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Formáli 
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed prófs í grunnskólakennarafræði við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Um er að ræða tíu eininga verkefni sem ég hef 

unnið með hléum frá maímánuði, 2009 til janúar 2010. Leiðbeinandi minn í þessu 

verki hefur verið Hafdís Guðjónsdóttir sem hefur sýnt mér mikla þolinmæði og ávallt 

verið reiðubúin að gefa góð ráð. 

 

Á vorönn árið 2009 sótti ég námskeið í Háskóla Íslands, sem heitir þroskafrávik 

barna. Á námskeiðinu héldu margir sérfræðingar í þjóðfélaginu fyrirlestra í viku 

hverri. Allir bjuggu þeir yfir mikilli reynslu og þekkingu á mismunandi 

þroskaskerðingu barna. Efni námskeiðsins fjallaði um ýmsa og ólíka fötlun þó með 

sérstakri áherslu á þroskafrávik barna, ADHD/ADD og einhverfu.  Ásamt fræðilegri 

umfjöllun um áðurnefnda fötlun var leitað faglegra lausna og ráða og sú 

meginspurning sett fram: Hvað er hægt að gera í grunnskólakennslu svo hjálpa megi 

þessum nemendum að stunda námið í bekkjarstofu og styrkja þannig félagslegan 

þroska þeirra. Álít ég að námskeið eins og þetta sé nauðsynlegt að telja til 

skyldunámskeiða í kennaradeildinni. Námskeiðið kynnir faglegar og góðar leiðir í 

kennslu og sýnir hversu  áhrifaríkt það getur verið að kenna og sameina alla nemendur 

í bekkjarkennslu á ólíku getustigi.  

 

Þróun í kennslu og námi á okkar dögum beinist í þá átt að skólar verði að 

menntastofnunum án aðgreiningar þar sem allir nemendur læra saman. 

Það kveikti áhuga hjá mér að fá að rannsaka sérhæfingu tveggja sérdeilda og hvernig 

kennarar gætu á sem bestan hátt nýtt sér þá sérhæfingu  sem þeir tileinka sér, í skóla 

án aðgreiningar. Auk þess mun ég fjalla um þetta málefni með hliðsjón af lögum og 

reglugerðum um grunnskóla og gildi þess að styrkja félagslegan þroska barna. 
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Inngangur 
 

Hlutverk grunnskóla í samstarfi við heimilin er að stuðla að víðtækum þroska allra 

nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í stöðugri þróun (Lög 

um grunnskóla nr. 2/2007). Á grunnskólastigi eiga allir nemendur rétt á því að rækja 

skyldunámið sitt í heimaskóla nema foreldrar og sérfræðingar meti að það þjóni 

barninu betur að vera í sérskóla. Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi í 

samræmi við getu sína í grunnskólum landsins og ætla stjórnvöld að kappkosta það að 

fatlaðir nemendur fái öll þau námstækifæri sem möguleg eru (Aðalnámskrá 

grunnskóla alm. hluti, 2006). Nemendur eiga rétt á að námsþörfum þeirra sé sinnt á 

viðeigandi hátt í almennum grunnskóla án aðgreiningar og án tillits til líkamlegra eða 

andlegra hæfileika (Lög um grunnskóla nr. 17/2007).  

 

Skóli án aðgreiningar er oftast skilgreindur á Íslandi sem almennur skóli sem tekur við 

öllum nemendum í sínu fræðsluhverfi og kemur til móts við námsþarfir þeirra í 

almennum bekkjum á áhrifaríkan hátt . Grunnskóli fyrir alla hefur það líka að 

markmiði að stuðla að félagslegri blöndun nemenda og undirbúningi þeirra fyrir 

þátttöku í samfélaginu á réttlátan hátt  (Arthur Morthens og Grétar L. Marinósson, 

2002). Miklar framfarir hafa orðið á réttindum fatlaðra á alþjóðlegum vettvangi og er 

Ísland aðili að mörgum alþjóðlegum sáttmálum. Þessir sáttmálar hafa það að 

markmiði að tryggja réttlæti fyrir alla í samfélaginu.  

Í Salamanca áætluninni töldu um 300 fulltrúar frá 92 þjóðríkjum að stjórnvöld væru  

sammála um að börn og ungmenni með sérþarfir eigi rétt á menntun án aðgreiningar. 

Margt hefur áunnist í réttindabaráttu fatlaðra og njóta fatlaðir einstaklingar nú 

stuðnings laga og samþykkta sem réttlæta sanngjarnar kröfur þeirra (Sameinuðu 

þjóðirnar, 1993).  

 

Reynt hefur verið að skapa  umhverfi sem tryggir fötluðum rétt til að njóta lífsins til 

jafns við aðra. Sérhæfðar stofnanir í mannréttindamálum fatlaðra hafa tekið til starfa 

víða um lönd. Yfirlýsingar þeirra hafa stuðlað að breyttu viðhorfi almennings til 

nemenda með sérþarfir og réttinda þeirra til náms. 
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Markmið þessarar rannsóknar er að skoða þá starfsemi sem fram fer í sérdeildum 

grunnskólans og varpa ljósi á þá sérhæfingu sem sérdeildir tileinka sér í kennslu og 

námsgögnum fyrir börn með mismunandi fötlun og námsörðugleika. Athyglinni er þó 

sérstaklega beint að því hversu mörg börn hafa fengið sérkennslu af einu og öðru tagi. 

Árið 2005 reyndust um 3,100 nemendur eða um 21% nemenda í Reykjavík  hafa 

fengið sérkennslu á rúmlega þriggja mánaða tímabili  (Sigurbjörg J. Helgadóttir og fl., 

2006). Gera má ráð fyrir að slíkt prósentuhlutfall sé svipað á öðrum stöðum á landinu. 

Markmiðið með rannsókninni er einnig að fjalla um og skoða sérkennslu í ljósi þeirrar 

hugmyndafræði sem liggur að baki lögum, reglugerðum, aðalnámskrá og þeim 

alþjóðlegum sáttmálum sem Ísland er aðili að.  Einnig verður fjallað um sérdeildirnar 

og almenna bekkjarkennslu og hvaða félagslegu áhrif það gæti haft fyrir nemendur 

sérdeildana að yfirfæra kennslu þeirra sem byggir á sérhæfðu námsefni inn í almenna 

bekkjarkennslu.  

 Inn í þessa rannsókn fléttast síðan fræðilegi hlutinn um börn með námsörðugleika og 

börn sem glíma við ýmsa fötlun, hömlun eða skerðingu og þurfa sérhæfðar lausnir. 

Einnig er markmiðið að skoða sérkennslu í skóla án aðgreiningar. Auk þess verður 

rannsakað hvaða kosti og möguleika einstaklingsnámskrá gefur nemendum, foreldrum 

og kennurum og spurt: Eftir hverju er farið við gerð einstaklingsnámskráa og hvernig 

námsmat hefur áhrif á markmið þeirra? 

Í þessu samhengi voru tvær sérdeildir skoðaðar og fór rannsóknin  fram með viðtölum 

og vettvangsathugunum. Hef ég kosið að gefa sérdeildunum dulnefni og mun fyrri 

sérdeildin sem ég heimsótti verða kölluð Vitatorg og seinni sérdeildin verður kölluð 

Ljósatorg. 

 

Rannsóknarspurningarnar sem ég mun leitast við að svara í þessari ritgerð eru: 

1. Í hverju felst sú sérhæfing sem sérdeildir þurfa að tileinka sér í kennslu barna 

með mismunandi fötlun og námsörðugleika? 

2. Hvernig eru verkefnin uppbyggð sem kennarar sérdeildana leggja fyrir 

nemendur sína? 

3. Hvernig er staðið að gerð einstaklingsnámskráa?   

Ritgerðin er þannig upp byggð að í öðrum kafla er fjallað um sögulega þróun í 

mannréttindum fatlaðra. Í þriðja kafla er fjallað um fræðilega umgjörð 

rannsóknarinnar; hið alþjóðlega flokkunarkerfið ICIDH sem stuðst verður við í 

umfjöllun um þroskaskerðingu barna, börn með ADHD og börn með einhverfu.  
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Þar næst verður fjallað um skóla án aðgreiningar, einstaklingsnámskrá, einstaklings 

miðað nám og kennslu og í lok fræðilegrar umgjörðar verður sagt frá ýmsum 

sjónarhornum um starfshætti sérdeilda. Í fjórða kafla verður athyglinni beint að 

rannsóknaraðferð þar sem rannsóknarspurningar verða aftur lagðar fram. Þá verður 

umfjöllun um tilgang og markmið, vettvangsathugun í sérdeildirnar á Vitatorgi og 

Ljósatorgi. Sagt verður frá viðtölum við starfsfólk deildana sem tóku þátt í 

rannsókninni og einnig verður sagt frá gagnaöflun. Fimmti og sjötti kafli fjalla um 

vettvangsrannsókn í sérdeildirnar, Vitatorg og Ljósatorg þar sem sagt er frá viðtölum 

og hvaða kennsluefni og verkefni eru notuð í sérdeildunum, ásamt lýsingu á gerð 

einstaklingsnámskráa. Í sjöunda kafla er að finna umfjöllun og umræður um mikilvægi 

félagslegra gilda í samskiptum fyrir vitsmunaþroska allra barna ásamt umræðum um 

sérhæfinguna sem sérdeildir tileinka sér í kennslu og námsgögnum barna með ólíka 

fötlun og námsörðugleika. Einnig verður rætt um einstaklingsnámskrárgerð og leitað  

svara við því hver eru mikilvæg markmið og námsmat í einstaklingsnámskrá. Í lok 

áttunda kafla verður sagt frá góðum ráðum í kennslu fyrir börn með samskipta og 

atferlisvandamál og að síðustu koma nokkur lokaorð. 
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1. Söguleg þróun í mannréttindum fatlaðra 
 

Svokallaðar lífssögurannsóknir sem gerðar voru í upphafi 20. aldar endurspegla  

fjölmarga þætti sem hafa haft áhrif á líf og aðstæður fólks með þroskaskerðingu. Í 

lífssögunum kemur fram að margir fatlaðir hafa mátt þola andlegt, líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi og einnig voru konur með þroskaskerðingu, látnar gangast undir 

ófrjósemisaðgerðir án þess að þær vissu að aðgerðin kæmi í veg fyrir barneignir 

þeirra. Skýrslur heilbrigðisráðherra um ófrjósemisaðgerðir sem gerðar voru árin 1938, 

1975 og 2002 sýna að á stefnubundinn hátt var reynt að koma í veg fyrir að konur með 

þroskaskerðingu eignuðust barn og ef það gerðist voru börnin oftast tekin af þeim 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2003). Frá því á 19. öld flokkaðist fólk með fötlun undir 

almenna löggjöf um framfærslu fátækra samkvæmt fátækralögum frá 1907.  

 

Fyrsti vísir að heimili fyrir munaðarlaus og fötluð börn var byggt árið 1930 í 

Grímsnesi og nefnt Sólheimar. Þetta heimili var reist af Sesselju Sigmundsdóttur  

(1902-1974). Þá hafði engin stefna verið mótuð í málefnum fatlaðra og þroskaheftra 

hér á landi, en árið 1935 var frumvarp um fávitahæli lagt fram og samþykkt ári seinna 

sem lög. Með tilkomu þessara laga voru fleiri fötluð börn vistuð á stofnunum. Árið 

1944 var fyrsta ríkisrekna stofnunin fyrir fávita byggð að Kleppjárnsreykjum í 

Borgarfirði en á þeim tíma voru einstaklingar sem glímdu við fötlun, skerðingu eða 

hömlun skilgreindir sem „fávitar.“ Árið 1952 tók Kópavogshæli til starfa en það var 

stærsta og fjölmennasta sólarhringsstofnun fyrir fólk með fötlun á Íslandi  (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001).  Árið 1907 voru sett lög um almenna skólaskyldu á Íslandi. Þau 

lög náðu til barna á aldrinum tíu til fjórtán ára (Lög um fræðslu barna nr. 59/1907). 

Fötluð börn voru þó ekki talin eiga erindi í skóla á þessum tíma nema heyrnarskert 

börn, en frá árinu 1872 var skylt að sjá öllum mállausum og heyrnalausum börnum á 

aldrinum tíu til fjórtán ára fyrir kennslu. Fyrsti vísir að kennslu fyrir fatlaða varð að 

veruleika árið 1956 þegar stofnaðir voru fámennir sérbekkir, sem kallaðir voru 

hjálparbekkir fyrir börn sem glímdu við námsvandamál. Voru þessir sérbekkir 

starfræktir við sex skóla í Reykjavík á árunum 1965-1975. Árið 1970 voru 

hjálparbekkir í Reykjavík orðnir 48 talsins og þótti mörgum nóg um (Sigríður 

Einarsdóttir, 2003). Fljótlega eftir það varð breyting á hugarfari um þátttöku fatlaðra 

nemenda í almennri kennslu og í kjölfar þeirra voru hjálparbekkirnir að mestu lagðir 

niður (Anna Ingeborg Pétursdóttir og fl., 2000).  
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Ný lög um fötluð börn voru samþykkt á Alþingi árið 1979 sem mörkuðu tímamót í 

málefnum fatlaðs fólks. Í lögunum koma fram ný viðhorf, um jafnrétti, eðlilegt líf og 

rétt fatlaðra til þess að taka þátt í samfélaginu til jafns við aðra samfélagsþegna 

(Brynhildur Flóvens, 2004). 

