fram að sterk sjálfsmynd hafi áhrif á getu 
barnanna til þess að takast á við mótlæti sem og að eiga í góðum samskiptum við aðra. 

Einnig segir í stefnunni: „Sjálfsstjórn og samskiptahæfni eru nátengd og hafa áhrif á 

sjálfstraust barna, líðan, námsárangur og árangur í lífinu“ (Menntastefna Reykjavíkurborgar, 

e.d.).  

Í viðamikilli rannsókn á starfsháttum í grunnskólum kom fram að 89% starfsmanna 

töldu að það að efla sjálfsmynd nemenda ætti að vera í fyrirrúmi og eins töldu 85% starfs-

manna það að efla persónulegan þroska nemenda ætti að vera í forgrunni. Hins vegar töldu 
innan við þriðjungur starfsmanna að mjög vel gengi að efla sjálfsmynd nemenda og persónu-

legan þroska þeirra. Í sömu rannsókn kom fram að 79% foreldra töldu að skólinn ætti að 
leggja áherslu á sjálfsmynd nemenda en aðeins 16% foreldra töldu að skólinn stæði mjög vel 
að þeim þætti. Þá töluðu 73% foreldra einnig um að áherslu ætti að leggja á að efla persónu-

legan þroska nemenda en aðeins 15% foreldra voru sammála því að skólanum gengi mjög vel 

að rækta þann þátt (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). 

Samskipti við jafnaldra er mikilvægur þáttur fyrir félagslegan þroska barna (Ladd, 

1999). Á grunnskólaárunum verður mikil breyting á félagslegum samskiptum barna, 

samskipti við jafningja aukast mikið, jafningjahópurinn stækkar og aðkoma sem og eftirlit 
fullorðinna verður ekki eins áberandi og hafði verið á leikskólaárunum (Damon og Lerner, 
2008). Engin ein skilgreining á félagsfærni er viðtekin en þó eru flestir sammála um að 

félagsfærni feli í sér getu til fullnægjandi og árangursríka samskipta við jafnaldra. Einnig er 
talað um að hægt sé að meta félagsfærni barna út frá því hversu vel þau falla inn í 

jafningjahópinn og hversu samþykkt þau eru af jafnöldrum sínum, þar sem samþykki 

jafnaldra vísar til stöðu barnanna innan jafningjahópsins, hversu vel eða illa liðin þau eru af 
jafnöldrum sínum (Ladd, 1999). Þau börn sem ekki eru samþykkt af jafnöldrum sínum eru þá 

líklegri til þess að draga meiri athygli að sjálfum sér, reyna frekar að stjórna samskiptunum 

og eigi í meiri erfiðleikum með að komast inn í jafningja hópinn heldur en þau börn sem eru 
samþykkt af jafnöldrum sínum (Smith, Hart og Craig, 2010). Einnig er talað um að börn sem 

ekki eru samþykkt af jafnöldrum sínum eigi það til að beita árangurslausum sem og 

árásargjörnum aðferðum til þess að eiga í samskiptum við jafnaldra í von um jákvæð 

viðbrögð frá þeim. Þá höfðu þau börn, sem ekki féllu inn í jafningjahóp, einnig tilhneigingu til 



 

21 

þess að túlka viðbrögð jafnaldra gagnvart þeim sem fjandsamleg og ögrandi í þeirra garð 

(Ladd, 1999).  

Niðurstöður rannsóknar Putallaz og Wasserman benda til þess að munur sé á hversu 
vel gengur að komast inn í jafningjahópinn eftir aldri grunnskólabarna. Í rannsókninni var 

skoðaður munurinn á milli nemenda í fyrsta, öðrum og fimmta bekk og kom í ljós að eldri 

börn voru líklegri til þess að halda sig við sama vinahóp en yngri börnin voru líklegri til þess 
að taka þátt í samskiptum með ýmsum hópum jafnaldra (Putallaz og Wasserman, 1989). 

Ekki trúa allir að börn með sérþarfir geti átt bestu vini (Meyer, 2001). Í Rannsókn 

Meyer fjallar hún um að sum börn með sérþarfir eiga mörg hver bestu vini en samt sem áður 

séu líka til dæmi um það að þau eiga enga vini. Hún vill meina að það virðist vera mynstur 
hegðunar hjá fullorðnum, þá foreldrum og kennurum, í tengslum við félagslegu hliðina hjá 

börnunum með sérþarfir, sem bendir þá til þess að styðja þurfi við vinasambönd hjá börnum 

með sérþarfir. Þar nefnir hún dæmi um dreng sem átti enga góða vini og allir voru sammála 
því að sú staða væri ekki góð. Samt sem áður taldi enginn að hægt væri að betrumbæta 

félagslega stöðu hans vegna þess að fötlun hans var talin það alvarleg. Þá talar Meyer um að 

þetta hafi verið síðasti þröskuldurinn sem þyrfti að fara yfir hvað varðar viðhorf til fatlana 
barna. Gögn bentu hins vegar til að vinaleysi barna væri tengt ákveðnu vinnulagi, kennara 

sem og foreldra, sem hefði verið hægt að breyta með íhlutun (Meyer, 2001).  

2.5 Þátttaka og félagsleg staða barna sem þurfa sértækan stuðning  
Í aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram að í skóla án aðgreiningar eiga allir nemendur 
rétt á að taka virkan þátt í lífinu í skólanum (Aðalnámskrá, 2013). En allir geta endað á því að 

vera bara sumir (Ólafur Páll Jónsson, 2016). Ef til vill er fólk ekki sammála um hvað þátttaka 
barna í skólum þýðir í raun og veru. Þátttaka er meira en efnisleg viðvera, að vera bara á 

staðnum. Kennarar til að mynda leggja meiri áherslu á námið og að nemendur fylgi og taki 

þátt í daglegu skipulagi en foreldrar barna hugsa meira um félagslegu hliðina og þátttöku og 

vilja að hún sé í forgangi (Snæfríður Þóra Egilson, 2016).  

Talið hefur verið að vegna andlegrar-, vitrænnar eða líkamlegrar fötlunar sé þátttaka 
sumra barna takmarkaðri en hún ætti að vera en eins og Snæfríður Þóra Egilson (2016) 

bendir á þá getur vandinn legið í þekkingarleysi og neikvæðum viðhorfum til fötlunar barna 

frekar en fötluninni sem slíkri. Þá tala foreldrar barna með einhverfu og hreyfihömlun um að 
viðmót sem og viðhorf ráði hvað mestu um þátttöku þeirra í skólanum (Linda Björk 

Ólafsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson og Kjartan Ólafsson, 2014). Yfirleitt er það þannig að 

fötluð börn þrá það mjög að fá að tilheyra heildinni (Snæfríður Þóra Egilson, 2016; Halldóra 

Haraldsdóttir, 2016).   
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Rannsókn á lífsgæðum 8 - 17 ára barna með einhverfu og hreyfihömlun gaf til kynna 

að um 60% þeirra var aldrei í ábyrgðarhlutverki innan skólans að mati foreldra þeirra, miðað 

við 40% ófatlaðra barna í samanburðarhópi. Foreldrar barna með hreyfihömlun töldu að 
veðurfar og líkamlegar kröfur hindri hvað mest þátttöku barna sinna í skólanum. Foreldrar 

barna með einhverfu töldu að félagslegar- og líkamlegar kröfur til athafna sem og skynáreiti 

hamli hve mest þátttöku barna sinna í skólanum (Linda Björk Ólafsdóttir o.fl., 2014). 
Jafnframt benti rannsókn þeirra til að börn með einhverfu væru ekki ánægð með vinatengsl 

sín og upplifðu að þau hefðu ekki jafn mikil tækifæri til félagslegrar þátttöku og börn í 

samanburðarhóp (Linda Björk Ólafsdóttir o.fl., 2014). Í rannsókn Lindu Bjarkar Ólafsdóttur og 

félaga (2014) bentu niðurstöður einnig til þess að um helmingur foreldra einhverfra barna 
teldi að starfsmenn skóla og kennarar hefðu áhrif á þátttöku barna sinna í skólanum, en um 

40% foreldra töldu að kennarar og starfsfólk gæti haft áhrif á þátttöku og þá jafnvel dregið úr 

þátttöku barna sinna í skólanum.  

Í langtímarannsókn Snæfríðar Þóru Egilson (2014) kemur fram að ungmenni með 
hreyfihömlun hefðu sum neitað að nota þau hjálpartæki sem þau þurftu vegna ótta við 
jaðarsetningu. Þetta átti þá sérstaklega við um þá nemendur sem áður kunnu að meta 
rafmagnshjólastóla sína en töldu þá síðar draga óþarfa athygli að þeim og þeirra fötlun. Í 

rannsókn hennar kom einnig í ljós að nemendur voru ekki nógu vel upplýstir um þá valmögu-

leika um hjálpartæki sem voru til staðar. Þó svo að ungmennin hafi neitað að nota hjálpar-
tæki vegna ótta um jaðarsetningu er samt sem áður mikilvægt að nemendur séu vel upplýstir 

um hvaða hjálpartæki séu í boði til þess að hægt sé að bæta lífsgæði þeirra í skólanum sem 
og að nemendurnir geti tekið fulla upplýsta ákvörðun um notkun þeirra eða ekki. Einnig 

þurfa nemendur að fá þann stuðning sem þeir þurfa til þess að læra að nýta þá tækni sem er 
í boði í skólastarfi (Snæfríður Þóra Egilson, 2014).   

Í erlendri rannsókn voru ófatlaðir nemendur beðnir um að eiga í samskiptum við 
fatlaða samnemendur sína sem voru með miðlungs eða alvarlega þroskahömlun og/eða 

hreyfihömlun, nokkrum sinnum í viku í eina önn. Niðurstöður leiddu í ljós að ófatlaðir 

nemendur hefðu notið góðs af samveru með fötluðum samnemendum sínum, til að mynda 
varð meiri félags- og vitsmunalegur vöxtur hjá þeim, meira umburðarlyndi gagnvart öðrum 

einstaklingum, betri sjálfsvitund og hræðsla við margbreytileikann minnkaði hjá þeim (Peck 

o.fl., 1990). 
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3 Aðferð og gagnasöfnun 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt upp í fjóra 
undirkafla. Fyrst verður umfjöllun um það rannsóknarsnið sem stuðst var við í rannsókninni. Í 

þeim kafla má finna undirkafla þar sem sérstaklega verður rætt um börn og rannsóknir. Því 

næst verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar og val á þeim. Þar á eftir kemur 

umfjöllun um hvers konar gögnum var safnað í rannsókninni, úrvinnslu þeirra og 

gagnagreiningu. Þá verður farið yfir hvernig og hvenær gagnaöflun fór fram sem og hvernig 

úrvinnslu gagna var háttað. Síðan verður farið yfir þau siðferðislegu mál sem þurfti að hafa í 

huga við gerð þessarar rannsóknar. Í lokin verður rannsóknarspurning þessarar rannsóknar 

kynnt. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 
Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlega aðferðarfræði. Eigindleg aðferðafræði er hugtak 

sem skilgreint hefur verið með ólíkum hætti. Árið 1985 settu Lincoln og Guba fram skilgrein-

ingu á hugtakinu sem fól í sér að fjölbreyttar aðferðir væru í fyrirrúmi (e. multimethod in 
focus), túlkun (e. interpretive) og að viðfangsefni væri nálgast í sínu náttúrulega umhverfi (e. 

naturalistic approch to subject matter) (Lichtman, 2013). Lichtman lagði einnig fram sína 

skilgreiningu á hugtakinu sem fól í sér að eigindleg aðferðarfræði væri almennt hugtak og 
varðaði það hvernig rannsakandi safnar, skipuleggur og túlkar þau gögn sem hann fær frá 

öðrum einstaklingum með því að nota augu sín og eyru sem síu. Eigindlegar rannsóknir fælu 

því oft í sér djúpviðtöl og/eða athugun á einstaklingum í þeirra náttúrulegu aðstæðum 
(Lichtman, 2013). Eigindleg aðferðafræði byggir því í raun á upplifun einstaklinga á því sem 

verið er að athuga hverju sinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Í þessari rannsókn var stuðst við eigindleg hálfopin viðtöl (e. semi-structured) sem og 

dagbókarfærslur frá þátttakendum. Ákveðið var að taka viðtöl við þátttakendur til þess að fá 
meiri dýpt í rannsóknina og heyra eigin upplifun barnanna á félagslegum samskiptum sínum 

(Helga Jónsdóttir, 2013). En viðtöl sem gangasöfnunaraðferð er ákveðin félagsleg athöfn á 

milli rannsakanda og viðmælanda sem getur endurspeglað fjölbreytilegt sem og flókið 
samspil tilfinninga, hugsanna, skynjanna og hegðunar (Helga Jónsdóttir, 2013). Stuðst var við 

dagbókarfærslur þar sem eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skyggnast inn í daglegt 

líf og dagleg samskipti hjá börnum með sérþarfir í grunnskóla og taldi rannsakandi sig geta 
fengið þessar upplýsingar með því að biðja börnin að halda dagbók yfir samskipti sín. Til stóð 

að safna vettvangsgögnum, fylgja þáttakendum eftir og safna athugunargögnum um félags-
leg samskipti þeirra, en vegna Covid-19 varð að hverfa frá því.  
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Þar sem um einstaklingsviðtöl var að ræða var viðtalsrammi (sjá Viðauki A) mótaður 

með hliðsjón af rannsóknarspurningu. Það var gert til þess að tryggja að framkvæmd viðtala 

færi fram á sem líkastan hátt sem og til að reyna að fylgja rannsóknarspurningunni sem best 
(Helga Jónsdóttir, 2013). En þótt stuðst hafi verið við viðtalsramma var þess gætt að 

viðmælendur fengju að leiða viðtalið og segja frá því sem þeim fannst mikilvægt. Því ef 

viðtalsrammi hefði verið of ýtarlegur hefði það hindrað þátttakendur í að tjá sig frjálst og 
komið í veg fyrir að gott flæði hefði verið í samræðum (Helga Jónsdóttir, 2013). Til þess að 

geta svarað rannsóknarspurningunni þarf rannsakandi að fá innsýn í daglegt lífi þátttakanda í 

skólanum og sjá hvernig samskipti barnanna ganga fyrir sig, bæði inn í skólastofu sem og 

utan hennar. Í frímínútum, matartímum og öðru skipulögðu og óskipulögðu starfi. Skoðað 
verður hversu mikil samskiptin eru og við hvern samskiptin eru.   

