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Útdráttur 
 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að svara spurningunum: Hvað felst í skóla án 

aðgreiningar og á hvaða þætti foreldrar, kennarar og skólastjórnendur leggja áherslu.  

Til þess að svara þessum spurningum var athugað hvað almennt er talið einkenna 

slíkan skóla og gerð rannsókn í skóla sem gefur sig út fyrir að vera skóli án 

aðgreiningar.  Ritgerðinni er skipt í tvo hluta.  Í fyrri hlutanum er stefna stjórnvalda, 

hvað varðar skóla án aðgreiningar kynnt og gerð grein fyrir hugmyndafræðinni sem 

einkennir slíkt skólastarf.  Seinni hlutinn byggist á rannsókn sem gerð var í skóla sem 

vinnur eftir áherslum um einstaklingsmiðað nám og skóla án aðgreiningar.  Í þessarri 

rannsókn var athugað hvernig námi tveggja nemenda með fötlun, sem hófu nám við 

fyrsta bekk skólans síðastliðið haust, er háttað.  Í rannsókninni var notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð og farið var tvisvar í vettvangsathugun og tekin viðtöl 

við umsjónarkennara, þroskaþjálfa, skólastjóra og foreldra nemendanna tveggja.  

 Helsta niðurstaða ritgerðarinnar er sú að jákvæðni og gott viðhorf skipta miklu 

er kemur að þátttöku fatlaðra nemenda í almennum skóla. Mikilvægt er að 

kennsluaðferðir sem viðhafðar eru stuðli að því að fatlaðir nemendur séu með inn í 

nemendahópnum og upplifi sig sem hluta af hóp, einnig er mikilvægt að huga að 

hvernig stuðningur við fatlaða nemendur birtist.  Kennarar, foreldrar og 

skólastjórnandi voru í þessarri rannsókn nokkuð sammála um að félagsleg þátttaka 

nemenda með fötlun í skólastarfi og að geta bjargað sér í daglegu lífi skipti mestu í  

námi fatlaðra barna. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ___________________________     

                                                                         Sigrún Þorkelsdóttir 
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1. Inngangur 

Skólastarf er í stöðugri þróun.  Ekki eru mörg ár síðan flest börn með fötlun fengu 

kennslu fyrir utan almenna skólakerfið, í sérdeildum eða í sérskólum.  Í dag er annað 

uppi á teningnum og áhersla lögð á að öll börn séu velkomin í sama skólann og að 

skólinn mæti þörfum sérhvers barns.  Allir eiga rétt á að njóta lífsins gæða og fá 

þörfum sínum fullnægt (Salamancayfirlýsingin, 1994).  Enn eru til sérskólar og 

sérdeildir en nemendaflóran innan veggja almenna skólakerfissins er orðin mun 

fjölbreyttari en hún var og réttur nemenda með fötlun til að ganga í almennan skóla er 

skýr (Lög um grunnskóla, 1995).   

Í þessarri ritgerð er ætlunin að skoða hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar, en hún byggir á þeim rétti að fötluð börn eigi jafnan rétt á að sækja sinn 

heimaskóla og önnur börn.  Í skóla án aðgreiningar á að finna verkefni og móta 

kennslu sem hæfir hverjum nemanda.    Mikilvægur þáttur í stefnunni um skóla án 

aðgreiningar er samvinna kennara og sífelld endurskoðun kennsluhátta (Ferguson, 

D.L., Ralph, G.,og Sampson,N. 2002). Talið er að slíkur skóli þar sem meiri áhersla er 

á einstaklinginn og fjölbreyttar kennsluaðferðir og kennsluhættir  geri öll börn 

velkomin í umhverfi sínu og stuðli að vexti þjóðfélags án aðgreiningar.  Skóli án 

aðgreiningar ögrar því skólaskipulagi sem hefur verið ríkjandi lengi (þ.e. hópur 

nemenda á sama aldursári á svipuðum stað í námsefninu í kennslustofu með einum 

kennara sem er upp við töflu og kennir þaðan). Hægt að líta á hann sem svar við 

kröfum samfélagsins um betri skóla fyrir öll börn.  Þessi stefna gerir þær kröfur  að 

skólarnir séu sveigjanlegir og taki mið af þörfum fjölbreytts hóps (Ferguson D.,L. og 

fl. 1999). Til að þátttaka allra barna í samfélaginu geti orðið að veruleika þarf margt 

að breytast og það allra mikilvægasta er að hugarfar, leikni og þekking kennara þarf 

að vera jákvætt (Kristín Aðalsteinsdóttir, 1992). 

Ástæða þess að ég vel þetta efni til að fjalla um er áhugi minn á námi barna 

með fötlun og rétti þeirra til að sækja nám í sínum heimaskóla. Mér fannst því henta 

vel að kanna hvað þætti er mikilvægt að hafa í huga svo nám nemenda í almennum 

grunnskóla verði farsælt. Mér finnst mjög mikilvægt að huga vel að börnum með 

fötlun í almenna grunnskólanum og að kennarar leiti allra leiða til að vel takist til með 

nám þeirra og ekki síður félagslega þátt þessarra barna í skólanum.  

Ritgerðinni skipti ég upp í þrjá megin kafla.  Í fyrsta kaflanum fjalla ég um 

stefnu stjórnvalda í málefnum grunnskólans og greini frá lögum um grunnskóla og 
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endurskoðun þeirra, skýrt er í lögum að allir eigi jafnan rétt en í skýrslu um 

endurskoðun þeirra kemur fram að ýmsum finnist of hratt hafi verið farið af stað og 

kennarar og skólar ekki tilbúnir undir að fá svo fjölbreyttan nemendahóp sem raun 

hefur orðið á. Í öðrum kaflanum segi ég frá hugmyndafræði skóla án aðgreiningar.  

Fjallað er um hvernig það skiptir máli út frá hvaða sjónarhornum er horft á nemanda 

og hvaða þætti er mikilvægt að hafa í fyrirrúmi við skipulagningu náms án 

aðgreiningar. Í þriðja kaflanum fjalla ég um rannsókn sem ég gerði, en ég fór í skóla 

sem gerir sig út fyrir að vera skóli án aðgreiningar.  Ég athugaði hvernig námi tveggja 

fatlaðra nemenda sem hófu nám við skólann síðastliðið haust er háttað.  Í þeim 

tilgangi fór ég tvisvar í vettvangsathugun og tók viðtöl við umsjónarkennara, 

þroskaþjálfa, skólastjóra sem og foreldra nemendanna tveggja.  Spurningarnar sem ég 

lagði upp með að svara eru eftirfarandi: 

 

• Hvaða þætti er mikilvægt að hafa í huga þegar unnið er eftir 

hugmyndum um skóla án aðgreiningar?  

• Leggja foreldrar, kennarar og skólastjórnendur áherslu á sömu þætti 

varðandi nám barna með fötlun? 

 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er jafnframt birt úrvinnsla rannsóknarinnar og dregnir út 

þeir þættir sem foreldrum, kennurum og skólastjóra þóttu mikilvægir í skólastarfinu.  

Að lokum kemur kafli þar sem ég dreg saman niðurstöður rannsóknarinnar. 
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2. Stefna stjórnvalda 

Frá því að lög um almenna skólaskyldu voru sett árið 1907 (Lög um fræðslu barna nr. 

59/1907) hefur margt breyst.  Fötluð börn voru á þeim tíma ekki talin eiga erindi í 

skóla, að undanskildum heyrnarlausum börnum. Í grein Sigríðar Einarsdóttur (2003) 

er umfjöllun um þátttöku fatlaðara nemenda í skólastarfi á síðustu öld og þar koma 

eftirfarandi staðreyndir fram.  Árið 1956 voru stofnaðir fámennir sérbekkir sem voru 

kallaðir hjálparbekkir, þeir voru ætlaðir nemendum sem áttu í námserfiðleikum. Farið 

var að leggja þá niður á áttunda áratugnum þegar hugmyndafræði um þátttöku fatlaðra 

nemenda tók að ryðja sér til rúms og upp úr því voru stofnaðar sérdeildir. Stofnaðar 

voru bæði sérhæfðar og almennar sérdeildir. Sérhæfðu deildirnar áttu að þjóna 

nemendum með fatlanir á borð við blindu, einhverfu, hreyfihömlun og málhömlun.  