 

Grunnskólinn á sér langa sögu sem uppeldis og námsstofnun. Allt frá setningu 

grunnskólalaga árið 1974 hefur stefna yfirvalda á Íslandi verið sú að öll börn eigi rétt 

á menntun í sínum heimaskóla ef mögulegt er og ekki skuli flokka börn í bekki eftir 

getu. Hugmyndafræðin um blöndun í bekki vísar til þess að gert er ráð fyrir að fatlaðir 

og ófatlaðir nemendur séu saman í skóla. Börnum með sérþarfir er kennt í sérdeild, í 

litlum hópum að hluta til utan bekkjar eða alfarið innan bekkjar (Anna Ingeborg 

Pétursdóttir og fl., 2000). Við endurskoðun laga um grunnskóla annars vegar og 

aðalnámskrá grunnskóla hins vegar hafa þessar línur skýrst og frá árinu 1994 hefur 

Salamanca yfirlýsingin verið höfð að leiðarljósi. Hugtakið skóli án aðgreiningar 

kemur þó ekki fyrir í aðalnámskrá grunnskóla fyrr en í nýrri námskrá árið 2006 og í 

nýjum lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Segir í 17, grein: „Nemendur eiga rétt á að 

komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla, án aðgreiningar, án 

tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis“ (Lög um grunnskóla nr. 63/2008). 

2. Fræðileg umgjörð 
 

Í þessum kafla verður fjallað um þann fræðilega grunn sem þessi ritgerð byggir á. 

Byrjað verður á að fjalla um alþjóðlega flokkunarkerfið ICIDH en í umfjöllun um 

þroskaskerðingu, einhverfu og ADHD verður stuðst við þetta flokkunarkerfi.  Síðan 

verður sagt frá hugmyndafræðinni sem liggur að baki skóla án aðgreiningar og þeim 

erfiðleikum sem fylgja því að samræma hugmyndafræðina við raunveruleikann. Þá 

verður fjallað um það þróunarstarf sem hafið er í þeim tilgangi að grunnskólar færist 

nær því að uppfylla hugsjónina um skóla án aðgreiningar eins og lög og reglugerðir, 

aðalnámskrá og alþjóðlegir sáttmálar kveða á um. Inn í hina fræðilega umgjörð er 

fléttað umfjöllun um mikilvægi einstaklingsnámskráa og einstaklingsmiðaðs náms. 

Kaflinn mun síðan enda á umfjöllun um sérdeildir þar sem fjallað verður um ólík 

viðhorf og sjónarhorn í tengslum við starfsemi þeirra.  
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Árið 1980 sendi Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization) frá 

sér flokkunarkerfi um skerðingu, fötlun og hömlun og telja margir að þetta kerfi 

útskýri mjög vel þá læknisfræðilegu sýn sem hugtakið fötlun byggir á. Þetta 

flokkunarkerfi er nefnt á ensku International Classification of Impairments, Disability 

and Handicaps (ICIDH) og hefur aukið skilning fólks á fötlun. Í kerfinu er greint á 

milli þriggja lykilhugtaka: Skerðingar, fötlunar og hömlunar og eru þessi hugtök eru 

skilgreind með eftirfarandi hætti:  

 „Skerðing (impairment) er missir eða afbrigðileg sálræn, líkamleg eða 

líffræðileg bygging eða virkni.“ 

 „Fötlun (disability) er takmörkuð geta eða vanhæfni (vegna skerðingar) til að 

framkvæma athafnir á sama hátt eða innan þeirra marka sem eðlileg eru talin.“ 

 „Hömlun (handicap) vísar til erfiðleika einstaklingsins sem stafa af skerðingu 

eða fötlun og takmarka eða hindra viðkomandi einstakling að uppfylla eðlileg 

hlutverk.“  

 

„Í þessu kerfi er fötlun (takmörkun eða vanhæfni til athafna) ekki það sama og 

skerðing, hins vegar er skerðingin álitin vera meginorsök fötlunar. Fötlunin vísar til 

þeirra erfiðleika sem einstaklingurinn hefur af fötluninni eða skerðingunni. Flokkunin 

opnar einnig fyrir þá möguleika að félagslegir erfiðleikar, hömlun geti haft einhver 

áhrif (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

 

Hugtakið fötlun er notað sem yfirheiti um margvíslegar skerðingu sem hægt er að hafa 

varanleg og jákvæð áhrif á í þroska barna.  

Góður aðbúnaður, örvun og viðeigandi íhlutun í kennslu og þjálfun getur skipt 

sköpum fyrir barnið. Einhverskonar greining þarf að eiga sér stað sem leiðir til 

niðurstöðu um hvað eigi að gera. Grunur um fötlun eða alvarleg þroskafrávik geta 

komið fram við fæðingu þ.e.a.s. útlitseinkenni og viðbrögð við áreiti. Þekkt áhætta er 

m.a. áföll eða veikindi tengd meðgöngu eða fæðingu, fyrirburar, léttburar, börn mæðra 

sem eru í vímuefnaneyslu og börn sem búa við fátækt eða erfiðar félagslegar aðstæður 

af öðrum orsökum. Grunur um fötlun eða alvarlega fötlun getur vaknað hjá foreldrum 

eða ættingjum. Þegar barn er þriggja og hálfs árs gamalt er gerð formleg athugun á 

þroskastöðu þess auk þess sem heyrn og sjón er athuguð. Ef barn stendur ekki 

jafnfætis jafnöldrum sínum í leik- og grunnskóla er formleg athugun einnig 

framkvæmd. Algengasta ástæða fyrir því að frávik í þroska uppgötvast eru áhyggjur 

foreldra vegna færni og hegðunar barnsins og að það sýnir umhverfi sínu lítinn áhuga. 

Einnig ræður hér miklu hvort að barnið sýni ekki þær framfarir í þroska og færni sem 

vænta má. Algengast er að frumgreining fari fram á barnadeildum sjúkrahúsa, hjá 
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sérfræðiþjónustu leikskóla og grunnskóla, þjónustumiðstöðvum í Reykjavík, Heyrnar- 

og talmeinastöð og greiningarteymum heilbrigðisstofnana t.d. Miðstöð heilsuverndar 

barna. Ef að í ljós kemur við frumgreiningu að barnið er með alvarleg frávik í þroska 

og aðlögun er því vísað til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins til frekari 

rannsókna. Áríðandi er að börnum sé vísað í viðeigandi þjónustu þegar greining hefur 

átt sér stað því að snemmtæk íhlutun getur skipt sköpum fyrir þroskaframvindu 

barnsins (Jóna G. Ingólfsdóttir. 2009). 

 

2.1 Einhverfa 
 

Einhverfa  er samheiti einkenna sem tengjast truflun á taugaþroska einstaklings. 

Helstu einkenni einhverfu eru skerðing á þremur sviðum: tengslum/samskiptum, 

tjáskiptum/málþroska og áráttukennd hegðun. Einstaklingur með Asperger heilkenni 

er haldinn þráhyggjutilhneigingu en greind hans og málþroski teljast eðlilegur. Þeir 

sem greinast með Asperger heilkenni eiga í erfiðleikum með félagslegan skilning og 

samskipti (Jónína Sæmundsdóttir, 2009).  

 

Einhverfa er þroskaröskun sem kemur fram fyrir þriggja ára aldur og felur í sér mikla 

skerðingu í félagslegri virkni, greind, tilfinningatengslum, málbeitingu og öðrum 

boðleiðum og samskiptum við annað fólk og umhverfi (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, 2009).  Skortur á augnsambandi og frumkvæði til samskipta er ríkjandi 

hegðun og oft eiga börn sem greind hafa verið með einhverfu í erfiðleikum með svefn. 

Auk þess er greindarskerðing hjá mörgum um 75% en lítill hluti barna sýnir þó 

snilligáfu á mjög afmörkuðu sviði.   

Megineinkenni einhverfu: 

 Skortur á gagnkvæmni í samskiptum og barnið leitast ekki við að deila með 

öðrum. Barnið á erfitt með að lesa í félagslegar vísbendingar og skortir næmni 

á líðan og viðhorf annarra. 

 Skortur í málþroska þar sem barnið lærir seint eða jafnvel ekki að tala. 

Málnotkun einkennileg. Endurtekningar/bergmálstal (echolalia). Fornöfn ekki 

notuð rétt. 

 Áráttukennd hegðun þar sem barnið hefur þröngt áhugasvið og síendurtekur 

hegðun sína. Það hefur mikla þörf fyrir stöðugleika og þolir illa breytingar.   

  

Fjöldi einkenna og styrkleiki þeirra eru þó mjög oft einstaklingsbundin (Jónína 

Sæmundsdóttir, 2009). Orsakir einhverfu eru ekki fyllilega þekktar en eru taldar af 

líffræðilegum grunni ásamt því að erfðir koma þar eitthvað við sögu og þroski 
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taugakerfisins er ekki eðlilegur. Hins vegar er ekki hægt að greina einhverfu með 

lífeðlisfræðilegum prófum og er hún því greind út frá einkennum sem birtast í hegðun 

einstaklingsins og til þess eru notuð ýmis þroskapróf, viðtöl við foreldra og beinar 

athuganir á hegðun (Umsjónarfélag einhverfra. 2009).   

 

Allt þar til á seinni hluta áttunda áratugsins var einhverfa talin sjaldgæf fötlun sem 

birtist hjá þremur til fjórum einstaklingum af hverjum tíu þúsund. Einnig var hún talin 

þrisvar til fjórum sinnum algengari  hjá drengjum en stúlkum. Rannsóknir hafa hins 

vegar leitt í ljós að um alvarlegt vanmat á algengi og tíðni einhverfu er að ræða og er 

hún í dag talin vera 2-3 sinnum hærri. Ef allir sem eru með hamlandi einkenni 

einhverfu eru taldir með, fer algengi hennar yfir 60 af hverjum 10.000 einstaklingum. 

Breytingar á tíðni hafa verið mikið til umræðu, þar sem stöðugt berast fréttir af nýjum 

rannsóknum á faraldsfræði einhverfu sem sýna hækkandi tíðni (Greiningar-og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2009). Einhverfa er ekki fötlun sem blasir við fólki, en hún 

birtist í samskiptum og hegðun og hefur mikil áhrif á líf þeirra sem eru haldnir henni. 

Tvær manneskjur með einhverfu geta verið mjög ólíkar, því misjafnt er í hvaða mynd 

einkennin birtast og hve mikla skerðingu þau hafa í för með sér (Umsjónarfélag 

einhverfra, 2009).   

 

2.2  Þroskaskerðing 

Þroskaskerðing er algengasta fötlunargreining barna undir 18 ára aldri og einkennist 

hún fyrst og fremst af frávikum í vitsmunaþroska og aðlögunarfærni (Greiningar-og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2009). Algengi þroskaskerðingar er talið vera á bilinu 1-2 % á 

ári. Nálægt 40-90 börn fæðast því á Íslandi á hverju ári sem falla undir skilgreiningu á 

þroskaskerðingu og má gera ráð fyrir því að börn með fötlun vegna 

þroskaskerðingarinnar séu í flestum skólum landsins. Algengar fylgiraskanir eru 

einhverfurófsröskun, athyglisbrestur með eða án ofvirkni, hegðunarröskun, geðröskun 

og hreyfiþroskaröskun. 

 

Þroskaskerðing barna einkennist fyrst og fremst af marktækum frávikum í 

vitsmunaþroska en einnig geta verið til staðar umtalsverðir erfiðleikar í félagsþroska 

og hegðun. Geta barnsins á öllum sviðum vitsmunaþroska er eins og hjá mun yngra 
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barni (Helga Kristinsdóttir og Sólveig Norðfjörð, 2009). Þegar fjallað er um erfiðleika 

í félagslegri aðlögun er átt við að barnið eigi erfitt með að aðlagast þeim félagslegu 

kröfum sem gerðar eru til barna á sama aldri  í samskiptum og hegðun (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2009).  

Þroskaskerðing einkennist af skertum vitsmunaþroska og til þess að meta alvarleika 

greindarskerðingar hjá einstaklingi eru notuð stöðluð greindarpróf þar sem eðlileg 

greind telst vera sjötíu stig eða hærra. Útkoman úr greindarprófi hjá einstaklingi með 

þroskaskerðingu getur verið: 

1. Væg, greindarvísitala greindarskerðing 50-69 

2. Miðlungs til alvarleg greindarskerðing 35-49 

3. Alvarleg greindarskerðing 20-34 

4. Mjög alvarleg greindarskerðing undir 20 

 

Greindarpróf sýna meðal annars talsverða fylgni við almennan námsárangur 

einstaklinga eða gengi í almennum skólum. Þau nýtast því til dæmis við greiningu og 

meðferð námserfiðleika.  

Börn með þroskaskerðingu eru jafnólík innbyrðis og börn almennt því birtingarmyndir 

fötlunarinnar eru mismunandi og stýrast af aldri, kyni, stigi þroskaskerðingarinnar, 

fylgiröskunum, skapgerð og áhugasviði. Misstyrkur er algengur því að allir hafa 

styrkleika og veikleika á einhverjum sviðum. Orsakir eru margvíslegar eins og röskun 

í taugaþroska en umhverfi og erfðir hafa einnig áhrif og í flestum tilvikum finnst 

sérstök orsök einkum þegar um væga þroskaskerðingu er að ræða. Þekkt eru yfir 

fjögurhundruð heilkenni sem geta leitt til þroskaskerðingar. 

