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Útdráttur  

Rannsóknin fjallar um samspil ADHD og menntunar innan ramma „skóla án aðgreiningar“. 

Markmið hennar er að lýsa og skýra frá þeim veruleika sem blasir við nemendum með 

ADHD sem ekki ná að fylgja hefðbundnum viðmiðum um hegðun. Rannsóknin var unnin 

með eigindlegri aðferðafræði og var gögnum safnað með viðtölum annars vegar og hins 

vegar með gögnum sem móta viðhorf og regluveldi skólakerfisins. Gagnasöfnun fór fram á 

árunum 2006-2010. Lögð er áhersla á að skýra mismunandi skilning og ólíkar birtingar-

myndir „skóla án aðgreiningar“, hugað er að því hvað styðji við eða hindri hefðbundna 

skólagöngu þessa hóps ásamt því að skoða framtíðarmöguleika ungmenna með ADHD. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ólíkur skilningur móti ósamstöðu um 

hugmyndafræði „skóla án aðgreiningar“ sem endurspeglast í andstöðu við menntun 

ákveðinna hópa innan almenna skólakerfisins. Auk þessa birtist ákveðið misvægi í þeim 

tækifærum, réttindum og skyldum sem standa nemendum með ADHD til boða að loknu 

grunnskólanámi en væntingar eru til þess að fræðsluskylda stjórnvalda í formi 

framhaldsskólaprófs komi sérstaklega þessum hópi til góða.  
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Abstract 

This research is about the interplay between ADHD and school inclusion. The aim of this 

research is to explore the reality of students who are not able to follow mainstream 

values regarding behaviour. Data was gathered with qualitative research methods, 

interviews and public documents, during the years 2006-2010. It focuses on the ideology 

of school inclusion, obstacles and supportive elements regarding traditional school 

pathways and other opportunities regarding the future of ADHD students. The research 

findings indicate that different understanding results in inconsistent ideology about 

school inclusion, which is reflected in resistance against certain student’s education 

within mainstream schools. There is also an imbalance between the opportunities, rights 

and obligations for students with ADHD when graduating a compulsory school. However, 

new regulations regarding compulsory education at upper secondary schools are 

expected to benefit this group specifically.  
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Formáli 

Þessi ritgerð byggir á eigindlegri rannsókn um ungmenni með ADHD og skólagöngu þeirra. 

Um er ræða meistararitgerð til 60 ECTS í fötlunarfræði við Félags- og mannvísindadeild 

Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið undir leiðsögn dr. Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur, 

dósents í fötlunarfræði. Titill ritgerðarinnar er vísun í orð eins viðmælanda míns sem taldi 

nemendur með ADHD í grunnskólum landins vera í svipaðri stöðu og óhreinu börnin 

hennar Evu sem enginn fékk að sjá.  

 Svona verk verður aldrei til í tómarúmi, margir veittu mér stuðning og hvatningu, 

og  kann ég þeim mínar bestu þakkir. Fræðigreininni þakka ég fyrir sjónarhornið sem hefur 

hvatt mig áfram til að leita sífellt lausna og berjast gegn óréttlæti. Dr. Rannveig 

Traustadóttir fær bestu þakkir fyrir að vekja mig til umhugsunar um þessi málefni og vekja 

athygli mína á fræðigreininni. Dr. Hanna Björg Sigurjónsdóttir hefur stutt mig með ráðum 

og dáðum allt frá upphafi, hún hefur reynst mér góður leiðbeinandi og góður vinur. Ég 

færi henni sérstakar þakkir.  

Fjölmargir hafa á einn eða annan hátt verið mér styrkur í gegnum skrifin, dr. Jón 

Torfi Jónasson hefur hvatt mig áfram og spurt mig áleitinna spurninga um efnið. Elvu 

Ellertsdóttur þakka ég fyrir stöðugar spurningar um gang ritgerðarinnar og Sigurbjörgu 

Aðalsteinsdóttur fyrir liðlegheit í minn garð. Valgerði S. Bjarnadóttur þakka ég fyrir góða 

aðstoð á ýmsum stigum verksins. Sigurrósu Eiðsdóttur, íslenskufræðingi, þakka ég 

prófarkarlestur. Systir mín, mágur og mamma hafa sem fyrr reynst mér ómetanleg á allan 

hátt. Dóttur minni, Maríu Rún, þakka ég endalausa þolinmæði og skilning á því að „eiga 

mömmu í skóla“.  

 Síðast en ekki síst þakka ég þeim viðmælendum sem gáfu mér tækifæri til að 

kynnast þeirra reynslu og sjónarhorni, án þeirra hefði þessi ritgerð aldrei litið dagsins ljós. 

