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Ágrip 

Þessi ritgerð, Mennt er máttur, reynsla nemenda af því að vera á starfsbraut í 

framhaldsskóla, er tíu eininga lokaritgerð til B.A- prófs í þroskaþjálfafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2010. Ástæðan fyrir því að við völdum að 

skrifa um þetta efni er áhugi okkar á stöðu nemenda með þroskahömlun í 

framhaldskólum, hvaða reynslu þeir hefðu af námi á starfsbrautum og hvernig 

nemendur stæðu félagslega innan sem og utan skólans. Einnig höfðum við áhuga á að 

vita hvernig væri staðið að námsefnisgerð fyrir þennan nemendahóp, ásamt aðgenginu 

að því. 

Við gerðum við eigindlega rannsókn, og tókum viðtöl við sex nemendur á 

starfsbrautum haustið 2009 og í byrjun árs 2010, með það að markmiði að fá fram 

upplifun nemenda á námi og félagsþátttöku í skólanum. Einnig gerðum við könnun á 

starfsbrautum landsins til að athuga hvernig væri staðsem að námsefnisgerð og hvernig 

aðgengi að því væri háttað. Það gerðum við með því að senda spurningalista á 

starfsbrautir framhaldsskóla. 
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Formáli 

Framhaldsskólar landsins hafa skyldum að gegna við fatlaða nemendur jafnt sem 

ófatlaða. Veita skal hverjum og einum nemanda námsefni og kennslu við hæfi svo að 

hægt sé að stuðla að alhliða þroska hans. Nemendur með þroskahömlun eiga rétt á því 

að stunda nám, starfsmenntun eða sérnám. Hægt er að spyrja sig hvort það sé verið að 

sinna þessum hóp nemenda nægilega vel, hvort verið sé að ýta undir félagslega virkni 

þeirra, hvort gerðar séu nógu miklar kröfur og hvort nægilegt námsefni við hæfi sé í 

boði. 

Leiðsagnarkennari okkar við vinnslu þessa verkefnis var Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, sérkennari og sérkennslustjóri við Fjölbrautaskóla Garðabæjar. Við 

þökkum Hrafnhildi innilega fyrir ómetanlegan, uppbyggilegan stuðning og áhuga fyrir 

verkefni okkar. 

Vinna að þessu verkefni tók rúm tvö misseri. Í það fór fjöldinn allur af 

vinnustundum þar sem fjölskyldur okkar hafa sýnt mikinn skilning og þolinmæði, eiga 

þær þakkir skildar fyrir það. Við erum þakklátar þeim nemendum sem við tókum viðtöl 

við fyrir að vilja tala við okkur og leggja þar með sitt af mörkum í þessari rannsókn. 

Þeim starfsbrautum sem svöruðu könnuninni okkar þökkum við fyrir þátttökuna. Að 

lokum langar okkur að þakka Þorbjörgu Dagnýju Kristbjörnsdóttur sérstaklega fyrir 

hönnun og vinnu að úrlausnum námsefnisins. 
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Inngangur 

Að stunda nám er hluti af mannréttindum, en nám er einnig grunnur að því að 

einstaklingar fái notið þeirra lífsgæða sem samfélagið hefur upp á að bjóða. Til þess að 

bæta lífsgæði einstaklinga hafa verið undirritaðir ýmsir samningar sem allir eiga það 

sameiginlegt að verja mannréttindi og eru þar á meðal reglur sem kveða á um réttindi til 

menntunar.  

Síðastliðin þrjú ár höfum við stundað nám í þroskaþjálfafræðum á 

Menntavísindasviði við Háskóla Íslands. Á þessum árum höfum við orðið margs vísari 

um málefni fatlaðs fólks, réttindi þess og baráttu fyrir jöfnum tækifærum á við aðra og 

þátttöku í samfélaginu. Sem tilvonandi þroskaþjálfar vonumst við til að kraftar okkar 

nýtist í áframhaldandi réttindabaráttu um betri lífsgæði til handa fötluðu fólki. Einnig 

vonumst við til að vekja athygli fólks á stöðu nemenda á starfsbrautum og gæðum 

námsins. Góður grunnur eykur líkur á því að nemendur með þroskahömlun útskrifist úr 

framhaldskóla sem sjálfstæðir einstaklingar. 

Á íslandi í dag eru starfsræktar 21 starfsbraut með um það bil 350 nemendum. Í 

þessu verkefni skoðum við reynslu unglinga á starfsbrautum framhaldsskóla og  hvernig 

aðgengi er að námsefni við hæfi þessa hóps. Í tengslum við þetta munum við leita svara 

við rannsóknarspurningunum sem brenna á okkur: 

 

1. Hver er félagsleg staða og líðan nemenda með þroskahömlun í 

framhaldsskólum?  

2. Finnst þeim að gerðar séu nægilegar kröfur til sín?  

3. Hvernig er staðið að námefnisgerð fyrir þennan hóp? 

 

  Til að leita svara við rannsóknarspurningunum skoðuðum við fræðilegt efni og 

rannsóknir þessu tengt. Rannsóknir sem hafa verið gerðar í tengslum við nemendur með 

þroskahömlun í framhaldskólum hafa margar bent til þess að nokkuð vanti upp á þessa 

þætti. Byrjum við á því að gera grein fyrir fræðilegum bakgrunni og  hugmyndarfræði í 

tengslum við rannsóknarspurningar okkar. Við fjöllum um lög, reglugerðir, sáttmála 

sem tengjast málefnum fatlaðra og réttindum þeirra til náms og fullrar þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi. Þar á eftir segjum við svo frá þeirri aðferðarfæði sem við notuðum 

við gerð rannsóknarinnar. Við greinum frá þeim niðurstöðum sem rannsóknin leiddi í 

ljós, túlkum þær og tengjum við fræðilega umfjöllun.  
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Að lokum greinum við frá lífsleikninámsefninu sem við gerðum í tengslum við 

þá vitneskju sem við fengum út úr viðtölum. 

Mannréttindasjónarmið 

Mannréttindi eru stór og mikilvægur þáttur í lífi hvers og eins. Ýmsir sáttmálar hafa 

verið gerðir til að standa vörð um almenn mannréttindi sem ýmist eru bundnir í lögum 

og reglugerðum eða hafa táknrænt gildi hvers ríkis fyrir sig. Eru þetta meðal annars 

reglur sem kveða á um réttindi einstaklingsins til frelsis, menntunar, heilbrigðis og 

félagsþjónustu sem og banni við mismunun (Brynhildur G Flóvenz, 2004). 

Til þess að bæta lífsgæði fólks hafa verið samþykktir ýmsir samningar sem allir 

eiga það sameiginlegt að snerta mannréttindi einstaklinga. Mannréttindi hafa verið 

skilgreind á ýmsan hátt og er skilningi á mannréttindum skipt niður á þrjá vegu: 

 Lagalegur skilningur, vísar í þau réttindi sem eru skráð og skilgreind í 

réttindaskrám og alþjóðasamþykktum eins og Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna. Þessi skilningur á mannréttindum er einfaldastur og er 

oftast vísað í hann þegar brotið er á einhverju/einhverjum af hendi stjórnvalda. 

 Pólitískur skilningur, eru þau réttindi sem talið er æskilegt að tryggja fólki hvort 

sem þau eru rituð í samþykktir eða ekki. 

 Siðferðilegur skilningur, eru réttindi sem allir hafa (Ólafur Páll Jónsson, 2002). 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna var samþykkt árið 1948 og hefur það síðan 

verið ríkjandi í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum að allir skulu njóta þeirra 

mannréttinda og frelsis sem fólgin eru í yfirlýsingunni. Einnig er lögð áhersla á bann við 

mismunun, allir skulu jafnir að lögum. Fjölskyldan er eining samfélagsins og ber 

samfélaginu að vernda hana (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna, 2008). 

Mannréttindayfirlýsingin er ekki þjóðréttarsamningur og er því ekki bindandi að 

lögum fyrir aðildarríkin, en hefur táknrænt gildi og flestar stjórnarskrár sem settar hafa 

verið eftir að yfirlýsingin var samþykkt fela í sér meginreglur hennar (Brynhildur G 

Flóvenz, 2004). 

Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur hér á landi árið 1994. Sáttmálinn 

hefur að geyma helstu mannréttindi í vestrænum ríkjum svo sem rétt til að njóta frelsis 

og jafnréttis. Þar segir að mannréttindi skulu í heiðri höfð og efld. Lýst er yfir 

eindreginni trú á því að mannfrelsi sé undirstaða réttlætis og friðar, sem sé best tryggt 

með lýðræði í stjórnarfari annars vegar og almennum skilningi á að mannréttindi séu 
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grundvöllur frelsis og réttarríkis hins vegar (Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994). 

Í mannréttindasáttmálanum er þess einnig getið að engum manni eigi að synja 

um rétt til menntunar. Allir eiga rétt á því að stunda nám, starfsmenntun og sérnám skal 

standa öllum til boða. Gera skal ráðstafanir af hálfu hins opinbera, er miða að fræðslu 

og menntun einstaklinga í samræmi við trúar og lífsskoðanir hvers og eins (Lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). 

Í Félagsmálasáttmála Evrópu sem var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1976, er 

tekið fram að tryggja skuli að menn njóti félagslegra réttinda og að fötluðu fólki sé 

tryggður réttur til sjálfræðis og samfélagslegrar þátttöku. Einnig er tekið fram að 

einstaklingar með fötlun eigi rétt á verknámi, endurhæfingu hver sem orsök og eðli 

fötlunarinnar er (Félagsmálasáttmáli Evrópu nr. 3/1976). 

Á áttunda áratugi síðustu aldar opnuðust augu fólks fyrir slæmum aðstæðum 

fatlaðs fólks. Margir höfðu orðið fórnarlömb stríðsátaka og náttúruhamfara sem gerðu 

það að verkum að þeir þurftu að lifa við einhverskonar fötlun. Árið 1981 var útnefnt 

sem alþjóðlegt ár fatlaðra. Það ár var ýmislegt gert til að vekja athygli á málefnum 

fatlaðs fólks og var t.d. gerð framkvæmdaráætlun þar sem m.a. var lögð áhersla á 

endurhæfingu, jafnrétti og fulla þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Einnig var lögð 

áhersla á rétt allra til jafnra tækifæra. Í framkvæmdaráætluninni fólust sérstök réttindi 

fatlaðs fólks sem bættu réttarstöðu þess og í framhaldi var lögð meiri áhersla á aðgengi, 

menntun, heilsufar, félagslega þjónustu, þjálfun og endurhæfingu, atvinnu, öryggisnet 

og viðunandi lífsskilyrði (Brynhildur G Flóvenz, 2004). 

Í 25.gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu Þjóðanna segir: ,,Allir eiga rétt á 

lífskjörum sem nauðsynleg eru til verndar heilsu og vellíðan þeirra sjálfra og fjölskyldu 

þeirra. Telst þar til fæði, klæði, húsnæði, læknishjálp og nauðsynleg félagsleg þjónusta, 

svo og réttur til öryggis vegna atvinnuleysis, veikinda, fötlunar, fyrirvinnumissis, elli 

eða annars sem skorti veldur og menn geta ekki við gert ”(Mannréttindayfirlýsing  

Sameinuðu Þjóðanna, 2008). 

Meginreglur Sameinuðu þjóðanna marka tímamót í málefnum fatlaðs fólks í 

Evrópu. Í reglunum er fötlun viðurkennt hugtak sem rekja má til samspils umhverfis og 

fatlaðs fólks. Einnig er í meginreglunum viðurkenning á að fatlað fólk sé ekki allt eins 

heldur frekar sundurleitur hópur. Meginreglur Sameinuðu þjóðanna eru ekki bindandi 

en gert er ráð fyrir að þau ríki sem undirrita þær framfylgi þeim og eru þær undirstaða 
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löggjafar um málefni fatlaðra og framkvæmdar hennar víða um heim 

(Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna, 2008).  

Í öllum þessum sáttmálum og yfirlýsingum er komið inn á að nám eigi að standa 

öllum til boða og skal miða að því að efla skilning og þroska allra nemenda. 

Mannréttindi voru lengi vel ekki í hávegum höfð þegar kom að málefnum fatlaðs fólks. 

Algengt var að komið væri fram við fatlað fólk eins og skynlausar skepnur. En með 

baráttu ýmissa samtaka þeirra sem létu sér annt um allar manneskjur komu fram á 

sjónarsviðið mismunandi sjónarhorn á fötlun. Hér á eftir verður fjallað um þrjú 

sjónarhorn sem leitast við að útskýra fötlun á mismunandi hátt. 

Mismunandi sjónarhorn á fötlun 

Sýn manna á fötlun er mismunandi og hefur þróast og breyst í tímans rás. Mörg 

mismunandi líkön, hugtök og sjónarhorn á fötlun hafa komið upp á yfirborðið vegna 

líflegra umræðna um heilbrigði og fötlun undanfarin ár. Sum þessara sjónarmiða eru 

aðallega hugmyndafræðileg og er ætlað að útskýra ýmis hugtök og tengingar þeirra sem 

oft eru óljósar. Önnur kappkosta við að skrásetja og halda utan um upplýsingar á 

heilsufari einstaklinga og hópa. Svo eru það þau sem að vilja skýra sjúkdóma og fötlun 

á grundvelli þekkingar á líffræði, lífeðlisfræði og lífefnafræði. 

Tilgangurinn með þessum samanburði er að sýna fram á stöðu fatlaðs fólks eftir 

því hvaða sjónarhorn/hugmyndafræði ræður ríkjum. Hér verður fyrst gerð grein fyrir 

læknisfræðilegu sjónarhorni, þá breska félagslega líkaninu og að lokum norræna 

tengslaskilningnum. Hugtakið fötlun er skilgreint á mismunandi hátt út frá hverju 

sjónarhorni fyrir sig. Hér á eftir skoðum við helstu einkenni þessara þriggja sjónarhorna 

og gagnrýni sem þau hafa fengið. 