Rannsókn þessi fór í gegnum umsóknarferli hjá Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands og 

fékk jákvæða umsögn.  

3.1.1 Börn og rannsóknir 

Rannsakandi hafði ungan aldur barnanna, 7 til 9 ára, sérstaklega í huga þegar viðtölin voru 

tekin en viðtöl er ein af algengustu aðferðum í rannsókum með börnum (Jóhanna 
Einarsdóttir, 2007). 

Rannsóknir með börnum og ungmennum hafa verið í brennidepli í mörg ár 

(Loveridge, 2010). Hæfni barna til þess að taka þátt í rannsóknum var lengi vel dregin í efa en 

með eigindlegri aðferðafræði sem og fjölbreyttum aðferðum til gagnaöflunar hefur það 
opnað augu rannsakenda fyrir þeim möguleika að leita eftir skoðunum og viðhorfum barna í 
rannsóknum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þegar börn taka þátt í rannsóknum sem þessari 

verður rannsakandi að hafa í huga að bera virðingu fyrir börnunum og hugsa um þau sem 
sérfræðinga í sínu eigin lífi (Broström, 2012) en á sama tíma ber að hafa í huga að börn vita 

ekki alltaf hvers til er ætlast af þeim (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þess vegna getur verið 

hjálplegt að hugsa um viðtöl við börn sem samtöl frekar en eiginleg viðtöl, hlusta á þau og 
gefa þeim tækifæri á að láta í sér heyra (Jóhanna Einarsdóttir, 2007) þannig að þau viti að 

þau séu tekin alvarlega (Loveridge, 2010; Broström, 2012). En í 13. gr. laga um samning 

Sameinuðuþjóðanna um réttindi barns (nr. 19/2013) er tekið fram að barn sem getur 
myndað sínar eigin skoðanir eigi rétt á því að tjá þær skoðanir frjálslega á öllum þeim málum 

sem snerta það sjálft. 

Rannsóknir sem nota fjölbreyttar aðferðir við gagnaöflun hafa sýnt að börn geta verið 
áreiðanlegir upplýsingagjafar og gefið verðmætar sem og gagnlegar upplýsingar (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). Einnig hefur verið bent á að börn geta haft fjörugt ímyndunarafl og þarf 

rannsakandi að passa að geta greint á milli þess sem byggir á reynslu barnsins og því sem sé 
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ímyndun án þess þó að draga úr eða útiloka það sem barnið segir (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007). 

3.2 Þátttakendur 
Skilyrði fyrir þátttöku var að börnin ættu rétt á stuðningi í grunnskóla og að með þeim fylgdi 

fjármagn til grunnskólans. Það reyndist erfitt að nálgast þátttakendur fyrir rannsóknina 
sökum Covid-19 veirunnar sem herjaði á samfélagið. Á þeim tíma sem gagnaöflun fór fram 

stóðu skólar frammi fyrir ströngum sóttvarnartakmörkunum.   

Upphaflega var haft samband við fjóra grunnskóla í Reykjavík og óskað eftir samstarfi 

en þrír af þeim skólum svöruðu ekki beðni um samstarf. Þáttakendur voru því valdir með 
hentugleikaúrtaki úr skóla sem rannsakandi þekkir vel. Vert er að nefna að rannsakandi hefur 

samt sem áður engin tengsl við þátttakendur rannsóknarinnar. Þegar samstarfsyfirlýsing frá 

grunnskóla lá fyrir var haft samband við sjö foreldra barna í grunnskólanum og óskað eftir 
þátttöku barnanna þeirra.   

Þrír foreldrar brugðust jákvætt við beiðninni en aðrir neituðu þátttöku. Ástæður þess 
að foreldrar neituðu þátttöku barna sinna voru meðal annars miklar málþroskaraskanir hjá 
börnum þeirra, en foreldrarnir höfðu einnig áhyggjur af félagslegri stöðu barna sinna og 

töldu að barnið gæti átt í erfiðleikum með að tjá sig um málið munnlega í viðtali. Einnig 

neituðu foreldrar þátttöku á þeim forsendum að viðtal gæti haft neikvæð tilfinningaleg áhrif 

á barnið þeirra og töldu þau það ekki vera í stakk búið til að ræða um félagslega stöðu sína. 
Foreldrarnir höfðu áhyggjur af því að með því að opna umræðuna um málefnið myndi það 
hafa mikil áhrif á tilfinningalíf barna sinna.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þrjú börn á yngsta stigi í grunnskóla í Reykjavík. 
Þátttakendur voru í 2., 3. og 4. bekk eða á aldrinum 7 til 9 ára. Öll áttu þau rétt á sérstökum 

stuðning í skólanum og fjármagn fylgdi þeim inn í grunnskólann. Börnin höfðu ekki mann á 
mann stuðning heldur var stuðningsfulltrúi í árganginum auk þess sem þroskaþjálfi starfaði á 

hverju aldursstigi. Í 2. bekk voru 39 nemendur og tveir stuðningsfulltrúar, í 3. bekk voru 53 

nemendur og tveir stuðningsfulltrúar og í 4. bekk voru 34 nemendur og einn 
stuðningsfulltrúi. Í fyrsta bekk fengu börnin e.k. „frímínútnaþjálfun“ frá þroskaþjálfa sem 

miðaði m.a. að því að kenna þeim leikina sem eru í gangi í frímínútum. Meðal þeirra raskana 

sem þátttakendur voru að kljást við voru einhverfurófsröskun, mótþróa- og þrjóskuröskun, 
málþroskaröskun sem og athyglisbrestur og ofvirkni (ADHD).  

Í þessari rannsókn voru þátttakendum gefin gervinöfn og verða þeir hér eftir kynntir 
sem Alexandra, Emilía og Hilmar.  
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3.3 Gagnaöflun, gagnagreining og úrvinnsla gagna 
Gagnaöflun fór fram í nóvember og desember árið 2020. Haft var samband við foreldra í 
gegnum tölvupóstfang þeirra og útskýrt fyrir þeim hver tilgangur og umfang rannsóknarinnar 

væri. Foreldrar fengu einnig sent kynningarbréf um rannsóknina (sjá Viðauki Á) sem og bréf 

með upplýstu samþykki bæði fyrir þau (sjá Viðauki B) og börnin þeirra (sjá Viðauki D). 
Sniðmát fyrir dagbókarfærslur (sjá Viðauki E) fylgdi einnig tölvupóstinum þar sem foreldrar 

gátu séð hvað þyrfti að fylla inn í og hverju þátttakendur þyrftu að svara eftir daginn hjá 

þeim í skólanum.  

Þátttakendur áttu að halda dagbók yfir þrjá daga. Ástæðan fyrir því að dagbók var 
haldin yfir þrjá daga en ekki lengur eða skemur var að rannsakandi vildi hafa 

dagbókarfærslurnar, sem og þá þau félagslegu samskipti sem þau áttu, eins ofarlega í minni 

viðmælenda og mögulegt væri til þess að fá meiri dýpt í viðtalið sem yrði síðan tekið við þá. 
Dagbókafærslur þátttakenda voru hugsaðar á þann hátt að þær myndu veita rannsakanda 

betri innsýn í þau félagslegu samskipti sem þátttakendur áttu í yfir skóladaginn, þar sem ekki 

var hægt að fylgja eftir vettvangsathugunum eins og til stóð í upphafi. Einnig voru þær 
hugsaðar til þess að hafa til hliðsjónar í viðtali og geta spurt þátttakendur út í færslur sínar. 

Ekki var um hefðbundar dagbókarfærslur að ræða heldur fengu þátttakendur útbúið skjal þar 

sem þeir gátu skráð inn í hvort þeir hefðu verið í samskiptum við einhvern yfir skóladaginn, 
ýmist í kennslustund, frímínútum eða matartíma (sjá Viðauki E). Í lok þessara þriggja daga var 

tekið viðtal við þátttakendur. Dagbókarfærslunar reyndust hins vegar öllum þátttakendum 

erfiðar þar sem þeir mundu lítið eftir samskiptum sínum yfir daginn þegar kom að því að skrá 
þau. Voru því dagbókarfærslur aðeins notaðar til hliðsjónar í viðtalinu þegar reynt var að 
skyggnast betur inn í daglegt líf hjá þeim.   

Viðtöl við þátttakendur fóru fram í gegnum fjarskipta forritið Google Meet og fengu 
foreldrar þátttakenda fundarboð í gegnum tölvupóstfangið fyrir þann tíma sem hafði verið 

sammælst um. Áður en viðtal hófst spurði rannsakandi þátttakanda hvort hann vissi hver 

tilgangurinn með viðtalinu væri. Þrátt fyrir að þátttakendur játuðu því var farið yfir tilgang 

rannsóknarinnar með þeim og beðið um munnlegt samþykki fyrir viðtalinu. Einnig var beðið 

um munnlegt samþykki fyrir því að fá að taka upp viðtalið. Þátttakendur voru í lokin minntir á 
að þeir yrðu ekki nafngreindir í viðtalinu og það væri ekki undir nokkrum kringumstæðum 

hægt að rekja viðtalið eða ákveðnar spurningar til þeirra. Einnig var þátttakendum gert það 

ljóst að þeir mættu neita að svara einhverjum spurningum eða hætta viðtalinu hvenær sem 
væri.  

Viðtöl voru tekin upp á símaforritið Voice memos og voru um 30–45 mínútna löng. 
Eftir að viðtölum lauk var strax hafist handa að afrita viðtöl og viðtölum í Voice memos eytt í 
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kjölfarið. Eftir afritun viðtalanna var hafist handa við að greina gögnin og stuðst við þema-

greiningu eins og Braun og Clark leggja hana upp en þemagreining er mikið notuð greiningar-

aðferð í eigindlegum rannsóknum. Þemagreining er aðferð til þess að koma auga á, greina og 
sjá fyrir sér ákveðin mynstur eða þemu (e. themes) í gögnum (Braun og Clark, 2006).  

Til þess að finna þemu í gögnunum þarf að fylgja eftir sex stigum í greiningarvinnunni 

sem þemagreiningin leggur upp með. Í fyrsta stigi greiningarvinnunnar þarf rannsakandi að 
kynnast gögnunum sínum vel og vandlega. Á þessu stigi fer meðal annars fram afritun gagna 

sem og yfirlestur á gögnum. Á öðru stigi greiningarvinnunnar eru gögnin skoðuð á kerfis-

bundinn hátt og kóðuð (e. coding). Með kóðun er átt við að gögnin voru skoðuð út frá 
ákveðnum eiginleikum og gögnum með sameiginlega eiginleika var safnað saman (kóðuð). Á 

þriðja stigi voru gögnin greind í hugsanleg þemu og öllum gögnum safnað saman sem gætu 

fallið undir þau þemu. Á fjórða stigi greiningarvinnunnar var farið yfir hvort þemun pössuðu 

með tilliti til áður fundinna kóða og í tengslum við gagnasafnið í heild. Fimmta stig 
greiningarvinnunnar felur í sér áframhaldandi greiningu til að betrumbæta sérstöðu hvers 

þema sem og mynda skýr heiti fyrir hvert þema. Á sjötta og síðasta stigi greiningarvinnunnar 
var ákveðin heild mynduð úr gögnunum í tengslum við rannsóknarspurninguna. Rannsóknar-
spurning sem og verkefnið í heild var þá aðlagað eftir greiningu á gögnum (Braun og Clark, 

2006). 

3.4 Siðferðileg álitamál 
Til að meta siðferði rannsókna er oft stuðst við fjórar höfuðreglur. Þær eru sjálfræðisreglan 

(e. the princible of respect for autonomy), skaðleysisreglan (e. the princible of non-
maleficence), velgjörðarreglan (e. the princible of beneficence) og réttlætisreglan (e. the 
princeble of justice). Það fer eftir rannsóknum og aðstæðum þeirra hvaða regla vegur mest 

hverju sinni en hefð er fyrir því að skaðleysisreglan skuli ávallt vera höfð í forgangi (Sigurður 
Kristinsson, 2013). 

Í þessari rannsókn var hugað vel að sjálfræðisreglunni þar sem um viðtöl við börn var 

að ræða. Sjálfræðisreglan vísar til þeirrar kröfu að fá upplýst og óþvingað samþykki frá þátt-

takendum. Það þarf því að koma skýrt fram hvað felst í þátttöku rannsóknarinnar og hvers 

eðlis rannsóknin er til þess að þátttakendur geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort þeir vilji 

taka þátt í rannsókninni eða ekki (Sigurður Kristinsson, 2013). Í rannsókn þessari var for-

eldrum og börnum sent kynningarbréf um umfang rannsóknarinnar þar sem skýrt var vel út 

hvað fælist í þátttöku þeirra. Einnig fengu foreldrar blað þar sem þau skrifuðu undir upplýst 
samþykki þar sem útskýrt var hvað fælist í því að skrifa undir. Fyrir viðtal við börnin var aftur 

útskýrt fyrir börnunum hvert umfang rannsóknarinnar væri, þau voru upplýst um að þau 
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mættu neita að svara spurningum ef þau vildu ekki svara sem og að þau mættu láta vita ef 

þau myndu vilja stöðva viðtalið og hætta þátttöku á hvaða tímapunkti sem er. 

Skaðleysisreglan vísar til þess að rannsókn eigi ekki að fela í sér áhættu sem er 
ónauðsynleg. Það þarf því að tryggja að þátttaka rannsóknarinnar valdi þátttakendum ekki 

skaða og að rannsóknin sé siðferðilega réttmæt (Sigurður Kristinsson, 2013). Áður en hafist 

var handa við að afla gagna fór rannsóknin í gegnum umsagnarferli hjá Vísindasiðanefnd 
Háskóla Íslands og fékk rannsóknin jákvæða umsögn. Í rannsókn þessari voru tekin viðtöl við 

börn og þar sem um var að ræða hálfopin viðtöl þurfti rannsakandi að hafa í huga að viðtals-

ramminn yrði ekki með of persónulegum spurningum. Slík viðtöl geta haft tilfinningaleg áhrif 
á viðmælendur og þurfti rannsakandi að gæta þess að koma ekki viðmælendum sínum í 

uppnám (Sigurður Kristinsson, 2013).   

