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Ágrip 

Fyrr á tímum voru málefni fatlaðra oft útundan í þjóðfélagsumræðu og jafnvel 

skeytingarleysi á meðal almennings um stöðu þeirra í samfélaginu. Á síðari árum 

hefur hinsvegar orðið vitundarvakning á meðal almennings og fræðimanna um fötlun 

og fötlunarfræði. 

 Meginumfjöllunarefni þessarar ritgerðar er saga Asparinnar, sem er sérdeild 

fyrir nemendur með þroskahamlarnir við Njarðvíkurskóla. Fjallað er um sögu fatlaðra 

einstaklinga í hinu almenna samfélagi og hvernig lög og hugmyndafræði í málefnum 

fatlaðra hefur þróast og verið framfylgt í gegnum tíðina.  

 Vel var að verki staðið við allan undirbúning og framkvæmd stofnunar 

Asparinnar sem tók mjög skamman tíma sem er til eftirbreytni. Sú hugmyndafræði 

sem notast er við í Öspinni er í takt við hugmyndir um skóla án aðgreiningar þó svo 

að nemendur stundi nám sitt í sérdeild og að hluta til í almennri bekkjardeild. 

Starfsemi Asparinnar hefur vaxið og dafnað á síðastliðnum árum og er ekki annað að 

sjá en að Öspin sé komin til að vera.  
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Inngangur 

 Árið 2006 stóð ég frammi fyrir breytingum varðandi atvinnu mína. Ég hafði unnið 

hjá Varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli í hartnær tíu ár en þar sem herinn var að hverfa 

af landi brott þurfti ég að leita að nýrri vinnu. Þar sem ég hafði verið í fjarnámi við 

Kennaraháskóla Íslands á grunnskólabraut og átti aðeins tvær annir eftir fannst mér 

tilvalið að reyna mig á því sviði. Á þessum tíma var Njarðvíkurskóli að auglýsa eftir 

sérkennara. Til að gera langa sögu stutta þá sótti ég um starfið og fékk það.   

Þó ég hefði gert mér einhverjar hugmyndir um hvernig starf sérkennarans væri 

inni í grunnskólanum hafði ég ekki minnstu hugmynd um að til væri sérdeild sem héti 

Öspin og væri í sérhúsnæði við Njarðvíkurskóla. Um leið og ég kom inn í Öspina í 

fyrsta sinn hreifst ég af þeirri starfsemi sem fór þar fram og lék mér hugur á að vita 

hvenær þessi starfsemi hefði hafist og af hverju. Ég hafði ávallt haldið að í þessu 

húsnæði væri einungis rekinn gæsluvöllur en ekki sérdeild. 

 Þegar ég stóð frammi fyrir því að velja mér efni til að fjalla um í lokaritgerð 

við KHÍ  þá hugsaði ég strax með mér að ég vildi skrifa um málefni sem væri mér 

hugleikið og sem ég hefði áhuga á. Því datt mér strax í hug að skrifa um Öspina og 

freista þess að svara nokkrum spurningum sem leituðu á hugann. Af hverju var ráðist í 

að opna þessa sérdeild? Hvaða einstaklingar stóðu að framkvæmdinni og hvað vakti 

fyrir þeim? Hvaða hugmyndafræði lá að baki og hvernig hefur starfsemin þróast? Og 

síðast en ekki síst, hvernig tengist sú hugmyndafræði sem unnið hefur verið eftir í 

Öspinni þeirri hugmyndarfræði um sérkennslu sem er í umræðunni í dag? Þegar ég 

hófst handa við að lesa mig til heillaðist ég gjörsamlega af þeim ritverkum sem ég las 

og þá sérstaklega bók Margrétar Margeirsdóttur, Fötlun og samfélag. Eftir að hafa 

lesið hana sannfærðist ég endanlega um að það væri verðugt verkefni að skrifa um þá 

starfsemi sem færi fram innan veggja Asparinnar.  

 Í ritgerðinni verður fjallað um aðdraganda þess að Öspin, sérdeild fyrir 

nemendur með þroskahamlarnir við Njarðvíkurskóla, var sett á laggirnar. Fjallað 

verður um framkvæmdina, starfsemina og hugmyndafræðina sem notast var við 

stofnun Asparinnar. Farið verður yfir sögu fatlaðra einstaklinga og skoðað hvernig 

staðið hefur verið að málefnum þeirra í gegnum tíðina í samhengi við hugmyndafræði, 

löggjöf og framkvæmd löggjafarinnar.  
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Helst hefði ég einnig viljað taka fyrir í skrifum mínum aðrar sérdeildir sem eru reknar 

í Reykjanesbæ fyrir einstaklinga með sérþarfir en það verk hefði verið of viðamikið 

og verður að bíða betri tíma.  

 Þó svo að Öspin sé ung að árum er fróðlegt að skoða tilvist hennar, ekki síst 

með tilliti til framtíðarinnar, þar sem mikil gróska er í hugmyndum um fötlun og 

fötlunarfræði á meðal almennings og fræðimanna í dag. 
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Málefni fatlaðra fyrr á tíðum 

Saga einstaklinga með þroskafrávik í fortíðinni hefur ekki verið mikið í sviðsljósinu. 

Þó eru til heimildir frá árunum um 1500 f. Kr. sem segja frá fötluðum einstaklingum. 

Hlutverk þessara fötluðu einstaklinga var oft á tíðum að skemmta ófötluðum 

einstaklingum með fíflalátum. Vitneskjan um ástæður og orsakir fatlana á þessum 

tímum var ekki til staðar og viðhorfin voru því ómannúðleg. Fatlaðir einstaklingar áttu 

því stundum litla sem enga aðra undankomuleið nema dauðan einan (Margrét 

Margeirsdóttir 2001:22-24). Einstaklingar með fatlanir voru litnir hornauga og taldir 

óæskilegir í samfélagi heilbrigðra einstaklinga. Til eru þjóðsögur um að skip hafi 

verið fyllt af afbrigðilegum einstaklingum og þau látin reka stjórnlaust á haf út til þess 

eins að losna þjóðfélagið undan þeim og þeirra líkum (Dóra S. Bjarnason 1991:8). 

 Ekki eru til mikið að rituðum heimildum um einstaklinga með fatlanir á 

Íslandi en þeim bregður þó fyrir í Íslendingasögum. Sú mynd sem er dregin upp af 

þessum einstaklingum er vægast sagt sorgleg og eru hlutskipti þeirra ekki öfundsvert. 

Eitt besta dæmið um þetta er rakið í Íslendingasögunni af Gísla Súrssyni. Í sögunni er 

maður sem í daglegu tali er kallaður Ingjaldsfíflið vegna greindarskerðingar sinar. 

Hlutskipti Ingjaldsfíflsins, sem hét raunar Helgi Ingjaldsson, var að skemmta öðrum 

og var farið með hann eins og hvert annað húsdýr sem endurspeglar best viðhorf fólks 

sem var uppi á þessum tíma (Indriði G. Þorsteinsson 1981:38). 

 Það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan Ingjaldsfíflið var uppi í fyrndinni, 

en þó er óhætt að segja að lengst af hafi lítið gerst í málefnum fatlaðra einstaklinga á 

öldum áður. Það er ekki fyrr en um miðbik síðustu aldar að vitundarvakning verður í 

málefnum fatlaðra. Þeir sem stóðu fremst í að bæta stöðu fatlaðra einstaklinga voru 

oftar en ekki ófatlaðir aðstandendur þessara einstaklinga og svo fötluðu 

einstaklingarnir sjálfir. Þetta sést best á öllum þeim hagsmunasamtökum sem hafa 

verið stofnuð í gegnum tíðina af aðstandendum fatlaðra (Margrét Margeirsdóttir 

2001:137). 