Almennu deildirnar áttu að þjóna þeim sem gátu ekki stundað nám í almennum bekk 

einvörðungu.  Búið er að afleggja þessar deildir í þeirri mynd sem þær voru 

upphaflega.   Enn eru þó stafræktar sérdeildir við nokkra skóla (Sigríður Einarsdóttir, 

2003).  

Í þessum kafla ætla ég að skýra frá hvaða rétt fatlaðir nemendur hafa í dag til 

að stunda nám í sínum heimaskóla. Í þeim tilgangi ætla ég að skýra frá lögum um 

grunnskóla, Salamancayfirlýsingunni og hver stefna stjórnvalda er í málefnum 

grunnskólans hvað varðar menntun barna með fötlun eða sértæka erfiðleika.  Ég mun 

einnig gera grein fyrir gagnrýni sem hefur komið upp á stefnu stjórnvalda en svo 

virðist sem ýmsum finnist of geyst hafa verið farið af stað hvað varðar skóla án 

aðgreiningar. 

 

2.1 Lög um grunnskóla og Salamancayfirlýsing  

Fram kemur í annarri grein grunnskólalaga (1995) ! að hlutverk grunnskólans sé í 

samvinnu við heimilin að búa nemendur undir líf í lýðræðisþjóðfélagi sem sé í 

sífelldri þróun.  Starfshættir skólans skulu því mótast af umburðarlyndi, kristilegu 

siðgæði og lýðræðislegu samstarfi.  Skólinn á að temja með nemendum víðsýni og 

efla með þeim skilning á kjörum fólks og umhverfi.  Í þrítugustu og sjöundu grein 

sömu laga kemur fram að meginstefnan sé sú að börn með fötlun gangi í sinn 

heimaskóla og eiga þessir nemendur rétt á sérstökum stuðningi í námi.  Ef foreldrar 

barns, forráðamenn, kennarar eða aðrir sérfræðingar telja að barnið fái ekki notið 
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kennslu við sitt hæfi í heimaskóla geta forráðamenn sótt um skólavist  fyrir barnið í 

sérskóla.   

Í Salamanca-yfirlýsingunni sem íslendingar undirrituðu árið 1994 ásamt 92 

þjóðum er fjallað um menntun nemenda með sérþarfir og þar er undirstrikaður réttur 

hvers einstaklings til menntunar.  Einstaklingar með fötlun skuli eiga aðgang að 

almennum skólum og þar á að mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum sem henta.  

Þar kemur jafnframt fram sú skoðun að almennir skólar séu sterkasta aflið til að 

sigrast á hugarfari misréttar. (Salamancayfirlýsingin og rammaáætlun, 1995). 

Eins og lögin kveða á um eiga börn með fötlun rétt á að fara í sinn heimaskóla 

og undir hverjum skóla komið hvernig kennsla hvers barns er löguð að því, þannig að 

það verði sem best búið undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi. Það fá notið sín í námi 

og hæfileikar þess fái að blómstra.  Þetta eru háleit markmið og hafa verið skiptar 

skoðanir meðal kennara um framkvæmd skóla án aðgreiningar.  Ég mun fjalla nánar 

um það í næsta kafla. 

 

2.2 Endurskoðun grunnskólalaga og breytt starfsumhverfi kennara 

Lög um grunnskóla eru í endurskoðun núna og í október 2006 kom út áfangaskýrsla 

frá nefnd um heildarendurskoðun grunnskólalaga. Í kafla skýrslunnar um skóla án 

aðgreiningar kemur fram að framtíðarsýnin eigi að vera sú að grunnskólinn bjóði upp 

á fjölbreytt nám sem miði að þörfum hvers nemenda, valfrelsi og sveigjanleika með 

áherslu á einstaklingsmiðaða námskrá að einhverju leyti fyrir alla. Í skýrslunni kemur 

eftirfarandi fram:  

 

,,Að margra áliti sé enn margt sem þurfi að gera í skólunum til að skóli án 

aðgreiningar verði að veruleika, það þurfi að vera raunverulegt val fyrir foreldra 

hvort barnið fari í sérskóla eða almennan grunnskóla þar sem sambærileg þjónusta 

er ekki fyrir hendi, t.d. lengri viðvera eldri nemenda.  Vinna þurfi í því að skapa 

jákvæðara viðhorf fagfólks í skólunum til að vinna að skóla án aðgreiningar og styðja 

betur við skipulagið, t.d. með aðstöðu, búnaði, námsgögnum og símenntun kennara 

og með fjölbreyttara starfsfólki í skólunum.  Þekkingin sem var í sérskólunum hafi 

ekki komið í grunnskólana í nægilegum mæli og oft sé minnst menntaða fólkið að 

sinna börnum með mestar sérþarfir.  Við eigum ýmsa sérfræðinga en samhæfingu 

skortir.  Sumir telja að gengið hafi verið of langt í þessum efnum, kennarar kalli á 
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aukinn stuðning eða lausn, jafnvel tímabundin úrræði fyrir nemendur.  Alltaf sé verið 

að fjölga einstaklingsgreiningum að ósk skólanna til að skólar geti þrýst á 

sveitarfélög um greiðslur.” (Heildarendurskoðun grunnskólalaga, 2006, bls 13-14). 

 

Arthur Morthens, forstöðumaður þjónustusviðs Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur 

skrifar grein í tímaritið Glæður (2004) þar sem hann fjallar um stefnu stjórnvalda um 

skóla án aðgreiningar. Í greininni kemur fram að samkvæmt könnun Gallup frá 2002 

eru 60% kennara fremur eða mjög óánægðir með stefnu Reykjavíkurborgar í 

málefnum sérkennslunnar.  Hindranir sem eru í vegi fyrir breyttri skólastefnu og 

framkvæmd hennar eru m.a. viðhorf og gildi fyrri skólastefnu og kennsluhátta, 

erfiðleikar vegna barna með geð- og hegðunarraskanir, tímaskortur og of lítill 

faglegur stuðningur.  Arthur talar um ný viðhorf þess eðlis að allir ættu að fá kennslu 

við sitt hæfi hjá umsjónarkennara sem myndi beita til þess sveigjanlegum 

kennsluháttum í stað hefðbundinnar sérkennslu.  Aftur á móti hafi stjórnvöld gleymt 

því að kennarar almennt hafa ekki verið undir það búnir að beita aðferðum 

sérkennslunar.  Breytingar hefði því þurft að gera á kennaramenntuninni til að mæta 

lögum og viðhorfum sem þar koma fram.  Arthur segir að velta megi fyrir sér hvort 

framkvæmd stefnunnar um árangursríkan skóla fyrir alla gangi of nærri hagsmunum 

og menntahugsjónum kennara.  Kennarar vilji vinna að skóla án aðgreiningar en þegar 

erfiðum nemendum fjölgar og krafan um skilvirkni og árangur bætist við snúist þeir 

til varnar (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson, 2002).   

Fræðsluyfirvöld í Reykjavík hafa gripið til ráðstafana til að styrkja innviði hvers 

skóla svo hann verði fær um að sinna kennslu allra barna á skólaaldri og eru það m.a. 

eftirfarandi þættir: 

 

• Breyta úthlutun fjármagns til sérkennslu og veita auknu fjármagni til fatlaðra 

nemenda og nemenda með miklar sérkennsluþarfir. 

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

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

og samskiptavanda. 

• Gefa nemendum í atferlis – og samskiptavanda kost á atferlisþjálfun. 



B.Ed.-ritgerð                                                                               Skóli án aðgreiningar 

Sigrún Þorkelsdóttir 9 

Koma á símenntunarnámskeiðum fyrir kennara í sveigjanlegum kennsluháttum, 

atferlisgreingu og gerð einstaklinsnámskrár (Arthur Morthens og Gretar L. 

Marinósson, 2002).  

 

Fleiri þættir sem eru mikilvægir eru þörf fyrir fjölbreyttara námsefni, sem þróa mætti 

m.a. með tölvutækni og nánara samstarf jafnt á milli kennara innbyrðis og á milli 

kennara og foreldra (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson, 2002).  

