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Ágrip 

Í verkefninu er fjallað um skóla án aðgreiningar og útfærslu stuðnings við nemendur í formi 
sérkennslu og hvaða áhrif slík útfærsla hefur á félagsfærni þeirra. Um er að ræða 

rannsóknarritgerð þar sem gagna var aflað úr fyrirliggjandi heimildum um félagsfærni 

fatlaðra nemenda og mikilvægi þess að fylgja félagsfærni þeirra barna eftir þar sem dregur úr 
félagsfærni þeirra eftir því sem þau færast nær miðstigi. Leitað er svara við því hvernig 

útfærsla stuðnings getur hindrað eða stuðlað að félagsfærni fatlaðra nemenda og hvernig 

hægt sé að efla félagsfærni fatlaðra barna innan skóla án aðgreiningar með fulla þátttöku að 
leiðarljósi. Niðurstöður benda til þess að í sérkennslu felist aðgreining sem getur haft 

neikvæð áhrif á félagsþroska og félagsfærni nemenda. Mikilvægt er að nemendur fái að 

upplifa tengsl við nærumhverfi sitt með sínum bekkjarfélögum. Skipuleggja þarf kennsluna 
þannig að allir geti náð árangri og geti tekið þátt í starfi bekkjarins. Jákvætt viðhorf og vilji í 
samstarfi er því mikilvægur þáttur innan skólasamfélagsins. 
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1 Inngangur  

Skóli án aðgreiningar er lögfest menntastefna hér á landi þar sem áhersla er lögð á menntun 
nemenda í sínum heimaskóla. Þeir nemendur sem þurfa bóklegan og félagslegan stuðning 

við nám eiga að geta fengið hann í sínum skóla og er því áhugavert að skoða hvernig það er í 

raun og veru í skólasamfélaginu.         
 Í þessari lokaritgerð verður skoðað hvernig útfærsla sérkennslu samræmist 

hugmyndum um skóla án aðgreiningar og hvaða áhrif hún hefur fyrir félagsleg tengsl 

nemenda.        
 Rannsóknarspurningarnar sem leitað er svara við eru eftirfarandi: Hvernig getur 

útfærsla stuðnings hindrað eða stuðlað að félagsfærni fatlaðra nemanda og hvernig er hægt 

að efla félagsfærni fatlaðra barna innan skóla án aðgreiningar með fulla þátttöku að 
leiðarljósi? Það er mikilvægt að allir nemendur fái að taka þátt í skólaumhverfinu og leggja 

höfundar áherslu á að skilgreina hugtakið þátttaka og hvað það felur í raun og veru í sér.

 Áhuginn okkar á efninu á rætur sínar að rekja til þeirrar spurningar hvort að skólinn 
sé að koma til móts við alla nemendur óháð getu þeirra eins og honum ber að gera 
samkvæmt lögum og Aðalnámskrá grunnskóla. Þrátt fyrir að höfundar hafi aldrei starfað 

innan grunnskólans hafa þeir mikinn áhuga á skólastarfinu og sjá þeir fyrir sér að taka þátt í 
að bæta skólastarfið til framtíðar.         

 Eftir inngangskafla draga höfundar saman hvernig þróun náms á Íslandi hefur verið og 

skoða þá sérstaklega hugtakið Skóli án aðgreiningar. Fjallað verður um hvernig best er að 
skipuleggja kennsluna svo að allir getið tekið þátt á þeirra forsendum og verða skoðaðar 

leiðir til þess að bæta félagsfærni nemanda sem hafa skerta félagsfærni.  
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2 Réttindi fatlaðra barna til náms 

Í þessum kafla verður fjallað um rétt fatlaðra barna til að stunda nám samhliða öðrum 
börnum í sögulegu samhengi og mikilvægum hugtökum í námi fatlaðra barna gerð skil, þ.e. 

hugtökunum skóla án aðgreiningar og þátttöku.  

 

2.1 Þróun náms á Íslandi 

Mikil breyting hefur orðið á skólastarfi í gegnum árin. Störf kennara hafa þróast og 
breytingar á skólastarfi, til dæmis hvað varðar menntun kennara, stærð námshópa og hlutfall 

nemenda sem þurfa sérstakan stuðning, hefur aukist. Með grunnskólalögum árið 1974 

breyttist viðhorfið til náms og nemenda sem hafði miklar breytingar í för með sér. Í lögum 

mátti lesa að skólinn væri fyrir öll börn þó tekið væri fram að sjúklingar og þroskaheftir ættu 
heima á stofnunum. Það er því ljóst að enn var aðgreining ríkjandi meðal fatlaðra barna. 

Hugmyndin um skóla án aðgreiningar var þó að fæðast í einhverri mynd á þessum árum þar 

sem áherslan var lögð á fjölbreyttar þarfir nemenda og að þarfir þeirra ættu að vera lagaðar 
að þeim en ekki öfugt (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016). Árið 1977 tóku gildi lög um 
sérkennslu sem hafði mikil áhrif á rétt þeirra sem þurftu á séraðstoð í námi að halda. Árið 

1990 var það svo skýrt tekið fram að öll börn ættu rétt á að sækja nám í sínum heimaskóla 
þó svo að lögin segðu ekki til um hversu mikla aðstoð hver nemandi fengi. Í lögum um 
grunnskóla árið 1991 var lögð meiri áhersla á að börn ættu að vera í almennum skóla og 

helst í almennum bekk (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Slík sameining var kölluð blöndun 
sem var byggð á þeirri hugmyndafræði að fatlaðir ættu að aðlagast hinum ,,venjulega” heimi 
(Jón Torfi Jónasson, 2008). Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) segir að öll börn eigi 

rétt á námi án mismunar og að fötluð börn séu þar ekki undanskilin. Var sá samningur 
lögfestur árið 2013 (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.28/2013). 

Það var svo árið 1994 sem samþykkt var yfirlýsing á ráðstefnu í borginni Salamanca á Spáni 

sem átti eftir að að marka tímamót í skólamálum fatlaðra barna. Yfirlýsingin sem í daglegu 
tali er kölluð Salamanca-yfirlýsingin fjallar um að almennir skólar eigi að vera fyrir öll börn, 

hvernig sem þau eru stödd, hvort heldur líkamlega, andlega, félagslega, tilfinningalega, með 

tilliti til tungumáls eða annarra þátta. Í yfirlýsingunni er talað um að allir eiga að hafa aðgang 
að menntun í almennum skóla og að haga ætti kennsluaðferðum eftir þörfum hvers og eins. 

Stjórnvöld voru hvött til þess að leggja meira fé í menntakerfið og gera talsverðar 

endurbætur til þess að stuðla að jöfnum rétti til náms. Salamanca-yfirlýsingin átti fyrst og 

fremst að snúast um viðhorf og hugsjónir. Með þessari yfirlýsingu varð skóli án aðgreiningar 
að alþjóðlegri stefnu í menntamálum. Á Íslandi er skóli án aðgreiningar nú bundinn í lög og 

markar opinbera stefnu um skóla og menntun (Dóra S. Bjarnason o.fl, 2016; Lög um 
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grunnskóla nr. 91/2008).        

 Áhugavert er að skoða þau lög sem komu á árunum eftir að yfirlýsingin var samþykkt. 

Árið 1995 færðist grunnskólinn yfir til sveitarfélaga og í lögunum það ár kom ekki fram að 
nemendur ættu rétt á sérkennslu heldur einungis að börn ættu rétt á sérstökum stuðningi í 

námi (Jón Torfi Jónasson, 2008). Árið 2007 má svo lesa í Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (2007) að sami réttur er fyrir alla til náms og er sérstaklega komið inn á 
fötluð börn þar sem talað er um að þeim sé ekki mismunað, haft sé í huga hvað það er sem 

er þeim fyrir bestu, að skoðanir þeirra séu virtar og þeim veitt viðeigandi aðstoð þar sem 

tekið er tillit til fötlunar þeirra og aldurs.       