 

Þróunin á málefnum fatlaðra 

Málefni fatlaðra einstaklinga hefur tekið jákvæðum breytingum á undanförnum árum 

og áratugum. Lengi vel vildi ófatlað fólk sem minnst vita af fötluðum einstaklingum 

og voru þeir gersamlega réttindalausir. Fatlaðir einstaklingar voru oft sendir í burtu frá 
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heimilum sínum til þess eins að deyja (Dóra S. Bjarnason 1991:8). En smátt og smátt 

hefur birt til í málefnum fatlaðra einstaklinga og á síðustu öld hafa breytingarnar verið 

miklar frá því sem áður var. 

Upplýsingarstefnan og læknisfræðilega sjónarhornið 
 
Það fer ekki að rofa til í málefnum fatlaðra einstaklinga fyrr en upplýsingarstefnan 

kveður sér hljóðs í byrjun 18. aldarinnar. Á þessum tíma var mikil vakning í 

læknavísindum og fólk fór að gera sér grein fyrir því að einhverjar orsakir og ástæður 

urðu þess valdandi að einstaklingar fæddust ekki eins og fólk var flest. Farið var að 

gera ráðstafanir til þess að hjálpa fötluðu fólki og finna lækningar fyrir það svo að það 

gæti lifað sem eðlilegustu lífi. Var talið að fólk með fötlun væri óeðlilegt og reynt að 

lækna það með öllum tiltækum ráðum (Rannveig Traustadóttir (ritstj.) 2006:24). 

 En það helsta sem breytist til hins betra var viðhorf almennings til hinna sjúku. 

Afbrigðilegir einstaklingar voru ekki lengur litnir eins miklu hornauga og áður fyrr 

(Margrét Margeirsdóttir 2001: 28-29).  

Erfðahræðsla og mannkynsbótastefnan 
 

Eftir byltingu þá sem upplýsingarstefnan hafði í för með sér fór aftur að halla undan 

fæti hjá fötluðum einstaklingum. Í byrjun 20. aldar tók við tímabil sem kennt er við 

mannkynsbótastefnu og erfðahræðslu. Tímabil erfðahræðslu einkenndist af 

rannsóknum sem gerðar voru á fötluðum einstaklingum og mein þeirra talin koma frá 

erfðagöllum. Læknar og aðrir þeir sem stunduðu þessar rannsóknir töldu að erfðir 

stjórnuðu því að afbrigðilegir einstaklingar fæddust (Margrét Margeirsdóttir 2001: 52-

55). 

 Mannkynsbótastefnan var svo afsprengi erfðaóttans þar sem fatlaðir 

einstaklingar voru skikkaðir í ófrjósemisaðgerðir til þess að koma í veg fyrir að þeir 

eignuðust afkvæmi. Talsmaður þessarar stefnu hér á landi var Vilmundur Jónsson 

landlæknir. Hann var upphafsmaður laga sem voru sett hér á landi til þess að koma í 

veg fyrir að fatlaðir einstaklingar gætu átt börn (Unnur Birna Karlsdóttir 2005:15). 

Árið 1938 voru lögin samþykkt á Alþingi og fólu þau í sér að framkvæma mætti 

fóstureyðingar, ófrjósemisaðgerðir og vananir á þeim einstaklingum sem ástæða þótti 

til að myndu eiga afkvæmi sem voru ekki æskileg í þjóðfélaginu (Lög um 

ófrjósemisaðgerðir nr. 16/1938). Á þessum tíma voru fatlaðir einstaklingar oft 
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skikkaðir í ófrjósemisaðgerðir til þess að fá að búa á sambýlum. Fötluðum 

einstaklingum var líka sagt ósatt þegar þeim var tilkynnt að einungis væri verið að 

taka botnlangann úr þeim þegar í raun var verið að framkvæma ófrjósemisaðgerðir 

(Rannveig Traustadóttir (ritstj.) 2006:152). 

Altækar stofnanir 
 
Altæk stofnun er skilgreind á þann veg að þar dvelji fatlaður einstaklingur allan 

sólarhringinn til langtíma (Margrét Margeirsdóttir 2001:57). Stofnanir sem þessar 

voru mjög vinsælar í byrjun síðustu aldar og eru sumstaðar enn við lýði í dag. Þessar 

stofnanir voru margar hverjar úr alfaraleið og oft mjög ópersónulegar eins og 

samskipti milli starfsfólks og vistmanna. Vistmenn altækra stofnana þurftu oft að lúta 

algjörum yfirráðum starfsfólks og fengu litlu um það ráðið hvað skyldi aðhafast á degi 

hverjum (Margrét Margeirsdóttir 2001:57-59). Með altækum stofnunum var verið að 

aðskilja fatlaða frá ófötluðum einstaklingum og frá samfélaginu í heild sinni (Dóra S. 

Bjarnason 1991:8-9). Sú starfsemi sem fór fram á altækum stofnunum var síðar talin 

skaðleg vistmönnum sem dvöldu á þessum sólarhringsstofnunum. Allur aðbúnaður 

sem og ómannúðleg framkoma starfsmanna við vistmenn sætti mikilli gagnrýni um 

miðja síðustu öld (Rannveig Traustadóttir (ritstj.) 2006:16).  

 Í dag heyra altækar stofnanir nánast sögunni til og miklar úrbætur hafa orðið í 

búsetumálum fatlaðra einstaklinga.  

Normalísering og blöndun 
 

Hugmyndarfræðin sem hefur ríkt síðustu áratugina hefur stundum verið kölluð 

normalísering og blöndun. Hugtakið normalísering er kennt við Svíann Bengt Nirje 

sem vildi nota hugtakið í tengslum við að fatlaðir einstaklingar nytu sömu lífskjara og 

almennir borgarar í hinu almenna samfélagi (Dóra S. Bjarnason 1991:12). 

 Þær hugmyndir sem hafa hvað mest náð fram að ganga og festast í sessi er 

hugmyndin um blöndun. Blöndunarhugtakið er mjög vítt og oft hefur fræðimönnum 

greint á um innihald þess og því hefur umræðan um hugtakið stundum farið um víðan 

völl. Brautryðjendur blöndunarstefnunnar voru Ítalir sem árið 1960 unnu vel að 

rannsóknum á blöndun einstaklinga í skólum og dagheimilum og náði stefnan að 

breiðast um allan heim með góðum árangri (Dóra S. Bjarnason 1991:8-11). Hugtakið 

um blöndun felur í sér að bæði fatlaðir og ófatlaðir einstaklingar njóta sömu 
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mannréttinda og lífskjara. Fatlaðir sem og ófatlaðir einstaklingar eiga rétt á jöfnun 

tækifærum og eiga fatlaðir ekki að vera brennimerktir eða flokkaðir eftir ákveðnum 

stöðlum. Einnig á að veita fötluðum einstaklingum sömu þjónustu í samfélaginu og 

hinn almenni borgari á rétt á (Dóra S.Bjarnason 1992: 27).   

Fötlun og fötlunarfræði 
 
Á síðustu áratugum hefur ný fræðigrein litið dagsins ljós sem tengist fötlun, 

fötlunarfræði. Fötlunarfræði er talin ein yngsta fræðigreinin í hinu alþjóðlega 

fræðasamfélagi (Rannveig Traustadóttir (ritstj.) 2006:20).  

 Hugtakið fötlun hefur verið í brennidepli í fötlunarfræðinni og mikið tekist á 

um hugtakið. Stoðina að hugtakinu má rekja til þess að fólk með afar ólíka fatlanir 

hefur á síðari tímum upplifað sig sem ein heild, sama hvort um einhentan einstakling 

væri að ræða eða einstakling með þroskahamlarnir (Rannveig Traustadóttir (ritstj.) 

2003:18). 