Það er ljóst að ekki eru allir á eitt sáttir í málefnum grunnskólans en í svo 

stórum málaflokk sem grunnskólinn er, væri óeðlilegt ef svo væri. Þegar breytingar 

eiga sér stað tekur það tíma, það tekur tíma fyrir alla að breyta hefðbundnu skipulagi, 

aðlagast og þróa kennsluhætti sem henta í skóla án aðgreiningar. 
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3. Skóli án aðgreiningar 

Hægt er að líta á allt frá fleiri en einu sjónarhorni og getur verið lærdómsríkt að velta 

fyrir sér ólíkum sjónarhornum.  Í þessum kafla verða skoðuð  mismunandi sjónarhorn 

á fötlun en ég ætla að fjalla um tvö ólík sjónarhorn eða líkön í fötlunarfræðum og 

hvernig þau geta haft áhrif á hvernig við horfum á einstakling með fötlun.  Í 

skólastarfi þar sem unnið er eftir hugmyndum um skóla án aðgreiningar er mikilvægt 

að að vera meðvitaður um þessi sjónarhorn og hvernig þau geta breytt sýn okkar á 

einstaklinga með fötlun.  Í seinni hluta kaflans ætla ég að fjalla um hvað felst í 

hugmyndum um skóla án aðgreiningar. 

 

3.1 Mismunandi sjónarhorn á fötlun. 

Farið var að tala um ný sjónarhorn á fötlun á seinni hluta síðustu aldar.  Fatlað fólk á 

þessum árum þ.e. á sjöunda til áttunda áratugnum taldi að til þess að raunhæf lausn 

fyrir fólk með fötlun gæti átt sér stað yrðu að eiga sér  breytingar í samfélagi og 

félagslegu umhverfi en ekki að leita lausna í einstaklingnum sjálfum. (Barnes, 

C.,Mercer, G og Shakespeare, T. 1999).  Læknisfræðilega  sjónarhornið  hafði verið 

ríkjandi sjónarhorn fram að þessum tíma.  En ef horft er á fötlun út frá því sjónarhorni 

þá er skýringa leitað í einstaklingnum sjálfum.  Læknisfræðilega sjónarhornið leggur 

áherslu á að greina líkamlega eða andlega skerðingu og veita ráðgjöf um meðhöndlun, 

meðferð, endurhæfingu eða umönnun. Það felur í sér að litið er á einstakling sem 

ólánsamt fórnarlamb, háðan öðrum og í þörf fyrir umönnun, lækningu, meðferð eða 

þjálfun (Rannveig Traustadóttir, 2003). Gagnrýni á það sjónarhorn hefur frá upphafi 

verið eitt af megineinkennum hinna nýju fötlunarfræða.  Þessi gagnrýni er víðast hvar 

samhljóma baráttu fatlaðs fólks og nýtur jafnframt stuðnings margra sérfræðinga, 

embættismanna og annarra sem starfa að málefnum fatlaðra.  Bent er á að 

skilgreiningar sem taka mið af því  að vandamál fatlaðra einstaklinga komi eingöngu 

til vegna skerðingar þ.e. líkamlegu eða andlegu ástandi einstaklinga, dugi ekki einar 

sér til að skýra þá erfiðleika og þær hindranir sem fólk með fötlun þarf að takast á við 

í lífi sínu. (Rannveig Traustadóttir, 2006).  Félagslegt líkan leggur áherslu á að þær 

hindranir sem er að finna í umhverfinu eigi stóran þátt í að skapa fötlun einstaklings.  

Lykilatriðið í hinum nýja skilningi er að aðgreina hinn líffræðilega þátt þ.e. 

skerðinguna og hinn félagslega þátt þ.e. fötlunina.  Ekki er litið svo á að fötlunin sé 
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skerðingin eða að fötlunin orsakist af skerðingunni.  Þess í stað er fötlun 

endurskilgreind sem niðurstaða af félagslegu fyrirkomulagi sem útskúfar og undirokar 

fólk sem býr við skerðingar af ýmsum toga.  Fötlunin er nýtt form félagslegrar 

undirokunar.  Litið er svo á að það séu félagslegar hindranir sem takmarka hvað fatlað 

fólk getur gert og hvernig það getur varið líf sínu (Rannveig Traustadóttir, 2003).   

Ef við horfum á nemendur með fötlun og aðstæður þeirra í grunnskóla, frá 

sjónarhorni félagslega líkansins þá tel ég óhætt að segja að það breyti ýmsu.    Það að 

vera vinafár og einmana á sér oft félagslegar og samfélagslegar rætur og mikilvægt að 

skoða hvernig er hægt að skapa sem ákjósanlegustu aðstæður fyrir einstakling svo 

hann fái að dafna og þroskast í samfélagi við aðra.     

Í nýlegu blaði Þroskahjálpar er viðtal við Freyju Haraldsdóttur sem er rúmlega 

tvítug stúlka með alvarlega líkamlega fötlun sem veldur því að hún þarf aðstoð við 

alla hluti daglegs lífs. Freyja hefur alla tíð verið í almennum grunnskóla og hefur frá 

mörgu að miðla  um skólagöngu sína.  Þetta viðtal er um margt áhugavert og kemur 

inn á þætti sem verið er að fjalla um í hugmyndafræði skóla án aðgreiningar, Freyja 

segir m.a. 

 

,, Þegar kemur að börnum með fötlun á að horfa á lausnir en ekki hindranir, hvert 

barn getur getur orðið þátttakandi, það einfaldlega krefst þess að það sé leitað 

lausna.’’  (Freyja Haraldsdóttir, 2006, bls. 8). 

 

Freyja talar jafnframt um mikilvægi þess að eignast vini og leggja þurfi áherslu á þann 

þátt í skólakerfinu.  Hún segir; 

 

,,Mikilvægt að skapa ekki félagslegar hindranir hjá börnum, með ofverndun eða því 

að leggja megin áherslu á að þau geti reimað skóna sína eða gripið bolta.  Þótt það 

sé mikilvægt er það ekki það sem gefur lífinu gildi’’  (Freyja Haraldsdóttir, 2006, bls. 

8) 

Freyja talar af reynslu og þessi skilaboð hennar eru mikilvæg fyrir alla sem starfa í 

skóla án aðgreiningar.  Þau leggja áherslu á félagslega þátttöku nemenda með fötlun.  
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3.2 Hvað felst í skóla án aðgreiningar ? 

Eins og kom fram í kafla 2.1  þá er það yfirlýst stefna sjórnvalda að stefnt skuli að 

skóla án aðgreiningar.    En hvað þýðir skóli án aðgreiningar.  Það er skóli sem 

menntar öll börn, líka þau sem eru með uppeldislegar og menntunarlegar sérþarfir.  

Talið er að slíkur skóli veiti börnum ekki bara góða menntun heldur stuðli gegn 

hugarfari mismunar, geri öll börn velkomin í  umhverfi sínu og stuðli að vexti 

þjóðfélags án aðgreiningar.  Skóli án aðgreiningar er skóli þar sem fötluðum eiga að 

vera tryggð sömu réttindi og ófötluðum.  Meginaðferðin við að koma honum upp felst 

í uppeldislegu skipulagi skólastarfsins  (Ingólfur Ásgeir Jóhannson, 2001).   Flestum 

sem vinna að skólastarfi er ljóst að það er ekki einfalt að vinna eftir þessum ramma og 

ýmislegt sem spilar þar inní.  Það virðist t.d.vera erfitt að fá aukið fjármagn inn í 

skólakerfið og eins virðist oft vera erfitt að breyta svo hefðbundu starfi sem 

skólastarfið er.    Í viðtali sem birtist í tímaritinu Þroskahjálp við Önnu Kristinsdóttir 

fyrrum borgarfulltrúa í Reykjavík og móður fatlaðs drengs kemur fram að með því að 

upplýsa og fræða verði breytingum komið á því fordómar byggjast á vanþekkingu.  

Samfélagið fari á mis við það sem fatlaðir einstaklingar hafi fram að færa ef það 

heldur áfram að setja þröskulda, breytingarnar verða að eiga sér stað í rótum þess,  

grunnskólanum.  (Anna Kristinsdóttir, 2005).  

Grundvallarforsendur við skipulagningu náms fyrir alla nemendur eru að 

kennarar séu opnir gagnvart margbreytileikanum og meti og nýti í kennslu 

mismunandi hæfileika, áhuga og reynslu sem nemendur koma með í bekkinn.  (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2003).  

Snæfríður Þóra Egilsson (2006) hefur rannsakað þátttöku hreyfihamlaðra 

nemenda í grunnskólum og komist að því að þrátt fyrir að foreldrum sé oft efst í huga 

að auka félagslega þátttöku barna sinna virðist forgangsröðun skóla vera önnur og þeir 

setja námið sjálft í forgang varðandi aðstoð til þessarra nemenda. Þessar niðurstöður 

sýna að ekki er leitað í félagsleg sjónarhorn eða/ líkön þegar verið er að skipuleggja 

nám hreyfihamlaðra nemenda.  Ef farið væri eftir félagslega líkaninu þá væri horft á 

hvaða aðstæður eða í hvað þætti fötlunin kæmi aðallega fram og síðan yrði leitað leiða 

til að koma til móts við þá þætti.  Þannig yrði reynt að ýta hindrunum úr vegi og reynt 

að vinna út frá úrræðum sem beindust að því að styrkja nemendur félagslega.   