Þriðja höfuðregla rannsókna er velgjörðarreglan sem snýr að því að rannsakandi skuli 

ávallt reyna láta sem best af sér leiða með sem minnstum neikvæðum áhrifum. Rannsakandi 
skal því hafa það að leiðarljósi að framkvæma einungis rannsóknir sem kunna að leiða af sér 

hagsbætur fyrir mannkynið þegar á heildina er litið (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakandi 

telur þessa rannsókn koma til með að varpa ljósi á félagsleg samskipti barna með sérþarfir, 
sem er mikilvægt málefni sem þarf að opna umræðu um.   

Fjórða og síðasta reglan er réttlætisreglan sem snýr að því að vernda viðkvæma hópa. 

Mörg dæmi eru um rannsóknir á viðkvæmum hópum sem sjálfir fá svo kannski ekki að njóta 
góðs af rannsókninni, til dæmis sökum fátæktar eða veikinda. Réttlætisreglan kveður á um 

að viðkvæmustu hópar samfélagsins séu verndaðir fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013).  
Í rannsókn þessari var engin sérstök áhætta fólgin í þátttöku barnanna önnur en mögulega 

tilfinningaleg áhrif sem spurningar gætu haft. Eins og rætt var um hér á undan var þess 
sérstaklega gætt að gera spurningar ekki of persónulegar til þess að koma börnunum ekki í 

uppnám.   

Í þessari rannsókn ber rannsakandi ábyrgð á að fyllsta trúnaðar (e. confidentiality) sé 
gætt við viðmælendur. Það þarf einnig að gæta að friðhelgi (e. privacy) þátttakenda sem 

hefur verið skilgreind sem réttur einstaklinga til „að hafa stjórn á því hver hefur aðgang að 
upplýsingum um einkahagi manns“ (Thomson, 1975) og því eru öll gögn sem unnið er með í 

rannsókninni dulkóðuð og ópersónugreinanleg. Einnig var upptökum af viðtölum eytt út af 

síma rannsakanda eftir afritun til þess að tryggja að ekki væri hægt að tengja gögn við 
einstaklinga (Lichtman, 2013; Sigurður Kristinsson, 2013).  

3.5 Rannsóknarspurning  
Eins og komið hefur fram kveða lög um grunnskóla nr. 91/2008 á um að skólar eigi að koma 
til móts við félagslegar þarfir nemenda og eins kom fram í Aðalnámskrá grunnskóla að 
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almenn menntun eigi að auka hæfni einstaklings til þess að geta tekist á við áskoranir í 

daglegu lífi (Aðalnámskrá, 2013). Til þess að skólar geti undirbúið alla nemendur undir líf og 

starf í lýðræðisþjóðfélagi verður til að mynda að styrkja þessa sálfélagslegu hæfni nemenda 
(WHO, 1997) og þarf því að hvetja börn til jákvæðra samskipta við aðra. Eins kemur fram í 

nýrri menntastefnu Reykjavíkurborgar, sem var samþykkt árið 2018, að lagt verði til 

grundvallar að efla félagsfærni nemenda. Í þessari rannsókn verður því leitast við að svara 
eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hver er upplifun þriggja barna sem þurfa sérstuðning í grunnskóla á félagslegum samskiptum 

sínum í skólanum?    
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Einnig verður vísað í 
viðtölin sem tekin voru við þátttakendur eftir því sem best á við. Viðmælendur fengu gott 

rými til þess að ræða um allt sem tengdist lífinu í skólanum. Þar sem um börn er að ræða 

hafði ég áhyggjur af því að viðtöl við viðmælendur myndu verða of lokuð og þeir myndu 

aðeins svara spurningum mínum með lokuðum svörum. Það kom mér hins vegar á óvart 

hvað viðmælendur voru opnir fyrir umræðu um skólalífið. Einnig kom það mér skemmtilega 

á óvart hvað viðtölin fóru oft yfir í allt aðrar umræður heldur en það sem ég lagði upp með í 

byrjun og ég lærði heilmikið um þeirra daglega líf. Gagnagreining reyndist samt sem áður þó 

nokkuð erfið að því leytinu til að viðmælendur áttu það mikið til að vaða úr einu umræðuefni 

yfir í annað. Eftir gagnagreiningu mynduðust þrjú þemu sem endurspegluðu þann rauða þráð 

sem var í viðtölum. Þau þemu eru: 1) Áhugi og líðan í skólanum, 2) Félagsleg þátttaka og 3) 

Samskipti við jafnaldra. 

4.1 Áhugi og líðan í skólanum  
Markmið rannsóknarinnar var að heyra upplifun þátttakenda á félagslegu samskiptum sínum 

í skólanum. Til þess að reyna fá betri innsýn í samskipti viðmælenda við jafnaldra voru 

viðmælendur spurðir út í almenna líðan í skólanum sem og hvað þeim þótti skemmtilegast 
og leiðinlegast í skólanum.  

Heilt á litið töluðu viðmælendur um að þeir væru ánægðir í skólanum. Það sem vakti 

hvað mesta ánægju meðal þeirra var frjáls tími og frjálst starf. Inn í skólastofunni vakti mesta 

lukku meðal viðmælenda þegar frjáls vinna var í boði í formi stöðva, þar sem þau gátu valið 

sjálf hvað þau vildu gera. Í viðtölum kom í ljós að innan skólastofunnar völdu viðmælendur 

sér frekar einstaklingsverkefni en verkefni sem kröfðust þátttöku og samstarfs við aðra 

nemendur. Þetta kemur fram í samtölum við viðmælendur:  

 

R: Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í skólanum ?  

 Emilía: Mála 

 

R: [...] Getur þú sagt mér hvernig þér líður í skólanum?  

Alexandra: Gott [...] af því það er stundum val og þá eru perlur. 

R: [...] Þegar þú ert að perla ertu þá með einhverjum að perla eða ertu ein að perla? 

Alexandra: Ég perla bara með sjálfan mér.  

R: Finnst þér það skemmtilegt?  
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Alexandra: (ypptir öxlum) 

 

 R: [...] Hvað er skemmtilegast í skólanum?  

Hilmar: Leika í frímínútum 

 

Viðmælendum þótti oftast skemmtilegt í íþróttum og sundi en þó aðallega þegar frjáls tími 
var í boði. Emilía talar um að henni finnist skemmtilegast í sundi þegar það er frjálst og hún 

fær að renna í rennibrautinni og fara í heita pottinn. Þegar Emilía var spurð hvort einhver 

færi með henni í heita pottinn eða í rennibrautina varð hún frekar hissa á spurningunni og 

svaraði vandræðalega að hún myndi ekki hverjir það væru. Einnig töluðu Emilía og Hilmar um 

að skemmtilegasti tíminn í íþróttum væri þegar það væri frjálst og þau fengju að hlaupa um á 

milli verkefna og fara í leiki á borð við eltingaleik. Þegar rætt var við viðmælendur um hvað 

væri leiðinlegast í íþróttum kom þetta fram:  

  

R: Hvað er leiðinlegast í íþróttum?  

Emilía: Fara í stórfiskaleik  

R: Af hverju er það leiðinlegt ? 

Emilía: Útaf því … ég næ sjaldan, aldrei að .. útaf því að það er verið að klukka mann, 
maður þarf að hlaupa mjög hratt, en ég hérna hlaupi mjög hratt en stundum næ ég 

yfir og stundum ekki  

R: Ertu að meina að oft er náð að klukka þig í stórfiskaleiknum?  

Emilía: Já  

  

R: Hvað er leiðinlegast í íþróttum?  

Hilmar: Öhh .. tyggjó eitthvað eða klessa tyggjó  

R: Klessa tyggjó?  

Hilmar: Nei eða þú veist ekki í alvöru, heldur ertu með bolta svo er bara svona (sýnir 

með látbragði eins og það sé verið að klessa bolta í andlitið á sér) 

  

Viðmælendur voru einnig spurðir út í hvað þeim fyndist leiðinlegast í skólanum. Alexandra 

talaði um að henni fyndist leiðinlegast í jóga af því það væri svo erfitt og talaði þá um að það 
væri margt sem henni fyndist erfitt í skólanum en fátt sem væri erfitt í frístund. Alexandra 

var þó dugleg að sýna rannsakanda hinar ýmsu jóga æfingar á meðan á viðtalinu stóð og 
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minntist í eitt skipti á að henni þætti hún frekar góð í jóga. Sem vakti áhuga rannsakanda þar 

sem stuttu áður hafði hún orð á því að henni þótti jóga erfitt og það leiðinlegasta í skólanum.  

Emilía og Hilmar töluðu um að þeim fyndist stærðfræði það leiðinlegasta í skólanum. 
Þegar þau voru spurð nánar út í það af hverju stærðfræði væri leiðinlegust kom þetta fram:  

  

R: En hvað finnst þér leiðinlegast í skólanum?  

Emilía: [...] Já fara í stærðfræði  

R: Af hverju er það leiðinlegt? 

Emilía: Ég skil ekki allt  

R: Já, finnst þér hún erfið?  

Emilía: Já  

  

R: [...] En hvað finnst þér svona leiðinlegast í skólanum? 

Hilmar: Að læra 

R: Er það leiðinlegast?  

Hilmar: Já að læra er stundum svolítið erfitt  

R: Já það getur verið það, hvað finnst þér erfiðast að læra?  

Hilmar: Svona eitthvað ... um ... sem við erum alltaf að læra eitthvað svona eitthvað 

margföldun 

 

Það vakti athygli rannsakanda að enginn viðmælenda minntist beint á að það að eiga í 

samskiptum við jafnaldra væri það skemmtilegast í skólanum. Viðmælendur töluðu þó allir 

um að þeim þyki skemmtilegt í frímínútum sem oft krefjast mikilla félagslegra samskipta. 

Hins vegar höfðu viðmælendur ekki heldur beint orð á því að einhvers konar félagsleg 

samskipti væru leiðinleg í skólanum. Það sem var leiðinlegt í skólanum snéri þá meira að 

bóklegu námi, nánar tiltekið stærðfræði og líkamlega erfiðum athöfnum eins og jóga og 

stórfiskaleik. Viðmælendur höfðu þá allir orð á því að það sem er leiðinlegast í skólanum 

fannst þeim jafnframt erfitt.  

4.2 Félagsleg þátttaka 

Þegar spurt var út í félagslega þátttöku viðmælenda var sú þátttaka nánast undantekningar-
laust í frímínútum í skólanum. Viðmælendur töluðu um að þeim fyndist jafnframt skemmti-

legt í frímínútum í skólanum. Það kom í ljós að einfaldir, stýrðir leikir, sem og leikir sem ekki 
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kröfðust mikilla félagslegra samskipta á borð við eltingaleik, væri það sem viðmælendum 

fannst hvað skemmtilegast í frímínútum. Leikir sem voru stýrðir af svokölluðum vinaliðum 

voru líka nefndir en þá stýra ákveðnir nemendur leikjunum í frímínútum. Þegar viðmælendur 
voru spurðir út í hvað þeim þótti skemmtilegast í frímínútum kom þetta fram:  

 

Hilmar: Já ... eltingaleik  

R: Já, af hverju er það skemmtilegt? 

Hilmar: Útaf því að þá ertu að hlaupa 

R: Já hvað gerir maður meira í eltingaleik?  

Hilmar: Bara hlaupa og klukkar mann þá er maður hann 

 

R: Hvað finnst þér skemmtilegast að leika í frímínútum?  

Alexandra: Það eru svo margir leikir ég get ekki sagt hvor 

R: Er eitthvað sem þér dettur í hug?  

Alexandra: Ef það eru vinaliðaleikir þá er það skemmtilegt þá er einhver að stjórna 

leikjunum 

R: Okei en ef það eru ekki vinaliðaleikir, hvað geriru þá í frímínútum?  

Alexandra: Öm, ekki leika það og ekki heldur ef það eru erfiðir leikir 

 

R: Okei hvað er skemmtilegt ?  

Emilía: Fara í feluleik, eltingarleik ... fara í skólaleik   

R: Okei ertu alltaf með einhverjum ákveðnum vinkonum eða ertu að leika bara við 
alla krakkana ?  

Emilía: Öllum vinkonum 

R: Okei, hvað ertu þið margar vinkonurnar?  

Emilía: Fjórar  

R: Og eru þið alltaf að leika saman?  

Emilía: Já 
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Rannsakandi ræddi betur við viðmælendur um þá leiki sem þau voru að taka þátt í í frímín-
útum. Rannsakandi bað viðmælendur að útskýra fyrir sér leikina og hverjar leikreglurnar 

væru í leikjunum. Viðmælendum reyndist frekar erfitt að útskýra leiki, bæði leiki sem þau 

voru sjálf að taka þátt í sem og leiki sem þau sáu aðra vera í en vildu sjálf ekki taka þátt í af 

því þeim fannst þeir leiðinlegir að þeirra sögn. Emilía var spurð út í hvaða leikur henni þótti 
leiðinlegastur og þá nefnir hún leik sem kallast „Hesta leikur“. Rannsakandi spurði hana 

hvernig leikur það væri og Emilía svarar „ég veit það ekki, man það ekki“. Hilmar var spurður 

út í leik sem hann og vinir hans voru oft í að hans sögn:  

 

R: Já hvaða leik?  

Hilmar: Svona hoppa og hlaupa og svona einn þarna eitthvað og einn svona ... 

einhver sem að einhver skrímsli sem neglir niður steininn þannig og svona *býr til 
hljóð* og beygja svona niður  

  

Eins og sést á viðtalinu reyndist Hilmari frekar erfitt að útskýra fyrir rannsakanda leikinn á 
skiljanlegan hátt. Einnig var rætt við Alexöndru um leik sem kallast „api á jörðu“ og að 

hennar sögn er hún mjög góð í honum þar sem hún „er hann“ aldrei og talar hún um að það 

sé svo auðvelt að komast í burtu frá þeim sem „er hann“. Leiknum svipar til eltingaleiks 
nema að hann á sér stað í leikkastala eða klifurgrindum á skólalóðinni. Rannsakandi bað 

Alexöndru um að útskýra leikinn:  

  

Alexandra: Mhm, þú átt að vera með lokuð augun og telja upp á 10 svona „apa 1“ [...] 

„apa 10“ svo þarftu að finna þér leið til að komast upp en það er erfitt af því það er 

sleipt og þegar hann snertir einhvern þá á hann að giska nafnið og ef hann nær að 

giska nafnið þá eru þau hann, þá eiga þau að telja upp á 10.  