Rannsóknir í þroskasálfræði hafa sýnt að tímabilið frá fæðingu barns og þar til það 

verður sjö ára er sérstaklega mikilvægt. Á þessu árabili er þroskaframvinda hröðust og 

hæfni til náms mest og því auðveldast að hafa áhrif á þroska barnsins. Stafar það fyrst 

og fremst af því að heilastarfsemin er ekki eins sérhæfð og hún verður síðar á 

lífsleiðinni. Hugmyndafræðin um snemmtæka íhlutun byggist á því að með 

markvissum aðgerðum er hægt að hafa áhrif á þroska barns, vinna skipulega með 

barninu og foreldrum þess og öðrum fagaðilum og meta árangur á hlutlægan hátt. Sýnt 

hefur verið fram á mikinn árangur snemmtækrar íhlutunar þar sem hlutverk fagaðila er 

mikilvægt eins og leikskólastarfsfólks, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfara, talmeinafræðinga, 



 13 

þroskaþjálfara, Greiningarstöðva og heimilislækna (Helga Kristjánsdóttir og Sólveig 

Norðfjörð, 2009).  

Foreldrar geta sótt  um skólavist fyrir barnið sitt í sérskóla eða í sérdeild  almenns 

grunnskóla að undangenginni ráðgjöf og greiningu fagmanna (Aðalnámskrá 

grunnskóla alm. hluti, 2006). 

 

2.3 ADHD/ADD 
 

ADHD er alþjóðleg skammstöfun og stendur fyrir Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder eða athyglisbrestur og ofvirkni. ADHD er taugaþroskaröskun sem kemur 

yfirleitt snemma fram eða fyrir sjö ára aldur og getur haft víðtæk áhrif á daglegt líf, 

nám og félagslega aðlögun. Hegðunarerfiðleikar spretta ekki fram fullmótaðir heldur 

eiga þeir sér forsögu þegar grannt er skoðað. Samskiptavandi barnsins getur birts sem 

uppreisn gegn boðum og bönnum og ríkjandi siðum og viðhorfum samfélagsins. 

Barninu tekst með öðrum orðum ekki að hegða sér í samræmi við væntingar 

fullorðinna og þeirra skráðu og óskráðu reglna sem gilda um mannleg samskipti í 

samfélaginu.  

Vandamál tengd árásargirni liggja oft að baki hegðunarröskunnar. Barnið er annað 

hvort of árásargjarnt eða beitir aðferðum sem hæfa ekki aldri þess. Að baki árásargirni 

liggur oft sá vandi að börnin misskilja oft tilefni árekstra við aðra eða taka þeim of 

alvarlega (Margrét Ólafsdóttir, 2009). Athyglisbrestur og ofvirkni er algerlega óháð 

greind. Nýjar rannsóknir sýna að 5-10% barna og unglinga glíma við ofvirkni sem 

þýðir að tvö til þrjú börn með ADHD gætu verið í hverjum bekk að meðaltali í öllum 

aldurshópum. Auk  þess geta börn haft vægari einkenni og í hópi barna með ADHD 

eru þrír drengir á móti hverri einni stúlku.  

Nýjar rannsóknir benda þó til þess að fleiri stúlkur séu með ADHD en talið hefur 

verið en þær koma síður til greiningar (Jónína Sæmundsdóttir, 2009).  Nýjar 

bandarískar rannsóknir sýna 4,4% algengi ADHD hjá fullorðnum (ADHD samtökin, 

2009). Ætla má að á Íslandi sé svipaður fjöldi fullorðna með ADHD. Enn eitt áberandi 

hegðunareinkenni hjá börnum með ADHD er að þau geta ekki beðið eða setið á sér og 

vilja strax fá sínu framgengt. Vandamálið tengist þannig einnig hvatvísi (Margrét 

Ólafsdóttir, 2009). 
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Þrír megin flokkar einkenna ADHD eru athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi. 

Mikilvægt er að hafa í huga að einkennin geta verið mismunandi og mismikil hjá 

ólíkum einstaklingum og eru breytileg eftir aldri (ADHD samtökin, 2009).  

Kjarnaeinkennum ADHD má skipta í þrjá flokka: 

Einkenni athyglisbrests eru að einstaklingur: 

• hugar illa að smáatriðum, gerir oft fljótfærnislegar villur og á erfitt með að 

halda athygli við verkefni og leiki 

• virðist ekki fylgja fyrirmælum til enda þegar talað er beint til barnsins og lýkur 

ekki verkefnum 

• á erfitt með að skipuleggja verkefni og athafnir og forðast krefjandi 

viðfangsefni  t.d. heimanám  

• truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreiti og er gleyminn á athafnir daglegs 

lífs 

Einkenni ofvirkni eru að einstaklingar: 

• er oft og stöðugt á ferðinni eða eins og þeytispjald og talar óhóflega mikið, 

hendur og fætur eru á sífelldu iði 

• fer úr sæti í skólastofu eða við aðrar aðstæður þar sem ætlast er til kyrrsetu 

• hleypur um eða prílar óhóflega við aðstæður þar slíkt á ekki við 

• á erfitt með að vera hljóður í leik eða starfi  

Einkenni hvatvísi eru að einstaklingur: 

• á erfitt með að bíða eftir að röðin komi að honum í hópavinnu eða leik 

• grípur fram í eða ryðst inn í leik eða samræður annarra 

• grípur fram í með svari áður en spurningu er lokið 

(Landlæknisembættið, 2006). 

 

2.4  Skóli án aðgreiningar 
 

Skóli án aðgreiningar eða skóli fyrir alla er oftast skilgreindur á Íslandi sem almennur 

skóli sem tekur við öllum nemendum í sínu skólahverfi og kemur til móts við 

námsþarfir þeirra í almennum bekkjardeildum á áhrifaríkan hátt. Skóli fyrir alla hefur 

það jafnframt að markmiði að stuðla að félagslegri blöndun nemenda og undirbúningi 

þeirra fyrir þátttöku í samfélagi þar sem allir eru jafnir (Arthur Morthens og Grétar L. 

Marinósson, 2002). Skóli án aðgreiningar er skóli sem telur það vera áhrifaríkt að 

sinna náms- og félagslegum þörfum allra barna. Sveigjanleiki, hvetjandi 

námsumhverfi og fjölbreyttir kennsluhættir eru hafðir þar í öndvegi (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008). 
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Í skóla án aðgreiningar skal leitast eftir því að gera fötluðum nemendum, langveikum 

nemendum og nemendum sem glíma við námsörðugleika kleift að stunda nám við 

skólann eftir því sem tök eru á (Aðalnámskrá grunnskóla alm. hluti., 2006). Einnig 

miðast skólastarf við það að sérhver fötluð manneskja hafi rétt til að tjá óskir sínar um 

eigin menntun og eru þær óskir uppfylltar eins og hægt er. Ísland er aðili að 

alþjóðlegum sáttmálum sem hafa það að markmiði að tryggja almennt jafnræði í 

samfélaginu (Sameinuðu þjóðirnar, 1994). Í Salamancayfirlýsingunni sem Íslendingar 

eru aðilar að segir að börn og ungmenni með sérþarfir eigi rétt á menntun án 

aðgreiningar. 

 

Því má halda fram að hugmyndir um skóla fyrir alla eða skóla án aðgreiningar tengist 

mjög náið kennslufræði einstaklingsmiðaðs náms  (Ingvar Sigurgeirsson, 2003). 

Skóli án aðgreiningar tengist umræðu um jafnrétti, almenn mannréttindi og vaxandi 

kröfu samtaka fatlaðra um þátttöku í samfélaginu. Áhersla er lögð á rétt fatlaðra til 

skólagöngu í heimaskóla og að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi 

sem er í sífelldri þróun. Kennslan getur verið einstaklingsbundin eða farið fram í hópi 

innan eða utan almennra bekkjardeilda, í sérdeildum eða í sérskóla (Aðalnámskrá 

grunnskóla alm. hluti, 2006). „Viðhorf og gildi stjórnenda, kennara og starfsmanna til 

ólíkra nemenda og sérþarfir hafa afgerandi áhrif á skólastarf“ (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2008:160).  

 

Með nokkrum mikilvægum undantekningum telja stjórnendur almennra grunnskóla á 

Íslandi sig ekki reiðubúna til að sinna slíku verkefni, með hliðsjón af fagmenntun 

kennara, námsefnisgerð, húnsnæðisaðstöðu eða ráðningu starfsmanna.  

 

Opinber stefna um skilvirkan skóla án aðgreiningar nemenda er vel þekkt á Íslandi en 

samt sem áður þá gengur oft illa að brúa bilið á milli yfirlýstar skólastefnu og 

framkvæmdar sem kemur í veg fyrir  blöndun í bekkjum og menntun án aðgreiningar. 

Nýlegar rannsóknir varpa nokkru ljósi á helstu áhrifaþætti. Kennarar benda á að 

bekkir séu of fjölmennir og of margir nemendur séu með hegðunarvandamál ásamt því 

að þeir fái of litla aðstoð við kennsluna. 

 

Alls staðar er skortur á menntuðum sérkennurum til að sinna stuðningi og þjónustu 

ásamt því að sérfræðiaðstoð frá skólaskrifstofa hefur verið takmörkuð við greiningu 
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og ráðgjöf vegna námsvanda.  Fjölmargir þættir í samfélaginu eins og gæði 

heilbrigðis- og félagsþjónustu sveitarfélags og ríkis, kjarasamningar kennara og 

atvinnuþátttaka foreldra hafa einnig áhrif á það hvernig stefnan um menntun án 

aðgreiningar er framkvæmd í skólastarfinu (Arthur Morthens og Grétar L. 

Marinósson, 2002).  

Viðbrögð margra skóla eru því þau að sameinast um stofnun og rekstur sérdeilda sem 

útilokar nemendur með skilgreindan hegðunarvanda frá almennri bekkjarkennslu að 

hluta eða öllu leyti. Þetta á einkum við um nemendur sem taldir eru trufla kennslu 

(Anne Ingeborg Pétursdóttir og fl., 2000). 

 
2.5  Einstaklingsnámskrá 
 

Einstaklingsnámskrár byggjast á nákvæmum upplýsingum um þekkingu, færni, 

námsstíl, áhugasvið og þann stuðning sem er nauðsynlegur fyrir suma nemendur. 

Þessar upplýsingar verða kennarar að fá frá niðurstöðum greininga sérfræðinga, 

skýrslum, frá foreldrum, nemendum og fyrri kennurum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). 

Rannsóknir sýna að ef við ætlum að bjóða börnum með sérhæfðar þarfir upp á nám 

sem er lagað að hverjum og einum einstaklingi, þá þarf að gera ráð fyrir 

einstaklingsmun og útbúa einstaklingsnámskrár fyrir börn með sérhæfðar þarfir. 

Einstaklingsnámskrá getur verið áhrifaríkt hjálpartæki fyrir kennarann og eykur gæði 

kennslunnar. 

Mikilvægt er að gerð sé einstaklingsáætlun og vinnuáætlun fyrir barnið þar með 

ákveðnum gildistíma og skýrum og raunhæfum markmiðum. Ákveða þarf hvernig 

þessum markmiðum er náð, hverjir koma að máli við barnið,til hvers og hvenær. Að 

lokum þarf að endurmeta áætlanir að ákveðnum tíma liðnum (Jakob Bragi Hannesson, 

2000). 

 

Mikilvægt er að skýra hlutverk, markmið og leiðir, skapa aðhald, veita öryggi, hvetja 

til samvinnu og örva upplýsingaflæði milli fagfólks og foreldra. Nauðsynlegt er að 

fylgjast markvisst með mælanlegum árangri barnsins og safna upplýsingunum saman 

til að meta framfarir þess. Slíkt mat þarf að vera auðvelt í framkvæmd, ekki 

ofkrefjandi eða tímafrekt. Mikilvægt er að kjarnateymi fari yfir einstaklingsáætlanir á 

teymisfundum og noti mælingar á árangri. Nauðsynlegt er að fylgjast með að barnið 

hafi náð fyrirmælum, laga námsefnið að getu þess og skipta athöfnum og verkefnum 
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niður í einfaldari einingar. Þá þarf að veita hæfilegan stuðningur því að barnið þarf að 

öðlast sjálfstæði. Einnig er endurtekning  mikilvæg til að auðvelda barninu að 

meðtaka það sem á að gera. 

Staðsetning barns í skólastofu getur skipt máli og sjónrænar vísbendingar henta oft vel 

eins og myndrænt dagsskipulag. Gagnkvæm tengsl heimils og skóla þurfa að byggjast 

á góðu samstarfi og faglegum upplýsingum (Jakob Bragi Hannesson, 2000). 

  

Mikið er lagt upp úr samstarfi milli foreldra, bekkjarkennara, sérkennara og 

þroskaþjálfa  þegar frumdrög af einstaklingsnámskrá eru samin. Nauðsynlegt er að 

foreldrar séu hafðir með í ráðum þegar margar góðar hugmyndir eru þá kynntar sem 

hentað gætu barninu. Að lokum er haldinn  fundur með foreldrum þar sem 

einstaklingsnámsskráin er nákvæmlega útskýrð, þar sem  tekið hefur verið fullt tillit til 

óska foreldranna. Einstaklingsnámskrá barnsins telst ekki vera fullgild nema að 

foreldrar eða forráðamenn gefi samþykki sitt með undirskrift (Jakob Bragi Hannesson, 

2000). 