Þegar horft er á þessar aðstæður út frá læknisfræðilegum sjónarhornum eins og 

ég vil meina að oft sé gert þá er horft á skerðingu einstaklings og hún talin orsök þess 

að einstaklingur nái ekki að mynda félagatengsl eða fylgja bekk eftir. Þess vegna 
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einangrist nemendur, bæði náms og félagslega.  Það er samfélagið og skólinn sem býr 

til  aðstæður og möguleika og ætti að geta komið til móts við nemendur og styrkt þá í 

stað þess að búa til fötlunina.   

Það er sérlega mikilvægt fyrir skóla sem vinnur eftir hugmyndum um skóla án 

aðgreiningar að vinna að félagatengslum ófatlaðra og fatlaðra nemenda og er  í raun 

lykilatriði til að starfið geti verið árangursríkt ( Danforth, S og Smith, T.J. 2005).   

Foreldrar hafa miklar áhyggjur af því að fötluð  börn þeirra verði vinalaus og margar 

fjölskyldur kvíða þessum félagslega þætti.  Tómstundir og dægradvöl ættu að skipa 

veglegan sess í skólanámskránni.  Í gegnum aukna færni í tómstundaiðkun þá er hægt 

að styrkja sjálfsmynd einstaklings og efla hann í félagslegri og námslegri færni 

(Turnbull og Turnbull 2006).   

Í dag er mikil áhersla á skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám sem 

er að mínu mati mjög gott.  En kennarar, sem margir hverjir þekkja ekki þá starfshætti 

sem þarf til að skóli án aðgreiningar geti gengið upp þurfa að fá fræðslu og 

endurmenntun svo þeir styrkist í þeirri vinnu.  Erfiðleikar við að innleiða bekkjarstarf 

án aðgreiningar eru m.a. fólgnir í hve mikils það krefst af kennurum og hve 

fjölbreyttri færni þeir þurfa að búa yfir.  Kennarar þurfa að læra að vinna með ýmis 

konar fötlun og brýn þörf er á að styðja kennara í að auka færni sína og þekkingu í að 

efla samskipti og félagatengsl (Rósa Eggertsdóttir og Gretar Marinósson, 2002).  

Í grein um skóla án aðgreiningar í Kanada er fjallað um skipulag kennslu  og 

hvernig hún geti tryggt réttmætan árangur fatlaðra nemanda.  Í greininni er aðallega 

talað um þrjá þætti sem skipta máli í framkvæmd skóla án aðgreiningar.  Þessir þættir 

eru: 

• Áhrifamikil forysta í stefnumótun, stjórnun og framkvæmdaáætlunar.   

• Breytt hlutverk sérkennara  

• Skipulag sem styður við bekkjarkennarann í starfi.   

Áhersla er á að bekkjarkennari beri ábyrgð á öllum börnum.  Námsefni er 

aðlagað að þörfum allra nemenda.  Sérkennarar voru hugsaðir sem stuðningur við 

bekkjarkennara og hjálpa honum, nemendum, foreldrum, kennurum og stjórnendum. 

(Porter, Gordon, 1997).  Samstarf ólíkra fagstétta skiptir máli.  Í rannsókn Sigurlaugar 

Bjarnadóttur kemur fram að þekking og reynsla menntaðra sérkennara virðist nýtast 

mjög vel við einstaklingsnámskrárgerð í samstarfi við reynda bekkjarkennara og 

stuðningsaðila með fagmenntun. (Sigurlaug Bjarnadóttir, 2003). Ég tel að til að skóli 
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án aðgreiningar geti gengið upp þurfi einmitt að huga að bekkjarkennaranum í starfi.   

Bekkjarkennarar þurfa að geta leitað í stuðning og úrræði við öll þau mörgu mál sem 

geta komið upp í kennslu.  Að hlustað sé á raddir foreldra er einnig mikilvægt í öllu 

skólastarfi.  Eitt af því sem lagt er til í stefnu skóla án aðgreiningar er að kennarar 

vinni saman því meiri líkur eru á að kennararteymi sem býr yfir fjölbreyttri færni og 

mismunandi hæfileikum geti í sameiningu samið kennsluáætlun sem er sniðin að 

einstaklingsþörfum (Ferguson D,L. og fl., 1999)  

Það er ljóst að það er að mörgu að hyggja þegar kemur að þátttöku fatlaðra 

nemenda í almennum grunnskóla og kennarar þurfa að búa yfir mikilli færni, metnaði 

og þekkingu í ólíkum kennsluháttum svo vel takist til í skólastarfinu.  Það var því 

áhugavert að skoða skólabyrjun hjá tveimur fötluðum nemendum sem hófu nám í 

almennum skóla síðastliðið haust.  Yfirlýst stefna skólans sem þessir nemendur ganga 

í er skóli án aðgreiningar og einstaklingmiðað nám.  Ég ákvað að skoða hvaða þætti 

væri lögð áhersla á í námi þessarra nemenda og hvort það samræmdist þeim þáttum 

sem hefur verið fjallað um hér í kaflanum.  Í ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt að 

munur er á því hvað foreldrar og starfsfólk skóla líta á sem mikilvægustu atriðin í 

námi fatlaðra barna fannst mér áhugavert að kanna hvort svo væri einnig í þessarri 

rannsókn og ræddi við foreldra og starfsfólk skóla í þeim tilgangi.  
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4. Rannsókn á upphafi skólagöngu tveggja fatlaðra nemenda í 
almennum grunnskóla 

Til að skoða kennslu í anda hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og til að svara 

spurningum mínum sem settar voru fram í upphafi ritgerðarinnar, gerði ég litla 

rannsókn í skóla sem hefur það sem yfirlýsta stefnu að starfa eftir þeirri 

hugmyndafræði. Spurningar sem ég lagði upp með í byrjun fjölluðu um  hvaða þættir 

væru mikilvægir í námi án aðgreiningar og hvort foreldrar, kennarar og 

skólastjórnendur leggðu áherslu á sömu þættina í skólastarfinu. Mér fannst áhugavert 

að skoða hvort munur væri á milli þessarra hópa því eins og kom fram í kafla 3.2. 

leggja foreldrar oft meiri áherslu á félagslegan þátt nemenda í skólastarfi meðan 

starfsfólk skóla leggur meiri áherslu á námið sjálft.  

 

4.1 Aðferð 

Í þessarri rannsókn er notast við eigindlega rannsóknaraðferð.  Eins og kemur fram í 

bók McMillan (2000) byggja eigindlegar rannsóknir á því að hver og einn á sinn 

veruleika og að hann sé byggður í skynjun hvers og eins.  Aðferðin byggist á 

munnlegum frásögnum og skrifuðum lýsingum eða athugunum.  Athugandinn velur 

sjálfur þátttakendur og eru þeir yfirleitt fáir vegna þess að reynt er að fara djúpt í það 

efni sem verið er að rannsaka.  Eigindlegar rannsónir eru framkvæmdar í náttúrulegu 

umhverfi.  Í eigindlegum rannsóknum er mismunandi tilgangur tengdur við sérstakar 

spurningar og í úrvinnslu eru fundin þemu og mynstur.  Helstu aðferðir í eigindlegum 

rannsóknum eru þátttökuathuganir, opin viðtöl og ritaðar heimildir.  Ég notaði tvær 

aðferðir úr eigindlegum rannsóknaraðferð þ.e.a.s. ég gerði athuganir í skólastarfinu og 

tók viðtöl við fjóra aðila innan skólans og tvenna foreldra. 

 

4.1.1 Þátttökuathuganir 

Í þátttökuathugunum er rannsakandinn þátttakandi í því starfi sem verið er að vinna 

hverju sinni.  Í mínu tilviki fór ég tvisvar inn í skólann og fylgdist með öllu sem þar 

gerðist.  Þátttökuathugun felur í sér að sá sem er að athuga hverju sinni hefur félagsleg 

samskipti við þátttakendur, öflun gagna fer fram á vettvangi og einnig skráning gagna.  