 Fötlunarfræðin hefur í ríku mæli beint sjónum sínum að þeim hindrunum sem 

fatlaðir einstaklingar verða fyrir í hinu almenna samfélagi. Það er ekki litið svo á að 

fötlun sé einstaklingsbundið vandamál heldur eru þættir í umhverfinu skoðaðir og 

tekist á um hvernig þessir þættir takmarka þátttöku fatlaðs fólks í daglegu lífi 

(Rannveig Traustadóttir (ritstj.) 2006:7). 

  

Þróun laga um málefni fatlaðra einstaklinga 

Fatlaðir einstaklingar hafa háð langa og stranga baráttu í gegnum aldirnar um réttindi 

sín. Forn-Grikkir var sú þjóð sem urðu fyrstir til þess að koma á almannatryggingu 

fyrir særða hermenn, blinda og annað fólk sem var ósjálfbjarga. Almannatrygging 

þessi var þó ekki lengi við lýði hjá Forn-Grikkjum og hafa málefni fatlaðra 

einstaklinga verið á hrakhólum meira og minna um heim allan þangað til á síðustu öld 

(Margrét Margeirsdóttir 2001:23).  

Þróun laga á Íslandi 

 
Íslendingar byrjuðu ekki að sinna málefnum fatlaðra einstaklinga fyrr en á fyrrihluta 

síðustu aldar. Eina löggjöfin sem hafði verið til og tók á málefnum þeirra sem þurftu á 

stuðningi að halda var fátæktarreglugerð sem er að finna í ómagabálki sem birtist í 
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Grágás og samþykk var af konungi árið 1834. Fátæktarreglugerðin kvað á um að 

þurfamenn og ómagar sem flökkuðu um og urðu sér út um lífsnauðsynjar og áttu 

engan að skyldu vera á framfærslu hreppsins (Grágás 2001:85-108). 

 Straumhvörf urðu svo í málefnum fatlaðra árið 1936 þegar lög um fávitahæli 

tóku gildi. Lög þessi leystu fátæktarlögin af hólmi og kváðu þau á um að skólaheimili, 

hjúkrunarhæli og vinnuhæli yrðu stofnuð fyrir vanvita, hálfvita, örvita og fávita (Lög 

um fávitahæli nr. 18/1936). Á sama tíma voru líka sett fram lög um alþýðutryggingu 

og ríkisframframfærslu einstaklinga sem þurftu á því að halda (Lög um 

ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla nr. 78/1936).  

 Þó svo að orðalag þessara laga frá árinu 1936 brjóti í bága við þann orðaforða 

sem notaður er í dag um fatlaða einstaklinga þá verður að hafa hugfast viðhorf 

almennings á þessum tíma og eins að orðaforði fólks hafi verið fábrotinn hvað þetta 

varðar (Margrét Margeirsdóttir 2001:111). 

 Lögin um fávitahæli voru við lýði í 31 ár eða allar götur til 1967 þegar lög um 

fávitastofnanir tóku gildi þar sem íslenska ríkið er aðal rekstraraðili stofnana fyrir 

fávita, sem og aðrar breytingar sem ekki verða tíundaðar hér (Lög um fávitastofnanir 

nr. 53/1967). 

 Lögum þessum var síðan breytt árið 1979 þegar lög um aðstoð við þroskahefta 

tóku gildi. Með þessum lögum er greinilega um viðhorfsbreytingu að ræða þegar tekið 

er tillit til orðalags og áherslubreytinga þar sem þjónusta var stóraukin (Lög um 

aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979). Einnig er vert að minnast á þá tilkynningaskyldu 

sem var komið á samkvæmt lögum. Tilkynningaskylda þessi laut að starfsmönnum 

heilbrigðisgeirans og skólasálfræðingum sem eiga að tilkynna ef grunur beindist að 

barn sé fatlað og vísað því til Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins (Margrét 

Margeirsdóttir 2001:190). 

 Ný lög litu svo dagsins ljós árið 1983, lög um málefni fatlaðra. Með tilkomu 

þessara laga má segja að hugmyndafræðin um blöndun hafi fest hér rætur þar sem 

lögð er áhersla á að fatlaðir fái tækifæri til að búa og starfa í hinu almenna samfélagi 

til jafns á við ófatlaða einstaklinga (Lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983). 

 Nýjustu lögin nr. 59. um málefni fatlaðra einstaklinga eru síðan frá árinu 1992, 

þó með breytingu frá árinu 1996. Í lögum þessum eru enn skarpari hugmyndir um 

blöndun og jafnan rétt fatlaðra einstaklinga í samanburði við ófatlaða einstaklinga 

(Lög um málefni fatlaðra, sbr. lög nr. 161/1996). 
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Þróun Fræðslulaga á Íslandi um sérkennslu 
 
Í fyrstu fræðslulögunum sem sett voru á Íslandi var kveðið á um uppfræðslu barna í 

skrift og reikningi. Í lögum þessum sem eru frá árinu 1880 var ekkert minnst á börn 

með sérþarfir. Þegar ný fræðslulög tóku gildi á Íslandi árið 1907 var talað um að hvert 

mannsbarn ætti að eiga kost á því að hljóta almenna menntun. Í þessum lögum frá 

árinu 1907 var þó ein undantekning, það var að ef börn væru talin óhæf vegna 

gáfnaskorts eða vanheilsu, að þá væru þau undanþegin skólaskyldu (Lög um fræðslu 

barna nr. 59/1907). Þannig að í raun átti ekki hvert íslenskt mannsbarn rétt á því að 

menntast nema síður sé. Þegar ný fræðslulög tóku gildi árið 1926 var ekki mikið um 

breytingar á lögum gagnvart börnum með sérþarfir nema þá helst orðalag (Lög um 

fræðslu barna nr. 40/1926). 

 Ný lög voru síðan sett um fræðslu barna á sama tíma og lögin sem fjallað var 

um hér áðan um fávitahæli eða árið 1936. Í þessum nýju lögum voru ákvæði um að 

börnum sem undanþegin voru skólaskyldu vegna óhæfis fengju vistun á þeim 

stofnunum eða hælum sem stofnuð voru í kjölfar laganna um fávitahæli (Lög um 

fræðslu barna nr. 94/1936).   

 Árið 1946 tveimur árum eftir að Ísland hafði lýst sig sem sjálfstætt lýðveldi 

litu ný fræðslulög dagsins ljós. Í þessum lögum kemur fram sú nýbreytni að börn sem 

talin eru óhæf til að ganga í skóla er gefin kostur á menntun og fræðslu á viðkomandi 

stofnun eða hæli (Lög um fræðslu barna nr. 34/1946). 

 Lög um grunnskóla árið 1974 leystu síðan af hólmi lögin um fræðslu barna. 

Lög þessi mörkuðu tímamót með tilkomu nýrrar hugmyndafræði um blöndun. Í 

lögunum er talað um að bekkir skuli vera getublandaðir og að nemendur með sérþarfir 

eigi kost á að stunda nám í venjulegum skólum og í almennum bekkjardeildum. 

Jafnframt var sálfræðiþjónusta í skólum lögbundin sem og menntun sérkennara til að 

kenna börnum með sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). 

 Í nýjustu lögunum um grunnskóla frá árinu 1995 er kveðið á um skóla sem á 

að koma til móts við þarfir hvers og eins einstaklings (Lög um grunnskóla nr. 

66/1995). Í heildtækri skólastefnu eiga grunnskólanir að laga sig að þörfum nemenda 

en ekki öfugt (Hafdís Guðjónsdóttir 1994:4). Í þessum nýju lögum er það réttur hvers 

barns að ganga í skóla í sínu nánasta umhverfi sem á að veita honum þá þjónustu sem 

hann á rétt á (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). 
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Framkvæmd laga á Íslandi um málefni fatlaðra einstaklinga 

Það er vert að skoða hvernig íslenskum lögunum um málefnum fatlaðra einstaklinga 

hafa verið framfylgt í gegnum tíðina. Þó svo að íslenska ríkið hafi sett lög sem kveða 

á um áveðin réttindi fatlaðra einstaklinga þá er engin trygging að eftir þeim sé farið. 