Jafnframt vil ég þakka ADHD - samtökunum fyrir fjárhagslegan stuðning við gagnasöfnun.  
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1. Inngangur 

Skólakerfi fyrir almenning á sér ekki langa sögu á Íslandi, skólakerfið er ungt og hefur tekið 

talsverðum breytingum undanfarna áratugi. Fyrstu lög um skólaskyldu voru sett hér á 

landi árið 1907 en fram að þeim tíma var við lýði svokölluð fræðsluskylda. Skólaskyldan 

var þó ekki almenn heldur náði aðeins til afmarkaðs hóps þeirra sem þótti 

menntunarhæfur (Lög um fræðslu barna nr. 59/1907). 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá þeim tíma. Sú aðgreining sem þótti eðileg og 

sjálfsögð þá er ekki eins sjálfgefin í dag enda er yfirlýst og lögfest menntastefna yfirvalda 

„skóli án aðgreiningar“ (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Lög um skólakerfi og 

fræðsluskyldu nr. 22/1946 voru í raun fyrsta skrefið í að opna menntakerfið. Lög um 

grunnskóla frá 1974 gengu hins vegar lengra og gerðu ráð fyrir fjölbreytileika nemenda og 

má telja að þá hafi verið lagður grunnur að heiltækri skólastefnu. Margur skyldi þó ætla 

að á þeirri rúmu öld sem liðin er frá því að skólaskylda varð almenn hafi tilhneiging 

yfirvalda verið að breikka þann hóp nemenda sem taldist menntunarhæfur og átti rétt til 

menntunar í almennum skóla. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að skapa heildstætt 

skólakerfi hefur ávallt verið ákveðið misvægi í framboði menntunar til fyrir þá sem 

Arngrímur Kristjánsson (1932) nefndi Olnbogabörn skólanna. 

Í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 er öllum börnum tryggður réttur til 

menntunar svo framarlega sem viðmiðum um rétta hegðun sé fylgt eftir. Innan laganna er 

ákveðið misvægi á milli markmiða skólakerfisins hvað varðar formlega menntun annars 

vegar og óformlega menntun hins vegar. Með formlegi menntun er átt við menntun sem 

snýr að því að efla færni einstaklinga með bóklegu og verklegu námi. En óformleg 

menntun hins vegar snýr að þeim þáttum sem erfitt er að læra í bók, svo sem rétta 

hegðun og viðmið samfélagins. Einstaklingar með ADHD (athyglisbrestur með ofvirkni) 

eiga gjarnan í togstreitu milli þessara markmiða; þeim gengur almennt illa í námi og 

félagslegum samskiptum (Kofler, Rappaport og Alderson, 2008; McGoey, Eckert og 

DuPaul, 2002; DuPaul, Jitendra, Tresco, Vile Junod, Volpe og Lutz, 2006).  
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 Samkvæmt svokölluðum norrænum tengslaskilningi byggir fötlun á tengslum milli 

einstaklings, samfélags og skerðingar. Hún er aðstæðubundin þar sem hún er bundin 

samhengi einstaklingsins og afstæð þar sem ráðandi hugmyndir ákvarða hvað telst fötlun 

hverju sinni. Fötlun er ekki afleiðing skerðingar einstaklingsins heldur getur orsökin verið 

sú að einstaklingur nær ekki þeirri færni sem samfélagið gerir ráð fyrir eða að samfélagið 

gerir ekki ráð fyrir misjafnri færni einstaklinga (Rannveig Traustadóttir, 2004; Tøssebro, 

2004).  

 Menntun sem slík dregur úr áhrifum fötlunar einstaklinga jafnhliða því að draga úr 

misvægi sem myndast á milli færni einstaklingsins og krafna samfélagins. Forvarnargildi 

menntunar er óumdeilt, með aukinni menntun aukast lífsgæði einstaklinga og það dregur 

úr líkum þess að einstaklingur taki þátt í áhættuhegðun (Kofler o.fl., 2008; Corkum, 

McGonnell og Schachar, 2010; McGoey o.fl., 2002; DuPaul o.fl., 2006; Svandís Nína 

Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003).  

Rannsóknin í hnotskurn 

Rannsóknin fjallar um samspil ADHD og menntunar innan ramma „skóla án aðgreiningar“ 

með það að markmiði að lýsa og skýra frá þeim veruleika sem blasir við ákveðnum hópi 

ungmenna sem ekki nær að fylgja hefðbundnum viðmiðum um hegðun. Rýnt er í skilning 

á hugmyndafræði „skóla án aðgreiningar“, hugað er að því hvað hindrar eða stuðlar að 

hefðbundinni skólagöngu ásamt að velta upp mögulegum framtíðarmöguleikum fyrir 

hönd þessa hóps.  

 Rannsóknin er unnin með eiginlegri aðferðafræði og gögnum var safnað annars 

vegar með viðtölum og hins vegar með því að skoða gögn sem móta viðhorf og regluverk 

skólakerfisins.  

Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn innan Rannsóknaseturs í fötlunarfræðum 

sem ber heitið Börn, ungmenni og fötlun: Rannsókn á æsku og uppvexti fatlaðra barna og 

ungmenna. Markmið þeirrar rannsóknar er að afla þekkingar á sjónarhorni og skilningi 

barna og ungmenna á fötlun, skerðingu, þjónustukerfinu, félagstengslum, tengslum við 

fjölskyldu, jafningja og fagfólk, og hvernig þau takast á við og semja um fötlun í daglegu lífi 

og samskiptum við aðra. Verkefnisstjóri þeirrar rannsóknar er dr. Rannveig Traustadóttir, 

prófessor í fötlunarfræði á Félagsvísindsviði, Háskóla Íslands.  
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Markmið rannsóknar 

Ungt fólk með ADHD, sem og önnur ungmenni, eiga rétt á menntun og þeim tækifærum 

sem menntun gefur. Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast þekkingu á náms- og 

kerfislegum veruleika unglinga með ADHD í unglingadeildum sérskóla út frá viðmiðum um 

hefðbundna skólagöngu. 