Það fyrsta sem rannsakandi þarf að gera er að velja stað, aðstæður og þátttakendur og 

hann verður að fá leyfi til að gera rannsóknina.  Margt þarf að hafa í huga þegar 

rannsakandi kemur inn í það umhverfi sem hann ætlar að vera þátttakandi í.  Hann 
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þarf að byrja á því að kynna sig fyrir öllum þeim sem hugsanlega eru með í 

athugunum, hann þarf að fara rólega af stað og læra inn á þau vinnubrögð sem 

aðstæðurnar bjóða upp á.  Hann þarf að gæta sín á að falla inn í hópinn og hann þarf 

að nota tungumál staðarins.  Hann þarf að sýna áhuga og skilning á því sem verið er 

að gera. Hann þarf að vera heiðarlegur, vinsamlegur, persónulegur og eitt það 

mikilvægasta er að halda trúnað!. 

 Þegar þátttakandi er búinn að athuga verður hann að skrá hjá sér 

vettvangsnótur.  Vettvangsnótur eru lýsingar, mat og hugleiðingar þátttakandans.  

Hann skrifar niður hjá sér lýsandi og hnitmiðaðar athuganir á því sem honum finnst 

mikilvægt að komi fram í rannsókn sinni.   

 

4.1.2 Opin viðtöl 

Markmiðið með viðtölunum er að rannsakandinn skilji hvaða merkingu og sjónarhorn 

viðmælendur leggja í hlutina.  Rannsakandinn vill heyra það sem er mikilvægt fyrir 

viðmælendur og rannsakandinn vill einnig læra af reynslu viðmælandans.  Í opnum 

viðtölum eru spurningar rannsakandans almennar og fáar.  Rannsakandinn hvetur 

viðmælandann til að segja frá því sem honum finnst athyglisverðast. Upphaf 

viðtalanna er mikilvægt, andrúmsloftið þarf að vera þægilegt og gott er að 

rannsakandinn byrji á að brjóta ísinn með almennu spjalli, útskýri tilgang viðtalsins 

og leggi áherslu á að allt sem fram komi sé bundið trúnaði.  Einkenni viðtala er að 

umræðurnar eru frjálslegar og sveigjanlegar.  Spurt er um það sem er óljóst eins og 

t.d. hvað áttu við?  Gott er að fá áþreifanleg dæmi.  Margt þarf að forðast í viðtölum, 

eins og t.d. truflun, vandræðalegar spurningar, að fara úr einu í annað, að gefa ráð og 

segja sínar skoðanir ( McMillan, J. 2000). 

 

4.2 Aðferð rannsóknar 

Skólinn, þar sem ég fór að skoða hvernig nám tveggja nemenda með fötlun væri 

útfært, er nýlegur skóli á landsbyggðinni. Í skólanum eru um 200 nemendur og 

starfsmenn skólans eru alls um 40.  Skólinn er á yfirstandandi skólaári með nemendur 

frá fyrsta bekk upp í sjötta bekk en kemur til með að vaxa upp og enda sem 

heildstæður skóli með fyrsta til tíunda bekk. Skólinn er nýr eins og áður sagði og 

skipulag hans óhefðbundið þ.e. opin rými eru í skólanum en ekki lokaðar 
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kennslustofur nema fyrir sérgreinar s.s. textíl, smíði og heimilissfræði. Í skólahandbók 

skólans kemur fram að sérkennsla fari fram á kennslusvæðunum og í hliðarrýmum 

þegar það á við. Kennarar starfa í teymum í skólanum og eru það umsjónarkennarar 

innan árgangs eða samliggjandi árganga sem mynda kennarateymi.  Sérkennarar 

vinna í náinni samvinnu við kennarateymin og sitja teymisfundi eftir því sem kostur 

er.  Þar fá þeir upplýsingar um viðfangsefnin sem framundan eru og reyna að mæta 

þörfum skjólstæðinga sinna í takt við starfið í árgöngunum.  Ég skoðaði kennslurými 

þessarra tveggja einstaklinga sem ég horfði sérstaklega á og gerði athuganir á hvernig 

námi þeirra væri háttað. 

 Ég tók viðtöl við fjóra starfsmenn innan skólans.  Umsjónarkennara hvors 

nemanda, þroskaþjálfa og skólastjóra.  Ég tók einnig viðtöl við mæður þessarra 

nemenda.  Það tóku allir sérstaklega vel á móti mér og fóru viðtölin fram í skólanum 

nema viðtölin við foreldrana sem áttu sér stað á heimili þeirra.  Öll viðtölin voru tekin 

upp á hljóðsnældu og tóku þau allt frá þrjátíu mínútum upp í 60 mínútur.  Ég útskýrði 

vel fyrir viðmælendum mínum hver tilgangurinn væri með viðtölunum og að trúnaður 

ríkti.  Þegar ég kom heim eftir hvert viðtal hlustaði ég á hljóðsnælduna og afritaði 

orðrétt sem ég svo marglas og dró ákveðna þætti út. 

 Það fyrsta sem ég gerði í athugunum var að fá leyfi skólastjóra til að koma og 

fylgjast með.  Ég fékk einnig strax í upphafi leyfi hjá foreldrum þessarra tveggja 

nemenda til að fylgjast sérstaklega með þeim.  Allt sem ég sá og gat hugsanlega notað 

í ritgerðinni skráði ég niður eftir að heim var komið meðan það var enn skýrt í 

huganum. 

 

4.3 Framkvæmd rannsóknar um skóla án aðgreiningar 

Ástæða þess að ég fór í þennan tiltekna skóla og fékk leyfi til að skoða skólabyrjun 

nemendanna tveggja var sú að ég hafði fylgst með námi þessarra nemenda í leikskóla 

og fannst frábært að sjá hversu vel það gekk.  Mér fannst því spennandi  að fara að 

skoða hvernig námi þeirra væri háttað í grunnskólanum. Skólinn sem nemendurnir 

ganga í byggir  á hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og  einstaklingsmiðað nám 

haft í fyrirrúmi.  Í skólahandbók skólans  2006-2007 kemur fram að forsenda þess að 

hægt sé að tryggja öllum börnum rétt á kennslu við hæfi í sínum heimaskóla sé að 

nám sé einstaklingmiðað.  Með einstaklingsmiðuðu námi er átt við, að nám hvers 

nemanda er aðlagað að hæfileikum hans og getu frekar en að nemendur séu flokkaðir í 
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hópa með fyrirfram skilgreinda eiginleika. Leitast er við að hjálpa nemendum að 

skipuleggja nám sitt út frá getu, áhuga og vinnulagi.  Það er gert í samvinnu kennara, 

nemenda og foreldra.   

Það hafa verið sérstakar aðstæður í skólanum í vetur en verið er að byggja 

seinni hluta skólans og er kennslurýmið sem hver hópur innan skólans hefur til 

umráða mun þrengra en upphaflega stóð til. Ákveðið var vegna þessarra aðstæðna að 

hafa nemendur 1.-3. bekkjar í aldursblönduðum hópum.  Það var athyglisvert að 

skoða hvernig það kom út í sambandi við þá þætti sem ég var að horfa á og einnig 

hvernig svona skipulag skóla þ.e. opin rými og teymisvinna kennara kom út með tilliti 

til hugmynda um skóla án aðgreiningar.  

 

4.3.1 Skipulagning námsins 

Daginn sem ég mætti í skólann til að fylgjast með var verið að halda upp á að 

nemendur væru búnir að vera hundrað daga í skólanum og var áhersla á stærðfræði 

þennan dag.  Ég var að skoða hvernig nám nemandanna tveggja var skipulagt og 

horfði því sérstaklega á það.  Þessir tveir nemendur þekkjast síðan úr leikskóla og eru 

góðir vinir, ákveðið var strax í upphafi að hafa þá í sitthvorum hópnum til að þeir 

myndu kynnast hinum og ekki treysta bara á hvorn annann. Þessir nemendur hittast 

samt í smiðjutímum, sundi, leikfimi og í frímínútum.  Ég reyndi að fara á milli 

kennslusvæða  en nemendurnir tveir voru hvor í sínum hóp að vinna.  Það var mjög 

ólík kennsla á svæðunum enda kennarar ólíkir og hver hefur sinn hátt á.  Á báðum 

svæðum gátu nemendur valið sér verkefni tengd stærðfræðinni en á öðru svæðinu 

voru verkefnin fjölbreytileg s.s. telja ýmsa hluti í umhverfinu eins og stóla, borð, 

glugga og skrá niður.  Bjuggu til parís og skrifuðu tölur inn í, gátu búið til kórónur og 

gert töluna 100 á hana.  Nemendur gátu farið í búðarleik og ýmislegt fleira var í boði.  