 Samkvæmt lögum um grunnskóla árið 2008 er markmið þeirra meðal annars að vinna 

í samvinnu við heimili nemenda, stuðla að þroska barna og þátttöku þeirra í síbreytilegu 

lýðræðisþjóðfélagi. Starfshættir grunnskóla eiga að mótast af kærleika og umburðarlyndi, 

menningu, samstarfi, jafnrétti, ábyrgð, umhyggju, virðingu fyrir manngildi og sáttfýsi. 

Starfinu á að haga eftir þörfum og stöðu nemenda og þannig stuðla að velferð, alhliða þroska 

og menntun sem hentar hverjum og einum (Lög um grunnskóla nr 91/ 2008). Í lögunum 

kemur meðal annars fram að öll börn á grunnskólaaldri eigi rétt á að komið sé til móts við 
þarfir þeirra eins vel og hægt er. Þeir sem eiga erfitt með nám og félagslegar athafnir eiga 

rétt á þeirri aðstoð sem þeir þurfa á að halda án mismunar (Lög um grunnskóla nr.17/2008).

 Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út reglugerð um nemendur með sérþarfir í 
grunnskóla árið 2010 og á þessi reglugerð við um þá nemendur sem hafa metnar sérþarfir og 

þurfa sérstakan stuðning í námi í samræmi við hana. Markmið hennar er að nemendur fái 

jöfn tækifæri til virkrar þátttöku og náms án aðgreiningar, að komið sé til móts við þarfir 

þeirra á öllum sviðum hvort sem það er líkam-, félags-, náms- eða tilfinningalegar þarfir, að 
þau fái fjölbreytt nám sem hentar þeim og tekur mið af stöðu þeirra. Einnig er talað um 

mikilvægi þess að andleg og líkamleg geta þeirra fái að þroskast ásamt hæfileikum og 

sköpunargáfu og að þau fái að vera félagslega virkir þátttakendur í skólasamfélaginu 
(Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr.585/201).     

 Eins og fram kemur í reglugerðinni er lögð áhersla á virka þátttöku og nám án 

aðgreiningar og að nemendur verði félagslega virkir þátttakendur í skólasamfélaginu, en það 
má draga það í efa að stuðningurinn í formi sérkennslu, sem oft felur í sér blöndun en ekki 

fulla þátttöku, geti stuðlað að þessum þáttum. Í næsta kafla verður fjallað um hugtakið skóla 

án aðgreiningar út frá fræðilegri nálgun til að átta sig á því hvað þessi stefna felur í sér.  
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2.2  Skilgreining á hugtakinu skóli án aðgreiningar 

Samkvæmt skilgreiningu sem kemur fram í reglugerð um nemendur með sérþarfir (2010) er 

skóli án aðgreiningar grunnskóli sem staðsettur er nálægt heimili nemandans þar sem nám 

og félagslegar þarfir eru í takt við það sem nemandinn þarf og er almennt lýðræði, félagslegt 

réttlæti og manngildi haft að leiðarljósi í almennu skólastarfi. Allir nemendur eiga að fá jöfn 

tækifæri til náms og þarf að gæta þess að námið sé byggt upp á þann hátt að það henti öllum 

og að það sé virðing fyrir rétti nemenda í námssamfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Grundvallarþátturinn er virðing fyrir margbreytileikanum og er áherslan lögð á virka þátttöku 

fyrir alla (sjá nánar kafla 3 um þátttöku) hvort sem verið sé að tala um námið sjálft eða um 

félagsleg samskipti nemanda (Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Anna Björk Sverrisdóttir, 

2020).              

Í stað skóla án aðgreiningar er oft talað um skóla margbreytileikans þar sem lögð er 

áherslu á margbreytileikann frekar en áherslu á breytt vinnubrögð gagnvart þeim sem þurfa 

sérstakan stuðning í námi. Þessi hugtök eru bæði samheiti yfir enska heitið inclusive 

education (Dóra S. Bjarnadóttir, 2012). Merking orðsins er þó það mikilvægasta þar sem það 

á að vísa til þess að í skólakerfinu sé verið að leitast við að mæta öllum nemendum þar sem 

þeir eru staddir og leita leiða til að sameina nemendur í stað þess að einangra tiltekin 

nemendahóp (Ferguson, 1995).       

 Berglind Rós Magnúsdóttir (2016) talar í grein sinni um mismunandi orðræðuheima 

þegar kemur að skóla margbreytileikans eða skóla án aðgreiningar og telur hún bæði 

hugtökin vísa til stofnana sem á ekki alltaf við. Hún bendir á að það geti verið betra að nota 

orðið ,,inngilding“ sem þýðingu á enska orðinu inclusive, sem þýðir inngildandi menntun. 

Inngildingarhugtakið vísar til einhvers sem er meðtekinn sem fullgildur þátttakandi og passar 

andheitið exlusion því vel við þar sem það þýðir útilokun.     

 Deilt er um ágæti þessara þýðinga sem getur verið ástæða þess að fræðimenn leggja 

mismunandi áherslur á inngildandi menntun og hvers eðlis hún er. Stundum er fjallað um 

skóla án aðgreiningar í merkingu sérkennslu sem felst í því að fatlaður nemandi er fjarlægður 

úr bekknum, honum kennt einum eða í litlum hópi nemenda sem teljast vera með 

sambærilegar námsþarfir. Árangur slíkra vinnubragða er óljós og er mismunandi hvernig það 

leggst í nemendur. Sumum finnst ágætt að vera út af fyrir sig á meðan aðrir kvarta undan 

aðgreiningu frá vinum og jafnöldrum. Sumir líta á skóla án aðgreiningar sem mannúðarstefnu 
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fremur en menntamál þar sem menntastefnan telst taka tillit til fatlaðra nemenda. Skólanum 

er þá ætlað að styðja við þátttöku í almennum leik í grunn og framhaldsskólum og eru þeir 

nemendur hafðir í huga sem geta fylgt námsefni bekkjarins en þurfa aðstoð við persónulegar 

þarfir eða aðstoð til þess að geta nýtt sér viðeigandi námsgögn, svo dæmi séu tekin 

(Brantlinger, 2004).          

 Eins og fram kemur í 9. grein í Samningi Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks 

ber aðildarríkjum að gera viðeigandi ráðstafanir svo að fötluðu fólki sé kleift að taka fullan 

þátt á öllum sviðum þjóðfélagsins og lifa sjálfstæðu og fjölbreyttu lífi . Með þessari stefnu er 

leitað leiða til þess að útrýma hindrunum með það í huga hvað hentar viðkomandi best (Ruth 

Jörgensdóttir Rauterberg og Anna Björk Sverrisdóttir, 2020). Fjölbreytnin er þó ekki nóg ein 

og sér heldur er mikilvægt að tekin séu mið af markmiðum námskrár og námsins. Til að koma 

til móts við þarfir nemenda í fjölbreyttum nemendahópi innan skóla án aðgreiningar er 

mikilvægt að námskráin sé sérsniðin fyrir hvern og einn (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010). 

 

2.3 Skóli án aðgreiningar og sérkennsla  

Áður en skilgreiningin um skóla án aðgreiningar kom til sögunnar var sú hugsun við lýði að 

fatlaðir nemendur væru settir í sérrúræði. Litið var á nemandann sem vandamál sem þyrfti 

að lagfæra svo að hann kæmist nær norminu, líkt og hið læknisfræðilega sjónarhorn fötlunar 
segir til um (Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Anna Björk, 2020). Vert er að velta fyrir sér 

hvort staðan sé mikið breytt í dag þar sem nemandinn þarf að fá læknisfræðilega greiningu 

til að fá stuðning (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr.585/201) en 
læknisfræðileg greining gefur til kynna að vandinn búi í einstaklingnum. Takmarkanir eru 

settar á fatlaða nemendur og beinist sérkennslan sem nemendur fá í skólum að árangri 

nemandans frekar en að horft sé á umhverfið hans. Það er eitthvað að hjá einstaklingum sem 
þarf að laga og er því sérkennsla sem slík aðgreining (Baglieri ofl., 2010). Aðgreining sem 

þessi og það að vera tekinn úr bekknum þar sem bekkjarfélagarnir eru hefur neikvæð áhrif á 

félagslega tengslamyndun nemandans og svipar hún einnig til læknisfræðilega 
sjónarhornsins (Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Anna Björk Sverrisdóttir, 2020). 