Læknisfræðilega líkanið 

Þessi sýn sem ýmist hefur verið kölluð líflæknisfræðilega líkanið (the biomedical 

model) eða læknisfræðilega líkanið (medical model) hefur verið ráðandi í 

heilbrigðiskerfinu okkar síðastliðin 20 ár og er það enn (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Hin almenna læknisfræðilega skilgreining á fötlun setur samansem merki milli 

fötlunar og skerðingar og skilgreinir skerðingu sem einhverskonar galla á 

einstaklingnum sem leiði óhjákvæmilega til fötlunar (Williams, 2001). 
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Læknisfræðin hefur það að markmiði að sigrast á sjúkdómum, útrýma 

erfðagöllum og finna leiðir til að fólk öðlist á nýjan leik eðlilega færni. Því má segja að 

læknisfræðilega líkanið líti á fötlun sem harmleik fyrir einstaklinginn og líti á hann sem 

fórnarlamb sem þarfnist lækninga, sé öðrum háður og þarfnist umönnunar og þjálfunar. 

Ekki er tekið tillit til áhrifa umhverfis eða aðstæðna einstaklingsins og því er það svo að 

þegar einstaklingurinn hefur hlotið læknisfræðilega greiningu er litið svo á að hann 

þurfi aðhlynningu og afskipti sérfræðinga. Hefur það haft í för með sér að fatlað fólk og 

venjulegt fólk hefur verið aðgreint í samfélaginu og jafnan var fatlað fólk sett á stofnir 

hér áður fyrr (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Í kjölfar framfara í læknisfræði  þróaði Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) 

flokkunarkerfi þar sem skráð voru áhrif sjúkdóma og slysa á líf fólks. Flokkunarkerfið 

sem ber nafnið International Classification of Impairment, Disability and Handicap 

(ICIDH) er frá árinu 1980 og hefur það að markmiði að hvetja til rannsókna á 

afleiðingum sjúkdóma (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Flokkunarkerfið (ICIDH) sem margir telja að endurspegli hina læknisfræðilegu 

sýn manna á fötlun inniheldur þrjú lykilhugtök um fötlun, sem eru mjög í anda 

læknisfræðilegra skilgreininga. Í fyrsta lagi hugtakið skerðing (impairment) sem felur í 

sér missi eða afbrigðilega sálræna, líkamlega eða líffræðilega byggingu eða virkni. Í 

öðru lagi fötlun (disability) sem er „takmörkuð geta eða vanhæfni (vegna skerðingar) til 

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

þriðja lagi, hömlun (handicap) en hún vísar til „erfiðleika einstaklingsins sem stafa af 

skerðingu eða fötlun og takmarka eða hindra viðkomandi einstakling við að uppfylla 

eðlileg hlutverk (miðað við aldur, kyn, félagslega og menningarlega hætti ”(Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Fötlun er ekki það sama og skerðing í þessu flokkunarkerfi en helsti orsakaþáttur 

fötlunar er álitin vera skerðingin. Margir hafa gagnrýnt þetta flokkunarkerfi, þar á meðal 

samtök fatlaðs fólks og hafnað því vegna þess að það byggir á læknisfræðilega 

sjónarhorninu. Flokkunarkerfið eignar skerðingunni nánast alla erfiðleika 

einstaklingsins og að mati margra er ekki nógu mikið tillit tekið til samfélagslegra þátta 

og umhverfis. Vegna þessarar gagnrýni hefur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin sent frá sér 

nýtt og endurskoðað flokkunarkerfi ICIDH-2 en í því er að finna nokkrar 

áherslubreytingar. Hugtakið fötlun er endurskoðað og áherslan lögð á takmörkun á 

athöfnum. Hugtakið hindrun er ekki lengur inni í myndinni en í stað þess kemur 

hugtakið þátttaka. Hugtakið skerðing er hins vegar óbreytt. Höfundar þessarar 
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endurskoðunar hafa tekið tillit til samtaka fatlaðs fólks og annarra gagnrýnenda eldra 

flokkunarkerfisins. Vonast er til að það geti orðið til þess að auka skilning á fötlun og 

aðstæðum fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Félagsleg sjónarhorn 

Breska félagslega líkanið rekur uppruna sinn til gagnrýni á læknisfræðilega líkanið sem 

kynnt var hér að ofan. Sjónum félagslegra líkana er beint að hindrunum sem finna má í 

umhverfi ólíkt því sem læknisfræðilega líkanið gerir. Félagslegu líkönin eru nokkur, en 

eitt umdeildasta og þekktasta félagslega líkanið er breska félagslega líkanið sem kynnt 

er í þessum kafla. Á Bretlandi hafa fötlunarfræðingar, þvert á hefðbundna merkingu á 

fötlun, lagt áherslu á að hindranir sem ófatlað fólk skapar valdi því að fatlað fólk hafi 

takmarkaða getu til að takast á við daglegar athafnir. Neikvæð viðhorf, aðgengi og 

fordómar eru dæmi um félaglegar hindranir sem takmarka daglegar athafnir fatlaðs 

fólks. Þessar félaglegu hindranir skapa því útilokun og leiða til undirokunar þess fólks 

sem býr við skerðingu hvort sem um er að ræða andlega eða líkamlega (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Félagsleg sjónarhorn leggja áherslu á að hindranir sem finnast í umhverfinu eigi 

stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. Bresk fræðikona, Carol Thomas (1999), 

bendir á að félagsleg sjónarhorn hafni þeirri hugmynd að ákveðin skerðing orsaki 

fötlun. Enn fremur er því hafnað að samasemmerki sé á milli skerðingar og fötlunar. 

Breska félagslega líkanið leggur áherslu á að fötlunin sé ekki til komin vegna erfiðleika 

einstaklingsins með líkamlegar, andlegar eða skynrænar skerðingar við hinar ýmsu 

daglegu athafnir, heldur að fötlunin sé afleiðing félagslegra hindrana, sem hafa í för 

með sér takmarkanir á möguleikum fólks með mismunandi skerðingar (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). 

Enn fremur bendir Carol Thomas á að fatlað fólk, sem kynnist hugmyndum 

félaglegra sjónarhorna og áhrifum þess, átti sig á að erfiðleikar þeirra má að 

umtalsverðu leyti rekja til félagslegra þátta. Ástæðan er sú að samkvæmt félagslegum 

sjónarhornum má rekja ýmsar hindranir sem auka á fötlun einstaklingsins til menntunar, 

íbúðarhúsnæðis, atvinnu og frístundastarfs svo eitthvað sé nefnt (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Félagsleg sjónarhorn stefna ekki aðeins að því að rannsaka aðstæður fatlaðs 

fólks, heldur vilja þau líka stuðla að því, með fötluðu fólki, að bæta hag þess. 
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Norræni tengslaskilningurinn/Tengslalíkanið 

Norðurlandabúar hafa að einhverju leyti svipaðar hugmyndir og félagsleg líkön byggja á 

sem einkennast af tengslum fatlaðs fólks og umhverfisins, en þó er munur á milli landa. 

Hugtakið fötlun (funksjonshemming) kom fram á sjónarsviðið eftir 1960. Því var ætlað 

að koma í stað neikvæðra hugtaka eins og handicap á norsku en fyrir þann tíma var 

óalgengt að eitt hugtak væri í notkun yfir allt fatlað fólk (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Í Noregi var hugtakið fötlun ekki kynnt með það að markmiði að boða 

breytingar út frá læknisfræðilegu sjónarmiði yfir í félagslegan skilning, heldur var 

markmiði að reyna að finna yfirhugtak, yfir fatlað fólk að ýmsum toga, sem ekki hefði 

neikvæða merkingu. Um leið var lögð áhersla á að aðlaga samfélagið að fötluðu fólki 

samhliða því að það aðlagaðist samfélaginu. Þessa nálgun nefndi Jan Tössebro 

tengslalíkanið um fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Megin þættirnir í norrænu tengslanálguninni eru þrír. Í fyrsta lagi er fötlun talin 

vera misgengi sem myndast á milli einstaklings og samfélags og fer það ekki alltaf vel 

saman. Ástæða fyrir því getur annars vegar verið sú að einstaklingurinn er ekki 

venjulegur eða dæmigerður, einnig gæti orsökin verið sú að umhverfið lagar sig ekki að 

mismunandi fólki, sérstaklega skortir á að gert sé ráð fyrir óvenjulegu fólki. Í öðru lagi 

er fötlun bundin aðstæðum, manneskja með sjónskerðingu er ekki fötluð þegar hún talar 

í síma og einstaklingur með lesblindu getur átt í erfiðleikum í skóla en ekki endilega við 

ýmsar aðrar aðstæður svo dæmi séu tekin. Hvort skerðing manneskjunnar verður fötlun 

er þannig tengt ákveðnum aðstæðum. Í þriðja lagi er fötlun afstæð, hún er ekki annað 

hvort eða, heldur hluti af ákveðnu ferli (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Jan Tössebro telur að skilningur á fötlun sé fyrst og fremst pólitískur. Ef skoðað 

er hvernig skilningur á fötlun er aðgerðabundinn þá kemur í ljós að þegar þarf að fara 

greiða bætur, sérkennslu eða velferðarþjónustu af ýmsu tagi, svo dæmi séu tekin þá 

hverfur fötlunin og læknisfræðileg greining tekur við sem staðfestir hvort 

einstaklingurinn getur stundað vinnu eða sálfræðileg greining um sérkennsluþarfir 

einstaklingsins. Þetta þýðir að þegar kemur að réttindum og þjónustu við fatlað fólk 

breytast hugtök og reglur og byggjast þá á læknisfræðilegum sjónarhornum (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 
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Umræða 

Mismunandi líkön hafa verið ráðandi og mótandi fyrir skilning fagfólks, almennings og 

fræðimanna. Líkönin sýna ólík sjónarhorn og ólíkan skilning á fötlun. 

Samtök fatlaðs fólks er mjög breiður hópur fólks með margskonar fötlun/frávik, 

sem hafa verið flokkuð samkvæmt læknisfræðilega líkaninu í þeim tilgangi að meta 

skerðinguna með tilliti til hvers konar örorku eða aðstoð viðkomandi á rétt á samkvæmt 

lögum. Til þess að fatlaður einstaklingur geti nýtt sér stuðning sem er hans réttur 

samkvæmt lögum þarf þessi læknisfræðilega greining að vera til staðar. Þetta má 

gagnrýna, t.d. vegna þess að sé barn á mörkum þess að fá greiningu, þá á það ekki rétt á 

að sér úrræði og stuðningi í skóla. Þó augljóst sé að barnið þurfi stuðning til að nýta þá 

hæfileika sem því eru þó gefnir. 

Læknisfræðilega líkanið skilgreinir skerðingu sem galla á einstaklingnum sem 

leiðir óhjákvæmilega til fötlunar, félagslega jafnt sem líkamlega. Félagsleg sjónarhorn 

leggja hins vegar áherslu á að greina hindranir í umhverfinu. Norræni 

tengslaskilningurinn leitast meira við að skilja fötlunina. Líkönin eru ólík, og einblína á 

sitt hvorn þáttinn sem er umhverfið, fötlunin sjálf og skilninginn á fötluninni. 

Í næsta kafla verður fjallað um framhaldsskólann, réttindi nemanda til náms við 

hæfi að loknum grunnskóla, námskrá, námsefnisgerð og fleira sem tengist skólagöngu 

nemenda í framahaldsskólum. 

Framhaldsskólinn 

Nám í framhaldsskóla tekur við af grunnskóla samkvæmt lögum um framahaldsskóla 

nr. 92 frá árinu 2008. Lögin taka til ríkisrekinna framhaldsskóla og annarra skóla sem 

fengið hafa viðurkenningu Menntamálaráðherra. Nám í framhaldsskóla miðar að 

lokaprófi svo sem stúdentsprófi, starfsréttindaprófi eða öðrum skilgreindum námslokum 

sem geta miðast við ákveðin störf og veitingu sérstakra réttinda sem þeim tengjast (Lög 

um framhaldsskóla nr. 92/2008; Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008.). Í næsta kafla 

veltum við fyrir okkur réttindum til náms og þá réttindum ófatlaðra sem og fatlaðs fólks. 

Réttindi til náms 

Að stunda nám er hluti af mannréttindum einstaklinga, en einnig er nám grunnur að því 

að einstaklingar fái notið þeirra gæða sem samfélagið hefur upp á að bjóða og skiptir þá 

engu hvort um er að ræða menningarleg, félagsleg eða efnahagsleg gæði. Þessi hluti 
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mannréttinda gefur hverjum og einum einstaklingi tækifæri til að njóta þessara gæða. 

Menntun er einnig mikilvægur þáttur í forvörnum og til að efla og virkja einstaklinga, 

mannréttindi og lýðræði. Réttur til menntunar felur í sér bæði félagslegan rétt og 

sjálfræði einstaklinga. Félagslega þáttinn sér samfélagið um með því að hafa fjölbreytta 

menntun í boði fyrir samfélagsþegna sína en sjálfræðið felur í sér að einstaklingur hafi 

val og vald til þess að velja hvaða menntun henti honum best (Mannréttindayfirlýsing  

Sameinuðu Þjóðanna, 2008). 

Samkvæmt lögum, reglugerðum og sáttmálum er það réttur hvers og eins að 

mennta sig, en það þýðir að allir eigi rétt á að fá nám við hæfi. Nemendur í 

framhaldsskóla sem eiga við einhverskonar frávik/fötlun að stríða eiga rétt á að fá 

kennslu og stuðning við hæfi í sínu námi. Öll sú aðstoð og aðbúnaður sem nemandinn 

þarf skal vera í fyrirrúmi, einnig skal fatlaður nemandi fá að stunda nám sitt án þess að 

vera aðgreindur frá hinum almenna nemanda (Reglugerð um kennslu fatlaðra nemenda í 

framhaldsskólum nr.372/1998). 

Árið 2003 sendu Sameinuðu þjóðirnar frá sér skýrslu um jafna þátttöku fatlaðs 

fólks sem fjallar um jöfn réttindi til menntunar. Þar segir að aðildarríkin skuli 

skuldbinda sig til að tryggja að menntun fatlaðs fólks sé aðlöguð að almennu 

menntakerfi þeirra (Brynhildur G Flóvenz, 2004). 