Það er óhætt að segja að mikið hafi verið um að vera og nemendur mjög virkir í 

ferlinu.  Á hinu kennslusvæðinu voru nemendur einnig í verkefni tengdu stærðfræði 

en það var rólegra yfir þar, nemendur virtust ekki hafa eins frjálsar hendur með það 

sem átti að gera, þeir höfðu þó val en svo virtist sem allt væri í fastari skorðum.  

 Nemendurnir tveir gengu í verkefnin eins og hinir nemendurnir og var annar 

nemandinn sérstaklega virkur en það var á kennslusvæðinu sem einhvern veginn allt 

var að gerast. Það er alveg skýrt að umsjónarkennarar þessarra nemenda bera 

ábyrgðina á þeim og leggja til verkefnin sem á að vinna á kennslusvæði.  Aftur á móti 
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er þroskaþjálfi sem tekur nemendurnar hvorn um sig í u.þ.b. eina kennslustund á 

hverjum degi og fylgir eftir hvort nemendurnir séu að ná þeim atriðum sem verið er 

að leggja inn.  Þessir nemendur þurfa meiri endurtekningu og meiri æfingu sem þeir 

fá í þessarri einstaklingsþjálfun.     

 Þessi dagur endaði svo með því að allir nemendur 1.-3. bekkjar gátu valið sér 

hvað þá langaði til að gera, það var hægt að fara á diskótek á einu svæði, horfa á 

mynd á öðru og nemendur gátu líka farið í ýmis spil, tölvur og leiki.  Fyrir 

utanaðkomandi manneskju eins og mig var þessi dagur svolítið ruglingslegur en 

nemendurnir vitust alvanir og gengu í verk sín.  Ég fylgdi nemendunum tveimur 

einnig í frímínútur og um leið og þeir komu út þustu leikfélagar að þeim og höfðu þeir 

nóg fyrir stafni.  Seinni daginn sem ég kom var rólegrar yfir öllu enda engin 

hátíðsdagur þá.   

Ég tók eftir því að annar nemandinn virtist leita í umsjónarkennara sinn ef það 

var eitthvað sem honum vantaði að vita meðan hinn virtist frekar leita í 

þroskaþjálfann sem var á svæðunum þegar hann var ekki með nemendur í 

einstaklingsþjálfun.  Það getur orsakast af því að sá nemandi var tiltölulega nýbúin að 

fá nýjan umsjónakennara og því var kannski ekki alveg komin á nógu góð kynni þar á 

milli. Stuðningsfulltrúar voru á svæðunum og aðstoðuðu þau börn sem þess þurftu, 

þessa tvo nemendur jafnt sem aðra.  Það er óhætt að segja að þessa daga sem ég 

fylgdist með kennslu var fjölbreytni í kennsluaðferðum mikil og nemendur gátu stýrt 

námi sínu að nokkru leyti sjálfir. Ég gat ekki betur séð en nemendurnir tveir sem ég 

var að horfa á blönduðust vel inn í hópinn og virtust þeir standa vel að vígi félagslega. 

 

4.4 Helstu þættir sem skipta máli í skóla án aðgreiningar 

Eins og áður hefur komið fram sneri fyrri spurning mín að því hvaða þættir það væru 

sem skiptu hvað mestu til að skóli án aðgreiningar gengi vel.  Ég mun hér á eftir draga 

fram þau atriði sem viðmælendur mínir töldu skipta hvað mestu. 

 

4.4.1 Jákvæðni og viðhorf 

Danforth og Smith (2005) fjalla um skóla án aðgreiningar og telja að hræðsla spili oft 

stóran þátt í hvernig skólastarf í anda aðgreiningar gangi.  Fólk er oft hrætt við það 

sem það ekki þekkir og margir kennarar hafa aldrei kynnst fötluðu fólki, þeir segja að 
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besta leiðin til að losna við hræðsluna og vankunnáttuna sem henni fylgir er að 

kynnast því sem vekur ótta. Skóli án aðgreiningar tekur á þessu og með jákvæðum 

viðhorfum og kennsluaðferðum sem stuðla að því að nemendur séu í raun innvinklaðir 

í skólastarfið  erum við á réttri leið (Danforth og Smith, 2005).   Freyja Haraldsdóttir 

(2006) talar um að hún skilji vel að fólk sé hrætt eða feimið við það sem það ekki 

þekkir en segir að þar sé fáfræði á ferðinni því fólk þori ekki að takast á við eitthvað 

nýtt.  Hún veltir fyrir sér hvort hægt sé að nota fáfræði sem afsökun fyrir öllu, fólk 

þarf sjálft að taka ábyrgð og fræðast.  Öll erum við í grunninn þau sömu-, manneskjur 

og það á að skipta mestu.   

Það kom fram hjá öllum viðmælendum mínum að þeim fannst mikilvægt að 

starfsfólk skóla væri jákvætt og áhugasamt.  Jafnframt fannst kennurum og 

þroskaþjálfa  mikilvægt að starfsfólk fá viðeigandi fræðslu um skóla án aðgreiningar.  

Með því áttu kennarar við að þættir eins og vera hluti af hópnum, ekki mikið sér og að 

leyfa nemendum að spreyta sig sjálfum á hlutunum væru mikilvægir.   

 

Að allir séu tilbúnir og jákvæðir og vilji leggja sig fram um að þetta gangi upp.  Og 

gott fólk jákvætt, grundvallarþátturinn.  Að allir séu meðvitaðir um út á hvað þetta 

gengur. 

 

Fyrst og fremst að fólk sé tilbúið í þetta og séu samtaka, það þarf að vera einhver 

stefna sem allir vita hver er og eru með í því.......allt starfsfólk. 

 

Ég held að það séu svolítið sömu þættir sem eru grundvallaþættir til að skólastarf 

gangi vel það er stofnanamenningin í skólanum....að forsendur sem þurfa að vera til 

staðar er vel menntað fólk sem er mjög hæft í samskiptum og er tilbúið, áhugasamt.  

Ef það er til staðar eru í raun allir vegir færir. 

   

4.4.2 Að vera einn af hópnum ekki eitthvað sér 

Þáttur sem báðum mæðrunum sem ég talaði við fannst mikilvægur og fellur vel að 

hugmyndafræði skólans sem ég skoðaði er að börn þeirra falli inn í hópinn, eignist 

félaga á sínum forsendum og séu ekki alltaf höfð sér.  
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..í skólanum allt gert svo eðlilegt og þá ímyndar maður sér að það sé engin 

aðgreining ...og skólinn allavega virkar á mig að hún sé þarna bara einn nemandi og 

þetta rúllar bara.   

 

..miðað við hvernig hún stendur félagslega núna .. hvað hún er að upplifa sig tilheyra 

hóp.  

 

Þessi þörf á tilheyra hóp og eiga félaga er mikilvæg fyrir alla og félagslegur 

samanburður er nauðsynlegur fyrir fólk svo það geti þróað með sér réttmætt mat á 

sínu sjálfi, hver er ég?  Við verðum að bera okkur saman við aðra sem eru líkir okkur 

sjálfum, finna okkar sterku og veiku hliðar, vinna okkur inn viðurkenningar og mæta 

einhverri höfnun.  Upplifun og reynsla sem við öðlumst með því að umgangast okkar 

aldurshóp hjálpar okkur við að öðlast þekkingu á okkur sjálfum og félagslegum 

aðstæðum sem fjölskyldan ein og sér getur ekki gefið okkur (Rubin, 1980).  Þessar 

sömu hugmyndir má sjá í bók Berns (2000) þar sem  fjallað er  um mikilvægi 

félagahópsins.   Á aldrinum 6-12 ára eru öll börn komin í skóla og mörg í tómstundir 

og hafa yfirleitt næg tækifæri til að hitta félaga sína.  Börn á þessum aldri þ.e. 6-12 ára 

hafa meiri þörf fyrir að tilheyra hópi  og þau verða einnig háðari því að öðlast 

viðurkenningu frá félögum sínum.  Það að tilheyra hópi krefst heilmikillar 

félagslegrar færni af einstaklingum eins og að kunna að gefa eftir, standa á sínu og 

taka tillit til annarra.  Þessi atriði eiga að mínu mati við um öll börn fötluð sem ófötluð 

og  er starfsfólk skólans meðvitað um þennan þátt þ.e. að fatlaðir nemendur séu í 

skólanum á sömu forsendum og allir hinir.   