  

Þrátt fyrir það að viðmælendum fyndist gaman að taka þátt í leikjum í frímínútum áttu þau 
samt sem áður það sameiginlegt að einvera einkenndi líka frímínútur þeirra. Þau töluðu um 

að þeim þótti þægilegt að fá að vera ein og fannst það einnig skemmtilegt. Þrátt fyrir það 

töluðu viðmælendur um að þeir myndu hins vegar kjósa frekar að vera með einhverjum að 

leika heldur en að leika ein. Þegar rannsakandi spurði viðmælendur hvað þeim fyndist 
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skemmtilegast við einveru í frímínútum og hvað þau væru að gera þegar þau væru ein kom 

þetta fram:  

  

R: Hvað finnst þér skemmtilegast í frímínútum?  

Alexandra: Hérna stundum labba ég bara með sjálfan mig svona því stundum er ég 

eitthvað að hugsa um en stundum er ég líka að leika mér með einhverjum  

R: En hvort finnst þér nú skemmtilegra að leika með einhverjum eða leika ein?  

Alexandra: Bara bæði sko 

R: Viltu segja mér af hverju finnst þér stundum skemmtilegt að vera ein? 

Alexandra: Já, útaf því það er svona þægilegt að vera einn labbandi  

  

R: Leikur þú stundum einn? 

Hilmar: Já  

R: Finnst þér það skemmtilegt? 

Hilmar: Já  

R: Hvað er skemmtilegast við það að leika einn?  

Hilmar: Uu, útaf því að stundum er ég að sjá skóginn og bara ég er bara að leika mér  

  

R: Ertu alltaf að leika við einhvern í frímínútum eða ertu stundum að leika ein? 

Emilía: Stundum ein  

R: Og hvað ertu þá að gera?  

Emilía: Þá er ég að renna mér á hólnum 

R: Finnst þér það skemmtilegt? 

Emilía: Já 

 

Það vakti athygli rannsakanda að þrátt fyrir a viðmælendum hafi þótt gaman að vera ein í 
frímínútum virðist vera að einvera þeirra hafi engin skýr markmið. Það var þá ekkert sérstakt 
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sem þeim þykir skemmtilegt að gera ein annað en að ganga um á skólalóðinni eða „renna á 

hólnum“.  

4.3 Samskipti við jafnaldra 

Í dagbókinni sem þátttakendur fengu í byrjun rannsóknar voru þau beðin um að kortleggja 

og skrá niður við hvern þau áttu samskipti yfir daginn. Það var gert til þess að rannsakandi 

fengi sem bestu tilfinninguna fyrir því við hverjar viðmælendur voru að eiga í félagslegum 

samskiptum sem og hversu oft þau ættu í félagslegum samskiptum yfir skóladaginn. Í flestum 

tilfellum skrifuðu viðmælendur að þeir hafi ekki átt í samskiptum við neinn innan 

skólastofunnar. Rannsakandi spurði viðmælendur frekar út í það og í mörgum tilfellum 

mundu þau ekki eftir því hvort þau áttu í samskiptum við einhvern yfir daginn. Rannsakandi 

spurði Alexöndru frekar út í samskipti hennar við jafnaldra þar sem þetta kom fram:  

  

R: [...] En ertu stundum að vinna og spjalla við einhvern í skólanum?  

Alexandra: Eh … *löng þögn* ... kannski einhver stundum … eins og það er stundum 
af því stelpurnar segja bara við hina strákana „vá“ en þær segja við mig „vaaaá“ ég 
bara skil bara ekki af hverju  

R: Við hverju eru þær að segja „vá“?  

Alexandra: Því að ég er samt bara að herma samt eins og ef það er val og það er 

litabók og þá hermi ég eftir því sem hægt er að gera í skólanum 

  

Tónninn í rödd Alexöndru breyttist þegar hún var að útskýra viðbrögð stelpnanna við 

strákunum annars vegar og henni sjálfri hins vegar. Viðbrögð þeirra við strákunum hljómuðu 
frekar einlæg og áhugasöm en viðbrögð þeirra við Alexöndru hljómuðu þá frekar þvinguð og 

áhugalaus. Hins vegar hljómaði Alexandra eins og hún skildi í raun og veru ekki af hverju 

viðbrögð þeirra voru ólík gagnvart henni annars vegar og strákunum hins vegar, og var 
raunverulega hugsi yfir þessu.  

Viðtalið við Alexöndru leiddist einnig út í umræðu um hvort hún væri oft að leika við 

sömu krakkana og hvort hún ætti einhverja bestu vini eða vinkonur í skólanum. Alexandra 

talaði þá um að hún ætti marga vini í skólanum þar sem það væru svo margir krakkar með 

henni í bekk og hún væri alltaf að leika við sömu krakkana. Einnig kom þetta fram í viðtali við 

Alexöndru:  
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Alexandra: [...] En það eru sumir sem ég man ekki hvað heitir, það er þess vegna sem 
ég er með svona blað til að ég man hvað þau heita …. Það eru sumir sem ég veit hvað 

heitir sem er ekki á blaðinu og það eru allir á blaðinu sem ég man ekki hvað heitir. 

  

Einnig var rætt við Hilmar um hans samskipti við jafnaldra sína og talar hann um að honum 

finnist gaman í matartímum þegar hann getur verið að spjalla við krakkana. Þegar hann var 

spurður um hvað hann væri helst að spjalla við krakkana í matartímum þá sagði hann að 

hann væri aðalega að spyrja hvort einhver gæti leikið eftir skóla. Hilmar talaði einnig um að 

það væri skemmtilegast að vinna með einum dreng í kennslustundum sem væri nýr í 

skólanum og að þeir spjölluðu stundum saman:  

  

R: Viltu segja mér um hvað þið eruð helst að spjalla?  

Hilmar: Um svona geturu leikið eftir skóla og eitthvað  

Hilmar: Og á ég að sýna þér eitthvað magic og bara úúú hvar er boltinn  

R: Já okei gaman. Leikurðu stundum við hann eftir skóla?  

Hilmar: *þögn* … við höfum ekki gert það 

  

Emilía talar um að þær séu aðalega fjórar vinkonurnar í skólanum en hún vildi hins vegar ekki 
nefna nöfnin á vinkonum sínum. Velti rannsakandi þá fyrir sér hvort það væri vegna þess að 

hún myndi ekki nöfnin á vinkonum sínum. Emilía segir síðan að vinkonur hennar séu oft í 

einhverjum leikjum sem hún vill ekki taka þátt í. Þegar rannsakandi spurði hana hvað hún 

færi að gera þegar vinkonur hennar væru í leik sem hún vildi ekki vera með í, kom þetta 

fram:  

 

Emilía: Þá fer ég .. ég veit það ekki ... Ég er næstum aldrei með þeim  

R: Ertu stundum aldrei með þeim? 

Emilía: Mhm 
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Rannsakandi ræddi þá frekar við Emilíu um hvað henni fyndist skemmtilegt að gera ein í 

frímínútum og segir Emilía að henni finnist skemmtilegt að „njósna um leiðinlega krakka“. 

Aðspurð af hverju þessir krakkar séu leiðinlegir segir Emilía að þeir séu að gera eitthvað sem 
henni finnst ekki gaman. Þegar hún var spurð út í af hverju henni þætti skemmtilegt að 

njósna um þessa tilteknu krakka kom þetta fram:  

  

R: Af hverju er það skemmtilegt? 

Emilía: Útaf því að þá get ég fengið meira að sjá hvað þau eru að gera  

  

Emilía talar þá um að „leiðinlegu krakkarnir“ séu tveir tilteknir drengir sem séu stundum að 
stríða henni og taka af henni húfuna í frímínútum. Rannsakandi spurði hvort þetta væru 

drengir í hennar bekk:  

  

Emilía: Nei þeir eru ekki með mér í bekk  

R: Okei  

Emilía: Eða jú ég held þeir séu með mér í bekk  

R: Helduru að þeir séu með þér í bekk?  

Emilía: já þeir eru með mér í bekk held ég  

  

Rannsakandi spyr Emilíu hvort hún hafi reynt að fá einhvern starfsmann eða kennara til þess 

að aðstoða sig í þessum aðstæðum og svarar Emilía því neitandi og segist ekki vita hvort það 

sé starfsmaður úti í frímínútum til þess að hjálpa sér.  

Alexandra nefnir aðallega fimm drengi þegar hún talar um félagsleg samskipti sín í 
skólanum. Aðspurð hvort þetta séu bekkjarfélagar hennar kemur í ljós að allavega einn þeirra 

er frændi hennar, sem er ekki í sama skóla og hún, og annar er ekki lengur í skólanum. Hún 

talar um að einn af þessum drengjum sé „erfiður“ í eltingaleik útaf því að ef hún nær að 
klukka hann þá vill hann ekki viðurkenna að hún hafi náð honum. Líka að hann horfi illilega á 

sig og sé alltaf að reyna vera fyrstur í öllu og að það láti henni líða illa. Alexandra fer því næst 

aftur að ræða um atvik þegar einhver tekur ekki eftir því eða vill ekki viðurkenna að hann 
hafi verið „klukkaður“ í leik:  
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Alexandra: [...] Það er líka þannig í Apa á jörð að ef þann sem þú snertir þá hefur hann 

séns til þess að fara burt ... en sumir fatta ekki að þú snertir þá ... eins og einu sinni þá 

var ég hann og ég vissi hver þetta var útaf því að ég fattaði útaf því ég vissi eða ég 
fattaði þetta hljóð og þá var þetta Jóhann í fyrsta bekkinum og hann heldur fattaði 

ekki að ég snerti hann. 

 

Það virtist valda Alexöndur ákveðnu hugarangri þegar jafnaldrar hennar voru ekki að fara 

eftir tilsettum leikreglum í leikjum á borð við eltingarleik. Hún var samt sem áður ekki reið 

yfir því heldur virtist það vera frekar eins og hún væri hissa á hegðun jafnaldra sinna í 
leikjunum.  

 

4.4 Samantekt  
Viðmælendur mínir létu ekki á öðru bera en þeir væru almennt ánægðir í skólanum og liði 

vel. Viðmælendum þótti frjálst starf og leikur hvað skemmtilegast í skólanum og völdu sér þá 
oftast verkefni innan skólastofunnar sem kröfðust ekki mikilla samskipta og samstarfs við 
jafnaldra sína eins og að mála og perla. Tveimur viðmælenda þótti stærðfræði leiðinlegust í 

skólanum og einum þótti jóga leiðinlegast í skólanum. Viðmælendur áttu það þó sameigin-
legt að ástæða þess að þeim þótti þetta leiðinlegast í skólanum var að þeim fannst þessi 

viðfangsefnin erfið. Einnig þótti viðmælendum skemmtilegt í íþróttum þegar frjáls leikur var 

eða leikir á borð við eltingarleik var í boði. Að sama skapi þóttu þeim leikir sem voru 
líkamlega erfiðir eða leikir þar sem voru erfiðar leikreglur leiðinlegir. Það sama mátti segja 

um frímínútur. Stýrðir leikir og leikir með einföldum leikreglum eins og eltingarleikur þótti 
þeim skemmtilegastir. Viðmælendur áttu samt sem áður erfitt með að útskýra fyrir 
rannsakanda leikreglur þeirra leikja sem þau voru að leika í sem og leiki sem þau vildu ekki 

taka þátt í og þóttu leiðinlegir. Viðmælendur töluðu einnig um að þau væru stundum ein í 
frímínútum en þótti það ekki mikið tiltöku mál. Aðspurð hvað þau væru að gera þegar þau 
væru ein í leik í frímínútum gátu þau ekki gefið skýr svör um það annað en að þau væru oft í 

göngutúr eða í leik um skólalóðina. Þrátt fyrir að vera stundum ein í frímínútum töluðu 
viðmælendur um að þau myndu hins vegar frekar kjósa að vera í félagsskap.  

Dagbókarfærslur reyndust viðmælendum erfiðar þar sem þau áttu í erfiðleikum með 

að muna hvort þau hefðu átt í einhverjum félagslegum samskiptum yfir skóladaginn. 
Alexandra ræddi um viðbrögð bekkjarsystra sinna við myndum sem hún teiknaði og skildi 

ekki af hverju viðbrögð þeirra við henni og hennar myndum voru frábrugðin viðbrögðum 
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þeirra við myndum frá strákunum. Einnig talaði Alexandra um að hún væri með blað með 

nöfnum bekkjarfélaga sinna af því stundum myndi hún ekki nöfnin á þeim.  

Emilíu þótti skemmtilegt í frímínútum að njósna um leiðinlega drengi, að hennar 
sögn, og sjá hvað þeir væru að gera. Miðað við frá sögn Emilíu enda þetta oftar en ekki illa og 

talaði hún þá um að strákarnir væru að stríða henni og taka af henni húfuna. Þá talaði Emilía 

um að hún vissi ekki hvort einhver starfsmaður væri til staðar til að aðstoða hana í slíkum 
aðstæðum.  

Hilmari þótti skemmtilegt í matartímum og aðspurður hvað væri skemmtilegast við 

matartímana þá þótti honum skemmtilegt að spjalla við krakkana um hvort þeir gætu leikið 

eftir skóla og því um líkt. Þegar spurt var að því hvort hann hefði leikið síðan við krakkana 
eftir skóla fékk rannsakandi þau svör að þau hefðu ekki gerð það hingað til.  

Það olli Alexöndru frekar miklu hugarangri að sumir nemendur tækju ekki eftir því að 

hún „klukkaði“ þá í leik. Samt sem áður virtist hún frekar hissa á þessari hegðun þeirra heldur 
en leið eða sár.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar ræddar og settar í fræðilegt samhengi. 
Umræðukafla er skipt niður í þrjá undirkafla í samræmi við niðurstöður.  