 

2.6 Einstaklingsmiðað nám og kennsla 
 

Fræðsluyfirvöld í Reykjavík hafa síðan árið 2000 lagt áherslu á þróun náms- og 

kennsluhátta frá bekkjarmiðaðri kennslu til einstaklingsmiðaðs náms og samvinnu í 

grunnskólum borgarinnar (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). Skilningur á hugtakinu 

einstaklingsmiðað nám getur verið fjölbreyttur og eru mörg orð notuð yfir það eins og  

sveigjanlegir kennsluhættir, námsaðlögun, samkennsla, gagnvirk kennsla, þemanám 

og leitaraðferðir,  svo að eitthvað sé nefnt (Arthur Morthens, 2004). 

 

Skipulag einstaklingsmiðaðs náms sem tekur mið af stöðu hvers og eins nemanda en 

ekki hóps eða heils bekkjar í grunnskóla. Nemendur eru ekki að læra það sama á sama 

tíma heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni og verkefni einir sér eða í 

hópum.  

Mikilvægast er að fyrirkomulag náms og kennslu taki mið af stöðu sérhvers nemanda í 

námi  enda vísar einstaklingsmiðað nám til hugmyndafræði um skólastarf sem miðast 

við þarfir hvers og felur í sér opnun og sveigjanleika á öllum sviðum (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2007). Hugmyndin að baki þessari námsaðferð byggir á kenningum um 

einstaklingsmun, ólíkan námsstíl einstaklinga og fjölgreind (Ingvar Sigurgeirsson, 
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2005). Veigamikill  þáttur í skipulagi námsins er gerð einstaklingsáætlana fyrir alla 

nemendur en með slíkum áætlunum geta nemendur sett sér einstaklingsmiðuð 

markmið sem vísar þeim leiðina í samvinnu við kennara sína og foreldra. 

Einstaklingsáætlanir eru jafnframt verkfæri fyrir kennara til að skilgreina stöðu allra 

nemenda, auk þess að vera öflugt verkfæri til að auka ábyrgð nemenda á sínu eigin 

námi. 

 

Sveigjanleiki í skipulagi og starfshættir eru samtvinnaðir áherslu skólans í 

einstaklingsmiðaðri kennslu, hvernig nemendum er skipað í hópa og hvernig tíminn er 

nýttur. Áríðandi þáttur í þróuninni til einstaklingsmiðaðs náms er að kennarar vinni 

saman í teymum með sameiginlega ábyrgð á nemendahópum. Þannig nýtist betur 

sérþekking þeirra sem vinna saman í teymishópnum og tækifæri skapast til miðlunar 

þekkingar og reynslu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007).  

 

2.7 Ýmis sjónarhorn um sérdeildir 
 

Hugmyndafræðin að baki „sérkennslu“  er sérstaklega sniðin fyrir nemendur sem hafa 

mikla þörf fyrir sérúrræði í kennslu sem ekki er hægt að uppfylla í almennri kennslu 

nema með sérstökum stuðningi og breytingum á námsmarkmiðum, námsefni og 

kennsluaðferðum (Anna Ingeborg Pétursdóttir og fl., 2000). Gerðar hafa verið 

rannsóknir á skólastarfi sem sýna að veruleikinn er ekki alltaf í samræmi við 

hugmyndafræðina. Fram kemur hjá norska fræðimanninum Østrem, að næstum 60% 

fatlaðra barna sem voru skráð í almennan bekk fengu minna en fimm tíma kennslu í 

bekknum sem þau tilheyrðu. Einnig hafa rannsóknir sýnt að í sumum tilfellum var 

aðeins um að ræða tilfærslu barna í almennan bekk án þess að þau tækju í raun og 

veru þátt í því sem þar fór fram (Sigríður Einarsdóttir, 2003).  

 

Kennsla og kennsluhættir í sérdeildum íslenskra grunnskóla standa í dag á ákveðnum 

tímamótum þar sem afar ólík sjónarhorn takast á. Annars vegar ber skólastjórnendum  

að vinna í anda skóla án aðgreiningar en hins vegar er sú krafa gerð að kennslan fari 

fram í mjög getublönduðum nemendahópum. Þar sem nemendur með ýmis konar 

þroska og geðraskanir, fötlun, þroskafrávik og hegðunarvandkvæði stundi nám í 

almennum bekkjum (Arthur Morthens, 2004). Breytingar á grunnskólalögum kveða á 
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um það að allir nemendur eigi rétt á einstaklingsmiðuðu námi út frá þroska sínum 

(Lög um grunnskóla nr. 17/2007).  Einnig er þar að finna auknar kröfur foreldra um 

kennslu í heimaskóla fyrir fötluð börn ásamt kröfu um breytta og sveigjanlega 

kennsluhætti sem eru sniðnir að þörfum og getu nemenda eins og einstaklingsmiðað 

nám telst vera (Aðalnámskrá grunnskóla alm. hluti, 2006). Margir hafa velt fyrir sér af 

hverju það gangi svona illa að samræma veruleikann og hugmyndafræðina. Í því 

sambandi hafa verið settar fram hugmyndir um að nám og kennsla einkennist af 

mótsögnum, þar sem mismunandi þarfir stangast á (Sigríður Einarsdóttir, 2003).  

 

Þrátt fyrir stefnu stjórnvalda um skóla án aðgreiningar þá sýna tölur að allt að 21% 

nemenda fái sérkennslu af einu eða öðru tagi á hverju skólaári (Sigurbjörg J. 

Helgadóttir og fl., 2006).  

Sérkennsla er kostnaðarsöm í rekstri Reykjavíkurborgar og fær málaflokkur um skóla 

og velferðarmál úthlutað 1,6 milljarða króna á ári og af því fara 657 milljónir til 

reksturs sérskóla (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2008). Fræðsluyfirvöld í Reykjavík 

telja afar mikilvægt að styrkja innviði hvers skóla svo að hann verði fær um að sinna 

kennslu allra barna á skólaaldri. Fræðsluyfirvöld stefna að því að hver kennari öðlist 

faglega reynslu og þekkingu til að sinna öllum nemendum með stuðningi frá 

ráðgjafarteymi, sérkennurum og öðrum sérfræðingum. Einnig eiga ráðstafanir 

fræðsluyfirvalda að leggja áherslu á sveigjanlega kennsluhætti,  samkennslu kennara, 

stofnun sérkennsluvera við alla grunnskóla, ráðningu umsjónarmanna með sérkennslu 

í hverjum skóla og að setja á fót ráðgjafarteymi fyrir kennara hvers skóla.  

Í þeim tilgangi ákvað Fræðsluráð Reykjavíkur að grípa til eftirfarandi ráðstafana: 

 Breyta úthlutun fjármagns til sérkennslu og veita auknu fjármagni til fatlaðra 

nemenda og nemenda með miklar sérkennsluþarfir.  

 Gera samning milli foreldra, skóla og fræðslumiðstöðvar um þjónustu við 

fatlaða nemendur og nemendur með miklar sérkennsluþarfir sem skólar fá 

sérstaka fjárúthlutun fyrir.   

 Leggja áherslu á sveigjanlega kennsluhætti, m.a. samkennslu kennara.  

 Stofna sérkennsluver við alla grunnskóla.  

 Ráða umsjónarmann með sérkennslu í hverjum skóla.  

 Setja á fót ráðgjafarteymi fyrir kennara hvers skóla vegna nemenda með náms-

og samskiptavanda.  

 Gefa nemendum í atferlis – og samskiptavanda kost á atferlisþjálfun.  

 Koma á símenntunarnámskeiðum fyrir kennara í sveigjanlegum 

kennsluháttum, atferlisgreiningu og gerð einstaklingsnámskrár.   
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Einnig er talin þörf fyrir fjölbreyttara námsefni, sem þróa má meðal annars með 

tölvutækni, og nánara innbyrðis samstarfi á milli kennara og á milli kennara og 

foreldra. Hið síðarnefnda má líta á sem lykilatriði í því að ráða bót á 

hegðunarerfiðleikum nemenda. (Arthur Morthens og Grétar L. Marinósson, 2002).   

Stefna Fræðsluráðs Reykjavíkur um val á nemendum í sérdeildir tekur mið af því að 

greina betur á milli nemenda með námsvanda og nemenda með félags- og 

hegðunarvanda. Í könnun Fræðsluráðs Reykjavíkur á atferlisþjálfun kemur fram að í 

rúmlega 79% skólum í Reykjavík er nemendum með atferlisvanda boðið upp á 

atferlisþjálfun í skólanum og í 85% skólanna hafði kennari sótt námskeið í 

atferlisþjálfun. Mikil breyting hefur þarna átt sér stað því að nú hafa kennarar aðgang 

að ráðgjöf innan skólans vegna atferlisvanda nemenda og athyglisvert er að sjá þessa 

jákvæðu þróun sem ekki var til fyrir fimm árum. Hér er um nýjar áherslur að ræða í 

grunnskólum Reykjavíkur sem án efa eiga eftir að styrkjast á næstu árum (Sigurbjörg 

J. Helgadóttir og fl., 2006). 

Sú athyglisverða staðreynd um skóla án aðgreiningar að sérkennsla standi á 

krossgötum byggir á því að stjórnvöld gleymdu því grundvallaratriði að undirbúa 

kennara faglega til beita aðferðum sérkennslunnar. Mikilvægt er því að bæta 

sérkennslunámi inn í grunnnám kennaranema svo að þeir geti tekist á við þær breyttu 

kröfur sem gerðar eru til þeirra. Í Svíþjóð hefur sú leið verið valin að bæta 

sérkennslufræðum inn í grunnskólanám kennaranema.  

Ljóst er að nýrri sérkennslustefnu verður ekki komið á í einni svipan. Hér er um 

margra ára þróunarverkefni að ræða sem gerir þær kröfur til kennara, starfsfólks og 

stjórnenda skóla að þeir endurmeti störf sín og lagi þau að breyttri skólastefnu (Arthur 

Morthens. 2004). 

3. Rannsóknaraðferð 
 

Í þessari ritgerð er leitast við að svara þremur rannsóknarspurningum: 

 

1. Í hverju felst sú sérhæfing sem sérdeildir þurfa að tileinka sér í kennslu barna 

með mismunandi fötlun og námsörðugleika? 

2. Hvernig eru verkefnin uppbyggð sem kennarar sérdeildana leggja fyrir 

nemendur sína? 

3. Hvernig er staðið að gerð einstaklingsnámskráa?   
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Til þess að svara þessum rannsóknarspurningunum var ákveðið að nota eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Í eigindlegum athugunum er nauðsynlegt að rannsakandinn fari á 

vettvang og dvelji þar nokkurn tíma við athugun á því sem hann hyggst rannsaka. 

Mikilvægt er að rannsóknin sé gerð við eðlilegar aðstæður. Með því að fylgjast með 

skólastarfi við slíkar kringumstæður leitast rannsakandinn við að öðlast ríkan skilning 

á því fyrirbæri sem hann er að rannsaka (McMillan, 2004).  

  

Í rannsókn minni sem hófst í maímánuði árið 2009 fékk ég leyfi til heimsóknar hjá 

deildastjórum Vitatorgs og Ljósatorgs vegna þess að mig langaði að kynna mér þá 

sérhæfingu sem sérdeildir tileinka sér í kennslu og kennslugögnum. Ásamt því mun ég 

segja frá hvernig einstaklingsnámskrá er uppbyggð. 

 

3.1 Vettvangsathugun 
 

Sú  rannsókn sem hér er greint frá fólst í að skoða með aðferðum vettvangsathugana 

þá sérhæfingu sem sérdeildir  tileinka sér í kennslu, þau kennslugögn sem stuðst er  

við og gerð einstaklingsnámskráa. Leitast verður við að vettvangslýsingar  séu 

hlutlægar og feli ekki í sér gildismat. Hér er einkum átt við lýsingar á kennslu, á 

verkefnum, á einstaklingsnámskrám og starfsfólki sérdeildanna tveggja, hvað það 

sagði og hvað það gerði. Einnig verða lýsingar skráðar eins nákvæmlega og kostur er, 

orðréttar setningar eða tilsvör sem tekin voru upp. Ein af  lykilaðferðum eigindlegra 

rannsókna er athugun á vettvangi þar sem rannsakandinn upplifir í eigin persónu það 

sem fram fer, fremur en að treysta á frásagnir annarra. Rannsakandinn stendur alveg 

utan við þær aðstæður sem hann er að rannsaka og leitast við að lýsa á hlutlægan hátt 

(e. complete observer) (McMillan, 2004).  

 

Eigindlegar rannsóknir henta vel til að skoða skólastarf því þá eru nám og kennsla 

miðpunktur þess sem rannsaka á. Einnig telja margir fræðimenn að skólastarf sé í eðli 

sínu svo flókið og fjölbreytt að tölulegar upplýsingar einar og sér gefi afar takmarkaða 

mynd af því sem fram fer (Hitchcock og Hughes, 1995).  

 

Vettvangsathuganirnar fóru þannig fram að rannsakandinn fylgdist með kennslu í 

sérdeildunum á Vitatorgi og Ljósatorgi. Ásamt því fékk rannsakandinn að skoða 
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sérhæfð verkefni og gerð og uppbygging einstaklingsnámskráa var útskýrð fyrir 

honum. 

3.2 Viðtöl 
 

Viðtölin fóru fram á sérdeildunum Vitatorgi og Ljósatorgi í maímánuði 2009. 