 

Við ákváðum að þær kæmu bara hér inn eins og hin börnin, sömu aðstæður ...og að 

krakkarnir tæku þeim strax sem eina af hópnum, væru ekki eitthvað mikið öðruvísi.. 

eiga vini úr hópnum og fara í heimsókn og fá vini í heimsókn.   

 

Er bara inn í hópnum... gengur svo flott ekkert sem þarf sér...frábært þegar hægt að 

nemandi er með í stað þess að vera sér. 

  

Bæði kennarar og þroskaþjálfi töluðu um hvað það hefði gefið yngri nemendum mikið 

að vera með sér eldri nemendum í hóp eins gert var á þessu skólaári til mæta 

húsnæðisvanda.  Starfsfólk skólans taldi að það hafi gefið öllum yngri krökkunum 
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mikið að hafa eldri börnin sem fyrirmyndir.  Þessir nemendur sem ég var sérstaklega 

að horfa á hafa grætt á því eins og hinir krakkarnir og hefur farið mikið fram bæði 

félagslega og í sjálfstæði þó auðvitað hafi fleiri þættir spilað þar inn í.  En það er erfitt 

fyrir kennara að mæta svo breiðum hóp nemenda, mikill munur á sex ára börnum og 

þeim sem eru orðin átta ára svo svona samsetning verður ekki höfð á 

nemendahópnum næstkomandi skólaár heldur að öllum líkindum tveim árgöngum 

blandað saman.  Þegar nemendur á ólíku stigi eru saman í hóp verða nemendur ekki 

áberandi sér, þeir skera sig ekkert úr þó þeir séu ekki samstíga öðrum nemendum í 

einu og öllu.  

 

4.4.3 Hvernig stuðningur birtist  

Nemendur með fötlun þurfa alltaf/oftast stuðning í skólastarfinu og það þarf að huga 

vel að því hvernig hann er settur fram.  Það kom fram í viðtölum mínum við aðra 

móðurina og í viðtölum mínum við starfsfólk skólans að það þyrfti að huga vel að því 

hvernig stuðningur við nemendur með fötlun birtist. 

 

Ég nefndi það að hún fengi að vera svolítið frjáls, yrði gripið inn í þegar þyrfti.  

Passa að einangrast ekki með eitt barn. 

 

Það er margt sem þarf að hugsa, stuðningsfulltrúar farnir að eigna sér, ég á að vera 

með hana núna og þá bara sitið yfir þeim með eitthvað sem.. þurftu ekkert aðstoð við.  

Breyttum þessu engin stuðningsfulltrúi bundin yfir þeim og við værum öll ábyrg, 

værum allar meðvitaðar um að þær þyrftu aðstoð stundum og reyna að örva þær til 

að vera sjálfstæðar og leita sér aðstoðar.  Að það sé ekki alltaf búið að gera áður en 

þær reyna. 

 

Stuðningsfulltrúar vilja vera góðir við þær en við segjum nei ég hjálpa henni ekki við 

neitt hún á að gera sjálf.  Ná í nestið ganga frá- en þetta stress alltaf að flýta sér og 

þær eru lengur þarf að gefa sér tíma .... 

 

Á málþingi Sjónarhóls ,, Hver ræður för” þann 8 febrúar 2007 hélt Leifur Leifsson 

erindi og talaði um reynslu sína af því að vera nemandi með fötlun í grunnskóla og 

það sem hann talaði m.a. um var hve mikilvægt hlutverk stuðningsfulltrúans er og 
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hans reynsla var sú að stuðningsfulltrúi ofverndaði stundum nemandann og nemandi 

gæti misst af mikilvægri tengslamyndum vegna þessa.  Jafnframt talaði hann um sína 

reynslu t.d. í leikfimistímum en hann gat ekki verið með hinum strákunum í klefa því 

það var enginn karlmaður til að aðstoða hann.  Það var óþægileg tilfinning að vera 

settur í sérbúningsherbergi með stuðningfulltrúanum, konu sem átti að aðstoða hann.  

Það sem vakti athygli mína í erindi hans var þegar hann sagði frá því að þegar hann 

var í 6.-7. bekk kom strákur sem úr 10. bekk og aðstoðaði hann í tímum.  Þetta fannst 

honum frábært og gerði hann sterkari félagslega.  Þetta er e.t.v. eitthvað sem við 

gætum hugað betur að og passar líka inn í hugmyndafræði skólans sem ég skoðaði en 

þar er áhersla á tengingu á milli árganga. 

 Freyja Haraldsdóttir (fyrirlestur KHÍ 16 /11 06)  hefur einnig rætt um hlutverk 

stuðningsfulltrúa og hve miklu máli þeir skipta.  Hún ræðir m.a. um móðurfulltrúa en 

þá á hún við (eins og Leifur talaði um) ofverndun stuðningsins og þá missir 

nemandinn af miklvægri þróun í félagatengslum og sjálfstæðisþróun.  Það er hætta á 

að einstaklingar sem þurfi á séraðstoð að halda einangrist vegna þess að 

stuðningsfulltrúar og kennarar eru ekki meðvitaðir um þessa þætti. Nemendurnir 

virðast stundum vera fastir í blöðru sem kennarar virðast ekki taka eftir en heldur samt 

kennurum og öðrum nemendum í fjarlægð ( Ferguson,  1995). 

Starfsfólk skólans sem ég skoðaði var vel meðvitað um þennan þátt og reyndu að vera 

vakandi fyrir því að enginn einn aðili festist við þessa nemendur, höfðu reyndar breytt 

skipulagningu svo minni hætta yrði á því. 

 

4.5 Leggja foreldra, kennarar og skólastjórnendur áherslur á sömu 
þætti? 

Seinni spurning mín í upphafi sneri að því hvort samræmi væri á milli þess sem 

foreldrar, kennarar og skólastjórnendur leggðu áherslu á í skólagöngu nemenda með 

fötlun.  Í kafla 2.2 kom í ljós að oft virðast kennarar leggja meiri áherslu á 

námsárangur nemenda með fötlun meðan að foreldrar hafa oft meiri áhyggjur af 

félagstengslum barna sinna og leggja mikla áherslu á þann þátt.    

Í minni rannsókn kom ekki fram þessi munur á markmiðum milli foreldra og 

starfsfólks skóla, allir nefndu félagslega þátt nemendanna fyrst og svo komu aðrir 

þættir sem tengdust náminu meira eins og að læra að lesa og svo frv.   
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Félagsþáttur hann skiptir hana miklu ...finnst skipta máli að hún umgangist fatlaða en 

alls ekki bara. Skiptir máli að hún hafi fyrirmyndir, hefur góð áhrif á hana 

 

Félagslegi þátturinn skipti rosalega miklu máli .......en kannski það að vera hluti af 

hóp og allt þetta læra að spjara sig  

 

Leggjum áherslu á að virkja krakkana til að tengja þær enn betur inn í hópinn, 

félagslegi þátturinn skiptir svo miklu. 

 

Freyja Haraldsdóttir (2006) talar um að fötlun sé ekki alltaf svo slæm ef börn séu ekki 

félagslega einangruð og áhorfendur í eigin lífi.  Hún álitur að félagsfærnin geti fleytt 

börnum áfram þegar annað þrýtur.  Þess vegana sé mikilvægt að leggja áherslu á að 

skapa ekki félagslegar hindranir.    

Ef til vill er ástæða þess hve allir eru sammála um mikilvægi félagsþáttarins í 

minni rannsókn sú að foreldrar, þroskaþjálfi, umsjónarkennari og deildarstjóri 

sérkennslu funda reglulega eða á u.þ.b. 6 vikna fresti og þá geta allir aðilar rætt um 

það sem er þeim efst í huga varðandi nám og skólagöngu nemendanna tveggja.  

Þroskaþjálfi sér svo um að miðla upplýsingum af þessum fundum til stuðningsfulltrúa. 