Val á viðfangsefni 

Forsagan að rannsókninni nær aftur til ársins 2002 þar sem ég vann á meðferðarheimili 

fyrir börn og unglinga sem voru í óreglu. Á meðferðarheimilinu kynntist ég stúlku sem 

hafði verið vísað úr grunnskóla þegar hún átti rúmlega eitt ár eftir af skyldunámi. Stúlkan 

fékk ekki kennslu á meðferðarheimilinu og það reyndist mjög erfitt fyrir hana að fá 

skólavist í almennum skóla til að ljúka samræmdum prófum sem þá voru lykill að námi í 

framhaldsskóla. Hennar saga var ekkert einsdæmi, öll ungmennin á meðferðarheimilinu 

áttu það sammerkt að hafa verið vísað úr skóla á skólaskyldualdri. Ég velti því fyrir mér 

hvernig væri hægt að vinna að bættri heilsu stúlkunnar án þess að huga að menntun 

hennar og varð saga stúlkunnar kveikjan að BA – ritgerð minni í uppeldis- og mennt-

unarfræðum sem ég vann sumarið 2005 um samspil skóla- og velferðarkerfis (Ásdís Ýr 

Arnardóttir, 2005).  

 Að lokinni þeirri vinnu vöknuðu upp spurningar hjá mér um ákveðinn hóp 

nemenda sem stundar nám í sérskólum eftir að hafa verið vikið úr námi í almennum 

grunnskóla. Lagaákvæði um skólaskyldu eru óskýr þegar kemur að nemendum með miklar 

sérþarfir en á sama tíma er opinber stefna stjórnvalda „skóli án aðgreiningar“. Því langaði 

mig að skoða hvernig undanþáguákvæði í lögum móta stöðu þessa hóps. 

Upphaflega ætlaði ég að rannsaka reynslu nemenda með hegðunarvandamál 

innan sérskóla en fljótlega kom í ljós að meginþorri nemenda var með greiningu á ADHD. 

Þar af leiðandi ákvað ég að beina sjónum mínum að þeim hópi. Það vakti mig til 

umhugsunar um stöðu þessa hóps þar sem um er að ræða viðurkennda líffræðilega 

skerðingu og óheimilt er að vísa nemanda úr skóla vegna slíkra þátta. Heimild virðist vera 

fyrir því að vísa nemanda úr skóla vegna hegðunar en þekkt er að börn með ADHD eiga oft 

í erfiðleikum með að fóta sig í félagslegu umhverfi, meðal annars vegna þess að 

athyglisbresturinn hamlar þeim í samskiptalæsi sem aftur birtist í hegðunarvanda.  
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Mikilvægi rannsóknarinnar 

Mikilvægi rannsóknarinnar er í senn fræðilegt og hagnýtt. Fræðilegt gildi rannsóknarinnar 

er margþætt. Rannsóknin er frumkvöðlarannsókn þar sem sams konar rannsókn hefur 

ekki verið unnin hér á landi. Í flestum þeim rannsóknum sem unnar hafa verið um líf og 

aðstæður fatlaðra barna og ungmenna hefur áherslan verið á þröngt sjónarhorn hinna 

fullorðnu. Þessi rannsókn byggir á sjónarhornum barnanna og ungmennanna sjálfra, 

foreldra þeirra og viðhorfi fulltrúa kerfisins til þeirra. Jafnframt verður beitt sjónarhorni 

fötlunarfræða sem lítur á fötlun sem samspil einstaklings og umhverfis en 

undantekningalítið hafa rannsóknir á börnum og ungmennum með ADHD beinst að 

skerðingunni sjálfri, lyfjagjöf eða áhættuhegðun en ekki þeirra reynslu í félags– og 

menningarlegu umhverfi.  

 Rannsóknin varpar ljósi á reynslu þriggja nemenda með ADHD í sérskólum á 

grunnskólastigi sem vikið hefur verið úr almennum skóla. Reynsla þeirra og sjónarmið eru 

mikilvæg þegar horfa á til stefnumótunar í málefnum þessa hóps. Um er að ræða sífellt 

stækkandi jaðarhóp sem lítið hefur verið rannsakaður út frá félagslegu sjónarhorni. 

Félagslegar rannsóknir eru nauðsynlegar þegar bæta á stöðu einstaklinga í samfélagi 

nútímans. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla óskir og þarfir þessa hóps og sýnir að 

misvægi er á samspili ytra umhverfis skóla og þess innra út frá hugmyndafræði „skóla án 

aðgreiningar“.  

 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar byggir á því að niðurstöður hennar verði nýttar í 

stefnumótun í þjónustu innan sem utan skólakerfisins. Það að varpa ljósi á sjónarmið 

þessa hóps gefur mikilvægt verkfæri í baráttu fyrir bættum kjörum nemenda með ADHD í 

skólasamfélaginu með það að markmiði að búa þau undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi 

með öllum þeim tækifærum sem þar gefast. Niðurstöður rannsóknarinnar munu því koma 

börnum og ungmennum með ADHD og foreldrum þeirra til góða.  