Rannsakandinn var búinn að undirbúa lykilspurningar til þess að kanna þá sérhæfingu 

sem sérdeildirnar tileinka sér í kennslu barna með mismunandi fötlun og 

námsörðugleika. Einnig var það ætlun rannsakandans að komast að því hvernig 

verkefnin sem deildastjórar, kennarar og þroskaþjálfar lögðu fyrir nemendur sína voru 

samin og uppbyggð ásamt því að skoða hvernig staðið væri að gerð 

einstaklingsnámskráa. Markmið viðtalanna var að varpa ljósi á þá sérhæfingu sem 

sérdeildirnar nota til að kenna fötluðum nemendum sérdeildanna. 

 

Með því að afla gagna með viðtölum gefst ráðrúm til að leita nánari skýringa á því 

sem rannsakandinn upplifði á vettvangi og í ljósi þess bera saman áherslur í starfi 

sérdeildanna og þá hugmyndafræði sem liggur að baki lögum, reglugerðum og 

aðalnámskrá grunnskólana. 

 

Í rannsókninni sem hér verður fjallað um var notast við hálfskipulögð viðtöl þar sem 

lykilspurningar voru hafðar að leiðarljósi til að leiða samtölin áfram. 

3.3 Þátttakendur 
 

Þátttakendur í rannsókninni samanstóð af starfsfólki á tveimum sérdeildum sem 

nefndar eru Vitatorg og Ljósatorg. Allir þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni 

verða nefndir með starfsheiti sínu í umfjöllun um vettvangsrannsóknina. 

 

Á Vitatorgi er deildarstjóri sem er í 40% starfi, tveir kennarar starfa einnig á deildinni 

og er annar þeirra í 100% starfi en hinn er í 80% starfi. Fjórir þroskaþjálfar eru í 100% 

starfi við deildina og einn iðjuþjálfari í 80% starfi við deildina. Talmeinafræðingur 

kemur þrjá daga í mánuði og skilgreinir vanda þeirra nemenda sem þurfa á því að 

halda. Við sérdeildina eru sjö stuðningsfulltrúar í 75% starfi og sjá þeir alfarið um að 

fara inn í bekkina til að veita auka stuðning. 
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Á Ljósatorgi er deildarstjóri í 100% starfi, fjórir þroskaþjálfarar og eru þrír þeirra í 

100% starfi en einn í 80% starfi. Einn sérkennari er í 100% starfi og einn 

íþróttakennari í 60% starfi. Að auki starfar á Ljósatorgi einn félagsliði í 100% starfi. 

 

3.4 Gagnaöflun 
 

Í þessari rannsókn var gagna aflað með margvíslegum hætti vettvangsathugunum, 

viðtölum sem voru tekin upp á diktafón, greiningum á sérhæfðum kennslugögnum 

ásamt minnisatriðum sem rannsakandinn hafði punktað hjá sér í vettvangsathugun 

sinni. 

4. Niðurstöður 
 

Í þessum kafla verður leitast við að setja fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

Byrjað verður á frásögnum deildarstjóra Vitatorgs og Ljósatorgs um starfsemi og 

hlutverki sérdeildanna.  

Helstu atriði verða dregin fram um sérhæfingu sérdeildanna í kennslu og 

námsgögnum. Ásamt því verður fjallað um niðurstöður um gerð einstaklingsnámskrár 

og á hvaða hátt einstaklingsnámskráin gagnast kennurum í markvissu og faglegu starfi 

þeirra með nemendum sérdeildarinnar. Einnig verða settar fram niðurstöður um það á 

hvaða hátt einstaklingsnámskráin getur gagnast nemendum og foreldrum.  

 

4.1 Frásögn deildarstjóra um starfsemi og hlutverk Vitatorgs 
 
Deildastjóri Vitatorgs sagði frá starfsemi og hlutverki sérdeildarinnar og fullyrti að 

algengt væri að óhefðbundnar kennsluaðferðir væru notaðar við kennslu nemenda í 

sérdeildinni. Nauðsynlegt þætti því að samþætta allt nám við athafnir daglegs lífs og 

tengja það áhuga og getu hvers og eins. Foreldrar  barna sem eru með námserfiðleika 

hafa þann valkost að sækja um sérdeild eða almennan bekk í sínum heimaskóla. 

Sérdeildin veitir ráðgjöf til kennara og foreldra og vinnur í samstarfi við 

skólasálfræðing, talmeinafræðing, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa, og svæðisskrifstofu. Núna 

eru tuttugu og fjórir nemendur skráðir í deildina. Nokkrir eru alfarið í sérdeildinni en 

flestir nemendur sem þurfa stuðning og aukahjálp í einhverjum námsgreinum koma 
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þangað í tvær til þrjá kennslustundir á hverjum degi. Flestir nemenda sem þurfa  

aukastuðning þarfnast hans vegna erfiðleika í lestri og stærðfræði.  

 

Hlutverk Vitatorgs er að veita nemendum með margvíslegar fötlun og þroskafrávik 

sérhæfð úrræði og einstaklingsmiðað nám. Mikil áhersla er lögð á að nemendur 

sérdeildarinnar tilheyri sínum bekk og taki þátt í námi, leik og starfi með jafnöldrum 

sínum. Nemendur Vitatorgs eru með sínum bekk í íþróttum ásamt því að vera til 

skiptis í myndmennt, textílmennt, heimilisfræði eða trésmíði í ákveðinn tíma.  

Daglegur skólatími nemenda miðast við gildandi viðmiðunarstundaskrá en að auki er 

boðið upp á dagvist til klukkan 16.00 fyrir þá sem óska þess. 

 

Vitatorg er lífsleikniskóli og hefur kennslu í lífsleikni að leiðarljósi. Þar er unnið með 

jákvæða sjálfsmynd, sjálfsvirðingu, sjálfsaga, samskiptafærni, umburðarlyndi, 

skipulögð vinnubrögð, víðsýni, þekkingu og færni til að nýta þekkinguna. Unnið er 

með eina dygð á haustönn og eina á vorönn í lífsleiknikennslu Vitatorgs. 

 

4.2 Sérhæfð námsverkefni í sérdeild Vitatorgs 
 

Starfsmenn Vitatorgs voru mjög áhugasamir að sýna mér og segja frá alls kyns 

verkefnum sem þeir búa til eða eru aðkeypt. 

Má þar nefna verkefni í að para saman mynstur og áferð og voru þessi verkefni gerð 

úr trékubbum sem límdir höfðu verið á  bylgjupappír og grófa efnisbúta.   

Í einni kennslustofu Vitatorgs er veggur í kennslustofunni þakinn með fjölbreytilegum  

pörunarverkefnum og stærðfræðiverkefnum í mismunandi pokum. Deildarstjórinn 

tjáði mér að nemendum þætti meira spennandi þegar verkefnin væru í pokunum og þá 

gætu þeir sjálfir týnt þau upp úr pokunum. Mikið væri lagt upp úr því í sérdeildinni að 

blanda leik saman við verkefnin sem skilaði sér í því að nemendur væru áhugasamari.  

Pokarnir innihalda líka mismunandi lestrarbækur og geta nemendur valið sér bók og 

fer þá eftir getustig hvers og eins, úr hvaða poka þau velja sér lestrarefni.  

 

Ýmis verkefni í stærðfræði eru ætluð til að þjálfa nemendur verklega í því að vinna 

með tölur frá einum og upp í tíu. Einn kennarinn talaði um að áhrifaríkt væri að 

nemendur telji með því að snerta hlutina. Meiri líkur eru til þess að nemendur fái rétta 

útkomu þegar þeir telja upphátt og snerta um leið hlutinn sem talinn er. Á þeim aldri 
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sem börn byrja að fást við tölur er þroski og skilningur þeirra mjög hlutbundinn og 

fékk ég að sjá ýmsa hluti sem notaðir eru til að æfa talnaskilning nemenda eins og 

tréspýtu með tíu hönkum. Hann er notaður þannig að nemandi setur hringi á hankana 

sem hann ætlar að telja. Að því búnu spyr kennarinn hversu margir hringirnir eru. 

 

Þegar nemandinn áttar sig á því að síðasti tölustafurinn táknar heild merkir það byrjun 

á talnaskilning hjá honum. Því það að geta talið rétt og séð samsetta hluti sem heild er 

mikilvæg undirstaða talnaskilnings og þá er hægt að byggja ofan á þá reynslu og 

þekkingu nemandans. 

 

Einnig er unnið með fínhreyfingar og talnaskilning og er þá nemandinn látinn hafa  

bók með tölustöfum frá einum upp í fimm eða tíu þar sem hann á að setja rétta mynd 

við rétta tölu.  

 

Pinnabretti er verkefni þar sem nemendur æfa sig í tölustöfum en þetta spil er notað 

þar sem tveir geta spilað saman. Pinnabrettið gengur út á það að nemendur kasta 

tening og setja svo jafnmarga pinna í brettið og koma upp á teninginum.  

  

Margvísleg spil eru notuð til að auka talnaskilning nemenda. Handspil sem gengur út á 

það að finna summuna tíu. Borðspil, slönguspil, teningaspil og perlur sem eru þræddar 

upp á band og taldar. 

  

Aðferðir sem tengjast daglegu lífi eru notaðar til að nemendur glöggvi sig betur á 

talningu. Má þar nefna að telja þá sem eru mættir í skólann, að skrifa mánaðardaginn 

upp á töflu eða telja hversu margir í bekknum eiga afmæli í sama mánuði. Að telja 

skóladagana, vikurnar, mánuðina, telja í tugum og einingum, telja í pörum, giska á 

fjölda , telja áfram og aftur á bak og nota hvert tækifæri sem gefst til að æfa nemendur 

í talningu. 

 

Einn kennarinn við deildina sýndi mér nýtt hjálparefni sem deildin var búin að eignast 

og kallast það Numicon Kit 1 og er ætlað til að auka skilning nemenda í stærðfræði. 

Lýsa má þessu kennsluefni sem margskonar plötum með mismunandi götum sem hafa 

mismunandi lögun og geta myndað rétt horn, þríhyrning, ferhyrning, hring og margt 

fleira. Það er meðal annars notað til að nemendur læri hvað er á bak við töluna og 
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þekki tölur af teningum á sjónrænan hátt. Með slíku kennsluefni er hægt að æfa 

formskynjun nemenda.  

 

Rökkubbar nýtast á margan hátt og geta verið snertikubbar fyrir nemanda sem er 

blindur til að læra um mismunandi form og þeir geta einnig verið fyrirmyndir fyrir 

teikningar á ýmsum formgerðum.   

Skynjunarhlutir eru verkefni fyrir blinda nemendur þar sem verið er að þjálfa skynjun 

í fingurgómum til undirbúnings fyrir lestrarnám með blindraletri. Notaðir eru kubbar 

sem eru í laginu eins og þríhyrningar, hringlaga kubbar, ílangir kubbar, ferkantaðir 

kubbar, litlir kallar sem notaðir eru í Lúdó spili og fleira.  Þessu er síðan blandað 

saman og sett á stóran bakka og nemandinn á að setja saman eins hluti í dósir í 

kringum bakkann. Kennarar við deildina hafa búið til dósirnar sem notaðar eru í 

verkefninu og eru þær utan af Dimon ostinum sem starfsmenn sérdeildarinnar hafa 

litað og gert þannig úr garði að engum mundi detta í hug hver uppruni dósanna væri. 

Mörg önnur verkefni sem ég skoðaði voru heimatilbúin á deildinni þar sem 

ótrúlegustu hlutir voru endurnýttir og gerðir úr þeim kennslugagn. Mikið var til af 

samstæðuspilum sem starfsfólkið við deildina hafði búið til með myndum af ýmsum 

dýrum, húsdýrum, fiskum, skordýrum, ávöxtum, grænmeti og matvörum til að æfa 

nemendur að þekkja með nöfnum ýmsa hluti í þeirra nánasta umhverfi 

. 

Öll verkefni sem kennarar hafa búið til eru plöstuð þannig að mjög aðgengilegt er að 

vinna með þau og ending þeirra verður betri. 

 

Starfsfólkið hefur búið til ýmsa leiki sem miðast við það að læra að þekkja bókstafina. 

Einn leikur snýst um það að setja ýmsa hluti ofan í saumaða poka þar sem fyrsti 

stafurinn í orðinu er saumaður á pokann. Hér má til dæmis nefna epli sem er sett ofan í 

poka sem er merktur með bókstafnum E.  

Ýmis verkefni í íslenskukennslu fékk ég að sjá eins og það að nemandinn velur sér  

upphafsetningu sem hann spinnur síðan sögu út frá. Einnig vakti athygli mína 

spilastokkur með myndum af mismunandi atburðarásum sem hefur þann tilgang að 

þjálfa setningar og hugtök eins og fyrst og síðast, frásögn, framburð og frumkvæði til 

að tjá sig.   

Einnig fékk ég að sjá myndir með mismunandi atburðarrásum sem notaðar eru til að 

æfa nemendur í því að sjá og skilja hvaða myndir eiga saman. Í leiðinni eru nemendur 
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æfðir í því að segja frá því sem er að gerast á hverri mynd og hver atburðarrásin er 

þegar búið er að raða myndunum í rétta röð.  Hægt er að kveikja margvíslegar 

umræður út frá myndunum til dæmis með því að setja börnin í spor þess sem er á 

myndinni og láta þau velta því fyrir sér hvað þau myndu gera í hans sporum. 