Salamanca yfirlýsingin er stefnumótandi áætlun sem undirrituð var af fulltrúum 

fjölmargra ríkja og þar á meðal Íslands. Var þetta gert á alþjóðlegri ráðstefnu um 

menntun nemenda með sérþarfir sem haldin var af spænska menntamálaráðuneytinu og 

UNESCO árið 1994 í borginni Salamanca á Spáni. Fulltrúar ríkjanna skrifuðu undir það 

að brýn nauðsyn væri á því að veita öllum þeim sem væru með sérþarfir á sviði 

menntunar, nám við hæfi. Lýst var yfir fullum skilning á að styrkleikar einstaklinga 

væru mismunandi og að menntun væri frumréttur hvers og eins. Í yfirlýsingunni kemur 

fram að skólinn skuli vera fyrir alla og að hann skuli vera án aðgreiningar (Salamanca 

yfirlýsingin, 1994).  

Í lögum um framhaldsskóla segir afdráttalaust að sérhver nemandi í samfélaginu 

eigi að hafa kost á námi við hæfi og allir þeir sem eru 16 ára og eldri eigi rétt á að hefja 

framhaldsskólanám (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Hér á eftir skoðum við helstu 

lög um framhaldsskóla og starfsbrautir innan þeirra. 
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Lög um framhaldsskóla/starfsbrautir 

Í velferðarþjóðfélagi er gerð ákveðin krafa um lífsgæði en í þeim felst meðal annars sá 

réttur að afla sér menntunar, að allir eigi kost á menntun óháð búsetu og efnahag. Þetta á 

að sjálfsögðu við um fatlaða einstaklinga jafnt sem aðra þjóðfélagsþegna. Vegna þessa 

er mikilvægt að lög og reglugerðir séu endurskoðuð reglulega og aðlöguð þeim samtíma 

sem þau eiga að þjóna. Til þess að standa vörð um réttindi fatlaðra jafnt sem ófatlaða er 

mikilvægt að lögin séu skýr og afdráttarlaus. 

Ný lög um framhaldsskóla tóku gildi 1. ágúst 2008. Nám í framhaldsskóla tekur 

við af grunnskóla sem er almennt skyldunám fyrir alla nemendur á aldrinum sex til 

sextán ára. Hlutverk framhaldsskólans er að halda áfram með það starf sem unnið var í 

grunnskóla, eða eins og segir í 2. gr. 1. kafla, að stuðla að alhliðaþroska og virkri 

þátttöku allra nemenda í lýðræðisþjóðfélagi, með því að bjóða öllum nemendum nám 

við hæfi á forsendum hvers og eins (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008).  

Framhaldsskólum er ætlað að búa nemendur undir virka þátttöku í atvinnulífi 

og/eða áframhaldandi nám. Þeim ber að leitast við að efla nemendur í íslensku, bæði í 

ræðu og riti, efla siðferðisvitund, víðsýni, ábyrgðarkennd sem og stuðla að frumkvæði, 

eflingu sjálfstrausts og umburðarlyndis nemenda. Skólanum ber einnig að þjálfa 

nemendur sína í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, kenna þeim gagnrýna hugsun 

og jafnrétti. Enn fremur skal framhaldsskólinn kenna nemendum að njóta menningar og 

hvetja þá til aukinnar þekkingarleitar. Framhaldsskólinn skal miðla þekkingu og þjálfa 

nemendur með það að markmiði að þeir öðlist færni til að sinna sérhæfðum störfum 

og/eða til að halda áfram í námi (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Aðalnámsskrá framhaldsskóla er sett af ráðherra og segir til um hvernig 

fyrirkomulagi og markmiðum á framhaldsskólastigi skuli háttað. Um hana er fjallað í 5. 

kafla, 21. gr. laganna. Hún skiptist í almennan hluta annars vegar, en þar eru starfshættir 

og markmið framhaldsskóla útfærð. Í þessum hluta aðalnámsskrárinnar skulu vera 

ákvæði um: Uppbyggingu námsbrautarlýsingar og vægi kjarnagreina skólans, hvernig 

markmið einstakra áfanga, námsbrauta og lokamarkmið náms skulu skilgreind, hvaða 

viðmið skulu vera um námsframvindu og námskröfur, hvaða reglur gilda um námsmat 

og vitnisburð, hvaða reglur gilda um fyrirkomulag og vinnustaðanám og skilgreining á 

því, skilgreining færnimarkmiða og reglur um mat á starfsnámi, hvaða reglur gilda um 

raunfærnimat, jafngildingu náms og mat á loknu námi þegar nemandi flyst á milli 

námsbrauta eða skóla,hvaða reglur gilda um skólanámsskrár, hvernig standa skuli að 
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mati á skólastarfi, reglur um réttindi og skyldur nemanda og hvernig skuli staðið að 

meðferð ágreiningsmála (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Seinni hluti aðalnámskrár fjallar hins vegar um námsbrautarlýsingar samkvæmt 

23. gr. en þar segir að í framahaldsskólum skuli settar námsbrautarlýsingar sem lagðar 

eru fyrir ráðherra til staðfestingar. Framhaldsskólum ber að byggja upp 

námsbrautarlýsingar sem samræmist ákvæðum almenna hluta aðalnámskrár og 

skólanámskrár viðkomandi skóla (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Í 22. gr. laganna er talað um skólanámskrá, en hana skal hver og einn 

framhaldsskóli gefa út fyrir sig, og skal hún skiptast í almennan hluta og 

námsbrautarlýsingar. Í almenna hlutanum er gerð grein fyrir starfsemi skólans, 

stefnumörkun og helstu áherslum, stjórnskipan, námsframboði skólans og skipulagi 

námsins. Þá skal tilgreina hvernig kennsluháttum, námsmati, stuðningi, ráðgjöf og 

þjónustu við nemendur er háttað. Enn fremur skal koma fram hvaða réttindi og skyldur 

nemendur hafa, hvernig foreldrastarfi og samstarfi við utanaðkomandi einstaklinga skuli 

háttað og að lokum skal í almenna hluta námskrárinnar gerð grein fyrir sjálfsmati og 

gæðamálum skólans sem og öðru sem skólinn kýs að tilgreina í skólanámsskrá sinni. 

Jafnframt ber skólanum að upplýsa hvernig hann uppfylli skilyrði almenna hluta 

aðalnámskrár framhaldsskóla sem og markmiðum þessara laga (Lög um framhaldsskóla 

nr. 92/2008). 

Um nemendur með sérþarfir er talað í 34. gr. þessara laga en þar kemur fram að 

fötluðum nemendum skuli samkvæmt 19. gr. laga um framhaldsskóla veitt kennsla og 

stuðningur í námi samkvæmt skilgreiningu á hugtakinu fatlaður í 2. gr. laga nr. 59/1992, 

en þar segir að markmið laganna skuli vera að tryggja fötluðum nemendum lífskjör og 

réttindi til jafns við aðra, sem og skapa fötluðum einstaklingum tækifæri til 

innihaldsríks og eðlilegs lífs. Einstaklingar sem eru andlega eða líkamlega fatlaðir, þ.e. 

fólk með þroskahömlun, hreyfi- og geðhömlun, heyrnar- og sjónskerðingu eiga rétt á 

þjónustu samkvæmt þessum lögum. Fötlun getur verið meðfædd eða komin til vegna 

sjúkdóma eða slysa (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 

Nemandi skal fá sérfræðiaðstoð og aðbúnað sem þörf er á. Leitast skal við að 

gefa fötluðum nemendum tækifæri til að stunda nám við hlið annarra nemanda sé þess 

kostur. Jafnframt getur Menntamálaráðherra heimilað sérstakar deildir fyrir fatlaða 

nemendur innan framhaldsskóla. Hann setur jafnframt reglugerð með nánari ákvæðum 

um nám og kennslu fatlaðra nemenda í framhaldsskólum (Lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008). 
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Í reglugerð Menntamálaráðherra nr. 372/1998 um kennslu fatlaðra nemanda í 

framhaldsskólum segir í 1. gr. að fatlaðir nemendur skuli hafa rétt til kennslu og 

sérstuðnings í námi sem sérhæfðir starfsmenn og aðstoðarmenn sinna eða í formi 

tækjabúnaðar. Kennslu fatlaðra nemenda ber að byggja á rökstuddri námsáætlun fyrir 

einstaka nemendur eða nemandahóp. Námsáætlun skal byggja á markmiðum 

aðalnámsskrár framhaldsskóla sem og upplýsingum um þarfir nemenda, þroska og stöðu 

þeirra í námi. Námsáætlun skal innihalda skýr langtíma og skammtíma markmið og ber 

að endurskoða hana reglulega (Reglugerð um kennslu fatlaðra nemenda í 

framhaldsskólum nr.372/1998). 

Heimild er til að víkja frá hefðbundnu námsframboði og fyrirkomulagi 

aðalnámsskrár innan starfsbrauta og starf innan þeirra þess í stað byggt á sérstakri 

námsskrá sem Menntamálaráðherra samþykkir. Náminu er ætlað að búa fötluðum 

nemendum, sem kostur er undir líf í lýðræðisþjóðfélagi, virka atvinnuþátttöku eða 

frekara nám eins og almennu framhaldsskóla lögin segja til um. Samkvæmt 3. gr. 

reglugerðar þessarar getur kennsla fatlaðra nemenda farið fram með þrenns konar hætti: 

 Með aðstoð inni í nemendahópi eða bekk 

 Með aðstoð í sérstökum námshópum eða utan hans, að hluta eða öllu leyti 

 Innan sérstakra deilda í framhaldsskólum 

(Reglugerð um kennslu fatlaðra nemenda í framhaldsskólum nr.372/1998). 

Í almenna hluta aðalnámskrár framhaldsskólanna frá árinu 2004 er talað um 

jafnrétti nemenda til náms. Skólar skulu gera fötluðum, langveikum og öllum þeim sem 

eiga við námsörðugleika að stríða, kleift að stunda nám með öðrum nemendum eins og 

kostur er. Einnig skulu framhaldsskólar bjóða upp á nám fyrir fatlaða einstaklinga á 

sérstökum námsbrautum (Aðalnámskrá framhaldsslóla: Almennur hluti, 2004). 

Í fréttum frá Hagstofu um starfstíma í framhaldsskólum skólaárið 2008 – 2009 

kemur fram að sérdeildir séu starfandi í 21 af framhaldsskólum landsins og hefur þeim 

ekki fjölgað frá árinu áður. Þar segir einnig að áfangakerfi sé í flestum skólunum eða 15 

á móti 6 skólum með bekkjarkerfi (Hagstofa Íslands, 2009, ágúst). 

Á Íslandi eru í dag 21 starfsbraut, ekki er alltaf um að ræða sér deild þar sem í einstaka 

tilfellum er einungis einn fatlaður nemandi að stunda nám í námi við skólann. Fjöldi 

nemenda er í dag 340 – 350 samkvæmt nýjum tölum frá Menntamálaráðuneytinu. Hefur 

nemendum á starfsbrautum því fjölgað frá vorinu 2009 en þá voru um 320 skráðir í nám 

á starfsbrautum. Það vekur athygli að 99% fatlaðra nemenda sækja um 
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framahaldsskólavist sem er mun hærra hlutfall heldur en í almennum deildum 

framhaldsskólanna (Ragnheiður Bóasdóttir, munnleg heimild, 10. mars 2010). 

Framhaldsskólar hafa skyldum að gegna við fatlaða nemendur jafnt sem 

ófatlaða. Miða skal nám og kennslu við einstaklinginn hvort heldur er innan 

nemendahóps/bekkjar eða innan sérdeildar. Leitast skal við að hver og einn nemandi fái 

námsefni og kennslu við hæfi svo og að stuðlað sé að alhliða þroska hans. Í námskrá 

fyrir starfsbrautir er nákvæmlega farið í það hvernig námi á starfsbrautum skuli háttað 

og hvað skuli kennt. Hér á eftir verður farið lítillega í innihald námskrá starfsbrauta. 

Námsskrá fyrir starfsbrautir 

Með lögum nr. 80 um framhaldsskóla, frá árinu 1996, veitti menntamálaráðherra 

framhaldsskólunum heimild til stofnunar starfsbrauta við skólana, sem hafa það að 

markmiði að veita fötluðum einstaklingum tækifæri til náms við hæfi að loknum 

grunnskóla. Starfsbrautir í framhaldsskólum hafa því það markmið að mennta fólk með 

sérþarfir. Námið er einstaklingsmiðað og miðar að því að efla sjálfstraust, sjálfstæði, 

félagsfærni og færni til að takast á við daglegt líf (Námskrá fyrir starfsbrautir 

framhaldsskóla sérdeildir, 2005). 

Í námskrá framhaldsskóla er að finna upplýsingar um 4 ára nám og kennslu á 

starfsbrautum. Nemandi hefur kost á að brautskrást að tveggja ára námi loknu en 

jafnframt hefur nemandi kost á allt að tveggja ára áframhaldandi starfstengdu 

framhaldsnámi þar sem það er í boði (Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla 

sérdeildir, 2005). 

Allar starfsbrautir í landinu bjóða upp á fjögra ára námsbrautir. Í upphafi var 

einungis boðið upp á tveggja ára nám á starfsbrautum, þessu var síðan breytt árið 2001 

þegar ákveðið var að bjóða upp á fjögra ára nám á starfsbrautum eins og á öðrum 

brautum framhaldsskólanna. Sú námskrá sem nú er í gildi fyrir starfsbrautir er frá árinu 

2005. Þar kemur fram, eins og áður segir, að markmið starfsbrautanna sé að bjóða 

nemendum upp á nám sem tekur mið af þörfum hvers nemanda fyrir sig en ekki síður 

þeim möguleikum sem skólinn hefur til þess að koma til móts við þarfir nemendanna. Á 

starfsbrautum skal jafnframt leitast við að efla tengsl við aðrar námsbrautir innan 

skólans og þar með veita nemendum starfsbrauta tækifæri til þess að verða hluti af 

skólasamfélaginu, þrátt fyrir að námið sjálft fari að mestu fram í sérdeild (Ásgerður 

Ólafsdóttir, 2008). 
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Starfsbraut 1 er ætluð fötluðum nemendum sem útskrifast hafa úr sérskólum eða 

sérdeildum grunnskóla og ekki hafa forsendur til þess að nema við almennar 

námsbrautir. Markmið þessarar brautar er að veita nemendum tækifæri til þess að stunda 

og kynnast námi eða starfi við hæfi, að hjálpa nemandanum að kynnast styrkleikum 

sínum og byggja hann upp þar sem hann er veikari fyrir. Þá skal unnið að því að efla 

sjálfstraust og ábyrgð á eigin lífi og veita nemendum þjálfun og reynslu sem nýtist í 

daglegu lífi. Stuðla þarf að því að nemandi fái sem víðtækasta kynningu á 

atvinnutækifærum og þjálfun til þess að takast á við störf við hæfi og auka vinnufærni 

sína (Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla sérdeildir, 2005). 