 Jafnframt er mjög mikilvægt að fagfólk sem starfar innan skólanna hafi þekkingu 

og skilning á aðstæðum nemenda með ADHD til að geta komið betur til móts við þarfir 

þeirra. Reynsla af skólasamfélagi getur haft afgerandi áhrif til framtíðar. Rannsóknin mun 

auka skilning á aðstæðum og lífshlaupi þessara barna og ungmenna og þar með þeim 

mannauði sem hver einstaklingur býr yfir ásamt því að skýra sjónarmið fagfólks og þeirra 

sem stýra skólakerfinu.  
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Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Annar kafli ritgerðarinnar snýr að fræðilegum og sögulegum 

bakgrunni. Þar er fjallað um þróun íslenska skólakerfisins og tölulegar staðreyndir um 

grunnskólakerfið hér á landi. Sjónarhorn fötlunarfræða gerð skil en þau byggja á andófi 

gegn skilningi um fötlun. Að lokum er fjallað um mikilvægi menntunar í tengslum við 

nemendur með ADHD og áhættuhegðun ásamt því að fjalla um reynslu nemenda með 

hegðunarvanda og ADHD af skólakerfinu.  

 Þriðji kaflinn gerir grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, markmið og 

rannsóknarspurningar sem liggja til grundvallar þessari rannsókn, fræðilegum 

undirstöðum, þátttakendum, gagnasöfnun og gagnagreiningu. Kaflanum um framkvæmd 

rannsóknar er lýkur á hugleiðingum um aðferðafræðilegar áskoranir og siðferðileg 

álitamál í tengslum við rannsóknina ásamt því að fjallað er um stöðu rannsakandans og 

tengslum hans við þátttakendur. 

Næstu þrír kaflar ritgerðarinnar byggja á niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrsti 

niðurstöðukaflinn, og fjórði kafli ritgerðarinnar, fjallar um „skóla án aðgreiningar“ þar sem 

umræðunni er fyrst vikið að grunnstoðum „skóla án aðgreiningar“ samkvæmt Salamanca - 

yfirlýsingunni og því næst hugað að ólíkum skilningi á hugmyndafræðinni. Hlutverk 

foreldra er sérstaklega skoðað ásamt því að velta upp stöðu sérskóla innan „skóla án 

aðgreiningar“. Í fimmta kafla ritgerðarinnar er fjallað um hefðbundna skólagöngu. Fyrst er 

sagt frá skólasögu þriggja drengja með ADHD sem hafa á einhverjum tímapunkti stundað 

nám í sérskóla og síðan um þá þætti sem styðja við eða hindra hefðbundna skólagöngu. 

Sjötti kafli ritgerðarinnar fjallar um framtíðarmöguleika frá sjónarhóli drengjanna þriggja, 

foreldra þeirra og fulltrúa kerfisins þar sem sérstaklega er skoðað nýtt 

framhaldsskólaprófi sem er meðal annars hugsað fyrir þennan nemendahóp.  

 Sjöundi, og síðasti, kafli ritgerðarinnar tengir niðurstöður rannsóknarinnar og 

fræðilega umræðu en þar verður rannsóknarspurningum svarað ásamt því að hugleitt er 

hvaða lærdóm megi draga af niðurstöðum rannsóknarinnar.  



11 

 

2. Fræðilegur og sögulegur bakgrunnur 

Ólík sjónarhorn og sjónarmið skýra ólíka afstöðu einstaklinga til flókinna málefna. 

Markmið þessa kafla er að skýra fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og kenningarlegt 

sjónarhorn. Fjallað verður stuttlega um þróun íslenska skólakerfisins með tiliti til nemenda 

með sérþarfir, kenningar fötlunarfræða og að síðustu um mikilvægi menntunar og 

forvarnargildi hennar.  

Þróun íslenska skólakerfisins 

Fyrir rúmri öld voru fyrstu lög um skólaskyldu sett á hér á landi og leystu þau af hólmi 

fræðsluskyldu. Lögin gerðu aðeins ráð fyrir skólaskyldu barna sem til þess þóttu hæf (Lög 

um fræðslu barna nr. 59/1907) þrátt fyrir að markmið þeirra hafi verið að efla velferð og 

auka hagsæld þjóðfélagsins ásamt því að tryggja jafnrétti og bæta félagsfærni ungs fólks 

(Guðmundur Finnbogason, 1903/1994; Gretar L. Marinósson, 2003). 

Löggjöfin var afrakstur rannsókna Guðmundar Finnbogasonar (1903/1994) sem 

birtar eru í bók hans Lýðmenntun en þar kemur meðal annars fram að Guðmundur taldi 

menntun undirstöðu farsællar framtíðar þjóðarinnar og því mætti þjóðinni ekki standa á 

sama um menntun lýðsins. Fjótlega eftir lagasetninguna fór þó að bera á vandamálum 

innan skólanna þar sem þeir voru ekki í stakk búnir til að taka á móti þeim fjölbreytta 

nemandahópi sem þeim var ætlað að mennta. Í kjölfarið fór fram mikil umræða og 

stofnun sérúrræða fyrir þá hópa sem skólakerfið virtist eiga í erfiðleikum með að mennta 

á fullnægjandi hátt (Sigríður Einarsdóttir, 2003; Þorsteinn Guðmundsson, 1987). 