 

Öll kennslugögn á deildinni eru vel og skipulega flokkuð og aðgreind í hillum með 

það í huga að fljótlegt og aðgengilegt sé að sækja sér það efni sem vinna á með hverju 

sinni. 

 

Tölvutæknin er mikið notuð í sérdeildinni og búa kennarar til ýmiss verkefni fyrir 

nemendur með aðstoð hennar. Hér má nefna verkefni sem eru gerð í power point 

forritinu en einnig nota kennarar talsetningu í verkefnum sem leiðbeinir nemendum 

eða segir þeim hvort svar sé rétt eða rangt. Þessi gögn eru líka notuð fyrir heimavinnu. 

Í lífsleikni eru búin til ýmis ferlisverkefni með margvíslegum spurningum sem felst í 

því að þegar nemandinn flettir áfram birtast spurningar eins og Hver er hér? Hvað 

heitir þú? Hvað ertu gömul? Hvar áttu heima? Einnig má nefna verkefni um rím en 

rímverkefni eru ein af mörgum leiðum til að styrkja hljóðkerfisvitund nemenda sem er 

góður undirbúningur fyrir lestrarnám. Þá má nefna verkefni í tölvu með myndum sem 

innihalda ýmsa fróðleiksmola um dýr sem eru ekki á Íslandi eins og fíla, ljón 

krókódíla, gíraffa og apar. 

Dagasögur eru líka ein gerð verkefna þar sem lærð er markviss málörvun með aðstoð 

dagagestanna sem koma í heimsókn (Kristín Björk Jóhannsdóttir og Guðrún S. 

Þórarinsdóttir, 2005) og í stærðfræði má finna verkefni fyrir tölvu þar sem nemendur 

eru þjálfaðir í samlagningu og frádrætti.  

Deildin á mikið safn af allskyns málörvunarspilum en einnig vinna nemendur með 

hefðbundið námsefni. 

 

4.3 Einstaklingsnámskrá á Vitatorgi 
 

Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir nemendur sérdeildar í upphafi skólaárs og er henni 

síðan skipt í annarmarkmið. Einstaklingsnámskrár eru þannig gerðar að 

meginmarkmið fyrir mismunandi þroskaþætti eru sett upp í einum kafla.  
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Námskráin er endurskoðuð reglulega og framfarir nemenda metnar. Annarmarkmið 

eru sett upp í gátlista þar sem meginmarkmiðin eru liðuð sundur svo þau verði 

mælanlegri. Einnig er sagt frá leiðum að markmiðum.  

Í námsmati er hægt að sjá stöðu nemenda. Endurmat á markmiðum er gert á þriggja 

mánaða fresti.  

Reglulega eru verkefni lögð fyrir nemendur, oft með hlutbundinni vinnu.  

Matsblað og samantekt fá foreldrar á þriggja mánaða fresti. Meðan á dvöl minni stóð 

var starfsfólkið önnum kafið við vinnslu á myndbandi um námsframvindu nemenda 

sem ætlað var að myndi fylgja með matsblaði og samantekt um hvern nemenda sem 

afhenta ætti svo foreldrum í lok skólaársins. 

 

5. Frásögn deildarstjóra um starfsemi og hlutverk Ljósatorgs 
 

Deildarstjóri Ljósatorgs sagði að hlutverk sérdeildarinnar væri að veita nemendum 

með skerðingu, fötlun og hömlun sérkennslu og þroskaþjálfun ásamt sérhæfðu 

námsumhverfi og stuðning inni í bekk um lengri eða skemmri tíma. Markmiðið væri 

að undirbúa nemendur undir líf og starf í þjóðfélaginu og koma til móts við ólíka 

persónugerð, þroska, getu og áhugasvið hvers og eins nemenda. Það væri gert með því 

að efla sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd nemenda og veita þeim tækifæri til að 

tengjast jafnöldrum sínum í félagslífi og námi eftir því sem kostur er.  

Í Ljósatorgi stunda nemendur einstaklingsmiðað nám. En í því felst að nám hvers 

nemanda er lagað að hæfileikum hans og getu frekar en að nemendur séu flokkaðir í 

hópa með fyrirfram skilgreinda eiginleika. 

 

 Næstkomandi haust 2009 er áætlað að nemendur Ljósatorgs verði samtals tuttugu og 

einn. Þeir koma víðsvegar að en stunda einnig nám í sínum heimaskóla samhliða námi 

í Ljósatorgi. Mismunandi er hversu lengi nemendur dvelja í sérdeildinni en þeir eru 

þar frá einum degi til fimm daga vikunnar.  

 

5.1 Sérhæfð námsverkefni í sérdeild Ljósatorgs 
 

Mikið er um sérhæfð verkefni á Ljósatorgi sem deildarstjórinn og starfsfólk  hefur 

bæði samið og búið til.  
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Deildarstjórinn lagði ríka áherslu á að námsefnið væri samið út frá fyrirfram 

ákveðnum markmiðum en ekki eingöngu út frá námsbókum því engin námsbók hefur 

að geyma alla þá sérhæfingu sem nauðsynleg er til þess að vinna með marga og ólíka 

einstaklinga.   

Það sem haft er að leiðarljósi er að samþætta allar námsgreinar út frá árstíðunum: vor, 

sumar, haust og vetur. Íslenskukennslan væri samþætt við ýmsan fróðleik þar sem 

sömu orðin eru notuð í lestrarheftum, skrift og málfræði.  

Deildarstjórinn tjáði mér að margar hugmyndir sem nýttust við verkefnagerð fengu 

starfsmenn deildarinnar frá viðurkenndu lestrarefni.  

 Þar sem Ljósatorg  hefur verið starfrækt í tæplega þrjá áratugi hefur safnast saman 

ógrynni af allskyns verkefnum sem hefur myndað verkefnabanka Ljósatorgs og út úr 

honum hafa komið alls kyns verkefni í nýjum búningi. 

   

Deildarstjórinn vitnaði í þessu sambandi í bók eftir Þorsteinn Sigurðsson sem heitir 

„kennsla barna með lestrarörðugleika“  en þar er farið rækilega yfir atriði sem þarf að 

vinna með í byrjendalæsi. Út frá einstökum atriðum og verkefnum í þeirri bók ákvað 

deildarstjórinn að búa til verkefni sem eru nauðsynleg,til að styrkja undirstöðuþætti  í 

lestrarkennslu. 

 Verkleg vinna er mikilvæg í byrjendalæsi þar sem unnið er áþreifanlega með 

lesturinn til þess að efla málþroskann. 

Mikil áhersla er lögð á endurtekningu og vinnu með sama efnið á margvígslegan hátt 

því það hjálpar nemendum deildarinnar að tileinka sér námsefnið.   

Mikið er til af myndrænum áætlunarblöðum, stýriblöðum og stundatöflum á veggjum  

sem eru nauðsynleg til að nemendur átti sig betur á því hvernig hver dagur gengur 

fyrir sig. Einnig eru myndrænar framsetningar á markmiðum algengar. 

 

„Dagasögur“ (Kristín Björk Jóhannsdóttir og Guðrún S. Þórarinsdóttir, 2005) skipa 

stóran sess í sérdeildinni en þær eru gerðar til að fræða börn um vikudagana og 

athafnir daglegs lífs á lifandi og skemmtilegan hátt. Hver dagur á sinn gest sem kemur 

í  heimsókn og flytur boðskap í tali og tónum.  

 

Á hljóðdisknum eru sögur lesnar og umhverfishljóð notuð til að ýta undir frjóa hugsun 

nemenda líkt og myndirnar gera í söguheftinu. Hverri sögu fylgir lag og texti sem 
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auðvelt er að læra og hrífa börnin með í söng og hreyfingu. Athygli barnsins verður 

þar af leiðandi virkari og eru því meiri líkur á að orðaforði og málskilningur aukist.   

„Dagasögurnar “ eru hvetjandi fyrir málvitundina og hafa ýtt undir áhuga á 

lestrarnámi. Hver dagagestur á sama upphafsstaf og dagurinn hans. Fullyrti  

deildarstjórinn að nemendur sem búa við margvísleg þroskavandamál eiga oft í 

erfiðleikum með að skynja tímann og getur það valdið öryggisleysi í lífi þeirra. Með 

dagasögunum er nemendum gert kleift að gera greinarmun á vikudögunum sem skapar 

öryggi ásamt því að efla tímaskilning nemenda. 

 Í sögunum er fjallað um dagleg verkefni sem eru mjög nálæg reynsluheimi nemenda.  

Fjallað er um athafnir daglegs lífs eins og að borða hollan mat, hreyfa sig reglulega, 

fara eftir reglum, vera kurteis, bursta tennurnar, fara snemma að sofa og klæða sig 

eftir veðri. 

Í söguheftinu eru hugmyndir að umræðuefnum sem hægt er að tengja við hverja sögu. 

Umræður nemenda geta því orðið mjög fjölbreyttar og um leið geta sögurnar tekið á 

sig nýja mynd í hverri kennslustund. Einnig eru þroskaþjálfarnir að semja einfaldar 

sögur út frá hverjum staf sem verið er að vinna með.  

„Dagasögurnar“  hafa þríþætt markmið þeim er ætlað að efla málvitund og skipulagða 

tjáningu, tímaskilning og lífsleikni.  

Tölvutæknin er mikið notuð í sérdeildinni og hefur starfsfólk Ljósatorgs búið til 

talsvert af verkefnum sem nemendur nota í sérdeildinni og heima hjá sér. 

Deildarstjórinn sagði frá einum nemanda sem kemur þrjá daga vikunnar í Ljósatorg og 

hafa foreldrar hans keypt handa honum fartölvu. Fartölvuna notar  nemandinn síðan 

inn í bekk í sínum heimaskóla tvo daga vikunnar. Þar er hann að vinna ýmis verkefni 

sem starfsmenn Ljósatorgs hafa búið til fyrir hann. 

 

5.2 Einstaklingsnámskrá á Ljósatorgi 
 

Markmiðin eru mikilvæg í öllu námi og á Ljósatorgi má finna leiðavísir fyrir gerð 

einstaklingsnámskráa. Hvert skal stefna og hvers vegna?  

 

Þar sem markmiðin skipta miklu máli fyrir hvern og einn nemanda er mikilvægt að 

hafa það sem fyrsta verk að ákveða þau og að hverju skuli stefnt í náminu. Markmiðin 

eru valin út frá námsmati að vori, mati foreldra og áhuga nemenda þar sem búið er að 

safna saman markmiðslistum í skólanámskrá sem notuð eru til að tryggja heildstætt 
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nám. Hættan er þó oft sú að ætla sér og of mikið og oft hafa þau mistök verið gerð að 

setja sér of háleit markmið fyrir hverja námsgrein. 

 Á haustin er gerð áætlun sem á að gilda fyrir allan veturinn. Ef sú staða kemur upp að 

nemandinn hefur náð öllum sínum markmiðum eða einhverjar breytingar hafa orðið á 

námskipan er nauðsynlegt að setja ný markmið inn í einstaklingsnámskrána.  

Til þess að ná sem bestum árangri þá er kennslan skipulögð með einstaklingsmiðlun 

að leiðarljósi. Einstaklingsmiðun birtist í ólíkum markmiðum og leiðum að þeim.  

Til að einfalda undirbúning og skipulag skipta starfsmenn með sér námsgreinum og  

sérhæfir hver og einn sig í ákveðnum markmiðum.  

Gerðar eru þrjár til fjórar útgáfur af markmiðum í öllum námsgreinum. Markmiðunum 

er síðan raðað inn í einstaklingsnámskrána. Þarfir nemenda eru oft mjög ólíkar og því 

er nauðsynlegt að laga markmiðin að þörfum þeirra og búa til námsefni í takt við 

markmiðin.  

Til að námsmat verði sanngjarnt og heildstætt þarf að meta allt sem ávannst og reyndi 

á í náminu. Vitnisburðurinn sem er nátengdur námsmarkmiðum 

einstaklingsnámskrárinnar þarf að veita nemendum og foreldrum gagnlegar 

upplýsingar. Vitnisburðurinn er leiðarvísirinn í náminu og á að hvetja nemendur í 

námi.  

 

Formið þarf að vera í takt við það hvernig skuli nota upplýsingarnar. Stuðst er við  

umsagnarorð í námsmatinu með eftirfarandi hætti: Nemandinn getur, nemandinn 

kann, nemandinn sýnir framför, nemandinn sýnir skilning og færni en ekki fullkomin 

tök og nemandann þarf að þjálfa. 
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6.Umfjöllun og umræður 
 

Í þessum kafla verður leitast við að setja fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar út 

frá rannsóknarspurningum.  

Byrjað verður  á því að ræða um áhrif félagslegra gilda í samskiptum barna og hversu 

mikilvægu hlutverki jafningjar gegna í vitsmunaþroska barna.  

 

Þá verða umræður um þá sérhæfingu sem að sérdeildir tileinka sér í kennslu og 

námsgögnum barna með mismunandi fötlun og námsörðugleika. Einnig verður fjallað 

um úrræði sérdeildanna og hvaða félagslegu áhrif það hefur á nemendur þeirra að 

yfirfæra sérhæfðu námsefni inn í almennan bekk. Inn í þessa umræðu blandast síðan 

hugmyndafræðin um lög, reglugerðir, aðalnámskrá og skóla án aðgreiningar auk 

hugleiðinga um kosti einstaklingsnámskráa. Spurt er eftir hverju er farið við gerð 

þeirra og hvað markmið og námsmat er mikilvægur þáttur í einstaklingsnámskrá?  