 Með stefnunni um skóla án aðgreiningar er horft á fötlun út frá félagslegu sjónarhorni 

(Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Anna Björk Sverrisdóttir, 2020) og eru það félagslegar 

hindranir eins og fordómar, skortur á hjálpartækjum og slæmt aðgengi sem koma í veg fyrir 
að fatlaðir nemendur geti tekið þátt í skólanum. Það er skólaumhverfið sjálft sem skapar 
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fötlun einstaklinganna (Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). Félagslega 

sjónarhornið hefur á undanförnum árum haft áhrif á alþjóðaskýrslur og lagasetningar (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013) og kom það fyrst til sögunnar á áttunda áratug tuttugustu 
aldar, sem gagnrýni á læknisfræðilega sjónarhornið, sem eins og fram kom hér að ofan er 

sjónarhorn sem einblínir á á að það sé sé einstaklingurinn sjálfur sem getur ekki tekið þátt í  

athöfnum vegna fötlunar sinnar. Fötlunin er talin vera persónulegur harmleikur og rót allra 
erfiðleika sem einstaklingurinn upplifir í umhverfi sínu (Retief og Letšosa, 2018). Af þeim 

sökum hefur fatlað fólk oft verið álitið óheilbrigt, óeðlilegt og óhæft til að taka þátt og leggja 

sitt af mörkum til samfélagsins, einnig hefur það verið álitið hjálparþurfi einstaklingar sem 

þarfnast forsjár og umönnunar annara (Barnes, 2003). Þeir sem aðhylltust félagslega 

sjónarhornið bentu á að vandamálin væru ekki hjá einstaklingnum sjálfum heldur væru það 

félagslegar hindranir sem gerðu fólki erfiðara fyrir (Rannveig Traustadóttir, 2008).  

 Þó að stefnan um skóla án aðgreiningar sé langt komin og henni fylgji flest lönd í 

hinum vestræna heimi er langt í land ennþá (Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Anna Björk 

Sverrisdóttir, 2020). Læknisfræðilega sjónarhornið er enn við lýði og má segja að margir 

skólar séu fastir í sama farinu (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Breytinga er þörf en svo virðist sem 
enginn þori að taka af skarið (Slee, 2019).       

 Í rannsókn Vilborgar Jóhannsdóttur og Jónu G. Ingólfsdóttur (2018) kemur fram að 

ekki sé farið eftir þeim markmiðum sem skóli án aðgreiningar leggur upp með. 
Vitundarskortur ríkir innan skólakerfisins á réttindum fatlaðra barna og mikilvægi náms án 

aðgreiningar. Hugtakið þarf að skilgreina og skýra betur og bæta þarf áherslur á framkvæmd 

menntunarinnar (Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Anna Björk Sverrisdóttir, 2020). Það er 

samt sem áður ekki nóg að rýna einungis í faglega starfið og breytingastjórnun innan skólans 
þegar fylgja á stefnu um skóla án aðgreiningar heldur þarf einnig að að skoða 

skólasamfélagið í sögulegu, félagslegu og pólitísku samhengi og einnig þarf að skoða 

stjórnendur, fagfólk, nemendur og foreldra og hvernig gagnvirkni á milli þeirra eflir eða rýrir 
það sem skiptir máli á vettvangi skóla og menntunar (Baglieri ofl., 2010). Mikilvægt er að 

kennarar læri um ólíka kenningaskóla, þannig eiga þeir möguleika á að staðsetja sig annars 

staðar en þar sem normið segir þeim að vera. Kennarar þurfa að þekkja hvar þeir geta aflað 
sér fræðilegrar þekkingar og unnið að breytingum út frá þeim siðferðilegu- og kenningarlegu 

sjónarmiðum sem þeir aðhyllast. Sá sem þekkir bara eina leið, oftast þá leið sem er mest 

notuð í samfélaginu sem hann býr í, missir af þessu tækifæri (Berglind Rós Magnúsdóttir, 
2016).          

 Umhverfisþættir gegna stóru og mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að styðja við 

þátttöku og koma í veg fyrir hindranir í lífi fatlaðra barna í skólanum, á heimili þeirra og úti í 

samfélaginu. Mikilvægt er að umhverfið komi til móts við áskoranir nemenda, að aðgengi sé í 
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lagi og að allir komist ferða sinna án hindrana. Ef vegalengdirnar eru of langar og byggingar á 

mörgum hæðum getur það komið í veg fyrir þátttöku fatlaðra nemenda bæði félags- og 

námslega (Kang ofl., 2017).         
 Að mörgu þarf að huga þegar styrkja á skólaþátttökuna og sjálfstæði nemenda í 

skólaumhverfinu svo það verði sem best. Laga þarf umhverfi og nám skólans að þörfum 

nemenda, hafa fyrirmæli skýr, endurtaka einfaldar athafnir og hafa í huga félagslegar 
leiðbeiningar í samskiptum nemandans við aðra nemendur og starfsfólk. Með því að aðlaga 

skólastarfið að nemandanum eykur það líðan hans og sjálfstæði (Snæfríður Þóra Egilson, 

2016). Rannsókn á starfi kennara þar sem góðum árangri var náð í fjölbreyttum hópi 

nemenda leiddi í ljós mikilvægi þess að huga að innihaldi námsins jafns við það að taka tillit 

til hvers og eins einstaklings í hópnum. Lausnin er ekki sú að senda nemendur burt í 

sérúrræði heldur þurfa þeir nemendur sem þurfa meiri aðstoð að fá að upplifa tengsl, 

reynslu og samspil við nærumhverfið með sínum bekkjarfélögum sínum. Skipuleggja á 

kennslu og nám bekkjarins með það í huga að allir geti náð árangri og geti tekið þátt í starfi 

bekkjarins þar sem þátttaka nemandans skiptir miklu máli fyrir sjálfstæði hans (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Til þess að þetta geti orðið að veruleika er jákvætt 
viðhorf og vilji í samstarfi á meðal þeirra sem koma að skólasamfélaginu stór þáttur í þróun 

skóla án aðgreiningar (Slee, 2019).  

 

2.4 Þátttaka 

Í kaflanum hér að ofan var rætt um virka þátttöku fyrir alla sem eina af aðaláherslunum í 

skólastarfi nemenda. Með virkri þátttöku er átt við að nemandinn fylgi jafnöldrum sínum og 

taki virkan þátt í daglegu lífi (Colver, 2006). Henni er oft skipt í hlutlæga og huglæga 

þátttöku. Hlutlægi þátturinn lýsir því hvar og hvernig fólk tekst á við verkefni og aðstæður 

sínar, einstaklingurinn verður að vera á staðnum þó svo það sé alls ekki nóg heldur þarf 

einnig huglæga vídd þátttökunar þar sem einstaklingurinn þarf að hafa áhuga á því sem fram 

fer, þarf að fá að segja skoðanir sínar, vera viðurkenndur og finna að hann tilheyrir (Piskur, 

2013).  

Levasseur o.fl., (2010) skilgreina þátttöku á sex vegu: 

1. Undibúningur fyrir samskipti við aðra. Dæmi: Þegar nemandinn  
les yfir spilareglur áður en spilið hefst.  

2. Þátttakandinn er innan um aðra án samskipta. Dæmi: Þegar 
nemandinn er í skólabílnum á leið í skólann.  