5.1 Áhugi og líðan í skólanum 
Viðmælendur sögðu að þeim liði almennt vel og þætti skemmtilegt í skólanum. Þegar 
viðmælendur voru spurðir hvað þeim þætti leiðinlegast í skólanum nefndu tvö þeirra 

stærðfræði sérstaklega og þótti þeim hún erfið og áttu erfitt með að skilja hana. Það er hægt 

að ímynda sér að ástæður þess að viðmælendum finnst stærðfræði hvað leiðinlegust við 
skólagöngu sína séu kröfurnar sem gerðar eru til nemendanna um nám og að ekki takist að 

koma til móts við námslegar þarfir þeirra. Eins og kom fram í viðamikilli rannsókn á starfs-

háttum í grunnskóla töldu aðeins um 55% fagmenntaðra starfsmanna að kennarar hefðu 
þann undirbúning sem þyrfti til þess að sinna öllum nemendum (Amalía Björnsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2014). Viðhorf kennara til menntastefnunnar skóla án aðgreiningar var 

einnig frekar neikvætt samkvæmt fyrrnefndri rannsókn en aðeins rétt um helmingur (51%) 
fagmenntaðra starfsmanna töldu það mjög eða frekar mikilvægt að fatlaðir nemendur fengju 

að stunda nám í sínum heimaskóla (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Samt 

sem áður voru kennaranemar í rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2016) meðvitaðir um að 
þeir beri ábyrgð á öllum nemendahópnum og að þeir fái aðstoð við hæfi.  

Þegar stór hluti kennara telur sig ekki vera undirbúinn til þess að sinna öllum 
margbreytileikanum í nemendahópum og telur jafnvel að þessir nemendur eigi að stunda 
nám í sérskóla kemur kannski ekki á óvart að námslegum þörfum margra nemenda sé ekki 
mætt og þar af leiðandi getur námið fyrir þessa nemendur orðið meira krefjandi en það 

þyrfti að vera ef þeir fengju þann stuðning sem þeir þurfa á að halda og eiga rétt á sbr. 

reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010, þar sem kveðið er á um að gunnskólar 
eiga að koma til móst við náms- og félagslegar þarfir nemenda. Eins og áður hefur komið 

fram fengu viðmælendur ekki mann á mann stuðning í skólanum sem gæti verið jákvætt í 

ljósi þess að það myndast þá ekki þetta háða samband milli nemanda og stuðningsfulltrúa 
(Edda Óskarsdóttir, 2017) en samt sem áður voru nokkuð margir nemendur í hverjum bekk 

og ekki víst að viðmælendur mínir hefðu getað fengið þann stuðning sem þau þurftu í 

kennslustund.  

Einnig hefur borið á því að stuðningsfulltrúum sem starfa í grunnskólum finnist störfin 

sín vera illa skilgreind (Elísa Ósk Línadóttir, 2018; Guðrún Gísladóttir og Snæborg Lilja 

Hjaltadóttir, 2020) og eins og kom fram í úttekt Reykjavíkurborgar á störfum stuðnings-

fulltrúa að um 60% þeirra töluðu um að þeir fengju ekki þann undirbúningstíma sem þeir 
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þyrftu til þess að koma sér inn í námsefni nemenda sinna (Sigurborg J. Helgadóttir, 2006). 

Þrátt fyrir að úttekt Reykjavíkurborgar á störfum stuðningsfulltrúa sé 15 ára gömul er ekki 

hægt að líta fram hjá því að nokkur samhljómur er með henni og nýlegum námsverkefnum 
(Elísa Ósk Línadóttir, 2018; Guðrún Gísladóttir og Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 2020), þar sem 

viðmælendur tala flest allir um að stuðningsfulltrúar fái ekki þann undirbúningstíma sem þeir 

þyrftu til þess að sinna starfi sínu. Þetta getur eflaust spilað inn í upplifun viðmælenda minna 
á stærðfræðinámi sínu þar sem erfitt getur reynst að aðstoða þá við nám sitt þegar ekki er 

vitað hvernig á að fara að því (Snæfríður Þóra Egilson, 2016). Einnig ber að hafa í huga að 

margir stuðningsfulltrúar eru ófaglærðir (Snæfríður Þóra Egilson, 2016; Elísa Ósk Línadóttir, 

2018) og sinna samt sem áður frekar kennslufræðilegu starfi með skjólstæðingum sínum 
(Elísa Ósk Línadóttir, 2018; Edda Óskarsdóttir, 2017). Mögulega eru þeir ekki í stakk búnir til 

þess að aðstoða nemendur við krefjandi nám, þá sérstaklega í ljósi þess að þeir hafa litla 

menntun og fá ekki tíma til þess að komast inn í námsefni þeirra (Sigurborg J. Helgadóttir, 
2006; Elísa Ósk Línadóttir, 2018; Guðrún Gísladóttir og Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 2020).  

Viðmælendur mínir voru allir sammála því að frjáls tími væri hvað skemmtilegastur í 
skólanum og geri ég ráð fyrir að ástæðan fyrir því sé að þar séu kröfur minni. Ég byggi þá 
ályktun mína jafnframt á því sem Alexandra talar um í viðtalinu þar sem hún segir að það sé 

svo margt sem sé erfitt í skólanum en ekki í frístundinni, þar sem oftar en ekki er meira um 

frjálsan leik í frístund. Það virðist vera að í þeim aðstæðum, þar sem minni kröfur voru gerðar 
til viðmælendanna, hafi þeim fundist skemmtilegra. Þetta átti ekki bara við um skólastofuna 

heldur líka um íþróttatíma. Viðmælendunum þóttu leikir sem gerðu miklar kröfur, hvort sem 
það voru líkamlegar kröfur eða kröfur um að muna flóknar reglur, frekar leiðinlegir. Eins og 

Emilía talaði um þá fannst henni Stórfiskaleikur hvað leiðinlegastur í íþróttum því þar fannst 
henni hún vera svo oft „klukkuð“. Þarna erum við komin með þær líkamlegu kröfur að hlaupa 

hratt og vera snögg að koma sér í burtu frá þeim sem „er hann“ en samkvæmt niðurstöðum 

lífsgæðarannsóknar töldu foreldrar barna með einhverfu og hreyfihömlun að líkamlegar 

kröfur sem og félagslegar kröfur myndu hamla hvað mest þátttöku barna þeirra í skólanum 

(Linda Björk Ólafsdóttir o.fl., 2014). Einnig talaði Hilmar um „tyggjóklessu“ leikinn og fannst 

honum hann leiðinlegastur. Þar sem Hilmar átti erfitt með að útskýra fyrir mér hvernig sá 

leikur gekk fyrir sig og hverjar leikreglurnar voru í þeim leik, geri ég ráð fyrir að leikreglurnar 

hafi mögulega verið of flóknar fyrir hann og því hafi honum fundist þessi leikur leiðinlegur. 

Einnig talaði Emilía um að hún væri stundum ekki að leika við vinkonur sínar vegna þess þær 

voru í leiðinlegum leik en þegar hún var spurð hvernig leikurinn væri gat hún ekki svarað því. 
Það virðist því vera að viðmælendum mínum hafi ekki þótt leikirnir sjálfir leiðinlegir, heldur 

hafði þeim mögulega þótt leikirnir leiðinlegir vegna þess þau skildu þá ekki.   
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Þegar í boði var frjálst starf innan skólastofunar völdu viðmælendur frekar verkefni 

sem þau gátu unnið ein og sem kröfðust ekki félagslegra samskipta við jafnaldra eins og að 

mála eða perla. Alexandra var spurð út í hvort henni fyndist skemmtilegt að vera ein að perla 
og þá yppti hún öxlum og varð frekar leið á svip, en tjáði sig ekki frekar um það. Miðað við 

viðbrögð hennar við spurningunni finnst mér eins og hún hafi kannski ekki velt þessu sérstak-

lega fyrir sér, þ.e. hvort henni fyndist skemmtilegt að vera ein að perla, heldur að þetta sé 
bara eitthvað sem hún er vön. Það getur verið erfitt að segja til um hvernig aðstæðurnar eru 

í skólastofunni þar sem ekki var um vettvangsrannsókn að ræða en ef úttekt Reykja-

víkurborgar á störfum stuðningsfulltrúa er skoðuð kemur þar fram að um 65% 

stuðningsfulltrúa töldu sig styðja daglega við félagsleg samskipti skjólstæðinga sinna innan 
skólastofunnar (Sigurborg J. Helgadóttir, 2006). Þrátt fyrir að þetta virðist vera hátt hlutfall er 

vert að hafa tvennt í huga. Annars vegar er erfitt að hugsa til þess að 35% stuðningsfulltrú-

anna segist ekki styðja daglega við félagsleg samskipti þeirra nemenda sem þeir sinna, og 
hins vegar að jafnvel þeir stuðningsfulltrúar sem styðja daglega við félagsleg samskipti, styðja 

kannski ekki við slík samskipti allan daginn. Þrátt fyrir að úttekt Reykjavíkurborgar sé 15 ára 

gömul og endurspegli e.t.v. ekki stöðuna í grunnskólum eins og hún er í dag er samt sem 
áður áhugavert að skoða nýlegra námsverkefni Elísu Óskar Línadóttur (2018), þar nefna 

viðmælendur hennar ekki sérstaklega að starf stuðningsfulltrúa sé fólgið í því að styðja við 

félagslega þáttinn hjá nemendum. Mögulega er komin tími til þess að störf stuðningsfulltrúa 
séu betur skilgreind, bæði til þess að mæta betur nemendum sem þurfa á þessum sértæka 

stuðningi að halda sem og til þess að nýta betur starfskraft þeirra. 

5.2 Félagsleg þátttaka 
Félagsleg þátttaka viðmælenda minna átti sér helst stað í frímínútum í skólanum. Viðmæl-

endum þótti jafnframt skemmtilegt í frímínútum í skólanum. Hilmari og Alexöndru fannst 

skemmtilegast að fara í leiki sem var stjórnað af svokölluðum „vinaliðum“. Það getur bent til 

þess að stýrðir leikir, með ákveðnum og fyrirfram gefnum leikreglum, henti viðmælendum 

mínum best. Hins vegar hafði Alexandra orð á því að ef vinaliðaleikirnir væru of erfiðir, þá 

myndi hún ekki taka þátt. Þeim þóttu einfaldir leikir, með skýrum og fáum leikreglum, 

skemmtilegastir. Eltingaleikur kom oft til tals hjá viðmælendum sem og leikir sem svipa til 

eltingaleiks og tóku viðmælendur mínir oftast þátt í þess háttar leikjum. Það er erfitt að segja 

til um hversu oft þessir tilteknu leikir eru í boði fyrir viðmælendur mína þar sem börn á 

þessum aldri eru farin að eiga í meiri og flóknari samskiptum hvert við annað (Damon og 
Lerner, 2008) og leikirnir sem þau leika sér í eru mögulega farnir að krefjast meiri og flóknari 

félagslegra samskipta. Leikir á borð við eltingarleik krefjast ekki mikilla samskipta á milli 
barna og hugsanlega er það ástæðan fyrir því að viðmælendur mínir voru hrifnastir af þess 
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háttar leikjum. Í þessu samhengi er einnig hægt að velta fyrir sér hvort frímínútaþjálfunin 

sem viðmælendur fengu í fyrsta bekk þyrfti einnig að vera til staðar í efri bekkjum 

grunnskólans þar sem leikir og samskipti nemenda geta breyst samhliða aldri þeirra (Damon 
og Lerner, 2008). 

Viðmælendur mínir áttu í miklum erfiðleikum með að útskýra fyrir mér leikreglur í 

þeim leikjum sem þau tóku jafnvel oft þátt í sem bendir til þess að leikir sem eru með flókn-
um reglum geti reynst þeim ofviða. Þá áttu viðmælendur það allir sameiginlegt að draga sig í 

hlé frá félagslegri þátttöku í frímínútum og leika sér ein. Hægt er að gera ráð fyrir því að 

þegar leikir eða samskipti reynast of krefjandi fyrir þau finnist þeim betra að fá að leika sér 
ein. Ekki er hægt að vita það með vissu hversu oft viðmælendur mínir voru einir í leik í 

frímínútum en ég fékk á tilfinninguna að það gerðist oftar en ekki. Þau sögðu mér að þeim 

þætti það ekki mikið tiltökumál að vera ein í frímínútum sem fékk mig þá til að hugsa hvort 

þau séu frekar vön því að vera ein. Aðspurð hvað þau væru að gera í frímínútum þegar þau 
voru ein voru viðmælendur frekar hugsi og gátu ekki gefið skýr svör um hvað þau væru að 

gera, annað en að þau færu í göngutúr um skólalóðina eða rendu sér á hólnum eða njósnuðu 
um leiðinlega krakka.  

Miðað við svör viðmælenda má e.t.v. álykta að þau hafi ekki valið það að vera ein 

heldur frekar að þau hafi endað ein vegna skorts á leikfélögum eða að leikir sem voru í gangi 

í frímínútum hafi verið of krefjandi og þau því dregið sig í hlé. Miðað við fyrrnefnda 
starfsháttarannsókn (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014), þar sem stór hluti 

fagmenntaðra starfsmanna talaði um að grunnskólakennarar hefðu ekki þann undirbúning 

sem þarf til þess að sinna þörfum allra nemenda, þarf ekki að koma á óvart að félagslegar 
þarfir nemenda verði útundan. Þá sérstaklega í ljósi þess að talað er um að félagslegar þarfir 
nemenda séu ekki í forgangi hjá kennurum heldur leggi þeir meiri áherslu á nám nemenda 

(Snæfríður Þóra Egilson, 2016). Kennarar tala um að skortur á stuðningi sé eitt af þeim 
atriðum sem setja strik í reikninginn þegar kemur að því að vinna eftir hugmyndafræðinni um 

skóla án aðgreiningar (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Einnig tala kennarar 

og sérkennarar um að þeir hafi aldrei fengið neina sérstaka leiðsögn í því hvernig best væri 
að nýta starfskraft stuðningsfulltrúa (Elísa Ósk Línadóttir, 2018).  