Að lokum er að finna í þessum kafla umfjöllun um góð ráð í kennslu fyrir kennara 

sem gagnast vel fyrir alla nemendur í grunnskólum. 

 

6.1 Mikilvægi félagslegra gilda í samskiptum fyrir vitsmunaþroska 
allra barna í námi. 
 

Skólastarf hefur tekið miklum breytingum frá miðöldum og verið í sífelldri 

endurskoðun. Á seinni hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. aldar komu fram 

byltingarkenndar hugmyndir sem marka upphaf nýrra kennsluaðferða í skólastofunni. 

Helstu fræðimenn á þessu sviði voru þeir Piaget og Vygotsky. 

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur sálfræðingur og frumkvöðull í 

þróunarsálfræði og oft nefndur „ættfaðir þroskasálfræðinnar“. Hann var með 

doktorsgráðu í náttúruvísindum og starfaði sem prófessor í virtum háskólum víðsvegar 

um Evrópu. Piaget lagði grunn að fræðasviði um vitsmunaþroska barna og vakti 

athygli á að börn væru virkir rannsakendur og smíðuðu eigin þroska. Piaget taldi 

samskipti við félaga mikilvægari en samskipti við fullorðna fyrir vitsmunaþroska 

barnsins. Kennsluaðferðir þyrfti því að byggja á félagssamskiptum og samvinnu 

nemenda. Hugmyndir hans höfðu áhrif á það hvernig litið er á félagslegan og 
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tilfinningalegan þroska ásamt því að hafa áhrif á kennslu og skólastarf (Shaffer og 

Kipp, 2006).  

 

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) var rússneskur að uppruna og stundaði nám 

við Háskólann í Moskvu þar sem hann nam málvísindi, félagsfræði, sálfræði, 

heimspeki og listir. Hann stundaði markvissar rannsóknir í þroskasálfræði, 

uppeldisfræði og sýklafræði frá árinu 1924. Vygotsky fullyrti að fyrir vitsmunaþroska 

barna skipti kennslan höfuðmáli og setti hann fram hugtakið „vörðuð þátttaka“  

(e. guided participation) þ.e.a.s. að barnið væri lærlingur í hugsun. Vygotsky hélt því 

fram að verkefni barnsins þyrftu að vera innan þroskasvæðis þess því að 

vitsmunaþroskinn væri eins og bygging sem barnið væri að reisa. Félagslegt umhverfi 

væri hinir nauðsynlegu vinnupallar (scaffolding) og að nemendur á ólíku getustigi 

ynnu saman að sameiginlegu verkefni. Samkvæmt hugmyndum Vygotsky eru nám og 

þroski nátengt því nám leiðir þroskan áfram og þroskinn byggir á samskiptum við 

aðra. Nauðsynlegt er að börnin taki þátt í samræðum við leiknari félaga og vinni 

verkefni sem eru innan þroskasvæðis barnsins. Börn smíða þekkingu sína í samvinnu 

við aðra (félagsleg hugsmíðahyggja) (Shaffer og Kipp, 2006).   

       

 Megin inntakið í hugmyndafræði Piaget og Vygotsky fjallar um það hversu mikilvægt 

það er fyrir vitmunaþroska barna  að læra með öðrum börnum sem eru á ólíku 

getustigi vegna þess að börn læra svo mikið hvert af öðrum. 

 

 Börn sem eru mikið eða alltaf inn á sérdeild hafa því minni möguleika á 

margföldunar áhrifum þess að læra innan um önnur börn á ólíku getustigi. Inn í 

almennum bekk eru nemendur miklu fleiri en á sérdeildum og þess vegna eru 

tækifærin til að læra af öðrum börnum margfalt fleiri heldur en ef börn eru mikið eða 

alltaf inn á sérdeild.  

 

6.2 Í hverju felst sú sérhæfing sem sérdeildir tileinka sér í kennslu og 
námsgögnum barna með mismunandi fötlun og námsörðugleika? 
 

Á Vitatorgi og á Ljósatorgi er mikill faglegur metnaður  lagður í gerð verkefna í 

sérdeildum sem taka mið af því að mæta fjölbreytilegum þörfum nemenda. 
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Starfsmenn nýta sér gamalt kennsluefni eða búa til ný kennsluverkefni sem tryggir að 

allir nemendur fái verkefni við hæfi. Greinilegt var að mikil alúð og virðing var lögð í 

viðfangsefnin, bækur og verkefni sem öll voru með litmyndum og einnig var 

frágangur þeirra sérstaklega vandaður. Nemendur sérdeildarinnar sem sýndu mér 

verkefni sín og námsbækur voru augsýnilega mjög ánægð og stolt af vinnu sinni. 

 

Allur sá hafsjór af fróðleik, verkefnum og reynslu sem sérkennsluskólar búa yfir mætti 

færa inn í almenna bekki og margfalda þannig félagsleg tengsl því að börn læra svo 

mikið hvert af öðru. Allir nemendur hvort sem þeir eru með sérþarfir eða ekki gætu 

þroskað og eflt félagsleg samskipti sín á milli. Þess vegna er afar mikilvægt að öll 

sérhæfðu verkefnin og reynslan sem sérdeildir búa yfir geti nýst fleiri nemendum 

heldur en aðeins þeim nemendum sem eru í sérdeildum. 

 

Í vettvangsathugun minni hjá Vitatorgi sýndu starfsmenn mér mörg verkefni í 

stærðfræði þar sem áhersla var lögð á að áhrifaríkt væri að kenna nemendum 

talnaskilning í gegnum leiki. Allt voru þetta verkefni sem öllum nemendum þætti 

gaman af að taka þátt í og ættu mjög vel heima í almennri bekkjarkennslu. Auk þess  

þróast félagsfærnin og börnin þroskast félagslega og tilfinningalega í gegnum það að 

skiptast á hlutverkum, skipuleggja leiki, fylgja reglum, skapa tengsl, tjá tilfinningar, 

setja sig í spor annarra, miðla málum, hafa hemil á sér, greina aðstæður, einbeita sér 

og síðast en ekki síst að þjálfa vitræna færni. 

 

Markviss tölvunotkun í skólum eflir og þróar kunnáttu nemenda á öllum þeim 

möguleikum sem tölvutæknin býður upp á. Í nútímasamfélagi grundvallast allt á 

notkun upplýsinga og samskiptatækni með notkun tölvunnar og er því tölvukunnátta  

mikilvæg fyrir alla nemendur og þjóðfélagið. 

 

Unnið er sérhæft starf  bæði á Vitatorgi og á Ljósatorgi þar sem tölvutæknin er notuð í 

verkefnagerð. Búin eru til verkefni sem eru gagnvirk og þannig uppbyggð að þau leiða 

nemandann áfram stig af stigi sem gerir það að verkum að sjálfstæði nemandans vex. 

Ásamt þessu þá vinna starfsmenn sérdeildanna margvísleg verkefni með hjálp 

tölvunnar sem öll miðast að því að auka þekkingu nemenda og styrkja sjálfstæð 

vinnubrögð hjá þeim. 
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 Í vettvangsrannsókninni var sagt frá nemanda á Ljósatorgi sem á fartölvu og vinnur 

verkefni sem hafa verið sérstaklega gerð fyrir hann og sniðin að þörfum hans. 

Verkefnin getur nemandinn unnið, heima, í Ljósatorgi eða í heimaskóla. Þegar 

nemandinn er í heimaskólanum er hann inni í sínum bekk með jafnöldrum þar sem 

hann vinnur í ýmsum hefðbundnum verkefnum og í verkefnum þar sem hann notar 

tölvuna. Þannig hjálpar tölvutæknin nemandanum til að geta verið sjálfstæður í 

verkefnavinnu  því verkefnin í tölvunni leiða hann áfram. 

 

Á Ljósatorgi er kennslan þannig uppbyggð að kennarar og þroskaþjálfar skipta með 

sér verkum þar sem hver og einn sérhæfir sig í einhverjum ákveðnum kennsluþáttum. 

Þannig ná þeir betri sýn yfir þarfir allra nemenda. Einn kennarinn hefur sérhæft sig í 

lestrarkennslu og sér hann þá um lestrarkennslu allra nemenda deildarinnar. Kennslan 

verður því markvissari þegar kennarar og þroskaþjálfarar geta einbeitt sér að einum 

þætti kennslunnar. 

 

Á Vitatorgi eru sjö stuðningsfulltrúar sem sjá alfarið um að fara inn í bekkina til að 

veita þeim nemendum stuðning sem eru með einstaklingsnámskrá. Nemendur þurfa 

því ekki að yfirgefa bekkinn og fara inn í sérdeildina til að fá stuðning í ákveðnum 

námsgreinum. Tel ég þetta vera mikilvægt vegna þess að þá missa nemendur ekki af 

því sem verið er að kenna í bekknum þeirra þá stundina. Nefni ég sem dæmi kennslu í 

listgreinum sem nemendur geta misst af vegna þessa fyrirkomulags en listgreinar hafa 

mikið gildi fyrir félagsþroska nemenda því að í þeim er samvinna á milli nemenda stór 

þáttur í kennslunni. Auk þess er það mikilvægt að stuðningurinn komi inn í bekkinn 

frekar en að einstaka nemendur þurfi að yfirgefa bekkinn til þess að sækja hann út 

fyrir bekkinn sinn. Með því að færa stuðninginn inn í bekkinn fá þessir nemendur 

margfalt fleiri tækifæri til að eiga meiri samskipti við alla nemendur. 

 

Í könnun Fræðslumiðstöðvar um sérkennslu í grunnskólum Reykjavíkur sem kom út 

árið 2006 kemur fram að tæplega 2400 nemendur alls eða 77% nemenda fengu 

sérkennslu utan bekkjar. Gera má ráð fyrir að á landsbyggðinni sé prósentutalan 

svipuð hjá nemendum sem fá sérkennslu utan bekkjar. Til að mæta þörfum ólíkra 

nemenda í almennum bekkjum er nauðsynlegt að skólar viðhafi sveigjanlega og 

fjölbreytta náms- og kennsluhætti. Þannig stuðla skólar að bestri þjónustu fyrir 

nemendur með sérþarfir í grunnskólum og uppfylla markmið laga og aðalnámskrár um 
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kennslu. Eitt af markmiðunum í stefnu fræðsluráðs Reykjavíkur er að dregið verði úr 

því að nemendur séu teknir út úr almennri bekkjarkennslu til að fá sérkennslu 

(Sigurbjörg J Helgardóttir og fl., 2006). 

 

Teymisvinna og þverfagleg samvinna er talin vera nauðsynlegur þáttur í störfum 

grunnskólans til þess að hægt verði að þróa almenna bekkjarkennslu fyrir alla 

nemendur. Þar sem allir nemendur skólans vinna saman eins og markmiðið með skóla 

án aðgreiningar miðast við (Arthur Morthens og Grétar L. Marinósson, 2002).  

 

Á Vitatorgi er að finna þverfaglega samvinna þar sem talmeinafræðingur kemur þrjá 

daga í mánuði og skilgreinir og veitir ráðgjöf fyrir nemendur sem þurfa á því að halda. 

Einnig er þar starfandi iðjuþjálfari. 

 

Teymisvinna hefur mikilvægt gildi fyrir alla kennara  því að með henni er sérhæfðri 

og mismunandi þekkingu eins og sérkennsludeildir búa yfir miðlað til annarra 

kennara. Þannig væri hægt að færa sérþekkinguna inn í bekkina fyrir alla nemendur. 

Með því móti eykst samkennd og félagsleg samvinna styrkist og stuðningur nemenda 

hver við annan verður meiri. Teymisvinna er líka þýðingarmikil fyrir kennara því að á 

teymisfundum geta kennarar miðlað sín á milli upplýsingum og góðum ráðleggingum 

ef einhver vandamál koma upp á í kennslunni. 

 Einnig má finna í framtíðaráætlunum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur að skólar byggi 

upp öfluga samvinnu i formi sérkennsluvera þar sem markmiðið er að efla ráðgjöf, 

samráð og samstarf við kennara og annað starfsfólk grunnskólanna (Sigurbjörg J 

Helgardóttir og fl., 2006). 

 

6.3 Eftir hverju er farið við gerð einstaklingsnámskráa? Hvernig geta 
markmið og námsmat verið mikilvægir þættir fyrir 
einstaklingsnámskrár?  
 
Sú sérhæfing sem sérdeildirnar á Vitatorgi og Ljósatorgi hafa tileinkað sér í kennslu 

barna með ólíka fötlun og námsörðugleika byggjast á markmiðum 

einstaklingsnámskráa sem miðast við alla nemendur sérkennslunnar. Til þess að 

framfylgja markmiðum einstaklingsnámskráa þarf sérkennslan að byggja á 

sveigjanlegum kennsluháttum og fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þannig er á faglegan 
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hátt unnið með sérkenni og hæfileika allra nemenda til þess að þeir nái að tileinka sér 

árangur í flest öllum markmiðum sem stefnt er að.  

  

Uppbyggingu einstaklingsnámskráa sérdeildanna tekur mið af  því að stöðugt er fylgst 

með framförum barnanna ásamt því að einstaklingsnámskráin er endurskoðuð 

reglulega. Þannig eru markmiðin fyrir hvern og einn nemanda mikilvægur leiðarvísir í 

þá átt að tryggja á sem bestan hátt að góðum árangri sé náð.  