Þær námsgreinar sem kenna á, á starfsbraut 1 samkvæmt námskrá eru auk 

íslensku þar sem lögð er áhersla á íslenskt samfélag, stærðfræði og ensku, 

samfélagsfræðigreinar, lífsleikni og öryggisfræðsla. Þá skal kenna list og verkgreinar, 

þar má nefna heimilisfræði, skyndihjálp, handmennt, trésmíði, tölvunotkun og 

umferðarfræðslu svo fátt eitt sé nefnt. Heilbrigðisgreinar, íþróttir og heilsurækt eru 

námsgreinar sem eru innan námskrár starfsbrauta framhalsskóla, sem og starfsnám í 

skóla og á vinnustöðum. Að lokum geta komið til greinar að vali skóla eða nemanda. 

Taka skal fram að vel ígrunduð námsáætlun skal unnin fyrir annað hvort einstaka 

nemendur eða fyrir nemendahóp (Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla sérdeildir, 

2005). 

Þar sem framhaldsskólar landsins eru misstórir og mis vel útbúnir þá ráða 

aðstæður innan hvers skóla fyrir sig nokkru um hvernig starfsnámi er háttað. Þar sem 

aðstæður eru mjög góðar getur starfsnám jafnvel farið að öllu leiti fram innan skólans. 

Eins og áður kom fram geta nemar brautskráðst eftir tveggja ára nám en hafa í öllum 

skólum kost á viðbótar tveggja ára framhaldsnámi og er það þá jafnvel starfstengt. Á 

þessum seinni hluta námsins er lögð áhersla á þjálfun nemandans frá skóla út í 

atvinnulífið (Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla sérdeildir, 2005). 

Starfsbraut 2 er einnig fjögra ára starfsbraut og er henni ætlað að sinna þeim 

nemendum sem þurft hafa verulega aðstoð í grunnskóla, verið í sérdeild eða sérskóla. 

Viðurkenndur greiningaraðili skal hafa metið nemandann þannig að ljóst sé að hann víki 

svo mikið frá almennum þroska að hann hafi fengið námsmat og undanþágu frá 

tilteknum skyldunámsgreinum. Kennsluaðferðir og efnisval skal byggja á fjölbreytni og 

vera unnið út frá vel ígrundaðri og rökstuddri námsáætlun fyrir einstakling eða 

nemandahóp (Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla sérdeildir, 2005). 
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Námsþættir eru hér líkt og í starfsbraut 1, íslenska, enska og stærðfræði. Einnig 

list og verkgreinar og má þar nefna heimilisfræði, málm/trésmíði, myndmennt og 

skyndihjálp. Lífsleikni er mikilvægur þáttur þar sem unnið er með ýmislegt sem tengist 

leikninni að lifa og því að taka virkan þátt í samfélaginu á heilbrigðan hátt. Þá eru í 

námskránni samfélagsfræðigreinar og þá gjarnan út frá íslenskum aðstæðum, 

náttúrufræði og saga. Skólanum ber að kenna almenna og hagnýta tölvunotkun, 

heilbrigðisgreinar, íþróttir og heilsurækt. Og eins og nafnið á brautinni gefur til kynna 

skal vera til staðar starfsnám annað hvort innan skólans eða á vinnumarkaði (Námskrá 

fyrir starfsbrautir framhaldsskóla sérdeildir, 2005). 

Að lokum skal nefna starfsbraut 3, sem einnig er fjögra ára námsbraut, en þar 

stunda nám nemendur með þroskahömlun og fjölfatlaðir nemendur. Fylgifiskur 

þroskahömlunar er oft skert skynjun og rökhugsun, erfiðleikar í boðskipta hæfni, 

líkamsbeiting er gjarnan skert eða röng og erfileikar varðandi sjálfshjálp og félagsfærni. 

Þessi skerðing hefur áhrif á styrkleika einstaklingana í athöfnum daglegs lífs og er því 

markmið þessarar brautar að viðhalda og efla færni og þekkingu á athöfnum daglegs 

lífs. Að vinna að eflingu áræðis og áhuga einstaklingsins sem og að byggja upp öryggi 

og tilfinningalegt jafnvægi hans. Nemandinn skal fá tækifæri til fjölbreytilegs 

undirbúnings fyrir daglegt líf á eigin forsendum og aukna möguleika á að nýta sér 

tómstundir á árangursríkan og áhugaverðan hátt. Helstu námsþættir sem nemendur 

takast á við eru að styrkja sína eigin persónu, efla mál, boðskiptafærni og almennan 

skilning og þekkingu. Líkamsrækt, tómstundir og þekking á umhverfi og heimili er 

einnig á dagskrá svo og ýmis verkefni og vinna (Námskrá fyrir starfsbrautir 

framhaldsskóla sérdeildir, 2005). 

Misjafnt er hvaða leiðir skólanir hafa farið varðandi skipulagningu náms og 

inntökuskilyrði fyrir nemendur á starfsbrautum. Framhaldsskólar á landsbyggðinni hafa 

alltaf litið á það sem hlutverk sitt að taka á móti og sinna öllum nemendum úr 

sveitarfélaginu. Vegna þessa er unnið samkvæmt skilgreiningu allra þriggja 

starfsbrautanna sem talað er um hér að ofan. Er þá tekið mið af samsetningu 

nemandahópsins hverju sinni. Á höfuðborgarsvæðinu er aðeins öðruvísi umhverfi hvað 

þetta varðar. Þar hafa sumir skólar skilgreint þann hóp sem á kost á að stunda nám í 

viðkomandi skóla. Má þar nefna Fjölbrautarskólann við Ármúla sem býður fjölfötluðum 

nemendum upp á tækifæri til náms. Einnig má nefna Menntaskólann í Kópavogi, en þar 

er námsbraut sem sérstaklega er ætluð nemendum með einhverfu. Aðrir skólar á 
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höfuðborgarsvæðinu bjóða upp á nám á starfsbrautum sem taka á móti breiðum hópi 

fatlaðra nemanda (Ásgerður Ólafsdóttir, 2008). 

Í aðalnámskrá framhaldsskólanna er lífsleikni skylduáfangi kjarna á öllum 

námsbrautum. Algengast er að um þriggja eininga nám sé að ræða á bóknáms- og lengri 

starfsbrautum en á styttri brautum getur einingarfjöldi verið mismunandi, lífsleikni getur 

einnig verið í boði sem valáfangi. Lífsleikni má sameina öðrum áföngum en þá er 

mikilvægt að það komi skýrt fram í skólanámskrá og skal auðkenna þá áfanga með 

áfanganúmeri lífsleikni aftan við kjarnaáfangann. Markmið lífsleikni er samkvæmt 

aðalnámsskrá að efla einstaklinginn í umhverfinu, annars vegar að hann leiti inn á við 

og tileinki sér jákvæð viðhorf, kynnist styrkleikum sínum og efli félagsþroskann svo 

eitthvað sé nefnt. Hins vegar er um að ræða viðfangsefni sem leita út á við svo sem að 

styrkja áræði, frumkvæði og aðlögunarhæfni nemanda svo dæmi sé tekið. Aðalnámskrá 

leggur áherslu á að í lífsleiknináminu sé tekið mið af fjölbreytileika skólanna, aldurs 

breiddar og þroska nemenda og því skal bjóða upp á sveigjanleika bæði fyrir skóla og 

nemendur (Aðalnámskrá framhaldsslóla: Almennur hluti, 2004). 

Lífsleikni vakti áhuga okkar þegar við hófum að vinna að þessu verkefni og 

velta fyrir okkur hvernig námsefni við gætum búið til. Lífleikni gegnir því mikilvægu 

hlutverki í þessu verkefni. Alþjóða heilbrigðisstofnuninni (WHO) leggur áherslu á 

mikilvægi úrvinnslu nemenda á því sem þeir læra, það er að nemendur yfirfæri það sem 

þeir læra í skólanum yfir í daglegt líf. Þetta er meðal annars byggt á hugmyndafræði 

Bandura félagslegt nám (Iðnskólinn í Reykjavík, e.d.). 

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla í kaflanum um sérdeildir frá 2005 má 

sjá að mikil áhersla er á lífsleikni nám. Þar má sjá í dæmum um útfærslu náms á 

starfsbraut að gert er ráð fyrir 12 einingum í lífsleikni sem skipar sér þá stöðu með þeim 

námsgreinum sem innihalda flestar einingar, næst á undan koma íslenska og stærðfræði. 

Áherslur eru mismunandi eftir því á hvaða starfsbraut námið fer fram, hvort það er 

starfsbraut 1, 2 eða 3. Á starfsbraut 1 er áhersla m.a. á einstakling, samfélag og 

menningu, þar sem aðstoð við kynningu á skóla og félagsstarfi sem og efling sjálfsálits 

og samkenndar er á dagskrá ásamt öðru. Á starfsbraut 2 er áherslan m.a. á nám og starf 

þar sem unnið er að því að styrkja nemandann í samspili við samfélagið og 

samferðamenn, með það að markmiði að nemandinn geri sér grein fyrir að hann sé hluti 

af samfélagi. Og að lokum á starfsbraut 3 er samfélagsfræði og lífleikni fléttað saman 

og markmiðið að styrkja einstaklinginn í umhverfi sínu og stuðla að því að efla athafnir 

daglegs lífs (Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla sérdeildir, 2005). 
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Í næsta kafla verður fjallað um sérkennslu sem má segja að sé samofin námsskrá 

starfsbrauta, þar sem þar er markmiðið að bjóða upp á nám við hæfi og á forsendum 

hvers og eins, og námið því aðlagað nemandanum sérstaklega. 

Sérkennsla 

Nám liggur mis vel fyrir nemendum, sumir eiga auðvelt með að læra eitt en geta síður 

tileinkað sér annað. Námshættir nemenda er einnig misjafnir, sumum gengur vel að læra 

af reynslunni á fjölbreytilegan hátt, öðrum hentar betur að læra á óhlutbundin hátt með 

röklegri og greinandi hugsun, síðan eru það þeir sem raða sér einhversstaðar þarna á 

milli (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 

Í 3. grein reglugerðar um sérkennslu segir m.a: 

„Sérkennsla felur í sér verulegar breytingar á námsmarkmiðum, námsefni, 

námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum 

nemendum á sama aldri er boðið upp á “ (Reglugerð um sérkennslu, nr. 

389/1996). 

Dóra S. Bjarnason segir sögu sérkennslu ná langt aftur í tímann. Rætur hennar 

má finna í hugsunarhætti mannkynbótastefnunnar, sem var við líði á fyrri hluta 20. 

Aldar. Upphafsmaður mannskynbótastefnunnar var breski vísindamaðurinn Francis 

Galton. Í þessari stefnu fólst að snúa mætti við þeirri þróun að þjóðfélögum og 

menningu væri ógnað af sívaxandi hópi þegna sem væru andlega og líkamlega fatlaðir. 

Talið var að ríkisvaldi bæri skylda til að koma í veg fyrir að ,,óhæfir„„ þegnar fjölguðu 

sér og ýta undir að rækta stofn afburðamanna. Mannkynbótastefna  var í raun pólitísk 

þar sem ríkisvaldinu var ætlað, með lagasetningu, að stjórna hverjir væri til þess hæfir 

að fjölga sér. Þessi stefna er svo á undanhaldi þegar komið er fram á 4. Áratug 20. aldar 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Á tímum mannkynbótarstefnunnar voru fötluð börn þjálfuð til þess að koma að 

einhverju gagni í vinnu, gætu séð um sig sjálf, svo þau væru ekki eins mikil byrði á 

fjölskyldu sinni og samfélagi. Þetta kallaði á flokkun einstaklinganna t.d. fatlaðir, 

langveik, fátæk, misnotuð og einstaklinga með slæma hegðun. Á 20. öldinni fór 

sérkennsla að sækja á. Hún þróaðist að virkri fyrirmynd skóla og kennslu almennings. 

Kastljósið á sérkennslu hefur einkum beinst að aðskilnaði fatlaðra og ófatlaðra nemenda 

á meðan unnið er að „viðgerð“ á fötluðu einstaklingunum með það að markmiði að 
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koma þessum einstaklingum út í almenna skólakerfið og samfélagið (Dóra S Bjarnason, 

2010). 

Því má segja að sérkennsla byggist á læknisfræðilega líkaninu sem lítur á fötlun 

sem harmleik fyrir einstaklinginn og lítur á hann sem fórnarlamb sem þarfnist lækninga, 

sé öðrum háður og þarfnist umönnunar og þjálfunar. Ekki er tekið tillit til áhrifa 

umhverfis eða aðstæðna einstaklingsins og því er það svo að þegar einstaklingurinn 

hefur hlotið læknisfræðilega greiningu er litið svo á að hann þurfi aðhlynningu og 

afskipti sérfræðinga, það hefur leitt til þess að fatlað fólk og ófatlað fólk hefur verið 

aðgreint í samfélaginu og jafnan var fatlað fólk sett á stofnanir hér áður fyrr (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Sérkennsla getur farið fram í sérskólum, sérdeildum innan almennra skóla eða að 

nemendur eru teknir út úr einum og einum tíma í almenna skólanum, einn eða fleiri í 

stuðnings kennslu. Sumir kennarar kjósa þó að styðja nemanda með sérþarfir inni í 

almenna bekknum. 

Enn fremur vitnar Dóra í Karen Harris en hún telur ekki endilega þörf á 

mismunandi aðferðum við kennslu, vegna þess að aðferð sem ber árangur við 

sérkennslu nýtist öðrum nemendum einnig vel. Einstaklingsmiðuð kennsla sem er að 

verða almenn í skólum í dag, hefur verið til staðar í sérkennslu síðastliðin 20 ár. Stefnan 

í þessum málaflokki ætti því áfram að vera sú, að hjálpa þeim börnum sem þess þurfa 

með, til þess að ná árangri (Dóra S Bjarnason, 2010). 