3. Samskipti við aðra án þess að vera á sama stað. Dæmi: Samskipti í 
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gegnum tölvu.  
4. Þátttakandinn er að gera eitthvað með öðrum. Dæmi : Spila saman. 
5. Aðstoða aðra. Dæmi: Með heimanámið.  
6. Þátttakandinn gefur eitthvað af sér til samfélagsins. Dæmi: 

Nemandinn er virkur í samtökum eða félagi.  

Félagsleg þátttaka er mikilvæg þar sem rannsóknir sýna að fólk nær að að tengjast öðrum og 

samfélaginu betur. Fólk finnur tilgang með lífi sínu ef það hefur eitthvað fyrir stafni. Börn 

sem fá að vera með, taka þátt í því sem verið er að gera, auka þroska sinn, styrkja 

sjálfsmyndina og búa sig betur undir framtíðina. Lítil sem engin þátttaka hefur áhrif á líðan 

barna, þau finna frekar fyrir depurð og vanlíðan sem getur leitt til meira óöryggis og 

félagslegrar einangrunar. Eins og áður hefur komið fram spilar umhverfið stóran þátt þar á 

meðal viðhorf, menning og stjórnsýslulegir þættir (Levasseur o.fl., 2010).  

 Þátttaka í skólastarfinu skiptir nemendur einnig miklu máli. Þeir vilja fá að taka þátt í 

því sem félagarnir eru að gera og finna að þau séu hluti af hópnum. Það skiptir þau ekki máli 

að þau séu að gera nákvæmlega það sama og félagarnir heldur að þau séu með í ráðum og 

að þau geti komið með hugmyndir og tillögur. Kennararnir leggja meiri áherslu á að 

nemendur fylgi þeirri daglegu rútínu sem ákveðin er fyrir bekkinn í heild og frammistaða 

nemenda er þeim efst í huga. Þegar rætt er við foreldra er félagsleg staða barna þeirra þeim 

efst í hug og líðan þeirra í skólanum það sem skiptir höfuðmáli (Snæfríður Þóra Egilson, 

2016). Þar spilar félagsfærni barna stóran þátt og verður fjallað nánar um hana í næsta kafla. 
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3 Félagsfærni 

Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningu og kenningar um félagsfærni og mikilvægi 
hennar og áhrif á þroska og líðan fatlaðra barna. Í lok kaflans verða skoðuð áhrif aðgreiningar 

á félagsfærni þegar sérúrræði eiga í hlut. 

 

3.1 Skilgreining á félagsfærni 

Félagsfærni er hegðun sem við lærum og fylgir okkur út allt lífið. Við lærum samskipti í 
gegnum þá sem við umgöngumst mest eins og fjölskyldumeðlimi, kennara og annað 

samferðafólk (Elliott o.fl., 2001). Fræðimenn telja að grunnurinn að lífshamingju hvers 

einstaklings sé þroskuð félagsfærni. Hún er lykillinn að árangursríku lífi og hefur mikil áhrif á 

námsárangur barna (Preston, 2015).        
 Með félagsfærni er átt við þá hegðun sem einstaklingurinn sýnir og tengist getu hans 

til þess að leysa úr félagslegum vandamálum og ágreiningi, setja sig í spor annarra, lesa í 

hegðun annarra, hrósa, deila, hjálpa og þiggja hjálp ásamt getu einstaklingsins til þess að 
eignast vini og viðhalda vinasambandi. Einstaklingar sem búa yfir góðri félagsfærni eru 
líklegri til þess að sýna frumkvæði í samskiptum (Suresh og Sandhu, 2012). Samkvæmt Hrund 

Logadóttir o.fl., (2008) er góð útskýring á félagsfærni hæfni í að semja vel við aðra og forðast 
óviðunandi félagsleg viðbrögð. Einnig er talað um að ef börn hafi góða félagsfærni sé leið 
þeirra að persónulegum markmiðum auðveldari og þau eigi þau einnig auðveldara með að 

aðlagast breytingum (Suresh og Sandhu, 2012).      
 Fólk á það til að blanda saman hugtökunum félagsfærni og félagshæfni. Félagshæfni 
er samansafn ákveðinna þátta sem tengjast félagslegri hegðun og má því segja að 

félagsfærnin sé þar undirflokkur (Hervör Alma Árnadóttir og Ólöf Alda Gunnarsdóttir, 2016). 
Allir hafa hæfni til þess að læra, hver á sinn hátt. Hæfni er oftast skilgreind sem kröfur í námi 

og starfi þó svo það sé vissulega ekki alltaf raunin. Fræðimenn tala um að hugtakið hæfni 

snúi ekki eingöngu að kunnáttu einstaklingsins heldur geti hún verið persónulegur lærdómur 
sem oft er kallaður ytri árangur, sem er sýnilegur og stundum mælanlegur til dæmis á 

prófum eða í hinum ýmsu keppnum. Einnig er talað um innri undirliggjandi getu sem er 

afrakstur tilfinningalegra reynslu sem nýtist. Hæfnin er persónuleg reynsla sem nýtist 
einstaklingnum í nýjum verkefnum (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002). Því má draga ályktun um 

mikilvægi félagsmótunar hjá þeim börnums sem þurfa á stuðningi að halda meðal annars til 

þess að styrkja sjálfstraustið og mikilvægi þess að einblína á styrkleika nemandans. Í næsta 

kafla verður farið yfir helstu kenningar í félagsfærni og meðal annars útskýrt nánar hvernig 
persónuleg reynsla nýtist einstaklingnum. 
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3.2 Kenningar um félagsfærni 

Sérfræðingar í þroskasálfræði hafa sett jafnaðarmerki milli þroska barna og hæfni þeirra á 

ýmsum sviðum. Félagsþroskinn felst í aukinni hæfni í félagslegum samskiptum og 

vitsmunaþroskinn flest í hæfni til þess að fást við vitræn verkefni (Berger, 2017). Í þessu 

samhengi skiptir félagsmótunin miklu máli og hafa ýmsir þættir áhrif á líf einstaklingsins til 

að mynda móðurmálið okkar, samskipti, siði og venjur samfélagsins sem við búum í (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001).        

 Félagskenningin útskýrir þetta vel en hún er kenning sem heldur því fram að 

einstaklingurinn læri hegðun sína af öðrum. Kenningin leggur áherslu á hegðun, umhverfi og 

þroska einstaklingsins. Einstaklingurinn myndar með sér hugmyndir um hegðun og lærir nýja 

hegðun af öðrum. Þetta ferli kallast herminám. Þegar herminámið á sér stað endurmyndar 

einstaklingurinn hegðun annarra í huganum og í kjölfarið aukast líkurnar á því að hann taki 

sjálfur upp þessa hegðun. Þess vegna er það svo mikilvægt að uppalendur séu góð fyrirmynd 

þar sem börn læra hegðun að miklu leyti. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar börn eldast 

því þá fer hegðun þeirra að mótast meira út frá jafningjahópum og áhrif uppalenda verða 

minni (Berger, 2017). Þetta undirstrikar hversu mikilvægt það er að styrkja og vinna með 

félagsfærni barna og að þau séu ekki tekin út úr hópnum, því inn í hópnum læra þau mest.

 Émile Durkheim prófessor í uppeldis- og samfélagsfræði lagði fram þá tillögu að 

skólakerfið myndi stuðla að því að hver nemandi fengi að stunda nám við sitt hæfi, að 

kennarar þyrftu að vinna gegn sínum eigin fordómum og að lögð væri áhersla á að vinna með 

hæfileika hvers nemanda (Myhre, 2001). Í þessu samhengi má nefna fjölgreindakenningu 

Gardners. Hann var gagnrýninn á hugtakið greind og hafði skoðanir á því um hvað menntun 

snerist í raun og veru. Honum fannst það ekki vera rétt að ákveða greind einstaklingsins út 

frá niðurstöðum verkefna sem viðkomandi hefði aldrei reynt við áður. Greind ætti að snúast 

um hæfileikann til að leysa þrautir eða vandamál annars vegar og hins vegar að skoða það 

hvernig einstaklingurinn bregst við umhverfinu sínu (Bergen, 2017). Hann setti fram 

kenningu máli sínu til stuðnings sem fjallar um átta greindir sem maðurinn hefur (Gardner, 

1999):   

• Málgreind: Hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum, bæði 
skriflegum og munnlegum. 

• Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileikinn til að nota tölur á 
árangursríkan hátt. 
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• Rýmisgreind: Hæfileikinn til þess að skynja hið sjónræna umhverfi. 
• Líkams- og hreyfigreind: Færni til þess að nota líkamann til þess að 

tjá hugmyndir og tilfinningar. 
• Tónlistargreind: Hæfileikinn til þess að skynja og meta mismunandi 

gæði og til að búa til tónlist. 
• Samskiptagreind: Færnin til þess að skilja einstaklinga, næmni fyrir 

svipbrigðum, tilfinningum, röddum og eiga auðvelt með að 
bregðast við samskiptum við annað fólk. 

• Sjálfsþekkingargreind: Færnin í að hafa góða sjálfsmynd og 
þekkingu á styrkleikum sínum og veikleikum. 

• Umhverfisgreind: Hæfni í að þekkja náttúruna og umhverfið sitt. 

Tvær þessara greinda tengjast félagsfærni. Þær eru samskiptagreind og sjálfsþekkingar-

greind. Gardner taldi að öll börn byggju yfir öllum greindunum en mismiklu af þeim. Hann 

talaði um að börn gætu þróað greindirnar upp að vissu marki en að það væri margt sem gæti 

haft áhrif á að þau fengu ekki tækifæri til þess. Til dæmis má nefna barn með góða 

tónlistargreind en foreldrar þess hafa ekki efni á að senda barnið í tónlistarnám. Barnið 

missir þar að leiðandi af tækifærinu til þess að þróa greind sína. Þessu er eins háttað með 

samskiptagreind, ef barnið fær ekki örvun til samskipta eykur það líkurnar á lélegri 

félagsfærni. Gardner taldi þjálfun því vera mikilvægan þátt (Bergen, 2017).  

 Rannsókn Gardners skiptir miklu máli ef skoðuð er félagsfærni fatlaðra barna. Grípa 

þarf þau börn sem eru með skerta félagsfærni og veita þeim viðeigandi þjálfun svo að þau 

öðlist sömu tækifæri og önnur börn í að leysa ágreining, setja sig í spor annara og til þess að 

eignast vini sem eykur möguleika þeirra á betri framtíð eins og fjallað verður um í næsta 

kafla. 

 

3.3 Mikilvægi félagsfærni 

Strax á leikskólaaldri byrja börn að þróa félagsfærni sína. Þau læra snemma að greina 

muninn á réttu og röngu, byrja að læra hvernig á að stjórna tilfinningum sínum að einhverju 

leyti, sættast við vini og láta ekki ágreining trufla sig í að klára þau verkefni sem þau taka sér 

fyrir hendur. Þau þróa félagsfærni sína í gegnum leiki, til dæmis þykjustuleiki, og nota 

ímyndunarafl sitt og stjórna samræðum sínum sjálf sem hjálpar til við að auka félagsþroska 

þeirra (Cole ofl.,2005).        
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 Félagsfærni barna byrjar þó ekki að þróast fyrir alvöru fyrr en á grunnskólaaldri. Því er 

mikilvægt að börnin byrji að mynda vinskap við önnur börn sem fyrst eftir að þau hefja 

skólagöngu. Sjálfsmynd barnanna eykst og samskiptafærni þeirra verður betri. Börn í 1.- 4. 

bekk þróa líka með sér félagsfærni sína í gegnum leik en þeir leikir eru þó mun innihaldsmeiri 

en leikir leikskólabarna. Á miðstiginu verður löngun þeirra til að eignast vini meiri og reynir 

því meira á félagsfærnina á þessum tíma lífsins (Cole ofl., 2005).   

 Félagsþroski þróast ekki eins hjá öllum. Rannsóknir sýna að ýmsar fatlanir geta til að 

mynda haft áhrif á félagsfærni barna (Cermak, 1997), t.d eiga börn með einhverfu og 

þroskahömlun oft erfitt með að mynda tengsl og að lesa í tilfinningar annarra (Carnaby, 

2007). Þroskahömlun er skilgreind sem staðnaður þroski hugans sem einkennist af skerðingu 

á færni sem kemur fram á þroskaskeiði einstaklingsins og hefur því oft áhrif á 

vitsmunaþroska, málþroska, hreyfiþroska og félagsþroska þeirra barna. Börn með 

þroskahömlun eru oft viðkvæmari en önnur börn fyrir streitu og eiga oft erfiðara með að 

mynda félagsleg tengsl. Því er mikilvægt að allir þeir sem koma að barninu séu meðvitaðir 

um mikilvægi þess að styrkja félagsfærni þess (Carnaby, 2007). Þrátt fyrir mismunandi þróun 

á félagsþroska dregur það þó ekki úr mikilvægi félagsfærniþjálfunar. Rannsókn dr Lai o.fl., 

(2014) sýna að einhverf börn og börn með þroskahömlun ná miklum framförum í félagsfærni 

með því að fá viðeigandi þjálfun. Með því að þjálfa félagsfærni og sjálfsaga einstaklinga geta 

þeir frekar yfirfært færni sem þeir hafa lengi búið yfir en hafa ekki getað notað. Mestur 

árangur næst með því að nota fjölþætta íhlutun eins og hegðunaríhlutun og þjálfun í 

námstækni. TIl þess að auðvelda nemendum enn frekar að ná markmiðum sínum má til 

dæmis kenna þeim sjálfsstyrkingu, hvernig leysa má ýmis vandamál og hvernig hugsa má 

jákvætt um sjálfan sig og aðra (sjá nánar kafla 5 um leiðir í félagsfærni).  

 

3.4 Áhrif aðgreiningar á sérúrræði í félagsfærni 

Eins og fram hefur komið hefur félagsfærni fatlaðra barna meiri áhrif á þau eftir því sem þau 

eldast (Cole ofl., 2005). Þegar þau nálgast miðstigið verður löngun þeirra til að eignast vini 

meiri en þau skortir oft færni til þess að eignast þá (Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

 Fagfólk í skólum þarf að vera meðvitað um mikilvægi þess að efla félagsfærni 

sérstaklega á þessum árum til þess að viðhalda félagslegum samskiptum og vinskap og til 

þess að auðvelda nemendum áframhaldandi grunnskólagöngu (Gretar L. Marinósson, 2007). 
Því er áhugavert að skoða nánar áhrif aðgreiningar á sérrúræði í þessum efnum þar sem 
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fötluð börn eru oft aðgreind úr vinahóp sínum sem getur haft neikvæð áhrif á félagsþroska 

þeirra (Tryggvi Sigurðsson, 2008).        

 Hér á undan var fjallað um að skóli án aðgreiningar sé skipulagt skólastarf þar sem 
nemendur eiga ekki að vera aðgreindir í sérstakan skóla, bekki eða deildir eftir námsgetu, 

uppruna eða fötlun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Allir eiga að hafa sama rétt til náms og 

einblínt er á fulla þátttöku í skólasamfélaginu. Margir fræðimenn telja þetta orðasamband 
,,Skóli án aðgreiningar” aðgreina nemendur þar sem einblínt er á að greina þá flóknu þætti 

sem hindra það að nemendur fái aðgang, taki raunverulega þátt og takist vel í námi (Dóra S. 

Bjarnason o.fl, 2016).           

 Eins og tekið var fyrir í þriðja kafla um mikilvægi þátttöku er áherslan lögð á samspil 

umhverfis og einstaklings (Levasseur o.fl., 2010). Í skólaumhverfinu fer þátttakan oftast fram 

í skólastofunni og er því mikilvægt að samspil sé á milli þátttöku nemandans með 

bekkjarfélögum og kennara sínum. Nemandinn er á staðnum og tekur þátt með 

samnemendum sínum, hann þarf að finna það að hann skiptir máli, að honum líði vel og finni 

að hann tilheyrir bekknum sínum (Snæfríður Þóra Egilson, 2016; Carnaby,2007).  

 Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er tekið fram að skólastofnanir skulu stuðla að 
þátttöku allra nemenda í lýðræðisþjóðfélagi og að allir eigi að fá nám við sitt hæfi. Einnig er 

hægt að lesa um réttindi barnsins um nám (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr.28/2013). Þrátt fyrir þessi lagaákvæði má ennþá sjá skort á aðgengi 
fatlaðra barna að námi og félagslegum athöfnum innan skólakerfisins (Snæfríður Þóra, 2016). 

Mikilvægt er að skoða hvað það er sem veldur því.      

 Rannsókn Gretars L. Marínóssonar og Ingibjargar H. Harðardóttur (2007) um 

nemendur með þroskahömlun í skóla án aðgreiningar leiddi í ljós að skoðun sérkennara, 
bekkjarkennara og deildarstjóra var sú að eftir því sem nemendur yrðu eldri væri 

skynsamlegast að taka þau úr bekknum að hluta til þar sem rökin voru þau að námið, líðan 

og hegðun þeirra nemenda væri hvað mikilvægast að huga að. Kennararnir töluðu um að það 
væri oft mikill hávaði í kennslustofunni og því væri betra að taka börnin úr þeim aðstæðum, 

kenna þeim í minni hópum svo að kennslan bæri meiri árangur. Erfitt væri að finna námsefni 

við hæfi inn í bekknum, auk þess sem meiri hætta væri á aðkasti frá öðrum nemendum. 
Kennararnir töluðu um að fötluðu börnin ættu erfitt með hegðun sína og trufluðu oft 

kennslu og nám hinna barnanna. Þeim fannst því árangursríkast að þau börn sem væru með 

þroskahömlun yrðu sett saman þar sem þau eiga margt sameiginlegt og verði því minni líkur 
á aðkasti annarra nemenda (Gretar I. Marinósson, 2007).     

 Þessum skoðunum kennara má bendla við sérkennslulíkanið sem var ráðandi fram á 

7. og 8. áratug síðustu aldar. Það byggðist á þeirri hugmynd að námsörðugleikinn sé það sem 

barnið glímir sjálft við. Fötlun barnsins, hegðun þess og námserfiðleikarnir eru skilgreind sem 
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skortur á getu til þess að uppfylla námsviðmið bekksins. Hugmyndin er að laga barnið að 

þeim viðmiðum sem sett eru svo það passaði betur inn í bekkinn og samfélagið eins og hinir 

nemendurnir sem ekki eru fatlaðir. Börnin ná ekki þeim markmiðum sem sett eru og verða 
þess vegna að vera aðskilin hinum bekkjarfélögunum (Dóra S. Bjarnason o.fl., 2016). Áhrif 

aðgreiningar á nemendur gerir það því að verkum að hún hindrar aðgang, þátttöku og 

árangur nemenda í skólakerfinu (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). 
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4 Þroskaþjálfinn í grunnskóla 

Þroskaþjálfar eru fagstétt sem hafa menntað sig til að starfa með fötluðu fólki á öllum aldri. 
Starfskenningin er fagleg þar sem hún byggir á fagmennsku, hugmyndafræði og siðareglum 

fagstéttarinnar og er hún persónuleg þar sem hún byggir á reynslu, viðhorfum og gildismati. 

Hugmyndafræði stéttarinnar byggist á lögum, reglugerðum og siðareglum þroskaþjálfa einnig 
á mannhelgi, jafnrétti og virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti. Í samfélaginu eru allir jafnir og 

eiga fullan rétt eins og aðrir að taka þátt í því. Með þessa hugmyndafræði sér við hlið hefur 

þroskaþjálfum tekist að ryðja burt hindrunum í samfélaginu og þannig bætt lífsgæði og 
lífsskilyrði fólks (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007).    

 Þroskaþjálfafræði er byggð á stórum fræðilegum grunni sem er m.a. í uppeldis-, 

félags-, sálar-, heilbrigðis- og siðfræðum. Tekið er mið af því að rannsaka og tileinka sér 
nýjustu stefnur og strauma í hagsmunamálum einstaklingsins. Þegar kemur að því að móta 

og innleiða nýjungar í þjónustu eru þroskaþjálfar ráðgefandi sérfræðingar og miðla af 

þekkingu sinni til annarra (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007).     
 Frá upphafi hafa þroskaþjálfar barist fyrir bættum kjörum fatlaðs fólks og komið á 
skrið jafnréttis og jafnra tækifæra. Það má því með sanni segja að stór þáttur í starfi 

þroskaþjálfa sé réttindabarátta og réttindagæsla (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Þeir leggja sitt 
að mörkum til þess að bæta lífsgæði og lífsskilyrði þeirra einstaklinga sem þeir aðstoða með 

því að nýta og miðla af sinni faglegu þekking og búa yfir gagnlegri þekkingu og hæfni. Þeir 

geta meðal annars aðstoðað kennara að finna hentugar lausnir fyrir nemendur sem þurfa 
frekari aðstoð. Starfssvið þeirra er vítt og starfa þeir meðal annars í grunnskólum landsins en 

þar er sannarleg vöntum á þeim (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). 
 Á heimasíðu Þroskaþjálfafélags Íslands (e.d.), segir að starf þroskaþjálfa í grunnskóla 
feli í sér umsjón verkefna og samræmingu faglegs starfs á þjónustueiningunni og sjá þeir þar 

af leiðandi um viðvarandi verkefnastjórnun, samhæfingu og skipulagningu. Þeir miðla 
þekkingu sinni, veita ráðgjöf og leiðsögn til þeirra sem þeir starfa með. Til þess að réttindi 
þeirra nemenda sem þurfa á viðeigandi aðstoð séu virt þarf þroskaþjálfinn að hafa lagalega 

þekkingu, reglugerðir og sáttmála á hreinu sem tryggja þeim full mannréttindi og koma til 
móts við þarfir og óskir nemenda og foreldra þeirra. Meginverkefni þeirra eru meðal annars 

að vinna að áætlunargerð, gera færni-, þroska- og námsmat, halda utan um teymis- og 

skilafundi, meta þarfir fyrir hjálpartæki og veita ráðgjöf til starfsfólks, nemenda og foreldra 
(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2008). Þeir standa vörð um réttindi nemenda með 

námsörðugleika og sérþarfir og gæta þess að skólaumhverfið mismuni þeim ekki (Hulda 

Franksdóttir Daly, 2007). Gott samstarfs við aðra starfsmenn grunnskólans er lykilinn að 
góðum samskiptum og árangri þroskaþjálfans (Landlæknisembættið, 2016) og á það einnig 

við í skólaumhverfinu. Þekkingarleysi hefur ríkt á störfum þeirra og var meðal annars gerð 
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könnun árið 2006 og 2008 þar sem rannsókn leiddi í ljós að þroskaþjálfar voru sammála um 

að þekkingarleysi ríkti meðal annarra stétta á störfum þeirra og að sérþekking væri ekki 

metin sem skyldi í starfinu (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015).
 Þroskaþjálfar eru oft settir í störf fyrir utan sína starfslýsingu en eru samt sem áður 

oftar en ekki með of mikið af verkefnum á sínum herðum þar sem þörf er á fleiri 

þroskaþjálfum inn í grunnskólana eins og áður hefur komið fram (Vilborg Jóhannsdóttir og 
Jóna Ingólfsdóttir, 2018). Þessar niðurstöður gefa til kynna að starf þroskaþjálfa innan 

grunnskólans sé þarft og ítreka mikilvægi þess að farið sé eftir lögum um gæði menntunar 

fyrir alla samanber 24. grein laga um réttindi fatlaðs fólks sem fjalla um réttindi til 

menntunar (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks nr.24/2016). 