Lögin sem búin hafa verið til eru oft eftir uppskrift nágrannaþjóða og eru jafnvel fölsk 

fyrirheit um það sem koma skal. Það sem vantar helst upp á að lögunum sé framfylgt 

er skortur á fjármagni og fagleg þekking á málefnum fatlaðra einstaklinga (Jónas 

Pálsson 1992:11). Þetta þýðir einfaldlega að það eitt að setja lög er ekki trygging á því 

að fötluðum einstaklingum sé veit sú þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt 

lögunum. Samspil við fjárlög skortir oft og þá verður framkvæmd ekki í takt við 

lögin. 

Búsetumál / Stofnanir 

 
Þegar lög um fávitahæli og fávitastofnanir voru búin til á sínum tíma höfðu fatlaðir 

einstaklingar svo til engin réttindi. Fatlaðir einstaklingar voru vistaðir á altækum 

sólarhringsstofnunum áratugum saman. Með tilkomu nýrra laga um málefni fatlaðra 

frá árinu 1992 er kveðið á um réttindi einstaklinga til þess að búa á meðal annarra 

samfélagsþegna (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). Með þessum lögum hefur 

samfélagið viðurkennt að sólarhringsstofnanir séu úrelt fyrirbæri. En þó svo að lögin 

hafa tekið gildi árið 1992 var Kópavogshæli sem var ríkisrekið ekki lokað fyrr en 

rúmum 10 árum síðar. 

 Það er óhætt að segja að miklar framfarir hafa orðið á búsetumálum fatlaðra á 

síðustu áratugum og sambýli hafa risið víða og er það búsetuform sem tók við að 

sólarhringsstofnunum. Margir hafa þó gagnrýnt sambýlin eins og þau eru í dag og 

finnst að þau líkist stofnanaforminu, það er að einstaklingar deili sama húsnæði og fái 

ekki að ráða með hverjum þeir búa (Elín Una Jónsdóttir 1996:10-11). Það búsetuform 

sem velunnarar fatlaðra og fatlaðir einstaklingar vilja er að fatlaðir ráði hvar og með 

hverjum þeir búa. Markmiðið með sjálfstæðri búsetu fatlaðra er að tryggja þeim sama 

aðgang og ófötluðum að samfélaginu og að þeir fái tækifæri á að axla ábyrgð á 

sjálfum sér líkt og hin almenni borgari gerir (Dóra S. Bjarnason 1999:55-58).  
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Framkvæmd laga um menntun einstaklinga með þroskahamlarnir 

 
Framkvæmd laga um menntun fatlaðra einstaklinga hefur ekki verið í takt við lögin 

sjálf í gegnum tíðina. Lögin frá 1936 um skólaheimili fyrir unga kennsluhæfa hálfvita 

og vanvita komu ekki til framkvæmda fyrr en löngu síðar og að öllum líkindum vegna 

peningaskorts. Árið 1946 tóku í gildi ný fræðslulög sem kváðu á um skíran rétt 

fatlaðra einstaklinga til náms en ekkert bólaði á framkvæmd þessara laga frekar en 

laganna frá 1936 (Þorsteinn Sigurðsson 1993:30-31). Á fyrrihluta síðustu aldar var 

Málleysingjaskólinn í Reykjavík eini skólinn sem tók að sér kennslu fyrir fötluð börn. 

Málleysingjaskólinn nýtti sér lagaákvæði sem kvað á um að veita fötluðum börnum 

sem ekki gátu nýtt sér kennslu í öðrum skólum inngöngu svo lengi sem fjárráð leyfðu 

(Margrét Margeirsdóttir 2001:162-163). 

 Eftir miðbik síðustu aldar verður vitundarvakning á meðal fræðimanna á 

Íslandi um menntun fatlaðra einstaklinga. Árið 1961 var Höfðaskóli, sérskóli fyrir 

vanvita börn, stofnaður í Reykjavík og sólarhringsstofnanir sem vistuðu 

þroskahamlaða, veittu vistmönnum einhverja menntun (Þorsteinn Sigurðsson 

1993:64-65). 

 Ný fræðslulög frá árinu 1974 kváðu á um að öll börn eigi rétt á því að fá 

kennslu við hæfi í almennum skólum. Í framhaldi af þessum lögum voru síðan 

stofnaðar sérdeildir í grunnskólum landsins þar sem nemendur áttu að fá nám við hæfi 

(Þorsteinn Sigurðsson 1993:71).  

 Á síðustu árum hafa hugtök sem kveða á um heildtæka/heiltæka skólastefnu 

verið notuð. Með heildtækri/heiltækri skólastefnu er lögð áhersla á að skólarnir eigi að 

taka við öllum nemendum á sínum forsendum hversu ólíkir sem þeir eru og veita þeim 

kennslu og stuðning til að stunda nám sitt (Hafdís Guðjónsdóttir 1994:5).   

 Í dag er hinsvegar talað um skóla án aðgreiningar og samkvæmt lögum eiga 

fatlaðir nemendur rétt á að stunda nám í almennri bekkjardeild í sínum heimaskóla 

(Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Hugtakið skóli án aðgreiningar er í raun sameining 

á hugtökunum um heildtæka/heiltæka skólastefnu þar sem leitast er við að félags- og 

námslegum þörfum allra nemanda sé mætt og að þeir eigi hlutdeild í skólastarfinu 

(Hafdís Guðjónsdóttir 2003:65-66). Meginmarkmið skóla án aðgreiningar er að 

sérhver nemandi fái tækifæri til að þroskast í gegnum skólastarfið og nota hæfileika 

sína til þess leggja sitt að mörkum til hins almenna samfélags. Enginn aðskilnaður eða 
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stimplun á sér stað og eiga öll börn að sitja í almennum bekk (Ágústa Bárðardóttir 

o.fl., 2005:7-8).  

 Þó svo að stefnumörkun sé skýr um að skólar eigi að vera án aðgreiningar þá 

hefur ekki tekist að fylgja henni eftir. Á undanförnum árum hafa grunnskólar ekki 

fengið nægja leiðsögn eða fjármagn til þess að sinna öllum nemendum eins vel og lög 

gera ráð fyrir þó svo að viljinn sé fyrir hendi (Grétar L. Marinósson 1998:24). 
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Upplýsingaöflun um stofnun Asparinnar 

Þar sem ekki eru til margar hagnýtar upplýsingar um ástæður eða tilurð Asparinnar, 

sérdeildar við Njarðvíkurskóla fyrir nemendur með þroskahamlarnir, ákvað ég að taka 

viðtal við Gyðu Margréti Arnmundardóttur sem er ein af stofnendum deildarinnar.  

 Gyða Margrét, sem er starfandi sérkennslufulltrúi hjá Reykjanesbæ, er lærður 

sérkennari og býr yfir áratuga reynslu á sviði kennslu og ummönnunar fyrir börn með 

þroskafrávik. 

 Um eiginlegt rannsóknarviðtal er að ræða þar sem tilgangurinn er að fá 

vitneskju um upphaf stofnunar Asparinnar, en þær upplýsingar liggja ekki fyrir augum 

almennings. Viðtalið er í frásagnarformi og nokkurskonar sérfræðingsviðtal þar sem 

Gyða Margrét hefur yfir að ráða mikilli sérfræðiþekkingu á málefnum Asparinnar og 

aðdragandanum að stofnun sérdeildarinnar.  

 Spurningarnar voru ekki margar sem ég lagði fyrir Gyðu Margréti en þær voru 

opnar og því varð um opið viðtal að ræða. Viðmælandi minn hún Gyða Margrét fékk 

að segja sögu Asparinnar óáreitt og án þess að ég væri mikið að grípa inn í með 

spurningum. 