 Nokkrar breytingar voru gerðar á skólakerfinu næstu áratugina á eftir en lög um 

grunnskóla nr. 63/1974 mörkuðu ákveðin tímamót í málefnum nemenda með sérþarfir. 

Fram að þeim tíma voru ýmis sérúrræði mjög algeng fyrir þá nemendur sem ekki gátu nýtt 

sér hefðbundna kennslu vegna líkamlegra-, félagslegra- eða hegðunarvandamála 

(Þorsteinn Guðmundsson, 1987). Ýmsir töldu þá að sú aðgreining sem átti sér stað fyrir 

þann tíma myndi renna sitt skeið en lögin kváðu á um skólaskyldu allra barna og rétt 

þeirra sem þurftu sérkennslu. Fimmtán árum síðar var samþykkt ný löggjöf um grunnskóla 
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þar sem enn lengra var gengið í málefnum barna með sérþarfir en þá var gert ráð fyrir því 

að sérkennsla færi fram í heimaskóla nemanda (Lög um grunnskóla nr. 49/1991). Aðeins 

fjórum árum síðar voru aftur samþykkt ný lög um grunnskóla sem gerðu „skóla án 

aðgreiningar“ að meginstefnu. Þá var gert ráð fyrir því að kennsla ætti að miðast að 

þörfum hvers og eins nemanda og að hún skyldi fara fram í heimaskóla (Lög um 

grunnskóla nr. 66/1995).  

Þréttan árum síðar varð hugmyndafræðin um „skóla án aðgreiningar“ lögfest 

meginstefna í grunnskólum landins (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Reglugerð um 

sérþarfir nemenda í grunnskóla nr. 585/2010 skilgreinir „skóla án aðgreiningar“ sem:  

 

... grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem 

komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í 

almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt 

réttlæti að leiðarljósi (2. gr. 2. mgr.).  

 

Þessi löggjöf hefur skapað nýjan jarðveg fyrir börn með sérþarfir, sér í lagi þeirra réttindi 

til skólagöngu í heimaskóla. Skólaskylda er enn bundin við 10 ár, að jafnaði frá 6-16 ára 

aldurs. Skólaskylduna er hægt að uppfylla í grunnskóla á vegum sveitarfélaga, í sjálfstætt 

reknum grunnskólum eða með öðrum viðurkenndum hætti svo sem heimakennslu sem er 

nýmæli. Reglugerð um heimakennslu á grunnskólastigi nr. 531/2009 gerir ráð fyrir 

ákveðinni fagþekkingu og ítarlegri áætlun um menntun og frístundir og því ekki á færi 

hvers sem er að framkvæma hana.  

 Nemendur í grunnskóla eiga rétt á því að komið sé til móts við þarfir þeirra í 

almennum grunn“skóla án aðgreiningar“, en sveitarfélög geta beitt sér fyrir stofnun 

sérúrræða eða sérskóla telji þeir að almennt nám mæti ekki nemendum eins og þurfa 

þykir. Foreldrar eru skyldugir líkt og í eldri lögum að gæta að hagsmunum barna sinna á 

skólaskyldualdri, innrita þau í skóla og gæta þess að þau sæki skólann. Vald skólastjóra er 

mikið því að hann getur vísað nemanda ótímabundið úr skóla telji hann að nemandinn fái 

ekki þá þjónustu sem hann á rétt á innan þess skóla sem um ræðir. Í frumvarpi til laga um 

grunnskóla (Þingskjal 319, 2007-2008) er gert ráð fyrir því að skólastjóri geti úrskurðað í 

þeim málum þar sem ágreiningur verður um skólavist barna. Mikil gagnrýni kom frá 
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hagsmunahópum, svo sem ADHD - samtökunum, á þessa grein frumvarpsins og þá 

sérstaklega að skólastjóri gæti einn úrskurðað í deilumálum milli sín og foreldra. 

Málsgreininni var talsvert breytt í kjölfarið og í gildandi lögum er lögð áhersla á að 

fyrirkomulag skólavistar skuli gæta ákvæða stjórnsýslulaga og skal sú ákvörðun vera tekin 

með heildarhagsmuni barnsins í huga með hliðsjón af áliti sérfræðinga. Sú ákvörðun er 

kæranleg til skólanefndar í hverju sveitarfélagi eða annars tiltekins aðila innan 

sveitarfélagsins (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Með nýjum grunnskólalögum nr. 91/2008 eru ýmsar breytingar gerðar á 

skólakerfinu, til að mynda eru gerðar auknar kröfur til menntunar kennara og lagt er til að 

stofnað sé til nemendaverndarráða. Auk þessa eru tvær meginbreytingar á 

lagaumhverfinu sem hafa áhrif á þá nemendur sem er markhópur rannsóknarinnar.  