 Þroskaþjálfar búa yfir gagnlegri þekkingu og hæfni og geta þeir meðal annars 

aðstoðað kennara við að finna hentugar leiðir fyrir fatlaða nemendur sem þurfa frekari 

aðstoð með félagsfærni sína. Kaflinn hér á eftir fjallar um hvernig þessar leiðir stuðla að og 

viðhalda færni nemenda sem best og hvernig best sé að vinna með þessar leiðir til þess að 

þær skili sem bestum árangri.  
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5 Leiðir til þess að stuðla að félagsfærni barna á yngsta stigi grunnskólans 

Mörg börn eiga í erfiðleikum þegar kemur að félagsfærni en eins og kom fram í þriðja kafla 

sýna rannsóknir að stór hluti fatlaðra barna nær miklum framförum í félagsfærni sinni með 

viðeigandi þjálfun. Fjölþætt íhlutun nær hvað mestum árangri og er best að hefja íhlutunina 

sem fyrst, þ.e. á fyrsta stigi grunnskólans og viðhalda henni alla grunnskólagöngu barnsins 

(Cole ofl., 2005).           

 Hér á eftir verða kynntar nokkrar leiðir til þess að styrkja börn með skerta 

félagsfærni. Þegar unnið er með þessar leiðir skiptir máli að einstaklingurinn sé ekki tekinn út 

úr hópnum heldur fái að vera þátttakandi sem hluti af hópnum.  

 

CAT-kassinn 

Vorið 2002 var CAT-kassinn gefinn út í fyrsta sinn. Hann var þróaður í Danmörku af Kristen 

Callesen og Annette Møller Nielsen í samstarfi við Tony Attwood. Kristen og Annette eru 

báðar danskir sálfræðingar en Attwood ástralskur sálfræðingur sem er sérhæfður í einhverfu. 

CAT stendur fyrir Cognitive Affective Training sem er skilgreint á íslensku sem hugræn 

tilfinningaleg þjálfun (Attwood o.fl., 2005). Meginmarkmið hans er að auka skilning á sjálfum 

sér og öðrum, byggja upp góð félagsleg samskipti og skilja eigin hegðun. Hann er fyrir alla þá 

sem koma að barninu, fagmenn jafn sem foreldra og hvetur alla til umhugsunar (Cat-kid, 

2015).            

 Það getur verið mikil áskorun að tala við börn og ungmenni um upplifanir þeirra, 

tilfinningar og hugsanir og hentar CAT-kassinn mjög vel til þess. Hæfileikinn til að geta þekkt, 

tjáð, skilið, viðurkennt og stjórnað tilfinningum sínum er ekki eitthvað sem kemur að sjálfu 

sér heldur þurfa börn að fá að læra það smátt og smátt. Börnin æfa sig í þessum þáttum og 

læra þannig þá færni sem þau þurfa til að skilja félagsleg tengsl, tilfinningar og að takast 

almennt á við tilveruna (Attwood o.fl., 2005).       

 CAT-kassinn var í fyrstu þróaður með einhverf börn og unglinga í huga en eftir því 

sem reynslan hefur aukist á notkun hans hefur hann sýnt að hann hentar öllum þeim sem 

eiga í einhverskonar erfiðleikum með að tjá hugrænar tilfinningar. Verkfærin í kassanum eru 

hugsuð til þess að barnið geti komið hugsunum sínum og tilfinningum á framfæri. Notast er 

við tilfinningaspjöld sem eru auðveld í notkun og hægt að raða saman á margskonar hátt, ein 



 

24 

og sér eða fleiri saman. Gögnin eru filmuð svo auðvelt er að skrifa á þau með tússpennum 

sem hægt er að þurrka svo af í lokin eftir að búið er að ljósrita það til þess að hægt sé að 

muna það eða nota í næsta samtali (Attwood o.fl., 2005).     

 Verkfærin í CAT-kassanum höfða vel til barna þar sem að þau eru litrík og lifandi, má 

til dæmis nefna mæli, andlit og tilfinningaorð sem gerir börnum kleift að skilja betur 

tilfinningar sínar, þekkja þær, áhrif þeirra, hvernig þau eiga að bregðast við þeim og hvernig 

tilfinningarnar geta breyst (Attwood o.fl., 2005). Til að geta ráðið við og unnið með 

tilfinningar sínar er mikilvægt að vita hvað það er sem maður er að skynja. Í kassanum eru 9 

grunntilfinningar og önnur 90 tilfinningaorð sem börnin vinna með og læra að þekkja, einnig 

er gott fyrir þau að búa til og skrá niður sín eigin orð yfir tilfinningar sínar. Eftir að börnin 

hafa áttað sig á tilfinningunum er hægt að fara vinna með mælinn þar sem mælirinn sýnir 

tölur frá 0-10. Talan 0 lýsir minnstu tilfinningu og 10 mestu mögulegu tilfinningu, eins er 

hægt að nota andlitin þar sem að andlitissvipirnir lýsa tilfinningunum. Til eru margs konar 

hugmyndir hvernig hægt er að nota mælinn, andlitið og tilfinningaorðin, t.d að taka 

ljósmyndir af barninu með mismunandi andlitssvip sem barnið getur svo notað til að tjá 

tilfinningar sínar (Attwood o.fl., 2005). Hringirnir mínir er leiðarvísir eða sjónrænt tæki þar 

sem að tengslum barnsins er lýst, áhugamálum þess og vináttu. Þeir hafa þann tilgang að 

hægt er að skoða sjálfsvitund og sjálfsskilning barnsins og skoða skilning þess á félagslegum 

tengslum á jákvæðan hátt. Í kassanum eru hegðunarspjöld sem eru notuð til þjálfunar í 

samskipta- og félagshæfni. Spjöldin eru sjónrænn stuðningur sem auka félagslegan stuðning 

og auka skilning á því hvernig fólk getur hagað sér. Á spjöldunum eru fjórar tegundir af 

hegðun, hlutlaus hegðun, hegðun sem er til fyrirmyndar, árásargjörn hegðun og sjálfhverf 

hegðun (Cat-kid, 2015).  

 

Félagsfærnisögur 

Félagsfærnisögur eru sögur sem innihalda sjónrænar upplýsingar og texta sem lýsa vel 

aðstæðum sem geta skapast í hinu daglega lífi. Þær þurfa alltaf að vera samdar með 

einstaklinginn í huga og er því mikilvægt að sá sem býr til sögurnar þekki vel þann sem sagan 

er fyrir (Gray, 2018). Carol Gray byrjaði að nota félagshæfnisögurnar fyrst árið 1990. Hún 

talaði um að sögurnar gætu verið lýsandi, skipandi eða blanda af þessu tvennu (Gray, 2018).



 

25 

 Lýsandi sögur eru sögur sem höfundurinn sér fyrir sér aðstæðurnar skref fyrir skref og 

lýsir þeim af nákvæmni. Skrifað er út frá sjónarhorni barnsins. Skipandi sögur eru sögur sem 

höfundurinn skrifar hvað barnið þarf að gera til að ná ákveðnum árangri alveg frá upphafi til 

enda sögunnar. Lýsandi og skipandi sögur eru þær sögur sem höfundur skrifar út frá 

sjónarhorni barnsins og lýsir skref fyrir skref hvað barnið þarf að gera til að ná ákveðnum 

árangri frá upphafi til enda. Ávallt þarf að hafa í huga að saga sem virkar fyrir eitt barn virkar 

ekki endilega fyrir önnur. Sögunar þarf að lesa oft en ekki þegar barnið er í uppnámi því 

annaras skilar inntakið sér ekki (Bryndís Sumarliðadóttir, 2004).     

 Best er að hafa sögurnar í fyrstu persónu í nútið. Efni þeirra geta verið margvíslegar, 

lýst félagslegum aðstæðum, persónulegri færni eða brotið niður athafnir í lítil skref. 