 Eftirfarandi kafli um Öspina er byggður upp á viðtölunum sem ég átti við 

Gyðu Margréti og tekin voru þann 23. febrúar og 9. mars síðastliðin. Eins var 

deildarnámskrá Asparinnar sem unnin var af Gyðu Margréti og Önnu Dóru 

Antonsdóttur fyrrverandi sérkennslufulltrúa í Reykjanesbæ notuð við gerð kaflans. 
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Tilurð Asparinnar 

Á haustmánuðum árið 2002, kom Anna Dóra Antonsdóttir, sérkennslufulltrúi í 

Reykjanesbæ að máli við Gyðu Margréti Arnmundardóttur, deildarstjóra sérdeildar í 

Njarðvíkurskóla. Anna Dóra vildi með hjálp Gyðu Margrétar finna úrræði fyrir 

nemanda einn í Reykjanesbæ sem var orðin utanveltu í skólakerfinu. Vegna 

hegðunarvandamála átti þessi nemandi í erfiðleikum með að stunda nám í almennri 

bekkjardeild í sínum heimaskóla. Ekki voru til nein úrræði fyrir þennan tiltekna 

nemanda í Reykjanesbæ sem hentuðu honum og voru því vangaveltur um hvað hægt 

væri að gera fyrir hann. 

 Hugmynd Önnu Dóru var að koma upp einhverskonar sérkennsluúrræði fyrir 

nemendur sem áttu í vandræðum með hegðun og höfðu greiningu um þroskafrávik. 

Þær Anna Dóra og Gyða Margrét höfðu vitneskju um annan nemanda sem var keyrt 

daglega úr Reykjanesbæ til Reykjavíkur, nánar tiltekið í Öskjuhlíðarskóla, til að 

stunda nám sitt. Hafði sá nemandi einnig átt við svipuð hegðunarvandamál að stríða 

og átti Reykjanesbær aðeins þann kost að senda nemandann til Reykjavíkur í skóla. 

Kostnaðurinn sem Reykjanesbær þurfti að inna af hendi við að kaupa þjónustu af öðru 

sveitarfélagi var gríðarlegur og gat árlega hlaupið á tugum milljóna króna fyrir aðeins 

þessa tvo nemendur. Það má því segja að kostnaður hafi átt sinn þátt í því að hrundið 

var af stað ferli um að koma á nýrri sérdeild í Reykjanesbæ. 

 Að sögn Gyðu Margrétar vildu einnig foreldrar þessara nemenda að börn 

þeirra stunduðu nám í sinni heimabyggð. Reykjanesbær þurfti því að koma til móts 

við óskir foreldranna og finna einhver úrræði fyrir þessa nemendur í stað þess að 

senda þá í annað byggðarlag til þess að stunda nám. 

 Gyða Margrét tók strax mjög vel í hugmynd Önnu Dóru vegna þess að hún 

vissi um fleiri nemendur sem gætu nýtt sér kennslu í slíkri sérdeild. Það má því segja 

að boltinn hafði strax farið að rúlla í allri undirbúningsvinnu fyrir stofnun 

sérdeildarinnar. Sú vinna fólst meðal annars í því að finna hentugt húsnæði undir 

starfsemina sem og móðurskóla. Einnig þurfti að semja deildarnámskrá þar sem 

hugmyndarfræði, markmið og áherslur sem sérdeildin mundi starfa eftir kæmu fram.  

Þetta samtal á milli Gyðu Margrétar og Önnu Dóru varð hvati þess að aðeins tveimur 

til þremur mánuðum síðar var Öspin, sérdeild við Njarðvíkurskóla fyrir nemendur 

með þroskahamlarnir, stofnuð í október 2002.  



 18 

Lög og reglugerðir sem notast var við stofnun Asparinnar 

Markmiðið með því að stofna nýja sérdeild í Reykjanesbæ var að foreldrar hefðu þann 

valmöguleika að senda börnin sín í sérdeild sem sniðin væri að þörfum þeirra og að 

þessir nemendur þyrftu ekki að sækja skóla í öðru byggðarlagi. Í grunnskólalögum 

kemur fram að foreldrar eigi rétt á því að ákveða hvort börn þeirra stundi nám við 

sérskóla/sérdeild eða í almennum bekkjardeildum í grunnskólum (Lög um grunnskóla 

nr. 66/1995).  

 Sérdeildin, Öspin við Njarðvíkurskóla, starfar samkvæmt grunnskólalögum nr. 

37. og 38. frá árinu 1995 og 389. gr. reglugerðar um sérkennslu frá árinu 1996. Í 37. 

gr. grunnskólalaganna kemur fram, að nemendur sem eigi erfitt með að stunda nám 

vegna sértækrar námsörðugleika eða sökum fötlunar, eigi rétt á stuðningi og 

einstaklingsbundinni kennslu sem getur farið fram í sérdeild. Ennfremur kemur fram 

38. gr. í sömu lögum að sveitarfélögum sé skylt að annast rekstur sérdeildar eða 

sérskóla fyrir þá nemendur sem geta ekki notast við þá kennslu sem boðið er upp á í 

almennum bekkjardeildum (Lög um grunnskóla nr. 66/1995).  

 Í 3. gr. sérkennslureglugerðar frá árinu 1996, kemur fram að námsmarkmið, 

kennsluaðferðir, námsaðstæður og námsefni eigi að vera breytilegt eftir 

einstaklingum. Sérkennslan sem þessum nemendum er boðið upp á getur verið 

tímabundin eða varað alla skólagöngu nemendanna (Reglugerð um sérkennslu nr. 

389/1996). 

 Í sömu reglugerð 20. gr. kemur líka fram að gera skal rökstudda kennsluáætlun 

þar sem nákvæm markmið eru skráð sem eru reglulega endurskoðuð. Einnig kemur 

fram í 20. gr. að viðkomandi sveitarfélagi sé gert að setja sérdeildinni ákveðnar 

starfsreglur sem lúta að afgreiðslu umsókna, inntöku og útskrift þeirra nemanda sem 

stunda nám í sérdeildinni (Reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996).  

 Með þessum lögum og reglugerðum var stoðum skotið undir stofnun 

sérdeildar fyrir nemendur með þroskafrávik eða ýmis önnur sértæk vandamál. 

 

Hugmyndafræðin á bak við Öspina, markmið og áherslur 

Gyða Margrét og Anna Dóra voru samstíga um að sérdeildin ætti ekki að taka við 

öllum nemendum Reykjanesbæjar sem hefðu greiningu frá Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins um fötlun. Sérdeildin var hugsuð fyrir þá nemendur sem 

heimaskólar gætu einhverra hluta vegna ekki komið til móts við. Vildu þær Gyða 
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Margrét og Anna Dóra hafa það sjónarmið að leiðarljósi að sem flestir nemendur 

myndu reyna til hins ýtrasta að vera í sínum heimaskólum og sér í lagi yngri 

nemendur. Gyða Margrét og Anna Dóra vildu einnig að þegar þeir nemendur sem 

stunduðu nám í sérdeildinni lykju grunnskólanámi sínu ættu þeir góðar minningar um 

skólagöngu sína. 

 Í upphafi skólagöngu var leitast við að námið væri þroskamiðað og mikil 

áhersla lögð á skyn- og hreyfiþroska, málþroska, vitsmunaþroska, félagsþroska og 

tilfinningaþroska. Eftir því sem nemendur eldast er mun meiri áhersla lögð á athafnir 

daglegs lífs. Mikil áhersla er lögð á að nemendur geti lesið sér til gagns og gamans, 

náð góðum tökum á skrift og reikningi og kunni að fara með peninga.  