Ótímabundin brottvísun er ein helsta breytingin sem snertir þá nemendur með 

hegðunarvandamál og ADHD. Í fyrri löggjöf hafði skólastjóri aðeins heimild til að vísa 

nemenda frá skóla tímabundið meðan unnið væri að lausn mála en í umsögn 

menntamálaráðherra kemur fram að skólastjórar hafi verið að vísa nemendum 

ótímabundið úr skóla og því er brugðist við því með þessum hætti (Þingskjal 319, 2007-

2008). Fleiri dæmi eru til um breytingu löggjafar í takt við þarfir ráðandi hópa samfélaga 

(sjá til dæmis Galliher, 2004). Jafnframt vekur athygli að sá tími sem má líða frá því 

nemanda er vikið úr skóla þar til honum hefur verið útvegað annað skólaúrræði er ekki 

lengur lögbundin við þrjár vikur líkt og var í fyrri lögum heldur er lögð áhersla á að 

skólanefnd skuli útvega annað úrræði án ástæðulauss dráttar (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  

 Önnur veigamikil breyting á löggjöfinni er að ekki er lengur heimilt að lengja 

skólaskyldu eftir 16 ára aldur eða að hætta námi eftir 9. bekk til að sinna störfum á 

vinnumarkaði. Rökin fyrir því eru þau að allir eigi rétt á námi í framhaldsskóla við hæfi 

eftir að grunnskóla lýkur og jafnframt hafi reynslan sýnt að þeir sem hafi fengið leyfi til að 

hætta námi eftir 9. bekk hafi alfarið horfið frá námi og lítið sé vitað um afdrif þeirra. 

Fremur er hvatt til þess að bjóða upp á fjölbreytt nám fyrir þann hóp sem áður nýtti þetta 

úrræði, svo sem blöndu af vinnustaðanámi og skólaúrræðum (Þingskjal 319, 2007-2008). 

Þrátt fyrir þessar breytingar er grundvöllur laganna enn sá sami, allir eiga rétt á 

námi við hæfi. Áréttað er í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) að skólinn skuli leitast við að 
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haga störfum sínum í takt við eðli og þarfir nemenda sinna ásamt því að stuðla að 

einstaklingsbundnum þroska. Jafnframt segir þar að skólinn skuli taka á móti öllum 

börnum burtséð frá atgervi þeirra á líkama og sál. Löggjöfin endurspeglar að einhverju 

leyti einnig þá alþjóðlegu samninga sem Ísland er aðili að. Til að mynda segir í 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 að allir skuli eiga rétt á 

undirstöðumenntun sem beint er í þá átt að þroska persónuleika einstaklinga með það að 

markmiði að efla skilning, umburðarlyndi og vináttu. Jafnframt er tekið fram að foreldrar 

skulu fremur öðrum ráða, hvaða menntun börn þeirra hljóta (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008).  

Ísland, sem aðilarríki að Sameinuðu þjóðunum, hefur ákveðið að starfa samkvæmt 

yfirlýsingu ásamt því að viðurkenna Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, en þar segir að 

aðildarríki eigi að viðurkenna rétt barna til menntunar og að þau skuli njóta sömu 

tækifæra. Barnasáttmálinn hefur þó ekki verið lögfestur hér á landi en löggjöf sem snýr að 

börnum er að mörgu leyti byggð á honum. Íslendingar hafa einnig skuldbundið sig til að 

gera ráðstafanir til að draga úr því að nemendur hverfi frá námi (Umboðsmaður barna, e. 

d. ). Álykta má að breytt löggjöf um undanþágu frá skólaskyldu eftir 9. bekk sé að 

einhverju leyti viðbrögð íslenskra stjórnvalda við þessu.  

Sé litið til framtíðarmöguleika þessa hóps hvað varðar menntun þá kveða lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008 á um rétt allra til að stunda nám í framhaldsskóla við hæfi til 

18 ára aldurs. Eldri lög um framhaldsskóla nr. 80/1996 voru þau fyrstu sem kváðu á um 

þennan rétt ungmenna. Stór hluti hvers árgangs heldur áfram námi eftir grunnskóla og því 

er nauðsynlegt að tryggja rétt þessa hóps til að hann njóti sömu tækifæra og aðrir 

jafnaldrar á hverjum tíma. Aftur á móti hafa framhaldskólar leyfi til að velja nemendur í 

inntökuferli og því ljóst að ávallt mun ákveðinn hópur ekki njóta þeirra réttinda að fá að 

velja sér framhaldsskóla út frá búsetu og áhugasviði. Auk þess er vert að benda á að 

skólavist í framhaldsskóla er bundin því að nemandi brjóti ekki skólareglur (Lög um 

framhaldsskóla, nr. 92/2008). 
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Grunnskólinn á Íslandi 

Hér á landi voru grunnskólanemendur um 43 þúsund árið 2010, hópar drengja og stúlkna 

voru nokkurn veginn jafn stórir. Af þeim voru 372 nemendur skráðir í sérdeild skólaárið 

2009-2010, 136 stúlkur og 236 drengir. Hér á landi voru fjórir sérskólar reknir af 

opinberum aðilum sem telja 136 nemendur árið 2010. Nemendafjöldi sérskólanna er 

nokkuð breytilegur á 

milli ára líkt og 

meðfylgjandi myndrit 

sýnir (Hagstofa Íslands, 

e. d. -a).  