Stuðningsfulltrúum og þroskaþjálfum sem vinna í grunnskólum hefur fjölgað mikið á 

síðustu árum (Hagstofa Íslands, 2019), sem mögulega er hægt að rekja til tilkomu skóla án 

aðgreiningar þar sem ætlunin hefur ef til vill verið að styðja betur við nemendur með 

sérþarfir sem og að styðja við kennara. Þroskaþjálfar tala þó samt sem áður um að samstarfi 
við kennara sé ábótavant og einungis 14% þeirra töldu að þvegfagleg samvinna væri ríkjandi í 

starfi sínu (Hildur B. Svavarsdóttir, 2006). Þá finnst stuðningsfulltrúum einnig að þeir væru 
illa nýttir starfskraftar (Guðrún Gísladóttir og Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 2020) og kalla eftir 
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meiri undirbúningstíma til að eiga í meira samstarfi við kennara (Guðrún Gísladóttir og 

Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 2020; Elísa Ósk Línadóttir, 2018). Þetta fær mann til þess að hugsa 

um hvort mögulega þurfi ekki að styrkja þær stoðir sem stuðningsnet nemenda með 
sérþarfir hvílir á. Þegar samstarf milli fagaðila gengur illa og starfsmenn ekki sammála um 

hvað tilheyrir þeirra verkahring þá hlýtur það að bitna á þeim stuðningi og þjónustu sem 

börnin þurfa á að halda og eiga rétt á. Fjórðungi stuðningsfulltrúa finnst það ekki vera í þeirra 
verkahring að aðstoða nemendur við daglegar athafnir og um 10% þeirra finnst þeir ekki eiga 

sinna stuðningi við félagslegar aðstæður (Sigurborg J. Helgadóttir, 2006). Hver á þá að 

aðstoða nemendurnar við þessar aðstæður? Þetta undirstrikar aftur mikilvægi þess að störf 

stuðningsfulltrúa þurfa að vera betur skilgreind og einnig þurfa þá skýrari upplýsingar að 
liggja fyrir um hvað felst í starfinu og hvað ekki. Á til að mynda að nýta stuðningsfulltrúa í að 

stíga inn í störf kennara þegar þörf krefur (Elísa Ósk Línadóttir, 2018; Guðrún Gísladóttir og 

Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 2020; Edda Óskarsdóttir, 2017) eða á að nýta starfskraft þeirra í 
eitthvað annað? 

Það var ekki að heyra á viðmælendum að einhverskonar stuðningur væri að fylgja þeim 
í frímínútum og talaði Emilía jafnframt um að hún væri ekki viss um hvort einhver starfsmaður 
væri til staðar til að aðstoða hana í frímínútum þegar hún var að lenda í erfiðum aðstæðum við 

skólafélaga sína. Vert er þá að athuga að miðað við úttekt Reykjavíkurborgar á störfum bæði 

stuðningsfulltrúa (Sigurborg J. Helgadóttir, 2006) sem og þroskaþjálfa (Hildur B. Svavarsdóttir, 
2006) þá var tæpur helmingur þroskaþjálfa sem fylgdu skjólstæðingum sínum sjaldan eða 

aldrei í frímínútur og um 40% stuðningsfulltrúa sem ekki voru að hvetja skjólstæðinga sína til 
félagslegrar þátttöku utan skólastofunnar. Einnig er vert að benda á að í námsverkefni 

Halldóru Jóhannesdóttur Sanko og Ingbjörgu Svansdóttur (2011) tala fjórir þroskaþjálfar um 
að þeir sinni aldrei félagsfærniþjálfun í frímínútum. 

Einnig er áhugavert að skoða niðurstöður námsverkefnis Elísu Óskar Línadóttur (2018) 
en þar voru allir starfshópar sammála því að stuðningsfulltrúar ættu að sinna gæslu í frímín-

útum. En þessi orðanotkun að starfsmenn sinni „gæslu“ í frímínútum (Elísa Ósk Línadóttir; 

Kristín Þóra Möller og Hermína Gunnþórsdóttir, 2017) hljómar eins og ekki sé gert ráð fyrir 
að uppbyggilegt nám eigi sér stað í frímínútum eða eins og einn viðmælandi Kristínu Þóru 

Möller og Hermínu Gunnþórsdóttur (2017) nefnir, að frímínútur séu eins og geymsla fyrir 

nemendur á meðan kennarar og stjórendur fara í kaffi.  

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar virðist það vera að viðmælendur mínir þurfi 

frekari aðstoð við félagslega þátttöku og samskipti í frímínútum þar sem þau upplifa sig oft 
utan gátta og eiga það til að draga sig í hlé þegar aðstæður verða of krefjandi fyrir þau. Hins 

vegar benda niðurstöður rannsóknar Kristínu Þóru Möller og Hermínu Gunnþórsdóttur (2017) 
til að frekar fáir starfsmennséu með nemendum í frímínútum. Í niðurstöðum þeirra kom 
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fram að um 38-58 börn voru á hvern starfsmann í frímínútum í öðrum skólanum og um 20-28 

börn á hvern starfsmann í hinum skólanum. Ég tel að þetta sé nokkuð hátt hlutfall af börnum 

á hvern starfsmann og valdi því að ómögulegt reynist að aðstoða einstaka nemendur í 
frímínútum. Mögulega þarf að skoða þetta betur og hvort fjölga þurfi starfsmönnum í 

frímínútum til þess að mögulegt verði að aðstoða þau börn sem mest á því þurfa í þeim 

aðstæðum. Eins velti ég því fyrir mér, í ljósi þess að stuðningsfulltrúar fylgi oft einstaka 
nemendum (Elísa Ósk Línadóttir, 2018; Guðrún Gísladóttir og Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 

2020; Edda Óskarsdóttir, 2017), hvort aðstoð við einstaka nemendur við félagsleg samskipti 

sín í frímínútum yrði markvissari ef stuðningsfulltrúar hefðu þekkingu á þörfum fleiri 

nemenda. Á sama tíma væri þá möguleiki á að sporna gegn því háða sambandi sem getur 
myndast milli stuðningsfulltrúa og einstaka nemenda (Edda Óskarsdóttir, 2017).  

Viðmælendur töluðu öll um að þau myndu kjósa félagslega samveru í frímínútum fram 

yfir einveru sem undirstrikar mikilvægi þess að einhver þurfi að vera þeim innan handar og 
aðstoða þau við flóknari leiki og samskipti. Slíkur stuðningur er nauðsynlegur til þess að börnin 

nái að njóta sín sem best í frímínútum og í félagslegri þátttöku almennt, ekki síst í ljósi þess að 
samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010, eiga grunn-
skólar að koma til móts við félagslegar þarfir nemenda. Eins vegna nýrrar menntastefnu 

Reykjavíkurborgar sem byggir meðal annars á sjálfseflingu og félagsfærni þar sem talað er um 

að börn þurfi að fá að taka virkan þátt til þess að þroska félagsfærni sína (Menntastefna 
Reykjavíkurborgar, e.d.). Í því samhengi er vert að benda á niðurstöður starfsháttarannsókn-

arinnar þar sem starfsfólk skóla var flest sammála um að áherslu ætti að leggja á að efla 
sjálfsmynd og persónulegan þroska nemenda en aðeins lítill hluti þeirra (30-31%) töldu að 

skólinn stæði mjög vel að því að leggja rækt við þessa þætti (Amalía Björnsdóttir og Kristín 
Jónsdóttir, 2014).  

Sú túlkun að ekki sé mikill stuðningur sem fylgi viðmælendum mínum í frímínútum 
byggir ekki eingöngu á upplifun og frásögn viðmælenda heldur einnig þeirri úttekt sem 

Reykjavíkurborg gerði á störfum stuðningsfulltrúa (Sigurborg J. Helgadóttir, 2006) og þroska-

þjálfa (Hildur B. Svavarsdóttir, 2006) þar sem stór hluti þeirra starfsmanna telur sig ekki 
hvetja til félagslegrar þátttöku nemenda utan skólastofunnar, sem og nýlegrar rannsóknar 

Kristínar Þóru Möller og Hermínu Gunnþórsdóttur (2017) þar sem hlutfall nemenda í frímín-

útum á móti hlutfalli starfsmanna er ábótavant að ég tel.  

Erfitt er hins vegar að segja með fullri vissu hvort sú sé raunin eður ei í þessari rann-

sókn. Hægt er að taka það inn í myndina að talað er um að kennarar láti nám nemenda sinna 
vera í forgangi (Snæfríður Þóra Egilson, 2016) og getur það þá mögulega verið á kostnað 

félagslegu hliðarinnar. Þá er einnig spurning hvort stuðningsfulltrúar séu frekar nýttir til þess 
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að aðstoða nemendur við nám sitt en félagslegar aðstæður. Miðað við niðurstöður náms-

ritgerða (Guðrún Gísladóttir og Snæborg Lilja Hjaltadóttir, 2020; Elísa Ósk Línadóttir, 2018; 

Edda Óskarsdóttir, 2017) telja stuðningsfulltrúar að þeir beri of mikla ábyrgð á námsefni 
einstakra nemenda. Þar minnast þátttakendur hins vegar ekkert á þann félagslega þátt sem 

þarf að aðstoða nemendur við, t.d. við að taka þátt í leikjum í frímínútum (Guðrún 

Gísladóttur og Snæborgar Lilju Hjaltadóttur, 2020; Elísa Ósk Línadóttir, 2018), og því má e.t.v. 
álykta að það sé ekki í forgangi í starfi þeirra. 

5.3 Samskipti við jafnaldra 
Öll vildu viðmælendur mínir meina að þau ættu nokkra góða vini í skólanum sem þau léku 

hvað mest við í frímínútum. Þessar niðurstöður eru á skjön við niðurstöður 

lífsgæðarannsóknar þar sem börn með einhverfu voru ekki ánægð með vinatengsl sín (Linda 

Björk Ólafsdóttir o.fl., 2014) en vert er þó að hafa í huga að um eldri börn var að ræða í þeirri 
rannsókn. Emilía talar um að hún eigi fjórar góðar vinkonur en vildi samt sem áður ekki nefna 

nafn vinkvenna sinna. Þá nefnir að hún líka að hún leiki alltaf við þær í frímínútum en segir 
svo síðar í viðtalinu að hún leiki eiginlega aldrei við þær og var ástæðan fyrir því sú að 
vinkonur hennar voru alltaf í einhverjum leik sem hún vildi ekki leika eða fannst leiðinlegur. 

Þetta hljómaði eins og samskipti hennar við vinkonur sínar þyrftu að vera á hennar forsend-

um, sem kemur heim og saman við það sem Smith og Hart (2010) segja, að börn sem eiga 

erfitt með að komast inn í jafningjahópinn ættu það til að reyna frekar að stýra samskiptum 
sínum við jafnaldra sína. Emilía talar einnig um að eitt af því skemmtilegasta sem hún geri í 
frímínútum sé að njósna um krakka sem henni þykir leiðinlegir, sem voru í þessu tilfelli tveir 

drengir. Það að hún hafi gaman að því að eltast við krakka sem að hennar sögn eru leiðinlegir 
gæti bent til þess að hún sé að reyna draga að sér athygli í von um einhvers konar viðbrögð 

frá skólasystkinum sínum, en sé í raun að beita fremur árangurslausum aðferðum til þess þar 

sem þetta endar frekar með neikvæðum viðbrögðum frá drengjunum. Hún talar um að oftast 

endi þetta með því að þessir tilteknu drengir fari að stríða henni með því að taka af henni 

húfuna. Þetta getur bent til þess að Emilía vilji fá athygli frá jafnöldrum sínum og vilji taka 

þátt, en hafi ekki alveg þá færni sem þarf til að eiga í árangursríkum samskiptum við 

skólasystkini sín.  

Miðað við svör viðmælanda í viðtölunum tel ég að túlkun þeirra á vináttu sé mögu-
lega frábrugðin hefðbundinni túlkun. Fyrir þeim hljómaði vinátta eða vinur sem 

einhverskonar félagi til þess að leika með í frímínútum, þrátt fyrir að þau myndu jafnvel ekki 

nafnið á þeim „vini“. Einn viðmælendanna átti það til að rugla nöfnum vina sinna saman og 

Alexandra talar um einhverja sem vini sína í skólanum en svo kom í ljós að annar var frændi 

hennar, sem var ekki í sama skóla, og hinn var ekki lengur í sama skóla og hún. Alexandra 
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talar einnig um að hún sé með nöfn bekkjarfélaga sinna á blaði í skólanum, sem segir okkur 

að hún eigi í erfiðleikum með að muna nöfn bekkjarfélaga sinna. Þegar Emilía var spurð hvort 

drengirnir sem henni þættu leiðinlegir í skólanum væru bekkjarfélagar hennar, var hún ekki 
alveg viss um hvort þeir væru með henni í bekk eða ekki. Hilmar talar einnig um að honum 

þyki skemmtilegt að spjalla við jafnaldra sína í matartímum og spyrja hvort þeir geti leikið 

eftir skóla. Aðspurður hvort hann leiki stundum við vin sinn eftir skóla svarar hann hikandi að 
þeir hafi ekki gert það hingað til. Þetta gefur vísbendingu um að þau eigi mögulega erfitt með 

að tengjast bekkjarfélögum sínum og þurfi frekari aðstoð með það. En miðað við rannsókn 

Meyer (2001) talar hún um að vinaleysi nemenda með sérþarfir geti bent til ákveðinna 

vinnubragða sem og viðhorfi hjá kennurum og foreldrum sem væri hægt að bæta með 
íhlutun.  

Einnig kom fram í viðtölum að viðmælendur ættu það til að flakka á milli hópa jafn-

aldra og voru þar af leiðandi ekki alltaf að leika við sömu krakkana, sem gæti bent til þess að 
viðmælendur mínir séu ekki búin að mynda sterk vináttutengsl við ákveðinn hóp af krökkum. 

Mögulega telst það hins vegar vera eðlilegt en miðað við rannsókn Putallaz og Wasserman 
(1989) voru yngri nemendur grunnskóla líklegri til þess að taka þátt í samskiptum við hina 
ýmsu hópa jafnaldra fremur en að halda sig við ákveðinn vinahóp. 