 Að öllu jöfnu var lagt upp með að nemendur sem myndu stunda nám í 

sérdeildinni fengju góða kennslu í að geta bjargað sér sjálf í hinu daglega lífi. 

Nemendur áttu að fá kennslu í að strauja, taka til og í almennu hreinlæti svo eitthvað 

sé nefnt. Einnig var lögð rík áhersla á að nemendur lærðu að elda og fengju haldgóða 

kennslu í að bjarga sér í eldhúsinu. Hugmyndin var að nemendur myndu skiptast á að 

elda fyrir samnemendur sína. Nemandi sá sem sér um eldhúsið þann daginn átti 

jafnvel að hafa val um hvaða mat hann vildi búa til og sjá svo um eldamennskuna og 

borðhaldið. 

 Þær Gyða Margrét og Anna Dóra lögðu einnig mikla áherslu á að tengingin 

við móðurskólann væri sterk. Allir þeir nemendur sem kæmu til með að stunda nám í 

sérdeildinni áttu að eiga sinn heimabekk og umsjónarkennara í móðurskólanum. 

Markmiðið var að nemendur stunduðu nám sitt með jafnöldrum sínum í almennri 

bekkjardeild í eins mörgum fögum og kostur væri á. Lögð var rík áhersla á að 

nemendur upplifðu sig sem part af heildinni og að þeir tækju fullan þátt í hefðbundnu 

skólastarfi og félagslífi móðurskólans.  

 Einnig komu fram hugmyndir um að tengingin við móðurskólann væri 

gagnkvæm og að bekkjarsystkini nemenda í sérdeildinni fengju að koma í 

kennslustundir í Öspinni. Í gegnum tíðina hafa verið starfræktar starfsstöðvar í 

Öspinni þar sem nemendur úr móðurskólanum hafa komið til þess að spila, perla eða 

spila bingó og fá þeir því að kynnast umhverfi Asparinnar og þeirri starfsemi sem þar 

fer fram. 

 Markmiðið með því að tengja skólahald sérdeildarinnar móðurskólanum var 

að tryggja að blöndun ætti sér stað en eins og hér hefur áður komið fram þá ruddi 

blöndunarstefnan sér til rúms hér á Íslandi á áttunda áratugnum.  
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Leitin að hentugu húsnæði og móðurskóla 

Fljótlega eftir samtal þeirra Önnu Dóru og Gyðu Margrétar var farið að leita að 

hentugu húsnæði fyrir sérdeildina. Strax komu upp hugmyndir um ákveðin hús í 

Reykjanesbæ sem gætu hentað starfseminni og voru kostir og gallar þeirra allra 

skoðaðir áður en ákvörðun var tekin um staðsetningu sérdeildarinnar.  

 Fyrsta húsnæðið sem kom til greina undir starfsemina hét Ragnarsel. Í 

Ragnarseli var og er rekin dagvistun eftir skóla fyrir fötluð börn á skólaaldri á vegum 

Þroskahjálpar á Suðurnesjum. Helsti kostur Ragnarsels var að starfsemin sem þar fór 

fram er mest öll eftir hefðbundinn skólatíma og því tilvalið að halda úti skólastarfsemi 

þar fram yfir hádegi. Ragnarsel var einnig vel tækjum og tólum búið sem nýst gætu 

vel starfsemi sérdeildarinnar. Hinsvegar var staðsetning á Ragnarseli mikil ókostur 

vegna þess að húsnæðið er staðsett fjarri öðrum skólum og því ekki í göngufæri fyrir 

nemendur. Var fyrirséð að ef sérdeildin fengi húsnæði Ragnarsels til afnota þá myndi 

tengingin við móðurskólann ekki vera upp á marga fiska þar sem keyra þyrfti 

nemendum sífellt á milli móðurskólans og sérdeildarinnar. 

 Annar kosturinn var húsnæði þar sem rekin var gæsluvöllur, en það húsnæði 

var staðsett við hliðina á Heiðarskóla og er í eigu Reykjanesbæjar. Kosturinn við það 

húsnæði var staðsetningin, þar sem það var staðsett við hliðina á Heiðarskóla. Annar 

kostur var að starfsemin sem var í húsnæðinu var aðeins bundin við sumartímann og 

stóð því húsið autt á veturna. Helsti ókosturinn var að húsnæði var mjög lítið, ekki 

nema rúmir 30 fermetrar, og lítil aðstaða til þess að elda. Það hefði því þurft að kosta 

miklu til við að breyta húsnæðinu og hefði það líka verið tímafrekt og ljóst að 

sérdeildin myndi ekki flytja þangað skólaárið 2002-2003. 

 Þriðji og síðasti kosturinn var svo gæsluvöllurinn við Brekkustíg sem er 

staðsettur við Njarðvíkurskóla. Húsakostur þessi þótti álitlegur þar sem húsnæðið var 

rúmgott og ekki þyrfti að kosta til miklum peningum til þess að breyta því og gera það 

hæft til að kennsla gæti farið þar fram.  

 Á sama tíma og ákveðið var hvar sérdeildin yrði til húsa þurfti að ákveða 

hvaða skóli í Reykjanesbæ tæki að sér að reka sérdeildina og verða móðurskóli 

deildarinnar. Það voru í raun aðeins tveir skólar sem komu til greina sem móðurskóli 

fyrir sérdeildina það er að segja Njarðvíkurskóli og Heiðarskóli. Gylfi Guðmundsson 

þáverandi skólastjóri Njarðvíkurskóla lýsti yfir vilja sínum að hafa yfirumsjón með 

rekstri og starfsemi sérdeildarinnar og sú viljayfirlýsing hafði mikið að segja um 
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ákvörðunina. Ákvörðunin var síðan tekin að sérdeildin yrði til húsa í húsnæði 

gæsluvallarins við Njarðvíkurskóla sem yrði þá einnig móðurskóli sérdeildarinnar. 

 Starfsemi Asparinnar fyrstu árin 

Vel gekk að koma starfsemi sérdeildarinnar af stað og í nóvember árið 2002 eftir um 2 

- 3 mánaða undirbúning hófst síðan starfsemi deildarinnar. Gyða Margrét 

Arnmundardóttir var ráðin til þess að hafa yfirumsjón með starfsemi sérdeildarinnar. 

Sérdeildin hafði fengið nafnið Öspin og þótti það vel við hæfi þar sem tvær aðrar 

sérdeildir í Reykjanesbæ báru skyld nöfn sem kennd eru við íslensk tré. Í Holtaskóla 

er rekin sérdeild fyrir einhverfa nemendur og heitir sú deild Eikin. Hin sérdeildin 

heitir Björkin og er hún einnig staðsett við Njarðvíkurskóla og er hún ætluð 

nemendum sem eiga við slæm hegðunarvandarmál að stríða. 

 Starfsemi Asparinnar fór vel af stað og í byrjun þurfti sérdeildin að samræma 

kennslutímann við starfsemi gæsluvallarins sem var rekinn eftir hádegi þann veturinn 

í sama húsnæði. 

 Á húsnæðinu þurfti að gera smá endurbætur, koma þurfti skilrúmum fyrir til 

þess að skerma af svæði til þess að nemendur fengju meira næði. Einnig þurfti að 

endurbæta salerni.  

 Í upphafi voru fjórir nemendur í Öspinni og bættist svo fimmti nemandinn við 

um áramótin. Nemendum hefur svo fjölgað hægt og sígandi á þessum fimm árum sem 

Öspin hefur verið starfrækt. Hefur yngri nemendum einnig verið veitt innganga sem 

og nemendum sem hafa átt erfitt uppdráttar í sínum heimaskólum. Eftirfarandi tafla 

sýnir fjölgun nemenda deildarinnar á síðastliðnum fimm árum.  
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Húsnæði Asparinnar hefur verið stækkað tvisvar sinnum á síðustu þremur árum. 