Námsaðlögun er hugtak sem miðar að því að allir nemendur geti stundað nám í 

sínum heimaskóla með sínum jafnöldrum. Markmið námsaðlögunar er að koma á 

skipulagi í þeim tilgangi að gefa öllum nemendum eins jöfn tækifæri og mögulegt er til 

menntunar. Námsaðlögun á að gefa öllum nemendum tækifæri til þess að ná árangri í 

námi án þess að vera flokkaðir niður eftir getu, skilningi, færni og þekkingu hvers og 

eins. Námsaðlögun er í reynd ekki sérkennsla heldur er stuðst við sömu námsskrá og 

markmið að mestu leyti. Gengið er út frá því að nemendur fái tækifæri til að vinna að 

þessum markmiðum eftir mismunandi leiðum eftir því hvað hentar hverjum og einum, 

að hver og einn fái að læra á þann hátt sem hentar best. Þetta er meðal annars gert með 

því að nota, 

„mismunandi námsefni, kennsluaðferðir og vinnubrögð 

Misþung verkefni sem skilað er á ólíkan hátt 

Sveigjanleika í námshraða, röð námsgreina og námsverkefna 
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Fjölbreyttar aðferðir til að mynda hópa” 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 

Þó svo að námsaðlögun sé ekki skilgreind sem sérkennsla þá er hugsunin svipuð. Í 

báðum tilfellum er nemandanum gert kleift að vinna að markmiðum sínum á eigin 

forsendum, hann fær tækifæri til að læra á þann hátt sem skilar honum bestum árangri. 

Það sem skilur sérkennslu og námsaðlögun að, er því kannski helst það, að annars vegar 

er stuðst við markmið námsskrár en hins vegar er oft um veruleg frávik frá námsskrá. 

En í báðum tilfellum er markmiðið að gefa nemandanum tækifæri til innihaldsríks náms 

við hæfi á eigin forsendum. 

Hér í kaflanum á eftir ætlum við að velta fyrir okkur nemendum með 

þroskahömlun sem stunda nám í framhaldsskólum og skoða hvernig þeim tekst að 

komast til móts við þarfir nemenda sinna. 

Nemendur með þroskahömlun í framhaldsskóla 

Rétt er að byrja á að velta upp þeirri spurningu hvernig framhaldsskólar eru í stakk 

búnir til að taka við fötluðum nemendum. Eins og fram hefur komið, þá hafa nemendur 

með þroskahömlun rétt til náms í framhaldsskólum samkvæmt lögum um 

framhaldsskóla nr. 92/2008, og er markmiðið eins og sjá má í 2. gr. 1. kafla, að stuðla 

að alhliðaþroska og virkri þátttöku allra nemanda í lýðræðisþjóðfélagi, með því að bjóða 

öllum nemendum nám við hæfi á forsendum hvers og eins. Enn fremur er 

framhaldsskólum ætlað að búa nemendur undir virka þátttöku í atvinnulífi og/eða 

áframhaldandi nám (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Gretar L. Marinósson gerði athugun á þessu í einum framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Nemendum með þroskahömlun var gert kleift að sækja um nám í 

þessum tiltekna skóla fyrir tilstuðlan menntamálaráðuneytis og hófst kennsla nemanda 

með þroskahömlun í raun áður en skólinn var tilbúinn til að taka við þeim. Var markmið 

starfsmanna að gera deildina sýnilega innan almenna skólans en einnig að nemendur 

sæki almenna áfanga í auknu mæli. Í ljós kom að deildin var fremur einangruð frá öðru 

skólastarfi á þessum tíma, ekki einungis húsnæðislega (þar sem starf deildarinnar var 

ekki í aðalbyggingu skólans), heldur einnig félags- og starfslega, þrátt fyrir vilja til 

aukins samruna. Aukin hætta er á frekari aðgreiningu nemenda með þroskahömlun frá 

öðrum nemendum sé ekki hugað vel að því að þróun deildarinnar sé í takt við það sem 

gerist í aðalbyggingu skólans (Gretar L Marinóson, 2007). 
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Í þessu samhengi má velta fyrir sér þeirri spurning sem Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir varpar fram í ritgerð sinni þar sem hún fjallar um tilfærslu fatlaðra 

ungmenna úr skóla yfir í atvinnulíf, hvort eðlilegt geti talist að kenna nemendum í 

sérdeildum (aðgreindum úrræðum)  virka þátttöku í samfélaginu. Skýrt er kveðið á um í 

námsskrá að þó nemendur stundi nám á starfsbraut þá beri að efla tengsl 

starfsbrautarinnar við aðrar brautir skólans og veita nemendunum tækifæri til að verða 

hluti af hinum almenna skólastarfi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005). 

Jafnfram er bent á að nám í framhaldsskólum hér á landi sé aðgreinandi, til að 

stunda nám í ýmsum brautum framhaldsskólanna þarf nemandi að uppfylla ákveðin 

skilyrði (Ásgerður Ólafsdóttir, 2008). 

Í frásögnum fatlaðra nemenda í framhaldsskólum má sjá að það er afar misjafnt 

hvernig einstaklingarnir upplifa framhaldsskólann. Í grein Dóru S. Bjarnason Through 

the Maze: What is (Special-) education in inclusive settings kemur fram að upplifun 

nemanda á sérdeild og almennum bekkjum er misjöfn. Flestir þeir nemendur sem Dóra 

talaði við voru sammála um að þeir upplifðu einmannaleika þegar þeir fluttust á milli 

skólastiga, þeir voru vinafáir og töldu sumir þeirra að kennarar gerðu ekki sömu kröfur 

til þeirra, eða agaði þá jafnt og aðra nemendur. Einnig kom fram að nemendur sem 

fluttir voru úr almennri deild í sérdeild fundu fyrir létti, einbeiting jókst í litlum bekk og 

kennarar höfðu meiri tíma til að sinna hverjum og einum. Einnig voru dæmi um að 

nemendur sæju ekki tilgang með náminu því að þegar námi lýkur úr sérdeild þá 

útskrifast nemendur ekki með nein réttindi (Dóra S Bjarnason, 2010). 

Eins og sjá má eru upplifanir þessara nemanda ólíkar. En athygli vekur að þrátt 

fyrir að nemendur sé ánægðir í sérdeild þá eru þeir einmana og sjá ekki endilega allir 

tilgang með skólavistinni. Sé raunin sú að nemendur í sérdeildum sjái ekki tilganginn 

með námi sínu má velta fyrir sér hvort íslenskir skólar séu á réttri leið þegar kemur að 

menntun fatlaðra nemanda. Í þessu samhengi er ekki úr vegi að velta fyrir sér námi án 

aðgreiningar sem við komum inn á hér í næsta kafla. 

Nám án aðgreiningar 

Það má segja að þversögn liggi í því að á sama tíma og skólum ber samkvæmt lögum að 

undirbúa nemendur sína undir virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi er fötluðum 

nemendum oft kennt í sérdeildum í framhaldsskólum. Þar með er ákveðin aðgreining í 



26 

skólum þó svo að tekin hafi verið mörg skref í átt að meiri blöndun en var, fyrir þann 

tíma sem fatlaðir nemendur höfðu einungis val um sérskóla. 

Blöndun (integration) er stefna sem gengur út á það að blanda saman fötluðum 

og ófötluðum einstaklingum í samfélaginu. Stefnan er ekki fylgjandi sérskólum, heldur 

eiga allir að vera í  sama skólasamfélagi. Með blöndun bendir ekkert til breytinga í 

skipulagi skólanna sem lýtur að námsefni, kennslu og lærdómi. Þess vegna er mikilvægt 

að skólar tileinki sér hugmyndafræði náms án aðgreiningar og séu meðvitaðir um að 

gefa fötluðum nemendum sínum tækifæri til þess að taka þátt í almenna 

skólasamfélaginu eins og kostur er (Dóra S Bjarnason, 2006). 

Hugmyndafræði blöndunar barst til Íslands frá Bandaríkjunum og 

Norðurlöndunum á árunum um kringum 1970. Blöndun gerir ráð fyrir að nemendum 

með mismunandi þroska og getu sé kennt saman og að borin sé virðing fyrir 

mismunandi getu einstaklingsins. Skólanum er því ætlað að sýna sveigjanleika með 

fjölbreyttu námsframboði og þar með aðlaga sig að þörfum hvers nemanda. Í blöndun 

felst því í því að virðing er borin fyrir getu og þroska hvers nemanda og skólastarfið 

aðlagað að mismunandi hópum innan kennslunnar. Blöndun er því mótvægi við þeirri 

stefnu að kenna öllum nemendum sama námsefni, með sama harða á sama tíma (Gerður 

G Óskarsdóttir, 2000). 

Nám án aðgreiningar (inclusion) hefur verið í lögum frá því snemma á níunda 

áratug, tuttugustu aldar. Nám án aðgreiningar kemur í fótspor hugmyndafræðinnar um 

blöndun.  Hugmyndir um nám án aðgreiningar gengur lengra en hugmyndir um blöndun 

að mati Gretars Marinóssonar og Kolbrúnar Gunnarsdóttur (1992), að því leyti að 

fatlaðir og ófatlaðir eigi jafnan rétt til menntunar og séu ekki aðgreindir. Áhersla er lögð 

á að nemendur stundi nám í sínum heimaskóla óháð því hvort barnið þarf sérkennslu 

eða ekki. Námið skal vera nemenda miðað og stuðla að alhliða þroska hvers og eins 

nemanda (Gerður G Óskarsdóttir, 2000). 

Í grein sinni What is (Special) education skilgreinir Dóra S. Bjarnason nám án 

aðgreiningar á þennan hátt: Nám án aðgreiningar vinnur gegn félagslegu óréttlæti og 

dregur úr sérhverri birtingarmynd aðgreiningar. Þetta á bæði við um nám og 

skólasamfélagið í heild og miðar þannig að framtíð án frekari aðgreiningar fyrir alla 

nemendur (Dóra S Bjarnason, 2010). 

Lög kveða á um að skóla sé skylt að starfa í samræmi við þarfir nemenda sinna. 

Nám án aðgreiningar er opinber menntastefna sem er bundin við alþjóðasamþykktir. 

Stefnan snýst ekki einungis um að geta sinnt fjölbreytilegum nemendahópi sem heild í 
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skólasamfélagi, heldur einnig bættri menntun kennara, skólaskipulagi og námi/kennslu. 

Í námi án aðgreiningar felast breytingar í skólaskipulagi, uppbyggingu og breytingar á 

kennsluháttum (Dóra S Bjarnason, 2006). 

Til þess að nám án aðgreiningar geti átt sér stað í skólasamfélaginu þarf að 

undirbúa kennara svo þeir geti tekið á móti og starfað með ólíkum nemendahópum. 

Skólarnir þurfa að styrkja/styðja kennara sína svo þeir verði færari að leysa málefni 

þeirra nemenda sem eiga við náms-, tilfinninga- eða hegðunarvandamál að stríða. 

Einnig þarf að skoða umhverfi skólans en félagsleg sjónarhorn leggja áherslu á að 

hindranir sem finnast í umhverfinu eigi stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. Ef 

skólasamfélagið tekur athyglina af sérþörfum nemenda og sér í staðin nemendur með 

ólíka getu, hæfileika og mismunandi þarfir þá er nám án aðgreiningar vel framkvæmileg 

hugsjón (Dóra S Bjarnason, 2005). 

Salamanca-yfirlýsingin (1994) er stefnumótandi áætlun sem undirrituð er af 

fulltrúum fjölmargra ríkja, þar á meðal Íslands. Fulltrúarnir skrifuðu undir að brýn 

nauðsyn væri að veita öllum þeim sem væru með sérþarfir á sviði menntunar, nám við 

hæfi. Lýst var yfir því að fullur skilningur væri á að börn hefðu mismunandi styrkleika 

og að menntun væri frumréttur hvers barns. Í yfirlýsingunni kemur fram að skólinn 

skuli vera fyrir alla, að hann skuli vera án aðgreiningar (Salamanca yfirlýsingin, 1994). 

Í Salamanca yfirlýsingunni segir að nemendur með sérþarfir á sviði menntunar 

eigi að hafa aðgang að almennum skólum og þar ber að mæta þörfum þeirra. Einnig er 

skorað á stjórnvöld í sáttmálanum að styðja og styrkja menntakerfið í þeim tilgangi að 

það verði fært um að sinna öllum án sérstakrar aðgreiningar. Skipuleggja eigi 

námsframboð fyrir einstaklinga með sérþarfir á sviði menntunar, en hver og einn á að 

hafa rétt á námi við hæfi og fá tækifæri til að þroskast, námslega og félagslega á eigin 

forsendum sem jafningi skólafélaga sinna. Eins er skorað á stjórnvöld að stuðla að 

valdeflingu og almennri þátttöku allra. Þó snýst Salamanca yfirlýsingin fyrst og fremst 

um hvað menntun og skólaganga skuli fela í sér (Salamanca yfirlýsingin, 1994). 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir rannsakaði tilfærslu ungmenna úr skóla yfir í 

atvinnulíf þar kemur fram að nemendur hefðu verið til í að taka meira þátt, en þóttu ekki 

færir til að taka þátt í almennu námi sökum fötlunar sinnar. Þarna er læknisfræðilega 

sjónarhornið ríkjandi, en er það því miður of ráðandi er kemur að starfsbrautum 

framhaldskólanna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005). 

Í rannsókn Kristínar Björnsdóttur um samskipti fatlaðra nemenda og hins 

almenna nemanda kemur fram að nemendur með fötlun höfðu lítil sem engin samskipti 
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við almenna nemendur, en á þeim árum sem rannsóknin stóð yfir þá urðu örlitlar 

breytingar á þessu á þann hátt að fatlaðir nemendur fóru að taka í auknum mæli þátt í 

skólasamfélaginu (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Dóra S. Bjarnason gerði rannsókn á námi án aðgreiningar (inclusion) notar hún 

t.d menntunar og menningarfélagsfræði Bourdieu til að fá sem bestan skilning á 

rannsókn sinni. Sú kenning felur í sér að mennta og menningarlíf getur mismunað 

einstaklingum í félagslega (Dóra S Bjarnason, 2006). Bourdieu vildi meina að 

mismununin í menntakerfinu væri á milli þeirra sem væru á heimavelli og þeirra sem 

væru á útivelli og hvatti hann kennara til að átta sig á þeirri mismunun og vinna gegn 

henni. Hugtakið félagsleg mismunun þýðir að með mismunandi stöðu einstaklings og 

hópa fylgir mismunandi aðgangur að samfélaginu t.d menntun. Mismununin getur verið 

fólgin í efnahag, búsetu eða annarra félagslegra þátta (Gestur Guðmundsson, 2007). 