 

4.6 Framtíðarsýn foreldra 

Mæðurnar sem ég ræddi við höfðu báðar velt fyrir sér skólagöngu barna sinna löngu 

áður en kom að því að hún myndi hefjast.  Hugsanir þeirra snerumst um hvort barnið 

ætti e.t.v. að vera lengur í leikskólanum og í hvaða skóla það ætti að fara.  Þessum 

mæðrum fannst ekkert sjálfsagt að barn þeirra færi í hverfisskólann en á svæðinu er 

einnig starfrækt sérdeild.  Þegar kom svo að því að velja skóla voru allir sem að 

málinu komu mjög jákvæðir fyrir að börnin færu í sinn hverfisskóla sem tók strax frá 

upphafi mjög vel á móti þeim.  Þetta er ekki reynsla allra foreldra en foreldrar sem 

hyggjast velja hverfisskóla fyrir fatlað barn sitt koma oft að lokuðum dyrum. Hins 

vegar fá foreldrar sem leita eftir sérhæfðu námsúrræði fyrir barn sitt 

undantekningalítið jákvæð viðbrögð við óskum sínum (Eyrún Ísfold Gísladóttir, 

2000).  Þessar mæður sem ég ræddi við eru mjög ánægðar með börn sín í skólanum 

og skilja ekkert í hvað þeim kveið fyrir skólabyrjun barna sinna.   
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 Allir viðmælendur mínir horfa bjartsýnir til framtíðar og ætla sér að leyfa 

málunum að þróast það verður tekið á því ef að því kemur að eitthvað komi upp á í 

skólagöngu nemendanna. 

 

Eitt af því sem við þurfum að spila frá ári til árs og það er fullt af verkefnum sem við 

sjáum ekki hvernig verða og þaðan af síður hvernig við leysum. 

 

Ég er ótrúlega bjarsýn á skólagönguna...Ef að verður eitthvað maður verður 

óánægður eða þetta fer að ganga illa þá bara skoðar maður aðrar leiðir. 

 

Krefjandi verkefni, langtíma verkefni sem allir verða að vera meðvitaðir um, gengur 

vel núna og er rosalega flott en hvað þegar þær eru komnar í 4-5 bekk og munurinn 

eykst en vonandi á þetta eftir að ganga eins vel og þetta hefur gengið hingað til. 

 

Þessir nemendur eru ungir og eru rétt að hefja sína skólagöngu, það á örugglega 

ýmislegt eftir að koma upp á hjá þeim eins og öðrum nemendum en þeir sem rætt var 

við í þessarri athugun bar saman um að vera ekki að hafa áhyggjur fyrirfram heldur 

leyfa hlutunum að þróast og taka á málum sem upp kunna að koma. 
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5. Niðurstöður og samantekt 

Ég hef í köflunum hér á undan meðal annars velt fyrir mér hvaða þættir séu 

mikilvægastir í framkvæmd skóla án aðgreiningar og hvort það sé misjafnt eftir því 

hvort um er að ræða foreldra, kennara eða skólastjórnendur á hvað þætti er lögð 

áhersla.  Hér verða dregin saman svör við spurningum sem ég setti fram í upphafi. 

Fyrri spurningin sneri að hvaða þættir það væru sem virtust skipta sköpum í að 

skólastarf byggt á hugmyndafræði skóla án aðgreiningar gengi vel.  Í umfjöllun minni 

hefur komið í ljós að þessir þættir snúa m.a. að viðhorfum og jákvæðni kennara og 

skólastjórnenda.  Þá er mikilvægt að allir aðilar séu upplýstir og allir séu ábyrgir. Í 

kafla 3.2 kemur fram að fjölbreyttir kennsluhættir og samvinna kennara sé mikilvægt 

atriði í hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og óhætt er að segja að í skólanum sem 

ég skoðaði sé starfsfólk meðvitað um þennan þátt og kennarar og þroskaþjálfi og 

stuðningsfulltrúar starfa saman og allir bera ábyrgð.  Bekkjarkennarinn hefur umsjón 

með námi nemendanna með fötlun eins og annarra nemenda og samræmist það einnig 

því sem kom fram í kafla 3.2.   

Hvað varðar seinni spurningu mína hvort munur væri á viðhorfum kennara, 

skólastjóra og foreldra á hvað væri mikilvægast í námi nemendanna tveggja. Þá kom í 

ljós að í þessarri rannsókn voru þátttakendur nokkuð sammála um hvað væri 

mikilvægast í skólagöngu þeirra, sem er félagsleg þátttaka nemendanna og að læra að 

bjarga sér í daglegu lífi.  Aftur á móti eins og kom fram í kafla 3.2 hafa rannsóknir 

sýnt að oft leggja foreldrar meiri áherslu á félagslega þátttöku barna sinna meðan 

starfólk skóla leggur áherslu á nám nemendanna.   

 Niðurstaða mín er sú að starfsfólk skólans virðist vera vel meðvitað um hvaða 

þættir eru mikilvægir í skóla án aðgreiningar og leggja sig fram um að mæta 

nemendum á þeirra forsendum.  Kennsluhættir sem viðhafðir eru í þessum skóla, 

kennarateymi, blöndun árganga auk áherslu á einstaklingsmiðað nám hentar vel fyrir 

nám án aðgreiningar 

Til að fá betri sýn á störf allra sem starfa innan skólans og koma að námi 

nemendanna tveggja hefði ég þurft að ræða við stuðningsfulltrúa og fá fram þeirra 

viðhorf og áherslur í námi nemendanna.  Vinna stuðningsfulltrúa er mjög mikilvæg og 

alls ekki einföld.  Þeirra hlutverk er oft á tíðum að aðstoða nemendur á mjög 

persónulegan hátt en jafnframt að passa sig á að eingangra ekki nemendur frá öðrum.  

Einnig hefði verið áhugavert að bera þennan skóla sem er um margt frábrugðinn því 
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sem við þekkjum flest, þ.e. kennslan fer fram í opnum rýmum og kennarar vinna 

saman í teymum, við hefðbundinn skóla þar sem kennarar kenna bekk í lokaðri 

kennslustofu og eru meira einangraðir en þarna er.   

Það er vert að taka það fram að þann tíma sem ég eyddi í skólanum fann ég 

aldrei fyrir öðru en jákvæðni og vilja starfsfólk til að gera vel.  Annar kennarinn sem 

ég ræddi við var t.d. mjög áhugasamur um fjölbreytta kennsluhætti og mikilvægi 

þeirra fyrir nám og án efa getur þessi kennari miðlað til annarra t.d. í gegnum 

teymisvinnuna sem viðhefst í þessum skóla. 
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6. Lokaorð 

Markmið mitt með ritgerðinni var að fá svör við spurningum mínum, hvaða þætti er 

mikilvægt að hafa í huga þegar unnið er eftir hugmyndum um skóla án aðgreiningar 

og hvort foreldrar, kennarar og skólastjórnendur leggji áherslur á sömu þætti í námi 

barna með fötlun.  Ég hef lengi unnið eftir hugmyndum um skóla án aðgreiningar á 

leikskólum og fannst forvitnilegt að kynna mér hvernig grunnskólanum hefur tekist að 

útfæra kennsluhætti í anda skóla án aðgreiningar.  Það hefur verið sérlega  ánægjulegt 

að kynna sér hugmyndir um skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðaðs náms, 

sérlega í ljósi þess hve vel hefur tekist að útfæra þessar hugmyndir í skólanum sem 

skoðaður var sérstaklega. Þá á ég við að nemendurnir tveir standa vel að vígi 

félagslega og hugað er að þáttum eins og hvernig stuðningur við nemendur birtist og 

unnið er í að gera nemendurna eins sjálfstæða og hægt er.  Það starfsfólk skólans sem 

ég ræddi við var einkar áhugasamt og fannst þetta verkefni að hafa fengið nemanda 

með fötlun í skólann sinn spennnandi og krefjandi sem krafðist þess að allir tæku þátt. 

Ég hef með þessum skrifum aflað mér þekkingar á hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar og séð dæmi um framkvæmd, vona ég að sú þekking eigi eftir að nýtast 

mér í framtíðarstarfi mínu sem grunnskólakennari. 

 

 

Við vinnslu þessarrar ritgerðar hef ég notið aðstoðar nokkurra aðila.  Ég vil þakka 

leiðsagnarkennara mínum Jónu Guðbjörgu Ingólfsdóttur fyrir góða leiðsögn og 

hjálpsemi.  Ásu Þorkelsdóttur þakka ég fyrir að lesa yfir ritgerðina og aðstoð við 

lokafrágang hennar.  Að lokum vil ég þakka öllum þátttakendum, kennurum, 

þroskaþjálfa, skólastjóra, foreldrum og nemendum í rannsókn minni kærlega fyrir að 

leyfa mér að fylgjast með kennslu og eiga við sig viðtöl. 
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