 Fyrsta viðbyggingin var byggð árið 2004 og sú bygging átti að koma til móts 

við þarfir nemenda sem voru bundnir í hjólastól. Viðbyggingin samanstóð af inngangi 

þar sem nemendur gátu hengt yfirhafnir sínar og geymt skótau sitt. Einnig var byggð 

skrifstofa starfsmanna sem kennarar, þroskaþjálfarar og annað starfsfólk gat notað 

sem vinnuherbergi. Viðbygging þessi var talin nauðsynleg þar sem nemendur gengu 

beint inn um útihurð og inn í skólastofuna og oft myndaðist mikil drulla á gólfum. 

Með tilkomu viðbyggingarinnar höfðu nemendur afdrep til þess að klæða sig í 

yfirhafnir og skó og þerrað af sér. 

 Haustið 2006 var svo hafist handa við að bæta annarri viðbygginu, en sú 

bygging var hugsuð sem stór kennslustofa fyrir nemendur sem hefur fjölgað mikið 

síðustu ár. Einnig var ákveðið að starfsemi frístundaskóla fyrir fatlaða nemendur 

myndi færast í þann hluta byggingarinnar.  

 Í Öspinni hafa verið starfandi sérkennarar, kennarar, stundakennarar, 

þroskaþjálfar, leiðbeinendur og stuðningsfulltrúar.  

Breytingar á starfsemi Asparinnar í áranna rás 

Þær miklu breytingar sem hafa orðið á starfsemi Asparinnar komu í kjölfar þess að 

deildin var kynnt betur í öllum grunnskólum sem tilheyra Fræðsluskrifstofu 

Reykjanesbæjar. Allir þeir skólar sem heyra undir Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar 

hafa átt þess kost að notfæra sér úrræði Asparinnar. Eftir að Öspin hafði verið kynnt í 

þessum tilteknu skólum fóru umsóknir að berast um fleiri nemendur sem áttu í 

erfiðleikum í sínum heimaskólum. 

 Margir þeirra nemenda sem hafa fengið inni i Öspinni síðustu ár eru ekki 

nemendur með hegðunarvandamál eins og þeir nemendur sem stunduðu nám þar 

fyrstu tvö árin. Heldur eru þetta nemendur sem Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins 

hefur talið þörf á sérúrræðum vegna þess að þeir höfðu lent í einelti eða einangrast 

félagslega frá skólasystkinum sínum. Þó að umsóknum vegna nemenda sem hafa 

einangrast félagslega hafi fjölgað í gegnum árin þá er það samt sem áður stefna 

Asparinnar að nemendur séu í sínum heimaskólum eins lengi og kostur er. 

 Foreldrar tóku einnig vel í að hafa val um að láta börn sín stunda nám í 

Öspinni eða í almennum bekk. Stefna Asparinnar var ekki sú að allir fatlaðir 

nemendur Reykjanesbæjar fengju inngöngu. Enda eru í dag fjölmargir fatlaðir 
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nemendur í Reykjanesbæ sem stunda nám í almennum bekkjardeildum í sínum 

heimaskóla.  

 Í upphafi var það ætlunin að fjöldi nemenda færi ekki yfir átta, því að 

húsnæðið rúmaði ekki fleiri nemendur og starfsfólk, en einnig yrði erfitt að ná upp 

markvissri kennslu. Því var mikil pressa að bæta við einni kennslustofu sem var tekin 

í notkun áramótin 2006-2007. 

Framtíðarsýn Asparinnar 

Það sem stjórnendur og starfólk Asparinnar vilja sjá í framtíðinni er að halda áfram 

því góða starfi áfram sem hefur verið frá árinu 2002 þegar Öspin var tekin í gagnið. 

Stefnan er að innrita aðeins þá nemendur sem eiga í vandræðum í sínum skólum og 

geta einhverra hluta vegna ekki stundað nám þar. Einnig verður leitast við að innrita 

helst ekki unga nemendur, nema í undantekninga tilvikum. Í framtíðinni mun Öspin 

halda áfram að þjóna þeim nemendum sem eru með greiningu um fötlun og eru í senn 

skjólstæðingar svæðisskrifstofu Reykjaness.  

 Leitast verður enn frekar við að námið sem nemendur Asparinnar stunda sé 

hagnýtt og komi til með að nýtast þeim í daglegu lífi. Lagt verður upp með að 

nemendur hafa ánægju af námi sínu og það unnið út frá áhugasviðum sem eru síðan 

tengd öðrum námsgreinum. 

 Öspin er ung deild í stöðugri þróun og tekur mið af þörfum þeirra nemenda 

sem þar dvelja hverju sinni. Í dag er ekki annað að merkja en að hún sé komin til með 

að vera. Eftirspurnin eftir þeim úrræðum sem hún hefur upp á að bjóða er til staðar og 

starfið farsælt. Markmiðið er að nemendum líði vel í skólanum sínum, blandist í senn 

eins mikið og hægt er, fái nám við hæfi og séu teknir sem gildir nemendur í öllu 

skólastarfi. 
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Niðurstöður 

Ég held að það sé óhætt að segja að þær Gyða Margrét og Anna Dóra hafi unnið vel 

og skipulega eftir að niðurstaða var fengin að það þyrfti að stofna nýja sérdeild og 

þangað til að starfsemi sérdeildarinnar hófst. Undirbúningur og framkvæmd tók 

aðeins 2 – 3 mánuði eða frá því að ákvörðunin var tekin og þangað til að starfsemin 

hófst og tel ég það vera algjört þrekvirki að það skyldi takast á svo skömmum tíma. 

Eins og sagt hefur verið hér áður þá er það engin trygging að setja lög og reglur ef 

ekkert verður úr framkvæmd eins og gerðist á síðustu öld þegar málefni fatlaða voru 

annarsvegar. Það er því til eftirbreytni fyrir aðra að sjá hversu vel til tókst við 

undirbúning og framkvæmd stofnun Asparinnar á svo skömmum tíma. 

 Sú hugmyndafræði sem þær Gyða Margrét og Anna Dóra notuðust við þegar 

þær sömdu deildarnámskrá Asparinnar byggist á blöndunarstefnunni og skóla án 

aðgreiningar. Markmið skóla án aðgreiningar er að fatlaðir og ófatlaðir nemendur 

stundi nám saman og var það greinilega mikilvægt fyrir Gyðu Margréti og Önnu Dóru 

að svo yrði. Þær lögðu mikla áherslu á tengingu sérdeildarinnar við móðurskólann 

væri til staðar og sést það einna best þegar velja átti húsnæði undir starfsemi 

Asparinnar. Það kom ekki til greina að velja ákveðið húsnæði sem þótti hentugt undir 

starfsemina vegna þess að það var fjarri skóla. Gyða Margrét og Anna Dóru vildu að 

nemendur væru í göngufæri við skólann svo að nemendur myndu upplifa sig sem part 

af heildinni og væru virkir þátttakendur í kennslu og félagsstarfi móðurskólans.  

 Helstu veikleikar Asparinnar eru að sumir ófatlaðir og fatlaðir nemendur hafa 

fordóma gegn deildinni og að nemendur sem stunda nám sitt í sérdeildinni fá á sig 

stimpil um að þeir séu öðruvísi. Til að reyna að sporna við slíkum fordómum þá hefur 

verið reynt að kynna starfsemina fyrir öllum nemendum móðurskólans með 

gagnkvæmri tengingu. Ófatlaðir nemendur koma til þess að spila, perla eða spila 

bingó og kynnast í leiðinni þeirri starfsemi sem þar fer fram. 