Það er augljóst að hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er skýr og að allir 

nemendur eiga að eiga þess kost að stunda nám í sínum hverfisskóla. Ekki ætlum við að 

alhæfa neitt um það hvar íslenskt skólakerfi stendur með tilliti til náms án aðgreiningar, 

en viljum þó draga þá ályktun að enn eigi íslenskt skólakerfi nokkuð í land með að geta 

talist án aðgreiningar. 

Til þess að koma til móts við þarfir allra nemanda þurfum við meðal annars að 

gera kröfu um að gott námsefni sé aðgengilegt. Þá komum við að námsefnisgerð sem 

við ræðum um í kaflanum hér á eftir. 

Námsgagnagerð 

Í þessum kafla verður fjallað um námsgagnagerð og mikilvægi þess að námsefni sé í 

sífelldri þróun og að til þess sé vandað. 

Gott námsefni er forsenda þess að árangursrík kennsla fari fram í skólum 

landsins. Vegna þessa er mikilvægt að gera kröfu um öra endurskoðun og endurnýjun á 

námsefni sem í boði er. Á Íslandi á námsgagnagerð sér ekki langa sögu. Árið 1594 kom 

út bók sem heitir „Fræði Lúters hins mikla“ og er það trúlega fyrsta kennslubókin á 

Íslandi. Námsgagnagerð og bókaútgáfa var ekki mikil hér á landi fram til ársins 1900, 

en þær bækur og það námsefni sem útgefið var takmarkaðist aðallega við kristinfræði 

og stafrófskver. Nemendur þurftu að kaupa sjálfir þær bækur en sökum fátæktar var það 

oft erfitt. Þegar barnaskólum fjölgaði við lok nítjándu aldar fór útgáfu námsbóka að 

aukast og voru sumar námsbókanna styrktar af Alþingi. Í dag fer flest allt námsefni 
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grunnskólana í gegnum Námsgagnastofnun en námsefni framhaldsskólanna semja 

kennarar að miklu leyti og bókaforlög gefa það út (Ásgeir H Ingólfsson, Elíabet Auður 

Torp og Þröstur Árnason, 2007). 

Ef skoðuð er skilgreining á hugtakinu námsefni, má sjá að námsefni er allt það 

efni sem prentað og hljóðritað er, sem og námsefni í stafrænu formi eða í raun allt það 

efni sem er ætlað til kennslu. Námsgagnagerð þarf að vera í takt við námskrá skólanna 

sem í gildi er hverju sinni. Námsgagnagerð er einn af þáttum skólastarfsins og 

hugmyndafræðilegri stefnu skólans, en námsgagnagerð þarf að samræmast námskrá 

hvers skóla fyrir sig og þjóna markmiðum hennar. Ferli námsgagnagerðar ár hvert 

byrjar í október, en þá eru styrkir til námsgagnagerðar auglýstir af 

Menntamálaráðuneytinu. Allt þetta ferli er háð skilyrðum og meðal skilyrða sem þarf að 

uppfylla til þess að fá styrk til námsgagnagerðar er að vinna skuli vera hafin á gerð 

námsefnisins eða að fyrir liggi ítarleg áætlun um efnið (Ásgeir H Ingólfsson o.fl., 2007). 

Námsgagnagerð og Aðalnámsskrá eru órjúfanleg heild. Til þess að 

Aðalnámsskrá verði fullkomnuð þarf að koma til gott námsefni sem unnið er í takt við 

innihald hennar. Námsefni þarf að prófa í eðlilegum aðstæðum, við kennslu, áður en 

ákvörðun er tekin um að gefa það út. Við gerð námsefnis þarf að fara fram 

þarfagreining, þ.e. að greina það námsefni sem nú er til staðar og hvort og hvað vanti til 

þess að það þjóni þeim markmiðum sem Aðalnámsskrá kveður á um (Eyrún María 

Rúnarsdóttir og  Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1996). 

Þegar vinna á námsefni þarf höfundur að vera meðvitaður um tilgang og 

markmið Aðalnámsskrár. Við gerð námsefnis er því mikilvægt að velta fyrir sér 

spurningum eins og hver er stefnan? Hvert á markmið námsefnisins að vera? Hvert er 

takmarkið? Til hvers er ætlast af nemandanum, hvað á hann að hafa lært við lok 

námsefnisins (Manal El-Tigi, 2003)? 

Vegna þess að nemendur á starfsbrautum fylgja jafnan ekki hefðbundinni 

námskrá framhaldsskólanna er vert að skoða hvaða námsefni er í boði fyrir þá og 

hvernig námsgagnagerð er háttað fyrir fatlaða nemendur. Í lögum nr. 71 um 

Námsgagnastofnun sem voru samþykkt 28. mars 2007, segir í 1.gr. 1. kafla að markmið 

laganna sé að tryggja fjölbreytt framboð af námsgögnum með þarfir nemenda og skóla í 

huga. Ríkið ber ábyrgð og hefur þá skyldu að styðja við þróun, útgáfu og 

námsgagnagerð fyrir öll skólastigin þrjú, leik-, grunn- og framhaldsskóla. Í 2.gr. kemur 

fram að Þróunarsjóður námsgagna fær fjárframlög frá ríki til styrktar nýsköpun, þróun, 
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námsgagnagerð og útgáfu þeirra fyrir öll áður nefnd skólastigin (Lög um námsgögn nr. 

71/2007).  

Skiptir Þróunarsjóður því miklu máli þegar kemur að námsgagnagerð fyrir 

framhaldsskólastig. En stjórn Þróunarsjóðs ber ábyrgð á sjóðnum og ákveður hún 

hverjir hljóta styrki. Stjórnin auglýsir eftir umsóknum ár hvert og metur umsóknir 

samkvæmt 6.gr. reglugerðar um Þróunarsjóð námsgagna. Snýst matið um gildi og 

mikilvægi námsefnis sem ætlað er að vinna, hversu líklegt að markmið þess náist en 

einnig snýst matið um starfsferil og faglegan/fræðilegan bakgrunn umsækjanda 

(Reglugerð um þróunarsjóð námsgagna nr. 1268/2007). 

Er Námsgagnastofnun og Þróunarsjóður námsgagna að sinna skyldu sinni og 

styðja við námsgagnagerð sem hæfir fötluðum nemendum framhaldskóla? Í lítilli 

könnun sem við gerðum, með spurningalista til allra starfsbrauta í landinu, spurðum við 

nokkurra spurninga um framboð námsefnis og gerð þess innan skólanna. Alls fengum 

við svör frá 10 starfsbrautum. Nánar verður sagt frá niðurstöðum könnunarinnar í 

niðurstöðukaflanum kaflanum í lokin 

Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður fjallað um þá aðferðafræði sem beitt var við gerð rannsóknarinnar, markmið 

hennar, rannsóknaraðferðir sem notaðar voru ásamt því að fjallað verður um eigindlegar 

rannsóknir og viðtalsform/viðtöl. Við fjöllum um með hvaða hætti rannsóknargögnin 

voru fengin og hvernig greining gagnanna fór fram. 

Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er þrenns konar. Í fyrsta lagi að kanna nám og upplifun 

unglinga með þroskahömlun á starfsbrautum framhaldsskólana, í þeim tilgangi að skima 

sýn nemanda á námsefni og kröfur sem til þeirra eru gerðar. Í öðru lagi að skoða 

félagsleg tengsl og líðan þeirra innan og utan skólans. Í þriðja lagi að kanna hvernig 

staðið er að námsefnisgerð fyrir þennan hóp og í kjölfarið á því að búa til 

námsefni/verkefni. Rannsóknarspurningarnar eru þrjár, þær eru:  

 

1. Hver er félagsleg staða og líðan nemenda með þroskahömlun í 

framhaldsskólum?  
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2. Finnst nemendum að gerðar séu nægilegar kröfur til sín í 

námi?  

3. Hvernig er staðið að námefnisgerð fyrir þennan hóp? 

 

Það námsefni sem varð fyrir valinu hjá okkur er lífsleikniverkefni sem er 

sprottið út frá niðurstöðum viðtalanna sem við tókum. Þar kom i ljós að skilningur 

nemendanna á hugtökunum vinátta, tilfinningar og áhugamál var ábótavant og því var 

ákveðið að búa til námsefni sem ýtt gæti undir skilning á þessum hugtökum. Einnig 

gerðum við litla könnun á starfsbrautum um aðgengi að námsefni og námsefnisgerð. 

Rannsóknaraðferðir 

Sú aðferð sem við notum í þessari rannsókn kallast eigindleg aðferð. Eigindlegar 

rannsóknir eru lýsandi, en það þýðir að gögnum er safnað saman og þau taka á sig 

ákveðna heildarmynd. Gögnum er safnað með ýmsum hætti s.s. með viðtölum, afritum, 

vettvangsathugunum, myndum, upptökum, persónulegum og/eða öðrum opinberlegum 

gögnum (Bogdan og  Bilken, 1998). 

Niðurstöður eigindlegra rannsókna innihalda tilvitnanir sem færa sönnur á 

eitthvað ákveðið fyrirbæri. Reynt er að túlka og skilja fyrirbærið eins og það kemur fyrir 

í náttúrulegu umhverfi sínu. Kenning sem þróast með eigindlegri rannsókn birtist út frá 

mörgum mismunandi brotum sem safnað er saman og tengjast. Þegar rannsakað er með 

eigindlegri rannsókn setur rannsakandinn fram kenningu út frá einhverju sem hann 

hefur skoðað eða vill skoða, stefna kenningarinnar skýrist svo þegar gögnum hefur verið 

safnað. Rannsakandinn raðar ekki saman brotum sem hann þekkir eða kann, heldur er 

hann að búa til mynd sem tekur lögun um leið og gögnum er safnað til vinnslu. 

Framkvæmd eigindlegrar rannsóknar er stýrt af rannsakandanum sem safnað hefur 

gögnum og er rannsakandinn aðalverkfærið í framkvæmdinni. Framkvæmdin er því 

unnin út frá vistfræðilegri nálgun, en rannsakandinn eyðir umtalsverðum tíma í að 

rannsaka fyrirbæri í náttúrulegu umhverfi t.d skóla, hjá fjölskyldu, í nágrenni og fræðist 

um það (Bogdan og  Bilken, 1998). 

Með eigindlegri aðferðafræði er átt við nálgun sem auðveldar rannsakandanum 

að afla upplýsinga frá fyrstu hendi um rannsóknarviðfangsefni sem hann vinnur að 

(Hitchcok og  Hughes, 1995). 
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Viðtöl 

Viðtal er samtal og sem hefst á spjalli tveggja einstaklinga, spyrjanda og viðmælanda. 

Viðtal getur einnig verið samtal á milli fleiri einstaklinga, en viðtali er stýrt af 

spyrjanda. Getur viðtal náð yfir vítt svið eða alveg frá tilfinningum til alheimskenninga. 

Tilgangurinn af þess háttar spjalli er að afla upplýsinga um ákveðið viðfangsefni 

(Bogdan og  Bilken, 1998). 

Til eru nokkrar leiðir til viðtala. Þar á meðal eru undirbúin viðtöl eða uppbyggð 

viðtöl, hálf undirbúin/uppbyggð viðtöl og óundirbúin viðtöl. Það sem einkennir 

undirbúin viðtöl er hversu formföst og ósveigjanleg þau eru. Þessi leið til viðtala er 

gjarnan notuð í athugunarrannsóknum svo sem símaviðtölum, markaðsrannsóknum og í 

pólitískum skoðunarkönnunum (Esterberg, 2002). 

Annað form viðtala er hálf undirbúin/uppbyggð viðtöl, sem hafa það að 

markmiði að gefa viðmælandanum tækifæri til að koma sínum hugmyndum og 

skoðunum á framfæri á sinn hátt. Spyrjandi ræðir þá við fólk í þeim tilgangi að 

skyggnast inn í líf þess með þeirra sjónarhorni. Spyrjandi heldur sínum skoðunum og 

reynslu utan við viðtalið til þess að reyna skilja sjónarhorn viðmælandans. Ennfremur 

opnar spyrjandi viðtalið með grundvallarhugmyndum um hvað viðtalið muni fjalla og 

viðbrögð viðmælanda gefa mynd af formgerð viðtalsins. Rannsakandinn þarf að hlusta 

af gaumgæfni á viðbrögð viðmælanda síns og fylgja honum. Líkja má framkvæmdinni 

við dans þar sem annar aðilinn (spyrjandi) þarf gætilega að stilla sig inn á hreyfingar 

viðmælanda síns. Þar sem viðtölin eru ekki stöðluð má búast við að þau geti tekið 

óvænta stefnu, en það er mikið undir viðmælandanum komið hvernig viðtalið þróast  

(Esterberg, 2002). 

Að lokum verður komið inn á óundirbúin viðtöl en þau eru eins og nafnið gefur 

til kynna minnst undirbúin, ólíkt áðurnefndum aðferðum, og þá helst undirbúnum 

viðtölum sem eru mjög formföst. Þessi viðtöl eru meira fljótandi ef svo má að orði 

komast (Esterberg, 2002). 

Í þessari rannsókn er stuðst við hálfundirbúin viðtöl. Lagt var upp með nokkrar 

opnar lykilspurningar og leiddu svörin síðan til annarra spurninga. Þannig leiddi 

viðmælandinn að hluta til viðtalið. 

Viðtölin fóru fram á þremur starfsbrautum í framahaldskólum, tveimur skólum á 

Stór- Reykjavíkursvæðinu og í einum litlum skóla á landsbyggðinni. Starfsmenn hverrar 

starfsbrautar völdu tvo nemendur í hverjum skóla fyrir sig sem vildu taka þátt, að 
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fengnu skriflegu leyfi forráðamanna. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 

samkvæmt reglum nr. 698/2004 um tilkynningarskyldu og vinnslu á 

persónuupplýsingum. Viðtölin voru tekin upp og síðan skráð nákvæmlega og greind 

(Reglur nr. 698/2004 um tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnslu 

persónuupplýsinga). 