 

Einstaklingsnámskráin tryggir að betur sé haldið utan um nám nemandans og að þar sé 

ekkert skilið útundan. Þess vegna er það aðalsmerki einstaklingsnámskráa hversu 

skipulagðar þær eru með einstaklingsmiðlun að leiðarljósi sem krefst mikils og góðs 

undirbúnings.  

 

Námsmat á Ljósatorgi miðar að því að nota fjölbreyttar aðferðir við námsmat til að 

tryggja að allir nemendur fái tækifæri til að sýna kunnáttu sína. Til að námsmat verði 

sanngjarnt og heildstætt þarf að meta allt sem ávannst og reyndi á í náminu. 

Vitnisburðurinn sem er nátengdur markmiðum einstaklingsnámskráa þarf að veita 

gagnlegar upplýsingar til nemandans og foreldra. Vitnisburðurinn er leiðarvísirinn og  

á að hjálpa nemendum í náminu. Formið þarf að vera í takt við það hvernig nota skuli 

upplýsingarnar. Stuðst er við umsagnarorð í námsmatinu með eftirfarandi hætti: 

Nemandinn getur, nemandinn kann, nemandinn sýnir framför, nemandinn sýnir 

skilning og færni en ekki fullkomin tök, nemandann þarf að þjálfa.  

Annarmarkmið á Vitatorgi eru sett upp í gátlista þar sem meginmarkmiðin eru liðuð í 

sundur svo þau verði mælanlegri og einnig er sagt frá leiðum að markmiðum. Þannig 

fylgist starfsfólkið með því á nákvæman hátt hvort markmiðunum sé náð og hvort að 

einhverju þurfi að breyta til þess að ná settum markmiðum. 

 

Þá þótti mér athyglisvert að starfsfólk Vitatorgs var að þróa og taka upp myndband um 

námsframvindu. Síðan átti myndbandið að fylgja með matsblaði og samantekt um 

hvern nemenda fyrir sig sem afhenta átti foreldrum í lok skólaársins. Einnig fá 

foreldrar afhenta vitnisburðarbók og verkmöppu sem inniheldur ýmis verkefni sem 

nemendur hafa unnið í skólanum. Hér er að mínu mati unnið með námsmat á 

spennandi hátt og svona þróunarverkefni í námsmati gætu örugglega margir skólar 

nýtt sér. 



 38 

 

Eins og einstaklingsnámskrár eru uppbyggðar hjá sérdeildunum Vitatorgi og 

Ljósatorgi sýna þær ótvírætt fram á nauðsyn sína og hversu gott tæki þær eru í 

kennslu. Þær eru gerðar á fagmannlegan hátt og halda vel utan um einstaklingsmiðaða 

kennslu ásamt því að gefa glöggva sýn yfir alla þroskaþætti sem unnið er með hjá 

nemandanum. Einnig skýrir einstaklingsnámskráin hlutverk hvers og eins nemanda 

markmið og leiðir ásamt því að skapa aðhald og öryggi. Mælingar eru notaðar með 

reglubundnum og markvissum hætti í þeim tilgangi að geta betur fylgst með færni 

nemandans. Um leið er mælanlegum upplýsingum safnað saman til að meta framfarir. 

Námskráin ýtir undir samvinnu og upplýsingaflæði milli fagfólks og foreldra því að 

álit foreldra á áhersluatriðum eru jafn mikilvæg og álit fagfólks.  

 

Í könnun Fræðslumiðstöðvar um sérkennslu í grunnskólum Reykjavíkur kemur fram 

að einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir 18% sérkennslunema en fyrir rúmlega 80% 

sérkennslunema er ekki kennt samkvæmt einstaklingsnámskrá (Sigurbjörg J. 

Helgadóttir og fl., 2006).  Ekki er hægt að komast hjá því að þetta veki fólk til 

umhugsunar um hversu markviss sérkennsla þeirra rúmlegu 80% sérkennslunema er 

það hlýtur því að teljast nauðsynlegt fyrir skólana að skoða hversu árangursrík og 

markviss sérkennslan er innan hvers skóla fyrir sig. Ljóst má vera að mótun skóla án 

aðgreiningar þarf að halda áfram að þróast og skerpa þarf á þeim atriðum sem setja 

þarf í forgang til að aðlaðgast þeirri sýn. 

 

Í skóla án aðgreiningar þar sem allir nemendur eru jafn mikilvægir þarf kennslan að 

vera einstaklingsmiðuð. Til þess að það sé hægt er nauðsynlegt að semja 

einstaklingsnámskrá fyrir alla nemendur sem eru með einhverja námsörðugleika. 

Einnig segja lög um sérkennslu í grunnskólum að gera eigi námsáætlun fyrir alla 

nemendur sérkennslunnar. 

 

Eitt sem vakti athygli mína á Vitatorgi var að þar var enginn starfandi sérkennari. 

Fram kemur í skýrslu fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur um sérkennslu að kennarar með 

sérmenntun í sérkennslu kenni rúmlega þriðjung allrar sérkennslu og fari þetta hlutfall 

lækkandi síðustu ár. Gera má ráð fyrir að þetta sé svipað hlutfall annar staðar á 

landinu. Einnig kemur fram í þessari skýrslu að ekki þyki ólíklegt að stærra hlutfall af 

fjármagni til sérkennslu verði nýtt í ráðgjöf innan skólanna við bekkjarkennara á 
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næstu árum (Gerður G. Óskarsdóttir og fl., 2000). Af þessu má draga þá ályktun að  

kennarar með sérmenntun í sérkennslu myndu nýtast öllum nemendum vel þar sem 

þeir miðla reynslu sinni og þekkingu til annarra kennara. Einnig yrði þetta jákvæð leið 

til þess að nemendur sem þurfa sérkennslu geti verið sem mest inn í bekk með 

jafnöldrum sínum og missi þannig síður af mikilvægum félagslegum samskiptum. 

 

Á Ljósatorgi var sérkennari í 100% starfi sem sá alfarið um lestrarkennsluna. 

Lestrarkennsluna tel ég vera mjög mikilvæga því ef börn ná ekki góðu valdi á lestri 

strax í upphafi skólagöngu er líklegt að þau muni eiga í erfiðleikum með allt sitt 

bóklega nám. Því er nauðsynlegt að grípa sem fyrst inn í námsferil nemenda með 

stuðningi í lestri ef á þarf að halda. Enda kveða sérkennslulög grunnskóla um það að 

sérkennslan skuli vera unnin af hendi sérkennara eftir því sem við verður komið. Í 

könnun Fræðslumiðstöðvar um sérkennslu í lestri í grunnskólum Reykjavíkur kemur 

fram að hlutfallslega séu flestar sérkennslustundir í lestri og fóru 1140 stundir á viku í 

lestrarstuðning hjá skólunum í heild. Flestar sérkennslustundirnar voru hjá öðrum 

bekk eða um 17% , því næst í þriðja bekk um 16% og tæplega 15% í fjórða bekk. 

Einnig vakti það athygli að sérkennsla í lestri var í 87%  tilfella kennd utan bekkjar. 

Sérkennslustundum í lestri fór síðan hlutfallslega fækkandi eftir því sem ofar kom í 

bekkjardeildir (Sigurbjörg J. Helgadóttir og fl., 2006). Gera má ráð fyrir að 

prósentuhlutfall sé svipað á öðrum stöðum á landinu.  

 

Mikilvægt er að stjórnendur skóla setji lestrarkennslu efst í forgangsröð markmiða 

skólastarfsins því að færni í lestri getur haft úrslitaáhrif á allt nám og alla 

skólagönguna. Í niðurstöðum lesskimunnar í 2. bekk í grunnskólum Reykjavíkur vorið 

2009 er áhersla  lögð á mikilvægi einstaklingáætlana fyrir hvern nemenda sem fær 

stuðning en jafnframt er minnt á að hægt er að vinna að markmiðum slíkra áætlana í 

getuskiptum hópum (Guðrún Edda Bentsdóttir og Hildur B. Svavarsdóttir, 2009). 

Einnig er bent á að finna megi ýmsar góðar ábendingar um fjölbreytni í lestrarkennslu 

úr eldri  skýrslum. Allt eru þetta góðar áætlanir sem miðast að einstaklingsmiðaðri 

kennslu í almennri bekkjakennslu þar sem samvinna og herminám leiðir til þess að 

lærdómur margfaldast á milli nemenda 
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7.Umfjöllun um kennslu og góð ráð í kennslu fyrir nemendur 
með samskipta- og atferlisvandamál. 
 

Kannanir sýna að vandamál sem hvíla þyngst á kennurum eru hegðunarvandi 

einstakra nemenda og bekkjarstjórnun. Mikilvægt er að bjóða nemendum í samskipta- 

og atferlisvanda upp á atferlisþjálfun til þess að reyna að vinna með vandann á 

jákvæðan hátt enda sýna kannanir mjög jákvæða þróun í þessum málefnum 

(Sigurbjörg J Helgardóttir og fl., 2006). 

Einnig sýna rannsóknir hversu nauðsynlegt það er að kennarar afli sér þekkingu á  

jákvæðum aðferðum og leiðum í kennslu nemenda með hegðunarvandamál ekki síst í 

þeim tilgangi að uppeldisþáttur kennarastarfsins er ekki minna mikilvægur heldur en 

bóklega námið. 

Ýmis góð ráð í kennslu barna með samskiptavanda geta komið sér vel fyrir kennara að 

þekkja og hafa sannað gildi sitt í kennslu. Mikilvægt er að hafa fyrirmæli stutt, skýr og 

endurtekin því reynslan hefur sýnt að börn með samskiptavanda eiga oft erfitt með að 

halda athygli og skipuleggja verkefni. Erfið hegðun leiðir oft til þess að barn með 

samskiptavanda skemmir hóptíma og samverustundir sem jafnaldrar eiga erfitt með að 

þola og það áttar sig ekki á því hvað hefur gerst því það les ekki rétt úr aðstæðum. Til 

þess að hjálpa barninu að bæta félagslega stöðu sína er nauðsynlegt að grípa inn í 

þegar aðrir í hópnum sýna merki um pirring og þreytu. Nauðsynlegt er að aðstoða 

barnið við að komast inní leik að nýju með því að endurtaka fyrir barnið hugmyndir 

sem komið hafa fram í bekknum og endurtaka reglur í leikjum til upprifjunar. Auk 

þess eru umræður í bekknum og jákvæð samvera mikilvægar til að skapa aðstæður 

sem sýna jákvæðar hliðar barnsins sem er einangrað. Skapa verður barninu hlutverk 

og láta það aðstoða við skipulag leikja, í frjálsum tímum og útiveru (Urður Njarðvík, 

2009). Þó þessi ráð séu samantekin fyrir börn með samskiptavanda eru þau ómetanleg 

í kennslu allra barna. 
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Lokaorð 
 

Það hefur verið mjög lærdómsríkt að fá tækifæri til að kynnast allri þeirri sérhæfðu og 

faglegu vinnu sem er einkennandi fyrir starfsemi Vitatorgs og Ljósatorgs einkum og 

sér í lagi í gerð verkefna og einstaklingsnámskráa. Hefur þetta fært mér sanninn um 

það að þessi sérhæfða þekking myndi nýtast vel inn í almennum bekkjum allra 

grunnskóla þar sem hún yrði mikil hjálp fyrir alla skóla á leið þeirra til að verða að 

skólum án aðgreiningar.  

 

Einnig var mjög lærdómsríkt að kynnast því hversu einstaklingsnámskrár á Vitatorgi 

og Ljósatorgi eru gerðar á faglegan hátt. Uppbygging þeirra gerir það að verkum að  

þær eru öflugt og ómissandi tæki í kennslu með það að markmiði að kennslan verði 

markviss og skili góðum árangri. Einnig er auðvelt að fylgjast með hvort markmiðin 

fyrir hvern og einn nemenda séu að skila sér. Þó að mikið vanti upp á að öllum 

sérkennslunemum sé kennt samkvæmt einstaklingsnámskrá þá er það mín 

framtíðarsýn að í skólum án aðgreiningar verði gerð einstaklingsnámskrá fyrir alla 

nemendur því eins og grunnskólalög og aðalnámskrá kveða á um eru allir nemendur 

jafn mikilvægir.  

 

Á Vitatorgi er talsvert um að stuðningskennarar fari inn í bekkina og vinni með  

nemendum eftir einstaklingsnámskrá þeirra. Tel ég að slík stuðningskennsla inni í 

bekk sé nauðsynleg til að skólar nái því markmiði að verða að skólum án aðgreiningar 

þar sem allir nemendur á ólíku getustigi læri saman. Samt sem áður stunduðu nokkrir 

nemendur nám sitt alfarið inn í sérdeildunum á Vitatorgi og Ljósatorgi eins og hefðin 

hefur verið þar í áratugi. 

 

 Ég ber þá von í brjósti að fleiri og fleiri séu að vakna til vitundar um mikilvægi þess 

að allir nemendur læri saman inn í bekk og margfaldi þannig félagsleg tengsl og 

samvinnu sem er svo mikilvægt fyrir vitsmunaþroska allra barna. 

En mótun skóla án aðgreiningar þarf að halda áfram og í starfsáætlun fræðslumála 

Reykjavíkur er unnið ötullega að því að setja fram margar góðar tillögur og 
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framtíðarspár til að móta skólastarf allra grunnskóla landsins út frá hugtakinu: skóli án 

aðgreiningar. 
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