 Með stofnun Asparinnar er verið að koma til móts við þarfir fatlaðra 

einstaklinga og foreldra þeirra sem vilja að börnin sín fá kennslu við hæfi í sinni 

heimabyggð. Það hlýtur að teljast kostur fyrir Reykjanesbæ að bjóða foreldrum val 

um hvort börn þeirra stundi nám í sérdeild eða inn í almennri bekkjadeild. Það 

húsnæði sem Öspin er í er hlýlegt og vinarlegt og er greinilegt að markmiðið er að 

nemendur líði vel í skólanum sínum og finni til öryggis.  
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  Frá því að Öspin var stofnuð hafa nemendur Asparinnar og foreldrar þeirra 

látið vel að þeirri starfsemi og sýnir það best að fjölgun nemenda hefur verið mikil. 

Starfsemi Asparinnar hefur gengið vel í gegnum tíðina og tel ég að Gyða Margrét og 

Anna Dóra eigi heiður skilið fyrir að koma í verk þessari hugmynd. Ekki liggur annað 

fyrir en að Öspin, sérdeild fyrir þroskahamlaða nemendur við Njarðvíkurskóla starfi 

áfram því ekkert lát er á umsóknum fatlaðra nemenda um inngöngu í deildina. 
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Umræður 

Það hefur verið mjög skemmtilegur og lærdómsríkur tími að vinna að gerð þessarar 

lokaritgerðar og fá þannig tækifæri til að skoða hvernig málefnum fatlaðra er háttað í 

grunnskólakerfinu og almennt í þjóðfélaginu. Sú hugmyndafræði sem ber hæst í 

málefnum fatlaðra í skólakerfinu er það sem kallað er skóli án aðgreiningar. Þessi 

hugmyndarfræði byggir á því að allir nemendur eiga að stunda nám í almennum bekk 

og að skólinn eigi að aðlaga sig að þessum nemendum. Sérdeildin Öspin, sem hér 

hefur verið fjallað um, fellur hinsvegar ekki alveg inn í þessa hugmyndarfræði þar 

sem nemendur stunda mikinn hluta af námi sínu inni í sérdeildinni. Hinsvegar er það 

stefna Asparinnar að nemendur blandist skólafélögum sínum og er það samkvæmt 

ríkjandi viðhorfum í dag. 

 Það er síðan álitamál að spyrja hvort með stofnun Asparinnar hafi ekki verið 

horfið aftur til þess tíma þegar fötluðum nemendum var vísað í sérskóla og í 

sérdeildir. Ég tel hinsvegar alveg ljóst að þeir sem stóðu að stofnun Asparinnar hafi 

unnið mikið og gott starf í þágu þeirra nemenda sem þar hafa stundað sitt nám. Eitt af 

meginmarkmiðum Asparinnar er að nemendum liði vel í skólanum og að þeir eigi kost 

á því að stunda nám í móðurskólanum samhliða sérdeildinni. Að sama skapi finnst 

mér líka að fatlaðir einstaklingar eigi að stunda nám í sínum heimaskóla eins lengi og 

kostur er á, helst alla skólagönguna. En ef nemendur einhverra hluta vegna eiga í 

erfiðleikum með að stunda nám í sínum heimaskóla þá er alveg sjálfsagt að skoða 

önnur úrræði eins og Öspina.  

 Mér finnst að foreldrar eigi að hafa val hvar þeir vilji að börn sín stundi nám 

og þá sérstaklega að þeir eigi rétt á að stunda nám í sínu byggðarlagi. Enda stendur 

það skýrt í lögum að sveitarfélögum ber skylda að koma til móts við fatlaða 

einstaklinga.  

 Nemendur eiga auk þess sjálfir að fá tækifæri til að tjá sig um þarfir sínar og 

væntingar. Eftir að hafa lesið um lífssögurannsóknir í bókum ritstýrðum af Rannveigu 

Traustadóttur finnst mér mikilvægt að hlusta meira á hvað fatlaðir einstaklingar hafa 

að segja. Í þessum bókum, Fötlun hugmyndir og aðferðir á nýju fræðslusviði og 

Fötlunarfræði, nýjar  íslenskar rannsóknir, eru tekin viðtöl við fatlaða einstaklinga 

sem hafa mikið til málanna að leggja. Það er því miður oft sem ófatlaðir einstaklingar 

taka völdin af fötluðum einstaklingum og ráða gjörsamlega yfir lífi þeirra. 
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 Á þeim stutta tíma sem ég hef starfað sem leiðbeinandi með fötluðum 

einstaklingum verð ég að segja að sumir kennarar hafa ekki það hugarfar sem til þarf 

svo að fatlaðir nemendur geti stundað nám inni í almennri bekkjardeild. Það sem ég 

tel að suma kennara skorti er sérþekking á málefnum fatlaðra einstaklinga. Kennarar 

eru sumir hverjir óvanir reynsluheimi fatlaðra og eru stundum ekki tilbúnir til að 

takast á við að kenna margbreytilegum hópi nemenda sem eiga að fá að vera í 

skólanum á sínum forsendum. En að sjálfsögðu er fjölmargir kennarar sem finnst 

sjálfsagt að nemendur í þeirra umsjá sitji eins mikið og kostur er inni í almennum 

bekkjartímum. Þessir kennara passa iðulegu upp á að allir nemendur taki virkan þátt í 

almennu skólastarfi og gera ráðstafanir til þess að fatlaðir nemendur blandist og séu í 

tímum á sínum eigin forsendum. En það er kannski ekki hægt að sakast við þessa 

kennara þar sem bekkjardeildir eru oft stórar með aðeins einum kennara og tími til 

undirbúnings oft af skornum skammti. Einnig er sú sérþekking og sérhæfing sem til 

þarf ekki alltaf til staðar og heyrast oft kvartanir um lítið fjármagn sem skólar hafa 

yfir að ráða. 

 En hvað er hægt að gera til þess að hugarfar kennara breytist og að fatlaðir 

einstaklingar séu ávallt velkomnir í almennar bekkjadeildir? Það eru líklega til mörg 

svör við þessari spurningu en ég tel að Kennaraháskólinn geti sinnt þessum málum 

betur í menntun kennara. Mér finnst að kennaranámið sé nánast eingöngu miðað við 

ófatlaða einstaklinga og ekki sé gert ráð fyrir hvernig kenna eigi fötluðum nemendum 

nema ef viðkomandi kennaranemi velji sér námskeið þar um sem valfög. Sem dæmi 

þá valdi ég ensku sem kjörsvið og fékk ég enga leiðsögn um hvernig ætti að nálgast 

kennslu eða kennsluefni fyrir fatlaða nemendur. Öll kennslan á enska kjörsviðinu 

miðaðist við hvernig kenna ætti ófötluðum nemendur. Eflaust eru margir aðrir þættir 

sem hafa áhrif á hugarfar kennara en verða þeir ekki tíundaðir hér. 

 Það hefur verið mikil lærdómur að lesa um sögu fatlaðra einstaklinga og allar 

þær heimildir sem ég hef lesið hafa veitt mér mikil yfirsýn og innsýn í sögu fatlaðra. 

Það hefur verið einkar fróðlegt að sjá hvernig lög og hugmyndarfæði um málefni 

fatlaðra hefur þróast á síðustu áratugum og hvernig að framkvæmdum þeirra hefur 

verið staðið. 

 Að endingu langar mig að segja að það hefur greinilega orðið uppgangur í 

málefnum fatlaðra sem og fötlunarfræðum á síðustu árum og áratugum. Það er alveg 

ljóst að mikil vitundarvakning hefur átt sér stað og viðhorf hafa breyst í garð fatlaðra 

einstaklinga í samfélaginu. Vonandi heldur samfélagið áfram að gera þessum 
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málaflokki góð skil og að það aðlagi sig enn betur að þörfum fatlaðra einstaklinga en 

ekki öfugt. Betur má ef duga skal. 

 

 

 

 

_______________________________    

Nafn         
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