Þegar Alexandra var spurð hvort hún ætti í einhverjum samskiptum við bekkjarsystkini 

sín í skólanum svaraði hún hikandi að það kæmi alveg stundum fyrir. Þá talar hún einnig um 
upplifun sína á viðbrögðum bekkjarsystra sinna þegar hún er að lita myndir og hversu öðruvísi 

viðbrögðin þeirra eru við hennar mynd miðað við hvernig þær bregðast við strákunum í 

bekknum. Það er ljóst að Alexandra upplifir að viðbrögð bekkjarsystra sinna við henni séu 
frábrugðin viðbrögðum þeirra við öðrum, en það virðist vera að hún gerir sér samt sem áður 
ekki grein fyrir því hvers vegna það sé. Miðað við raddblæ sem Alexandra notar til þess að lýsa 

viðbrögðum bekkjarsystra sinna er ljóst að viðbrögð þeirra við henni virðast frekar áhugalaus 
og þvinguð. Alexandra talar þá líka um að stundum gangi illa í leikjum í frímínútum. Þá talar 

hún aðallega um að hún upplifi að ákveðinn drengur horfi illilega á sig og það láti henni líða illa 

en eins og kemur fram í rannsókn Ladd (1999) eiga þau börn, sem ekki eru samþykkt í 
jafningjahópinn, það til að túlka viðbrögð jafnaldra sinna sem fjandsamleg og ögrandi í þeirra 

garð. Einnig upplifir Alexandra að krakkarnir séu oft ekki að taka eftir því að hún sé að „klukka“ 

þau í leikjum í frímínútum. Hún kippir sér svo sem ekki mikið upp við það en talar þó um það 
eins og þetta sé að gerast reglulega í leik hjá henni og sé eðlilegur hluti af leiknum. Hún upplifir 

það þá einnig á þann hátt að hún sé mjög góð í þessum leik þar sem hún er aldrei „klukkuð“. Þá 

virðist það hins vegar vera að jafnaldrar hennar séu lítið að gefa henni gaum. Miðað við þetta 

er mögulega hægt að segja að viðhorf bekkjarfélaga Alexöndru séu ekki beint góð í hennar 

garð og þrátt fyrir það er eins og Alexandra upplifi ekki eða lesi ekki í þessi viðbrögð þeirra. 
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Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar er ljóst viðmælendur mínir eru í töluverð-

um vandræðum með samskipti við jafnaldra sína. Þá velti ég því fyrir mér hvort erfiðleikarnir í 

samskiptum stafi af þekkingarleysi á þeim skerðingum sem viðmælendur mínir hafa og skorti á 
umburðarlyndi í þeirra garð. Foreldrar fatlaðra barna hafa einnig talað um að það sem hamli 

hvað mest þátttöku barna sinna í skólanum séu viðhorf og viðmót (Linda Björk Ólafsdóttir o.fl., 

2014). Þá er spurning hvort markviss fræðsla til nemenda á margbreytileikanum myndi hafa 
jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til fatlaðra nemenda sem og að bæta samskipti þeirra. Í 

útttekt Reykjavíkurborgar á störfum þroskaþjálfa kom hins vegar fram að 80% þroskaþjálfa 

sinnti sjaldan eða aldrei slíkri fræðslu til nemenda (Hildur B. Svavarsdóttir, 2006). Eins og kom 

fram í viðtali við skólastjórnanda í fyrrnefndri úttekt þá taldi hann þroskaþjálfa vera 
sérfræðinga í málum einstaklinga með sérþarfir (Hildur B. Svavarsdóttir, 2006) en því er erfitt 

að skilja hversu hátt hlutfall þroskaþjálfa sinnti ekki fræðslu til nemenda um nemendur með 

sérþarfir. En samkvæmt rannsókn Peck og félaga (1990) þá nutu ófatlaðir nemendur góðs af 
samveru og samskiptum við fatlaða samnemendur sína og öðluðust einnig meira 

umburðarlyndi gagnvart þeim nemendum.  

Ljóst er að viðmælendur mínir sýna áhuga á því að eiga í félagslegum samskiptum við 
jafnaldra sína en þá skortir réttu verkfærin til þess að nálgast skólasystkini sín á sem farsæl-

astan hátt. Fræðsla til ófatlaðra nemenda sem og markviss stuðningur í frímínútum eða þeim 

aðstæðum sem krefjast sem mestra félagslegar samskipta myndi mögulega hafa jákvæð áhrif 
á samskipti barna með sérþarfir við jafnaldra sína. Það er nú yfirleitt þannig að fötluð börn 

þrá það jafn heitt og ófötluð börn að fá að tilheyra heildinni (Snæfríður Þóra Egilson, 2016; 
Halldóra Haraldsdóttir, 2016). 
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Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig nemendur með sérþarfir upplifðu 
félagsleg samskiptum sín í skólanum og því snerist rannsóknarspurningin um það hver 

upplifun barna með sérþarfir væri á sínum eigin félagslegu samskiptum í skólanum.  

Vinnuferli rannsóknarinnar var nokkuð krefjandi vegna Covid-19 veirunnar sem gerði 

það að verkum að erfitt reyndist að nálgast þátttakendur fyrir rannsóknina. Fyrstu plön fyrir 
rannsóknina voru að framkvæma vettvangsrannsókn þar sem fylgst væri með þátttakendum 

í skólanum og í kjölfarið að taka viðtöl við þá en á tímum heimsfaraldurs þurfti að sýna 

sveigjanleika í vinnubrögðum vegna sóttvarnarráðstafana. Það reyndist þá erfitt að fá 
grunnskólana til samstarfs en grunnskólar voru til að mynda með miklar sóttvarnar-

ráðstafanir og einungis föstu starfsfólki hleypt inn í grunnskólana. Þá reyndi það á þolinmæði 

og sveigjanleika rannsakanda, viðmælenda sem og foreldra þeirra að taka viðtöl í gegnum 
fjarfundarbúnað. Það var nokkuð snúið að fá þátttakendur í rannsóknina þar sem nokkrir 

foreldrar neituðu að börn þeirra tækju þátt, annars vegar vegna þeirra tjáningarerfiðleika 

sem börn þeirra voru að kljást við og hins vegar vegna þess að þeir töldu að viðtal sem þetta 
myndi koma börnum þeirra í uppnám. Þetta undirstrikar einnig mikilvægi rannsóknar sem 

þessarar, að það eru börn með sérþarfir í okkar samfélagi sem eru í það bágri stöðu 

félagslega að foreldrar þeirra telja þau ekki ráða við að opna umræðuna um það.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að upplifun barna með sérþarfir á 
félagslegum samskiptum sínum sé ekki nógu góð. Viðmælendur létu samt ekki á öðru bera 

en að þeir væru nokkuð sáttir með vinatengsl sín en þegar rýnt var betur í svör viðmælenda 
kom í ljós að tengslum þeirra við jafnaldra var ábótavant. Við túlkun á skilningi viðmælenda á 
vináttu virtist um að ræða tengsl sem ekki eru sterk eða náin og myndu margir hverjir túlka 

slík tengsl frekar sem kunningjatengsl. Til að mynda áttu tveir viðmælenda minna í 

erfiðleikum að muna hverjir voru bekkjarfélagar þeirra eða ekki og eins að muna nöfn þeirra. 
Það má því segja að viðmælendur mínir voru ekki mjög félagslega vel staddir og það virðist 

vera ákveðinn skortur á félagsfærni hjá þeim og þau skortir einnig árangursríkar aðferðir til 

þess að nálgast jafnaldra sína. Þar sem einum viðmælandi mínum þótti skemmtilegt að 
njósna um aðra nemendur til þess að sjá hvað þeir voru að gera en annar viðmælandinn 

minn var að lenda í að jafnaldrar væru lítið að gefa henni gaum í leikjum, að ég tel. Einnig 

sagði einn viðmælandi að honum þætti skemmtilegt að vera spyrja hvort einhver vildi leika 
eftir skóla, en svo virtist ekkert verða úr því.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að helstu félagslegu samskipti 
viðmælenda minna eigi sér stað í frímínútum í skólanum. Viðmælendur höfðu ekki mann á 

mann stuðning í skólanum og af viðtölunum að dæma virðist ekki vera mikið um að 
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stuðningur fylgi þeim í frímínútur, þó svo ekki sé hægt að segja til um það með fullri vissu. 

Viðmælendur voru þar að lenda í krefjandi félagslegum aðstæðum þar sem þau drógu sig þá í 

hlé og voru mikið ein í leik. Ég tel það því mikilvægt að þessi börn fái viðeigandi stuðning í 
þeim aðstæðum sem krefjast mikilla félagslegra samskipta eins og í frímínútum í skólanum 

og ekki síður í frjálsum leik og starfi inn í skólastofunni, ekki síst í ljósi nýrrar Menntastefnu 

Reykjavíkurborgar (e.d.) þar sem grunnþátturinn félagsfærni á að vera leiðarljós.   

 Ég tel það vera mikilvægt að fylgja þessari rannsókn eftir með vettvangsathugun, 

þegar aðstæður í samfélaginu leyfa, þar sem hægt væri að kortleggja félagslegu samskipti 

þessara barna betur. Viðmælendur mínir áttu til að mynda í miklum erfiðleikum með að fylla 
út dagbókarfærslur sem þau voru beðin um áður en viðtal yrði tekið og í öllum tilfellum var 

ástæðan fyrir því að þau mundu ekki eftir þeim samskiptum sem þau áttu í yfir skóladaginn.  

Einnig reyndist erfitt að fá þátttakendur vegna málþroskaraskana þeirra og væri því 

mikilvægt að rannsaka þennan hóp barna með vettvangsathugun. Þetta undirstrikar 
mikilvægi þess að fylgja rannsóknum sem þessari eftir á vettvangi. 

 



 

52 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2013. 

Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir. (2014). Viðhorf nemenda, foreldra og starfsmanna 

skóla. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstj.), Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. 

aldar (bls. 29–56). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Andreas Köpfer og Edda Óskarsdóttir. (2019). Analysing support in inclusive education  

systems – a comparison of inclusive school development in Iceland and Canada since  

the 1980s focusing on policy and in-school support, International Journal of  

Inclusive Education, doi: 10.1080/13603116.2019.1624844. 

Braun, V. og Clarke, V. (2006). Qualitative Research in Psychology (3), 77-101. 

Broström, S. (2012). Children‘s participation in research. International Journal of Early Years 

 Education, 20(3), 257–269. 

Damon, W. og Lerner, R. (2008). Child and adolescent development: An advanced course 

USA: John Wiley and Sons. 

Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson. (2016). Inngangur. Í 

Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll 

Jónsson (ritsj.), Skóli margbreytileikans – Menntun og manngildi í kjölfar Salmanca 

(bls. 7-9). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Edda Óskarsdóttir. (2017). Constructing support as inclusive practice. A selfstudy  

[doktorsritgerð]. Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Elísa Ósk Línadóttir. (2018). Störf stuðningsfulltrúa í íslenskum grunnskólum.  

[óútgefin meistararitgerð, Háskólinn á Akureyri]. Skemman. 

http://hdl.handle.net/1946/31909. 

Elsa Sigríður Jónsdóttir. (2003). Milli vonar og ótta: sjónarmið foreldra fatlaðra 

leikskólabarna. Í Rannveig Traustadóttir (ritstj.), Fötlunarfræði: nýjar íslenskar 

rannsóknir (bls. 55-72). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir. (2017). Menntun fyrir alla á Íslandi:  

úttekt á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á Íslandi. Sótt af  

https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og- 

skrar/Menntun%20fyrir%20alla_%c3%a1%20%c3%adsl_31102017.pdf 



 

53 

Feldman, M. A., Battin, S. M., Shaw, O. A. og Luckasson, R. (2013) Inclusion of children with  

disabilities in mainstream child development research, Disability & Society, 28(7). 

DOI: 10.1080/09687599.2012.748647  

Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason. (2016). Þróun skóla margbreytileikans. Í Dóra S. 

 Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (ritsj.), Skóli  

margbreytileikans – Menntun og manngildi í kjölfar Salmanca (bls. 11-39). Reykjavík: 

 Háskólaútgáfa (bls. 11-39). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Gretar L. Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir. (2016). Greiningarheiti grunnskólanema: 

Til íhugunar. Í Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll 

Jónsson (ritsj.), Skóli margbreytileikans – Menntun og manngildi í kjölfar Salmanca 

(bls. 137-156). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Gretar Marinósson og Rannveig Traustadóttir. (1994). ,,Við hugsum um okkar fólk”. 

Glæður: Tímarit um uppeldis- og skólamál, 56-62. 

Guðrún Gísladóttir og Snæborg Lilja Hjaltadóttir. (2020) Herra stuðningsfulltrúi, veistu hvað  

þú ert að gera? [óútgefin bakkalárritgerð, Háskólinn á Akureyri]. 
Skemman. http://hdl.handle.net/1946/36319. 

Hagstofa Íslands. (2019). Kennurum án kennsluréttinda fjölgar í grunnskólum. Sótt af  

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/menntun/nemendur-og-starfsfolk-i-
grunnskolum-2018/. 

Halldóra Haraldsdóttir (2016) Einn af þeim: Barn með Downs- heilkenni í margbreytilegu  

bekkjarstarfi. Í Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson  

(ritsj.), Skóli margbreytileikans – Menntun og manngildi í kjölfar Salmanca (bls.  

209-234). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Halldóra Jóhannesdóttir Sanko og Ingbjörg Svansdóttir (2011). Starfshlutverk þroskaþjálfa í  

almennum grunnskóla [óútgefin bakkalárritgerð, Háskóli Íslands]. Skemman.  

http://hdl.handle.net/1946/9464. 

Helga Jónsdóttir. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðarfræði rannsókna (bls. 137–153). Akureyri: 
Háskólinn á Akureyri. 

Hermína Gunnþórsdóttir. (2010). Kennarinn í skóla án aðgreiningar: Áhrifavaldar á  

hugmyndir og skilning íslenskra og hollenskra grunnskólakennara. Ráðstefnurit Netlu  



 

54 

– Menntakvika 2010. Sótt af https://netla.hi.is/menntakvika2010/013.pdf. 

Hermína Gunnþórsdóttir. (2016). Fjölbreytileiki nemenda og kennarastarfið. Í Dóra S.  

Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (ritsj.), Skóli  

margbreytileikans – Menntun og manngildi í kjölfar Salmanca (bls.259-281).  

Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Hildur B. Svavarsdóttir. (2006). Greining á starfi: Þroskaþjálfarar í grunnskólum 

 Reykjavíkur. Sótt þann 27. janúar 2021 af  

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/throskathjalfar-
lokaskyrsla.pdf. 

Hrefna Sigurjónsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir. (2017). Handbók um einelti og 

vináttufærni. Forvarnir og viðbrögð. Reykjavík: Heimili og skóli. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2007). Research with children: methodological and ethical challenges.  

European Early Childhood Education Research Journal, 15(2), 197– 

211. DOI:10.1080/13502930701321477  

Kristín Björnsdóttir. (2003). Sérnámsbrautir og skólasamfélag: Samskipti þroskaheftra og  

ófatlaðra í framhaldsskólanema. Í Rannveig Traustadóttir (ritstj.), Fötlunarfræði: nýjar 
íslenskar rannsóknir (bls. 131-150). Reykjavík: Háskólaútgáfan 

Kristín Þóra Möller og Hermína Gunnþórsdóttir. (2017). Frímínútur í tveimur grunnskólum.  