Ákveðnum toppi 

virðist hafa verið náð 

árið 2001, en nem-

endum skólanna hefur fækkað nokkuð frá þeim tíma ef undaskilið er árið 2006. 

Breytingarnar má að einhverju leyti skýra með aukinni umræðu um rétt barna til að 

stunda nám í heima“skóla án aðgreiningar“. Jafnframt mun það hafa áhrif  að 

Reykjavíkurborg, sem er annað þeirra sveitarfélaga sem reka sérskóla, gekk fram fyrir 

skjöldu og samþykkti árið 2002 skólastefnu án aðgreiningar (Reykjavíkurborg, e. d. -e). 

Athygli vekur að árið 2008 var „skóli án aðgreiningar“ lögfest meginstefna á 

landsvísu (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008) og árið eftir fækkaði nemendum að einhverju 

leyti en fjölgaði aftur árið 2010. Skýringar liggja ekki á reiðum höndum en eflaust spila 

margir þættir þar inn í, til að mynda efnahagshrun og aukin hagræðing í skólakerfinu sem 

aftur er þó ekki komin til fullra framkvæmda á þessum tíma. 

Gjarnan er því fleygt fram að vísun í sérúrræði hafi með fjölda starfsmanna að gera 

en ekki er hægt að sjá tengsl þar á milli af opinberum tölum. Kennurum og leiðbeinendum 

í grunnskólum hefur fjölgað talsvert, eða úr tæplega 3.500 í tæp 4.400. Hlutfall þeirra sem 

eru með kennsluréttindi hefur einnig aukist mikið. Árið 2000 voru til að mynda rúmlega 

18% kennar og leiðbeinendur í grunnskólum án kennsluréttinda, samanborið við rúm 7% 

árið 2010 (Hagstofa Íslands, e. d-b). Af því má álykta að fagvitund og fagþekking innan 

skólanna hafi aukist.  
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 Meginþorri nemenda í sérskólum er í sérskólum sem reknir eru af Reykjavíkurborg 

en það eru skólarnir Brúarskóli, Safamýrarskóli og Öskjuhlíðarskóli. Árið 2006 voru 98% 

allra nemenda í sérskólum hér á landi í slíkum skólum í Reykjavík, hlutfallið er nokkuð 

breytilegt á milli ára sé litið til áranna 2006-2010. Það fer lægst í 87% árið 2007 en stendur 

í 95% árið 2010 (Reykjavíkuborg, e. d.- a;b;c;d). Þessir sérskólar eru ólíkir að uppbyggingu 

en eðli þeirra er líkt, þeir gera allir ráð fyrir því að þörfum nemenda sé betur mætt þar en í 

almennum skóla. Aðgreining er meginstefna.  

Hér á landi eru tveir sérskólar fyrir börn með alvarlegan geðrænan og 

tilfinningalegan vanda, sem eiga í félagslegum- og hegðunarerfiðleikum eða eru komnir í 

vanda vegna fíkniefnaneyslu og/eða afbrota. Einn er á höfuðborgarsvæðinu og annar á 

Norðurlandi. Saga skólanna er mislöng en þeir eiga báðir rætur í öðrum sérskólum eða 

úrræðum sem lögð hafa verið af. Nemendafjöldi skólans í Reykjavík er breytilegur á milli 

ára, allt frá 22 nemendum árið 2007 til 39 árið 2006 (Reykjavíkuborg, e. d. e. d.- a;b;c;d). Á 

Akureyri var 21 nemandi skráður við sérskóla sveitarfélagsins, Hlíðarskóla,  haustið 2010, 

eldri tölur eru ekki aðgengilegar (Akureyrarbær, e. d.). Samkvæmt Bryndísi 

Valgarðsdóttur, skólastjóra skólans, er meðalfjöldi nemenda 20 á hverjum tíma 

samkvæmt samkomulagi við fræðslustjóra Akureyrarbæjar. Opinberar tölur um 

nemendafjölda eru ekki aðgengilegar vegna ólíkra aðstæðna nemenda, sumir eru allan 

veturinn á meðan aðrir stoppa stutt við (Munnleg heimild, 29. apríl 2011). Það að tölur 

um nemendafjölda séu ekki opinberar skekkir nokkuð upplýsingar frá Hagstofu Íslands og 

má því gera ráð fyrir því að raunhlutfall sérskólanemenda í Reykjavík sé lægra en haldið er 

fram. 

Sjónarhorn fötlunarfræði 

Fötlunarfræði er ung fræðigrein, hér á landi sem erlendis. Hún er róttæk í eðli sínu og á 

rætur að rekja til andófs baráttuhópa fatlaðs fólks frá 7. áratug síðustu aldar gegn ráðandi 

skilningi á fötlun sem byggði á læknisfræðilegum sjónarhornum og tengdi fötlun og 

skerðingu nánum böndum. Allt frá upphafi hefur krafan um fulla samfélagsþátttöku og 

mannréttindi verið nátengt fræðigreininni, líkt og hefur átt sér stað í fræðigreinum 

annarra minnihlutahópa (Rannveig Traustadóttir, 2003; Johnstone, 2001). Fötlunarfræði 

er þverfagleg fræðigrein sem rýnir í félagslega, efnahagslega og pólitíska þætti sem 
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undiroka og útiloka fatlað fólk en anga hennar má finna í hinum ýmsu greinum, svo sem 

félagsfræði, sálfræði, menntunarfræði og mannfræði.  