Aðalmarkmið með sögunum er að skrifa nákvæmar félagslegar aðstæður og lýsa þeim frekar 

en að koma með beinar tilvitnanir (Gray, 2018).  

 

Stig af stigi 

Stig af stigi er kennsluefni sem hefur verið notað í íslenskum leik- og grunnskólum frá 2002. 

Hlutverk þess er að kenna börnunum að greina og lesa tilfinningar sínar og annarra, leysa 

samskiptavanda og æfa þau í að stjórna tilfinningum sínum (Menntastofnun 

Reykjavíkurborgar, e.d). Aðferðin var upphaflega hönnuð af Kathy Berland til þess að byggja 

upp félagshæfni barna frá því þau fóru af leikskóla yfir á unglingastig. Lögð er áhersla á 

velgengni barna í skóla og svo áfram út í framtíðina (Armstong, 2001). Unnið er með 

hugtakið samkennd og læra börnin að skynja líðan og setja sig í spor annarra. Meginhlutverk 

Stigs af stigi er að efla börnin í að tjá tilfinningar sínar, efla skilning þeirra á eigin tilfinningum 

og annarra og efla færni þeirra í að takast á við tilfinningaviðbrögð sem eru óásættanleg 

(Holsten, 2008).          

 Notuð eru tilfinningaspjöld til þess að vinna með sjónrænt. Tilgangur þeirra er meðal 

annars til þess að börnin læri hvernig svipbrigði og líkamstjáning birtist með hverri 

tilfinningu. Börnin leika og æfa sig með tilfinningar sínar í gegnum hlutverkaleiki. Áherslan er 

lögð á að hugtök eins og sanngirni. Þau læra að lesa í tilfinningar sínar og læra að það hafa 

ekki allir sömu tilfinningar (Frey, 2000).        
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Taldar voru upp leiðir sem fagfólk getur unnið með og notað til að styrkja og bæta 

félagsfærni þeirra nemenda sem eru með skerta félagsfærni. CAT-kassinn hvetur barnið til 

umhugsunar og er meginmarkmið hans að auka skilning á sjálfum sér og öðrum, byggja upp 

góð félagsleg samskipti og skilja eigin hegðun. Verkfæri hans er hægt að nota á mismunandi 

vegu bæði heima og í skólanum og er gott að leyfa ímyndunaraflinu að leika lausu. 

Félagsfærnisögurnar er hægt að nota við allar þær aðstæður og í því umhverfi sem við á fyrir 

hvern og einn. Einnig er hægt að nota Stig af stigi við allar þær aðstæður sem henta hverjum 

og einum og undirbýr barnið fyrir unglingastig og framtíðina.  
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6 Umræður og lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um skóla án aðgreiningar, sérkennslu, félagsfærni barna og leiðir til að 
mæta henni innan hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar.  Rannsóknarspurningin var 

hvernig útfærsla stuðnings geti hindrað eða stuðlað að félagsfærni fatlaðra nemenda og 

hvernig hægt sé að efla félagsfærni barna innan skóla án aðgreiningar með fulla þátttöku að 
leiðarljósi?  

Réttara væri að tala um skóla margbreytileikans heldur en skóla án aðgreiningar þar 

sem skóli án aðgreiningar er meira lýsandi fyrir hugmyndafræðina. Skilgreiningin er góð í 
víðu samhengi skóla og samfélags en hentar ekki vel ef horft er á hvernig kennslan er í raun 

og veru í skólastarfinu. 

Stefnan um skóla án aðgreiningar er bundin í lög þar sem tekið er fram að nemendur 
eiga ekki að vera aðgreindir í sérstakan skóla, bekki eða deildir eftir námsgetu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013; Lög um grunnskóla nr. 91/2008) en ekki er farið eftir þessum lögum í 

öllum skólum og vegna óljósrar skilgreiningar á hugtakinu um skóla án aðgreiningar er víða 
enn pottur brotinn þegar kemur að því að tryggja fulla þátttöku barna og er aðgreining enn 
til staðar. Fötluð börn eru aðgreind frá bekkjarfélögum sínum, oftast á þeim tíma þegar 

félagsmótun þeirra er hvað mikilvægust, á þeim forsendum að verið sé að gera hið rétta fyrir 
alla. Aðgreiningin hefur áhrif á líðan nemenda í skólum, þau einangrast frekar og fá ekki 

tækifæri til þess að rækta félagsfærni sína eins vel og kostur er. Áhrifaríkast er að vinna með 

litla hópa í einu og aðgreina ekki hópana (Snæfríður Þóra Egilson, 2016; Carnaby, 2007). 
 Í sérkennslu felst aðgreining sem getur haft neikvæð áhrif á þroska og félagsfærni 

nemenda en mikilvægt er að nemendur fái að upplifa tengst við nærumhverfið sitt með 
bekkjarfélögum sínum. Skipuleggja þarf kennsluna þannig að allir geti náð árangri og tekið 
þátt í starfi bekkjarins. Jákvætt viðhorf og vilji til samstarfs er því mikilvægur þáttur innan 

skólasamfélagsins ( Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010; Slee, 2019). 
 Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að þátttaka er grundvallarréttindi og það að fá 
að tilheyra hóp og hafa áhrif styrkir sjálfstraust og líðan sem er hvað mikilvægast í 

skólagöngunni. Hún hefur áhrif á félagsmótun sem leiðir af sér góða félagsfærni og er fagleg 
þekking á sviði félagsþroskans mikilvæg (Cole ofl.,2005). Þar spilar hlutverk þroskaþjálfa í 

grunnskólum stóran þátt þar sem þeir sérhæfa sig í að vinna með styrkleika einstaklingsins 

og koma í veg fyrir mismunun nemenda á öllum stigum grunnskólans. Það að nemandinn 
finni fyrir því að á hann sé hlustað eykur sjálfstraustið og líðan einstaklingsins sem leiðir til 

betra starfsumhverfis fyrir alla (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.).    

 Skoðaðar voru leiðir til þess að bæta félagsfærni nemanda sem hafa skerta 
félagsfærni. Markmiðið með leiðunum er að nemendur upplifi jákvæða félagsmótun því það 

leiðir til betri félagsfærni sem hefur jákvæð áhrif fyrir framtíð þeirra. Að þekkja tilfinningar 
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sínar og hafa stjórn á skapi sínu hefur það áhrif á samskipti sem eykur líkur á að eignast vini. 

Þegar nemandinn lærir að setja sig í spor annarra, lærir hann að vera tilitssamari og 

skilningsríkari sem leiðir til auðveldari samskipta við aðra (Cole ofl.,2005). Þetta skilar honum 
betri og jákvæðari sjálfsmynd sem leiðir til betri líðanar, sjálfsöryggið verður meira, hann veit 

betur hvernig hann á að haga sér, þekkir sjálfan sig betur og verður sterkari einstaklingur 

(Levasseur o.fl., 2010).  
Góð samskipti skipta þess vegna nemendur miklu máli en kennara í skóla án 

aðgreiningar eiga það til að einblína of mikið á vanda einstaklingsins í stað þess að tala um 

mikilvægi samskipta milli nemenda og í samfélagi skólans, einnig tala þeir um mikilvægi 

líðanar og þess að nemandinn nái þeim námskröfum sem settar honum eru gerðar fremur en 

félagsleg markmið, sem á að vera fyrir alla (Snæfríður Þóra Egilson, 2016). Áherslan er lögð á 

erfiðleika nemandans og fundnar lausnir sem oftast eru skammtímalausnir á vandamálum 

þeirra fremur en langtíma lausnir á vanda skólans. Áherslubreytingar þurfa að eiga sér stað 

innan veggja grunnskólana þar sem að þeir gegna lykilhlutverki í því að bæta félagsleg 

samskipti nemenda. Fagfólk þarf að vera betur meðvitað um að aðstoða nemendur í að 

viðhalda góðum samskiptum og útrýma aðgreiningu til þess að koma í veg fyrir einangrun. 
Það geta allir lært, hver á sinn hátt.  
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