Fyrirkomulag og sjónarmið starfsfólks sem sinnir gæslu nemenda. Netla – Veftímarit  

um uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2017/ryn/13.pdf. 

Ladd, Gary W. (1999). Peer relationships and social competence during early and middle  

childhood. Annual Review of Psychology, 50(1), 333–359.  

Laursen, B., & Hartl, A. C. (2013). Understanding loneliness during adolescence: 

Developmental changes that increase the risk of perceived social isolation. Journal of 

Adolescence, 36(6), 1261-1268. 

Lichtman, M. (2013). Qualitative Research in Education. A User’s Guide (3. útgáfa). 

Bandaríkin: SAGE.  

Linda Björk Ólafsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson og Kjartan Ólafsson. (2014) Lífsgæði 8-17 

ára getumikilla barna með einhverfu: Mat barna og foreldra þeirra. Uppeldi og 

menntun, 23(2), 43-63. 



 

55 

Loveridge, J. (2010). Involving children and young people in research in educational settings.  

Wellington, New Zealand: Victoria University of Wellington, Jessie Hetherington  

Centre for Educational Research. 

Lög um grunnskóla nr. 63/1974. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992.  

Menntastefna Reykjavíkurborgar. (e.d.). Um menntastefnu. Sótt af  

https://menntastefna.is/um-menntastefnu/. 

Meyer, L. (2001). The impact of inclusion on children‘s lives: multiple outcomes, and 

 friendships in particular. International Journal of Disability Development and  

Education, 48(1). DOI:10.1080/10349120120036288.  

Ólafur Páll Jónsson. (2016). Hvað er skóli og hverjir eru allir? Umhyggja og mannleg reisn í 

skóla án aðgreiningar. Í Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll 

Jónsson (ritsj.), Skóli margbreytileikans – Menntun og manngildi í kjölfar Salmanca 

(bls.95-115). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Peck, C. A., Donaldson, J. og Pezzoli, M. (1990). Some Benefits Nonhandicapped 

Adolescents Perceive for Themselves from Their Social Relationships with Peers who 

Have Severe Handicaps. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 
15(4), 241–249. DOI:10.1177/154079699001500403. 

 Putallaz, M. og Wasserman, A. ( 1989 ). Children ’ s naturalistic entry behavior and 

 sociometric status: A developmental perspective . Developmental Psychology, 25,  

297 – 305 . 
Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 585/2010. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 2. grein/2007. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 24. grein/2007. 

Sigurborg J. Helgadóttir. (2006). Greining á starfi: stuðningsfulltrúar í grunnskólum 

Reykjavíkur. Sótt þann 5. maí 2020 af 
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/studningsfulltr_a
r-lokaskyrsla.pdf. 

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir  

(ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls.161-179). Akureyri: Háskólinn á 
Akureyri. 



 

56 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar). Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Smith, P. K., og Hart, C. H. (2011). The Wiley-Blackwell handbook of childhood social  

development. Chichester, West Sussex. Wiley-Blackwell. 
DOI:10.1002/9781444390933.ch21. 

Snæfríður Þóra Egilson. (2014). School experiences of pupils with physical impairments 

over time. Disability & Society, 29(7), 1076–1089. 

DOI:10.1080/09687599.2014.902363. 

Snæfríður Þóra Egilson. (2016). Skólaþátttaka fatlaðra nemenda: Viðvera tryggir ekki 

þátttöku. Í Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll 

Jónsson (ritsj.), Skóli margbreytileikans – Menntun og manngildi í kjölfar Salmanca 

(bls.117-135). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Stjórnarráðið. (e.d.) Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Sótt af  

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og- 

jafnretti/mannrettindi/althjodlegir-mannrettindasamningar/rettindi-fatlads-folks/. 

Thomson, J. J. (1975) The Right to Privacy. Philosophy and Public Affairs, 4(4), 295 - 314.  

WHO. (1997). Life skill education for children and adolescents in school. Sótt af: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_R
ev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 



 

57 

Viðauki A: Viðtalsrammi 

Hvernig líður þér í skólanum?  

 

Hvað er skemmtilegast í skólanum?  

- Af hverju er það skemmtilegast ?  

Hvað er leiðinlegast í skólanum?  

- Af hverju er það leiðinlegast?  

 

Leikuru stundum við einhvern í skólanum?  

- Ef já - hverja ?  
- Ef nei - hvernig líður þér með það? 

  

Getur þú sagt mér hvað þú varst að gera í tímum á 
mánudaginn/þriðjudaginn/miðvikudaginn?  

- Ég sé þú varst … (vitna í dagbókafærslur) .. getur þú sagt mér frá því? 

 

Getur þú sagt mér hvað þú varst að gera í frímínútum ?  

- Ég sé þú varst að .. (vitna í dagbókarfærslur).. Getur þú sagt mér frá því?  
- Varstu með einhverjum?  

- Ef já - hverjum? Hvað voru þið að gera?  

- Ef nei - hvað varst þú að gera?  

- Var skemmtilegt?  
- Ef já - þá hvað var skemmtilegast?  

- Ef nei - þá hvað var leiðinlegast?  

 

Getur þú sagt mér hvað þú varst að gera í matartímanum?  

- Sast þú við hliðin á einhverjum?  

- Ef já - hverjum? Töluðu þið saman ? um hvað?  
- Ef nei - hvað varst þú að gera? 
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Viðauki Á: Kynningabréf rannsóknar 

Reykjavík, 12. október 2020 

 

Kynningarbréf vegna rannsóknarinnar 

Félagsleg samskipti barna með sérþarfir í grunnskólum í Reykjavík  

 

Ágæti viðtakandi, 

Með þessu bréfi er ætlunin að kynna fyrir þér rannsókn á félagslegum samskiptum barna 

með sérþarfir sem þurfa sérstakan stuðning í grunnskólum. Gert er ráð fyrir að afla gagna á 

haustmisseri 2020 og ljúka úrvinnslu á vormisseri 2021 

 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er skoða félagslegu samskipti barna sem þurfa stuðning í 
grunnskólum. Rannsóknir benda til þess að félagsleg samskipti barna með sérþarfir séu lítil í 

grunnskólum og telur rannsakandi að það þurfi að skoða það betur.  

 

Umfang rannsóknarinnar 

Í rannsókninni munu 6 nemendur í tveimur grunnskólum (3 í hvorum skóla) halda dagbók í 

þrjá daga og skrá þar niður félagsleg samskipti sín yfir daginn. Að þremur dögum loknum 
tekur rannsakandi viðtal við þátttakendur þar sem farið verður yfir dagbókarskrif 

þátttakenda og þau rædd. Viðtöl munu fara fram í skólanum eða utan skóla eftir því sem 

aðstæður leyfa, gera má ráð fyrir að hvert viðtal verði um 40 mínútur og verða þau það sem 
kallað er hálf-opin, þ.e. stuðst verður við viðtalsramma en þátttakendum að öðru leyti leyft 

að ráða ferðinni.  

 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni verða nemendur sem hafa sérstakan stuðning innan skólans 

vegna tiltekinna sérþarfa. Haft verður samband við tvo skóla og sóst eftir samstarfi við þá, 
bæði til að finna þátttakendur og til að afla ganga innan skólans.  
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Áður en rannsóknin hefst munu foreldrar og ungmenni fá afhent kynningarbréf og upplýst 

samþykkisbréf sem útskýrir ítarlega í hverju þátttakan er fólgin, þær skuldbindingar sem 

fylgja þátttökunni og þær skyldur sem rannsakandi hefur gagnvart þeim.  

Engin sérstök áhætta fylgir því að taka þátt í rannsókninni og ekki er greitt fyrir eða umbunað 

með sérstökum hætti fyrir þátttöku. Þátttaka byggist á frjálsum vilja og hætta má þátttöku á 

hvaða stigi rannsókna sem er án útskýringa eða eftirmála. 

 

Öflun og geymsla gagna 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðargögn í samræmi við lög um persónuvernd. 

Viðtölin verða tekin upp og afrituð. Við afritun verður stuðst við gervinöfn og þess gætt að 
hvers kyns upplýsingum sem kunna að gera viðtölin persónugreinanleg verði eytt. Að sama 

skapi verður þess gætt að skólarnir verði ekki auðkenndir á neinn hátt. Afritaðar upptökur 

verða geymdar í læstri möppu á svæði aðalrannsakanda.   

 

Rannsóknin er unnin sem meistaraverkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Undirrituð, Sandra María Bergþórsdóttir, meistaranemi, mun sjá um að afla gagna og greina 
þau í samstarfi við leiðbeinanda og ábyrgðarmann rannsóknarinnar sem er Ólafur Páll 

Jónsson, prófessor á Menntavísindasviði. 

Ef frekari upplýsinga er óskað er velkomið að hafa samband við undirritaða í netfangið 
smb20@hi.is eða við Ólaf Pál Jónsson í netfangið opj@hi.is eða í síma 525 4451. 

 

Virðingarfyllst, 

 

Sandra María Bergþórsdóttir, 

Meistaranemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
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Viðauki B: Upplýst samþykki fyrir foreldri 

Rannsóknarheiti  

Félagsleg samskipti barna með sérþarfir í grunnskólum í Reykjavík 

Með undirskrift minni staðfesti ég að ég hef kynnt mer rannsóknina sbr. kynningarblað sem 

rannsakandi hefur látið mig fá, og samþykkir að leyfa barni mínu að taka þátt í rannsókninni.  

 

Ég skil að þátttakendur séu beðnir um að halda dagbók í þrjá daga í skólanum þar sem þeir 

skrá félagsleg samskipti sín yfir daginn. Í viðtali mun rannsakandi fara yfir dagbókarskrif 
þátttakanda með þeim og verða þáttakendur beðnir um að taka þátt í umræðum um 

dagbókarskrifin.  

 

Viðtalið fer fram annað hvort í skóla eða utan skóla á stað þar sem þátttakanda líður vel (eftir 

samkomulagi). Einungis rannsakandi og þátttakandi verða viðstaddir í viðtalinu. Ef nauðsyn 
þykir verður stuðst við aðstoð túlks í viðtalinu.  

 

Staður og dagsetning, undirskrift foreldris 

 

          

 

Ég undirrituð staðfesti að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda/foreldri um tilgang og 

eðli rannsóknarinnar og mun gæta fyllsta trúnaðar í öflun og meðferð gagna.  

 

Staður og dagsetning, undirskrift rannsakanda 

 

        

Sandra María Bergþórsdóttir 

Rannsakandi og meistaranemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
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Viðauki D: Upplýst samþykki fyrir börn 

Rannsóknarheiti  

Félagsleg samskipti barna með sérþarfir í grunnskólum í Reykjavík 

 

Með undirskrift minni staðfesti ég að ég hef kynnt mer rannsóknina með því að lesa 
kynningarblað sem rannsakandi hefur látið mig fá, og samþykki að taka þátt í þessari 

rannsókn um félagsleg samskipti barna með sérþarfir í skólum.  

 

Ég skil að ég verð beðin/beðinn/beðið um að halda dagbók í þrjá daga í skólanum þar sem ég 

skrái félagsleg samskipti mín yfir daginn. Í viðtali mun ég síðan ræða við rannsakandann um 

dagbókina og svara spurningum hans. Viðtalið getur tekið svona 40 mínútur, sem er eins og 

ein kennslustund.  

 

Viðtalið fer fram annað hvort í skólanum eða utan skóla á stað þar sem mér líður vel. 

Einungis rannsakandi og ég verðum viðstödd í viðtalinu. Ef nauðsyn þykir verður stuðst við 

aðstoð túlks í viðtalinu. Ég veit líka að ég get hætt þátttöku hvenær sem er og þarf ekki að 
útskýra það neitt fyrir rannsakandanum. 

 

Staður og dagsetning, undirskrift þátttakanda 

 

          

 

Ég undirrituð staðfesti að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og eðli 

rannsóknarinnar og mun gæta fyllsta trúnaðar í öflun og meðferð gagna.  

 

Staður og dagsetning, undirskrift rannsakanda 

 

        

 

Sandra María Bergþórsdóttir 

Rannsakandi og meistaranemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
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Viðauki E: Sniðmát af dagbókarfærslum 

 

 

 
  

Tími  Mánudagur    

 

08:10 - 
09:45 

 

Bekkjartími 1 

Varst þú að vinna með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

09:45 - 
10:00 

 

Nesti 

Sast þú með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

10:00 - 
10:25  

 

Frímínútur 

Varast þú með einhverjum? Hvað varst þú eða þið að gera? 

 

10:25 - 
11:50  

 

Bekkjartími 2  

Varst þú að vinna með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

11:50 - 
12:10  

 

Matur  

Sast þú með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

12:10- 
12: 40  

 

Frímínútur 

Varast þú með einhverjum? Hvað varst þú eða þið að gera? 

 

12:40 - 
14:10  

 

Bekkjartími 3 

Varst þú að vinna með einhverjum? Töluðuð þið saman? 
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Tími  Þriðjudagur    

 

08:10 - 
09:45 

 

Bekkjartími 1 

Varst þú að vinna með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

09:45 - 
10:00 

 

Nesti 

Sast þú með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

10:00 - 
10:25  

 

Frímínútur 

Varast þú með einhverjum? Hvað varst þú eða þið að gera? 

 

10:25 - 
11:50  

 

Bekkjartími 2  

Varst þú að vinna með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

11:50 - 
12:10  

 

Matur  

Sast þú með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

12:10- 
12: 40  

 

Frímínútur 

Varast þú með einhverjum? Hvað varst þú eða þið að gera? 

 

12:40 - 
14:10  

 

Bekkjartími 3 

Varst þú að vinna með einhverjum? Töluðuð þið saman? 
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Tími  Miðvkudagur    

 

08:10 - 
09:45 

 

Bekkjartími 1 

Varst þú að vinna með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

09:45 - 
10:00 

 

Nesti 

Sast þú með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

10:00 - 
10:25  

 

Frímínútur 

Varast þú með einhverjum? Hvað varst þú eða þið að gera? 

 

10:25 - 
11:50  

 

Bekkjartími 2  

Varst þú að vinna með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

11:50 - 
12:10  

 

Matur  

Sast þú með einhverjum? Töluðuð þið saman? 

 

12:10- 
12: 40  

 

Frímínútur 

Varast þú með einhverjum? Hvað varst þú eða þið að gera? 

 

12:40 - 
14:10  

 

Bekkjartími 3 

Varst þú að vinna með einhverjum? Töluðuð þið saman? 