Rannsóknir á fólki með þroskahömlun  

Með rannsóknum á fólki með þroskahömlun er verið að safna saman yfirgripsmiklum, 

fjölbreyttum og gagnlegum upplýsingum um reynsluheim þeirra, hvernig sýn þess er á 

lífið og tilveruna, hvað má betur fara og svo framvegis. Einnig eru rannsóknir á fólki 

með þroskahömlun nauðsynlegar til að kanna fræðilegan vettvang eins og sögu þeirra, 

menningu, almenna stefnu og siðferði (Dóra S Bjarnason, 2006). 

Í rannsóknum á fólki með þroskahömlun þarf rannsakandi að vera sérstaklega 

aðgætinn því viðmælendur geta verið í mjög varnalausri stöðu og auðsæranlegir. 

Viðmælendur í rannsókn geta verið fólk á öllum aldri með sérstakar þarfir, sjúkdóma og 

fatlanir. Eins geta fjölskyldur viðmælanda komið úr minnihlutahópum samfélagsins. En 

almennt fylgja minnihlutahópar ekki viðurkenndum viðmiðum og fá neikvæð viðbrögð 

frá samfélaginu. Rannsakandi þarf að passa sig að horfa á málin frá þeirra sjónarhorni 

og vera ekki of dómharður. Rannsakandi þarf einnig að vera á varðbergi gagnvart 

upplýsingum sem hann fær, hvort þær eru of viðkvæmar fyrir almenning og hvort þær 

þjóni einhverjum tilgangi (Dóra S Bjarnason, 2009). 

Viðtöl við fólk með þroskahömlun geta oft á tíðum verið flókin eins og Kristín 

Björnsdóttir bendir á í ritgerð sinni um framhaldskólanemendur með þroskahömlun því, 

viðmælendur geta átt erfitt með að skilja opnar spurningar og verður þá að einfalda 

spurningarnar. En með því að einfalda spurningarnar þá verða þær oft lokaðar (Kristín 

Björnsdóttir, 2002). 

Við gerðum við okkur grein fyrir því að það að taka viðtöl við unglinga með 

þroskahömlun getur verið flókið og vorum búnar undir það að þurfa að einfalda og gera 

spurningarnar þær skýrari. Eins og Dóra segir í grein sinni „ Walking on eggshells‟‟ þá 

má stundum líkja rannsóknum á fólki með þroskahömlun við að labba á eggjaskurn, en 

þær geta verið viðkvæmar og brothættar (Dóra S Bjarnason, 2009). 

Þeir áhrifavaldar sem hugsanlega geta haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar eru 

spurningarnar. Það er auðvelt að spyrja lokaðrar og leiðandi spurningar þegar maður 
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tekur viðtöl við nemendur með þroskahömlun. Eins getur alltaf verið möguleiki á að 

nemandinn hafi ekki svarað samviskulega og jafnvel ekki skilið spurningarnar 

almennilega (Dóra S Bjarnason, 2009). Við reyndum að útskýra vel hvað spurningarnar 

þýddu og umorðuðum í sumum tilfellum. 

Gagnagreining 

Með greiningu gagna er verið að skapa merkingu úr þeim gögnum sem rannsakandinn 

hefur safnað. Við greininguna er mikilvægt að hafa gott utanumhald á öllum gögnum 

sem safnað er. Viðtölum, í þessu tilfelli, er þá raðað upp eftir dagsetningum og sé um 

önnur gögn að ræða en viðtölin er þeim jafnframt raðað upp í þeirri röð sem þeirra var 

aflað. Þá er komið að því að greina gögnin og er það gert með lyklun. Lyklun er unnin 

til að finna út mikilvæga þætti sem fram koma í viðtölunum. Amanda Goffrey og Paul 

Atkinson (1996) leggja til að lyklun innihaldi þrjá mismunandi þætti, það eru a) að 

koma auga á viðeigandi fyrirbæri, b)að safna dæmum um þessi fyrirbæri og c) að greina 

þessi fyrirbæri, í leitinni að sameignlegum eiginleikum, því sem greinir á milli, mynstri 

og uppbyggingu (Esterberg, 2002). 

Opin lyklun er sú leið sem farin er í þessari rannsókn en þá er unnið með gögnin á 

þann hátt að farið er yfir þau línu fyrir línu með það að markmiði að finna út hvort hægt 

er að sjá ákveðin þemu og flokka í innihaldinu sem virðast áhugaverð (Esterberg, 2002). 

Niðurstöður 

Í þessari ritgerð höfum við velt fyrir okkur námi og upplifun nemenda með 

þroskahömlun í framhaldsskólum. Markmið okkar var að skoða hvað nemendum með 

þroskahömlun finnst sjálfum um nám, námsefni og félagslega stöðu sína innan skólans. 

Athygli okkar beindist einkum að tveimur þáttum en það er námsefni nemendanna, þ.e. 

hvort það er við hæfi nemenda í framhaldsskólum bæði hvað varðar útlit og innihald. 

Hins vegar beindist athygli okkar að vináttu og félagstengslum nemendanna. Þessum 

markmiðum reyndum við að ná með viðtölum við sex nemendur í þremur 

framahaldsskólum landsins. Til þess að skoða fleiri hliðar á þeim þætti sem tengist 

námsefni sem kennt er í sérdeildum/starfsbrautum gerðum við könnun á aðgengi að 

námsefni fyrir sérdeildir/starfsbrautir. 
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Í þessum kafla kynnum við niðurstöður rannsóknar okkar á upplifun og námi 

nemenda með þroskahömlun í framhaldsskólum. Við lögðum upp með þrjár 

rannsóknarspurningar: 

1. Hver er félagsleg staða og líðan nemenda með þroskahömlun í 

framhaldsskólum? 

2. Finnst þeim að gerðar séu nægilegar kröfur til sín í námi? 

3. Hvernig er staðið að námsefnisgerð fyrir þennan hóp? 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknar okkar. 

Upplifun nemenda 

Þegar við ræddum við þessa sex nemendur á starfsbrautum í framhaldsskólum langaði 

okkur fyrst að vita hvers vegna þessi tiltekni skóli varð fyrir valinu og hvernig þeim liði 

í honum. Það er sammerkt með öllum nemendum sem við tókum viðtal við að þeim 

líður vel í skólanum sínum. Ástæður fyrir vali þeirra á skólanum er misjöfn, tveir völdu 

skólann vegna nálægðar við heimili, einn hafði valið annan skóla sem fyrsta val en fékk 

ekki skólavist þar en þess í stað fékk hann skólavist í þeim skóla sem hann valdi sem 

annað val. 

 

„ Ég komst ekki í annan skóla, svona höfnuðu mér þannig að ég kom 

hingað‟‟ 

 

Aðrir nemendur skýrðu val sitt á skóla með því að gott hjólastólaaðgengi væri til staðar, 

smíðakennsla og því að þeir töldu skólann einfaldlega skemmtilegan. Enginn 

nemendanna virðist hafa orðið fyrir vonbrigðum með valið. Þessir nemendur kusu og 

fengu að stunda nám í framhalsskóla eins og lög um framhaldsskóla segja afdráttalaust 

til um, þ.e. að allir einstaklingar eigi að hafa kost á námi við hæfi og allir þeir sem eru 

16 ára og eldri eigi rétt á að hefja framhaldsskólanám (Lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008). Þetta er einnig í samræmi við Mannréttindasáttmála Evrópu sem segir það 

mannréttindi að fá tækifæri til náms og virkrar samfélagsþátttöku. Þar segir að engum 

manni megi að synja um rétt til menntunar. Allir eiga rétt á að fá tækifæri til að stunda 

nám, starfsmenntun og sérnám skal standa öllum til boða (Lög um mannréttindasáttmála 

Evrópu nr. 62/1994). 



36 

Þegar spurt er um hvaða námsgreinar nemendur læri í skólanum er það í 

grunninn eins, allir eru nemendur að læra þessar hefðbundnu kjarnagreinar, íslensku, 

stærðfræði, ensku. Ekki eru allir framhaldsskólar með verknám í boði og á það við um 

tvo skóla af þremur sem við tókum viðtöl við nemendur í, þriðji skólinn býður upp á 

smíðar og heimilisfræði og annað verknám sem er mjög vinsælt hjá þessum nemendum. 

Aðstæður hvers skóla fyrir sig hafa áhrif á, hvort og hvernig starfsnámi skólans er 

háttað (Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla sérdeildir, 2005). 

Við veltum fyrir okkur gæðum námsins, hvort nemendum fyndist að gerðar væru 

nægar/hæfilegar kröfur til sín í námi. Niðurstöður viðtalanna gefa vísbendingu um að 

svo sé ekki í öllum tilfellum. Nemendur telja hluta námsefnis vera of létt og telja sig 

geta lært meira og nefna þá sérstaklega að heimanám vanti. Niðurstöður okkar eru 

sambærilegar við það sem Dóra S. Barnason (2009) segir í grein sinni, Through the 

Maze: What is (Special-) education in inclusive settings, en þar kemur fram að sumir 

nemendur telja að ekki séu gerðar sambærilegar kröfur til þeirra í námi og hegðun og 

annarra nemenda. Í þessu sambandi má velta fyrir sér hvort skólasamfélagið sé með 

þessu að setja upp hindranir og þar með að bregðast skyldu sinni samkvæmt lögum um 

framhaldsskóla nr.92/2008, sem segja að framhaldsskóla beri að stuðla að alhliðaþroska 

nemenda með sinna. Einnig má hugsa sér að til þess að nám án aðgreiningar sé 

raunhæft, þá sé mikilvægt að skoða umhverfi hvers skóla fyrir sig, hvort einhverjar 

hindranir þar valdi því að nám án aðgreiningar geti ekki átt sér stað (Dóra S Bjarnason, 

2005). Hamlar skólinn framförum hjá fötluðum nemanda með því að gera ekki 

nægilegar kröfur til hans og þar með koma í veg fyrir tækifæri fyrir nemandann til þess 

að nýta til fulls þá hæfileika sem hann þó hefur til framfara og þroska? Breska 

félagslega líkanið um fötlun sem fjallað var um í fræðilega kaflanum leggur einmitt 

áherslu á að hindranir sem ófatlað fólk skapar valdi því að fatlað fólk fái takmörkuð 

tækifæri til að takast á við daglegar athafnir (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Í þeim tilfellum þar sem nemendur upplifa litlar kröfur og áskoranir í námi má 

velta fyrir sér hvort verið sé að vinna eftir lögum um framhaldsskóla sem segir að 

framhaldsskólinn hafi það hlutverk að efla alhliða þroska nemanda sinna (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Ef raunin er sú að of litlar kröfur eru gerðar til nemanda 

með þroskahömlun, gæti þá verið að skólinn sé að hamla framförum sem nemandinn 

annars gæti tekið? Hér verður ekki lagt mat á hvort þetta geti verið raunin í einhverjum 

tilfellum, en þetta er áhugavert til áframhaldandi rannsóknar. 
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Þegar við hófum að velta fyrir okkur þessu verkefni var tekin sú ákvörðun að 

búa til námsefni. Okkur langaði að láta viðtölin gefa okkur hugmynd um hvers konar 

námsefni það yrði. Með þessa hugmynd að leiðarljósi spurðum við nemendur hvort það 

væri eitthvert námsefni sem ekki væri kennt í þeirra skóla sem þeir hefðu áhuga á að 

læra. En réttur til menntunar felur í sér bæði félagslegan rétt og sjálfræði einstaklinga, 

eins og segir í fræðilega kaflanum að ofan. Sjálfræðið felur í sér að einstaklingur hafi 

val og vald til þess að velja hvaða menntun henti honum (Mannréttindayfirlýsing  

Sameinuðu Þjóðanna, 2008).  

Einnig kveða lög á um að skóla sé skylt að bjóða upp á nám við hæfi og í 

samræmi við þarfir allra nemenda sinna (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Niðurstaðan var sú að ekki var hægt að lesa neina afgerandi ósk út frá þessum viðtölum. 

Þess í stað rann upp fyrir okkur við lestur og greiningu á viðtölunum að nemendur 

þekktu ekki vel merkingu hugtaka eins og vinátta, áhugamál og tilfinningar. Eftir að 

hafa áttað okkur á þessu var tekin sú ákvörðun að vinna námsefni sem gæti ýtt undir 

skilning þeirra á þessum hugtökum. 

Niðurstöður spurninga um vinatengsl nemenda eru á þá leið að allir nemendurnir 

telja sig eiga vini. Í flestum tilfellum áttu nemendur vini sem einnig voru á 

starfsbraut/sérdeild en ekki í almennum deildum skólans. Kristín Björnsdóttir fékk 

samsvarandi niðurstöðu í rannsókn sinni um samskipti nemenda í sérdeildum og 

almennum deildum framahaldsskóla. Þar kom skýrt fram að nemendur með fötlun hefðu 

lítil sem engin samskipti við almenna nemendur (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Samkvæmt stefnu náms án aðgreiningar á skólinn sem samfélag að sinna 

fjölbreytilegum nemendahópi sem heild, en er hann að því? Það er einnig 

umhugsunarverð spurning. Samkvæmt námskrá starfsbrauta 2005, kemur fram að 

markmið starfsbrautanna sé að bjóða upp á nám sem tekur mið af þörfum hvers og eins 

en jafnframt á að leitast við að efla tengsl nemenda við aðrar námsbrautir skólans. 

Þannig er verið að veita nemendum á starfsbrautum tækifæri til að verða hluti af 

skólasamfélagi (Ásgerður Ólafsdóttir, 2008). 

Í ljós kom að nemendur höfðu mjög lítil félagsleg samskipti við önnur ungmenni 

hvort sem um var að ræða innan eða utan skóla. Fleiri hafa skoðað félagslega stöðu og 

einangrun nemenda á starfsbraut/sérdeild í framhaldsskólum og má þar nefna Dóru S. 

Bjarnason og Gretar L. Marinósson sem gerðu athugun í framhaldskólum á 

höfuðborginni sem leiddi í ljós að nemendur á starfsbraut/sérdeild voru félagslega 
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einangraðir frá öðru skólastarfi. En aukin hætta er á aðgreiningu nemenda í sérdeild ef 

ekki er hugað vel að félagslegri stöðu þeirra (Gretar L Marinóson, 2007). 

Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2005) kom þó fram að nemendur hefðu 

vilja vera meiri þátttakendur í skólasamfélaginu en raun bar vitni. 

Nemendur virtust þó vita hverskonar félagslíf var starfrækt innan skólans og 

nefndu nokkrir nemendur félagsmiðstöð, böll, þemadaga og ýmsa keppni í því 

sambandi. Einn nemandi sagðist taka þátt í félagslífi skólans ef hann væri ,, píndur„„ til 

þess eins og hann orðaði það sjálfur. 

„ Ég gerði það á fyrsta ári en nú er komið að því að ég er meira svona að 

horfa á, en ég tek stundum þátt þegar ég er píndur í það” 

Að ,,pína„„ nemendur til þess að taka þátt í félagslífi samræmist ekki 

Félagsmálasáttmála Evrópu sem var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1976,  þar er tekið 

fram að tryggja skuli að menn njóti félagslegra réttinda og að fötluðu fólki sé tryggður 

réttur til sjálfræðis og samfélagslegrar þátttöku (Félagsmálasáttmáli Evrópu nr. 3/1976). 

Séu einstaklingar skikkaðir til þess að taka þátt í félagslífi er ekki verið að virða 

sjálfræði þeirra og því má segja að verið sé að brjóta á rétti þeirra til að taka ákvarðanir 

um eigið líf. 

Varðandi félagslíf að skóla loknum komu fram mismunandi svör. Þrír af sex 

nemendum sögðust hitta vini að skóla loknum. Tveir af þessum þremur eru vinir og 

halda því áfram að eiga í samskiptum eftir skóla og sá þriðji æfir fótbolta og á félaga í 

þeim hópi. Hinir þrír vissu ekki hvernig þeir ættu að svara spurningu um félagslíf eftir 

skóla eða fóru í skipulagða afþreyingu t.d. í Hitt húsið sem er með starfsemi eftir hádegi 

fyrir ungmenni með þroskahömlun, eins konar félagsmiðstöð. 

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar má velta fyrir sér þeirri spurningu hvort 

verið sé að stuðla nægilega mikið að því að ýta undir félagslega virkni meðal nemanda 

með þroskahömlun? Kristín Björnsdóttir (2003) komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn 

sinni, Sérnámsbrautir og skólasamfélag að mikilvægt sé að aðstoða fatlaða nemendur 

við að kynna sig, hafa frumkvæði að samskiptum við annað fólk og viðhalda tengslum 

að skóla loknum. Hvort sem svarið við spurningunni hér að ofan er já eða nei má draga 

þá ályktun að mikilvægt sé að huga vel að stöðu og tækifærum fatlaðra nemenda 

skólatíma loknum. En til þess að fatlaðir einstaklingar geti nýtt sér félagslegan stuðning 

sem er þeirra réttur þarf að liggja fyrir læknisfræðileg greining (Rannveig Traustadóttir, 

2003). 
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Ef við skoðum námsskrá fyrir starfsbraut 2 þá er henni ætlað að sinna 

nemendum sem þurft hafa verulega aðstoð í grunnskóla, verið í sérdeild eða sérskóla. 

Viðurkenndur greiningaraðili þarf að hafa metið nemandann þannig að ljóst sé að hann 

víki svo mikið frá almennum þroska að hann hafi fengið námsmat og undanþágu frá 

tilteknum skyldunámsgreinum (Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla sérdeildir, 

2005).Vinna starfsbrautir hugsanlega mikið eftir læknisfræðilega líkaninu? Er þess 

vegna ekki verið að vinna nægilega markvisst að félagslegri virkni? 

Í Félagsmálasáttmála Evrópu er tekið fram að einstaklingar með fötlun eigi að 

vera tryggður sá réttur að njóta félagslegrar og samfélagslegrar þátttöku 

(Félagsmálasáttmáli Evrópu nr. 3/1976). 

Niðurstöður á athugun á áhugamálum þessara nemanda komu okkur lítillega á 

óvart. Í ljós kom að nemendur skildu ekki vel hugtakið áhugamál og nefndu í flestum 

tilfellum einhverja námsgrein sem kennd er í skólanum, svo sem smíðar. Einn nemandi 

sagðist fara í bíó eða spila og annar nefndi skipulagða starfsemi eins og þá sem 

starfsrækt er í Hinu húsinu sem er einskonar félagsmiðstöð fyrir ungt fólk á aldrinum 16 

– 25 ára. Þetta samræmist niðurstöðu Kristínar Björnsdóttur (2003) sem er á þá leið að 

nemendur eigi í litlum félagslegum samskiptum að skóla loknum nema þá helst í 

skipulögðum sérúrræðum. Í einhverjum tilfellum þurftum við að útskýra betur hugtakið 

áhugamál, hvað í því fælist til að fá fram svör. Einn nemandinn sagðist t.d ekki eiga sér 

nein áhugamál en þó mátti lesa úr svörum hans að hann hafði brennandi áhuga á 

kvikmyndagerð. Áhugamál eru mikilvæg til dægrastyttingar og félagslegra samskipta. Í 

fræðilega kaflanum að ofan segir að markmið með lífsleikni sé að efla einstaklinginn í 

umhverfinu t.d að hann kynnist styrkleikum sínum og efli félagsþroskann, styrki áræði 

og frumkvæði/aðlögunarhæfni sína (Aðalnámskrá framhaldsslóla: Almennur hluti, 

2004). Samkvæmt námskrá starfsbrauta eins og segir í fræðilega kaflanum að ofan, 

skulu nemendur fá þau tækifæri til fjölbreytilegs undirbúnings fyrir daglegt líf, aukna 

möguleika á að nýta sér tómstundir á árangursríkan og áhugverðan hátt. Eiga nemendur 

að fá þennan undirbúning á eigin forsendum (Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla 

sérdeildir, 2005). 

Við enduðum viðtölin á að spyrja nemendur hvað þeir sæju fyrir sér að loknum 

framhaldsskóla. Niðurstaðan var sú að fjórir af sex viðmælendum hafa hug á að fara í 

áframhaldandi nám. Einn nemandinn sem vinnur hluta úr skóladegi við aðstoð á 

leikskóla langar að læra að vera leikskólakennari við Háskóla Íslands, annan nemanda 

langar að fara á námskeið og læra Tákn með tali tjáskiptaleiðina. Sá þriðji hugsar sér 
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viðbótarnám í framhaldsskóla og þá í fjarnámi og þann fjórða langar að verða 

flugmaður. Hinir tveir sjá ekki mikla möguleika á námi að loknum framhaldsskóla en 

stefna á að fara vinna í Bónus eða bakaríi og jafnvel stofna fjölskyldu og stefnir annar 

þessara nemanda á að búa til bíómyndir með fram öðru starfi. 

Í rannsókn Dóru S. Bjarnason (2009) kemur fram að nemendur sjái ekki alltaf 

tilgang með námi á sérnámsbrautum, vegna þess þeir útskrifast ekki með nein réttindi. Í 

okkar rannsókn kom annað í ljós þar sem meirihluti nemenda hefur hug á að mennta sig 

meira. Spurningin er hvort fyrir hendi séu metnaðarfullar og áhugaverðar námsleiðir 

fyrir fólk með þroskahömlun sem hyggur á áframhaldandi nám loknum framhaldskóla? 

Eitt er að langa að fara í nám og annað að fá tækifæri til þess. Aðeins tveir nemendur 

stefna ekki á áframahaldandi nám en þeir hafa þó sett sér markmið sem er að fara út á 

almennan vinnumarkað og jafnvel stofna fjölskyldu. 

Það sem lesa má úr þessum niðurstöðum er kannski helst það að þróun 

skólamála fyrir fatlað fólk að okkar mati er á réttri leið. Nemendum í framhaldsskólum 

fjölgar ár frá ári og benda okkar niðurstöður til þess að nemendur séu almennt mjög 

ánægðir með skólann sinn og það starf sem þar er unnið. Við verðum að treysta því og 

trúa að þessi þróun muni halda áfram og skila út í þjóðfélagið hamingjusömum, virkum 

og sjálfstæðum einstaklingum. 

Könnun á aðgengi að námsefni 

Við sendum nokkrar spurningar varðandi aðgengi að námsefni og námsefnisgerð til 

allra starfsbrauta á landinu. Tíu starfsbrautir með samtals 215 nemendum svöruðu 

könnuninni og niðurstöðurnar voru þær að starfsmenn telja ekki að ríkið/þróunarsjóður 

standi sig sem skyldi til þess að námefnisgerð sé sem fjölbreyttust fyrir nemendur á 

starfsbrautum. Átta af tíu starfsbrautum töldu ríkið ekki sinna lögboðinni skyldu sinni 

sem er samkvæmt lögum um Námsgagnastofnun nr. 71/2007 en þar segir í 1. gr. 1. kafla 

að markmið laganna sé að tryggja fjölbreytt framboð námsganga með þarfir nemenda í 

huga. Enn fremur segja lögin að ríkið skuli bera ábyrgð og hafa þá skyldu að styðja við 

þróun, útgáfu og námsgagnagerð fyrir öll skólastigin þrjú, leik-, grunn- og 

framhaldsskóla. Þróunarsjóður er innan Námsgagnastofnunar og skiptir hann máli er 

kemur að námsefnisgerð á framhaldskólastigi, eins og segir til í fræðilega kaflanum að 

ofan (Lög um námsgögn nr. 71/2007). 
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Þó starfsbrautir/sérnámsbrautir séu ekki sérstaklega tilgreindar í lögunum þá eru 

þessar námsbrautir starfandi innan framhaldsskólanna og má því velta fyrir sér hvort 

ríkið sé ekki að bregðast skyldu sinni samkvæmt þessum lögum. 

Þegar spurt var um aðgengi að námsefni við hæfi nemenda á starfsbrautum töldu 

átta af tíu svarendum það takmarkað eða ekki gott. Hér um bil sama var upp á 

teningnum þegar spurt var um hvort mikið væri sótt í námsefni fyrir 

grunnskólanemendur en þar töldu sjö af tíu svarendum að nokkuð mikið væri um að 

námsefni ætlað grunnskólanemendum væri í notkun. Þess ber þó að geta að starfsmenn 

reyna að aðlaga útlit námefnisins sem sótt er til grunnskóla að aldri nemanda á 

starfsbrautum. 

Mikil námefnisgerð fer fram á starfsbrautum og koma allir starfsmenn að gerð 

hennar (kennarar, þroskaþjálfar og leiðbeinendur). Viðbrögð við spurningu um hvort 

höfundar væru meðvitaðir um mikilvægi þess að útlit námsefnis væri við hæfi 

framhaldsskólanema voru einróma á þá leið að svo væri. Við spurðum einnig hvort 

starfsbrautir miðluðu námefni sín á milli og kom þá í ljós að sjö sögðu svo ekki vera en 

þrír sögðu það gert gegn gjaldi. Það fyrirkomulag sem flestir starfsmenn, kjósa að sjá í 

þessum efnum er að settur verði á stofn gagnagrunnur sem starfsbrautir gætu sett inn 

efni í og sótt þegar þörf er á. Tveir svarenda kjósa aukinn styrk til námefnisgerðar og 

einn skóli taldi koma til greina að kaupa efni erlendis frá og þýða. 

Eins og áður sagði svöruðu einungis tíu starfsbrautir könnuninni en hún gefur þó 

vísbendingar um það hvernig staðan er á aðgengi að námsefni og námsefnisgerð á 

starfsbrautum framhaldsskólanna. 

Við lögðum snemma í ferlinu upp með að búa til námsefni. Það var svo við 

lestur og greiningu viðtalanna sem við ákváðum að lífsleikniverkefni sem kæmi inn á 

hugtök eins og vinátta, tilfinningar og áhugamál væri þarft verkefni. Viðtölin leiddu í 

ljós að skilningur nemenda á þessum hugtökum er að nokkru leyti á reiki. Nemendur 

skildu ekki allir spurningu eins og ,,hvaða áhugamál áttu?  áttu vini? eða hvað er að vera 

vinur?„„. Í framhaldi af þessari greiningu fórum við að vinna að námsefni sem tilheyrir 

flokki verkefna sem kallast fjölþrepaverkefni. Fjölþrepaverkefni eru þannig upp byggð 

að sama námsefni er aðlagað mismunandi getu nemenda. Okkar verkefni eru efnislega 

þau sömu, unnið er út frá dæmisögu sem síðan fylgja verkefni í þremur þyngdarstigum. 

Fyrsta þyngdarstigið er fyrir nemendur sem geta lesið og skrifað, annað stigið væri fyrir 

nemendur sem eiga ekki auðvelt með ritun en geta lesið og þriðja stigið væri svo fyrir 

þá nemendur sem reiða sig meira á sjónræna úrvinnslu. 
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Lokaorð 

Vinna að þessari rannsókn hefur verið bæði löng og ánægjuleg. Við lögðum af stað með 

þá hugmynd að skoða hvernig nemendum með þroskahömlun í framhaldsskólum 

upplifa skólann sinn og nám. Það er ánægjulegt til þess að vita að upplifun nemendanna 

er góð þó svo að  sumir þeirra telji að gera megi frekari kröfur til þeirra og að námsefni 

sé í sumum tilfellum létt. Hvað varðar félagsleg tengsl innan og utan skóla þá sýnist 

okkur að þar megi vinna markvissara starf með nemendunum í átt að aukinni þátttöku. 

Aðgengi að námsefni fyrir þennan hóp er ekki mikið eins og lesa má úr könnuninni sem 

við gerðum meðal starfsbrauta. En þó er augljóst að starfsfólk starfsbrauta leggur 

metnað sinn í að aðlaga námsefni að þörfum og aldri hvers nemanda fyrir sig. 

Þessi rannsókn gefur vísbendingu um að jákvæð þróun sé í skólastarfi á Íslandi. 

Því er mikilvægt að sofna ekki á verðinum heldur halda áfram að vinna markvisst 

metnaðarfullu og fjölbreyttu námsframboði fyrir nemendur starfsbrauta. Góð menntun 

skilar einstaklingunum jákvæðari og virkari út í samfélagið. 
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