 Ákveðin atriði eru einkennandi fyrir fræðigreinina. Fyrst ber að nefna að hún 

hafnar læknisfræðilegum skilningi á fötlun, sem leggur áherslu á fötlun sem 

einstaklingsharmleik og skerðingu einstaklingsins og hunsar takmarkanir af völdum 

umhverfis. Fötlunarfræði leggur áherslu á félagsvísindalegar nálganir og bendir á að fötlun 

sé ekki tilkomin vegna skerðingar einstaklingsins eingöngu heldur sé hún ekki síður 

afleiðing félagslegra hindrana sem takmarka eða tálma fulla samfélagsþátttöku 

einstaklinga með skerðingar. Jafnframt er einkennandi fyrir fræðigreinina að lögð er 

áhersla á að rannsóknir séu ekki aðeins um fatlað fólk heldur einnig fyrir fatlað fólk þrátt 

fyrir að ófatlaðir fræðimenn séu í miklum meirihluta. Innan fötlunarfræða er litið á fatlað 

fólk sem undirokaðan hóp og fötlun því rannsökuð á svipaðan máta og misrétti byggt á 

þjóðerni, kynferði eða kynhneigð með það að markmiði að bæta stöðu hópsins (Rannveig 

Traustadóttir, 2003; Johnstone, 2001).  

 Mikil gerjun hefur átt sér stað frá upphafi greinarinnar og enn er tekist á um það 

hvernig rétt sé að skilgreina fötlun en greina má tvö ríkjandi sjónarhorn innan fræðanna. 

Annars vegar breska félagslega líkanið um fötlun sem byggir á þeirri hugmynd að fötlun sé 

eingöngu félagsleg. Skerðing og fötlun eru aðskilin og fötlun skilin sem afleiðing 

félagslegra og menningarlegra hindrana samfélagsins (Shakespeare, 2004). Hins vegar er 

um að ræða svokallað norrænan tengslaskilning sem gerir ráð fyrir því að fötlun sé 

samspil á milli skerðingar einstaklinga og samfélagsins. Samkvæmt norrænum 

tengslaskilningi er fötlun ekki algild, heldur afstæð og aðstæðubundin (Tøssebro, 2004). 

Hér á eftir mun ég fjalla nánar um þessi sjónarhorn en fyrst verður fjallað um 

læknisfræðileg sjónarhorn þar sem rætur félagslegra sjónarhorna liggja í andófi gegn 

slíkum skilningi.  

Læknisfræðileg sjónarhorn 

Framfarir í læknavísindum, fyrst og fremst erfðavísindum urðu til þess að samfélög manna 

skilgreindu hvað var eðlilegt og hvað ekki og þá hvernig „best“ væri að byggja upp 

samfélög. Vald sérfræðinga jókst til muna og ýmsar aðferðir voru reyndar til að hámarka 

fullkomnun samfélaga og einstaklingar voru flokkaðir eftir sjúkdómum, skerðingum, 

kynferði og kynþáttum (Unnur Birna Karlsdóttir, 1998).  
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 Hinn almenni skilningur á fötlun er mjög í ætt við þessar hugmyndir þrátt fyrir að 

um aldagömul viðhorf sé að ræða. Samkvæmt læknisfræðilegum sjónarhornum er fötlun 

andstæða þess sem er heilbrigt. 

Fötlun er því skilin sem skerðing 

og tilkomin vegna heilsubrests, 

svo sem sjúkdóma eða slysa. Lögð 

er áhersla á að greina, meðhöndla 

eða veita endurhæfingu eða 

umönnun (Rannveig Traustadóttir, 

2004; Tøssebro, 2004). Skerðing 

einstaklings er miðlæg, skerðingin 

er fötlunin. Einblínt er á einstaklingsfrávik frá því sem telst samfélagslegt norm (Thomas, 

2002: Rannveig Traustadóttir, 2004). Þessi skilningur á fötlun hefur verið einkennandi í 

hinum vestræna heimi mestan hluta 20. aldar og bendir Rannveig Traustadóttir (2004) á 

að skoðanir fagfólks séu litaðar af þessum sjónarhornum þar sem litið er á hinn fatlaða 

sem ólánsamt fórnarlamb. Jafnframt telur Thomas (2002) að nútíma erfðafræði hafi gefið 

læknisfræðilegum sjónarhornum byr undir báða vængi og gert félagslegum sjónarhornum 

erfitt um vik þar sem almennur skilningur sé að fötlun og skerðing leiði til félagslegra 

vandamála og útilokunar. Ábyrgð einstaklingsins á aðstæðum sínum samkvæmt þessum 

sjónarhornum er algjör en samfélagsins lítil sem engin.  

 Læknisfræðileg sjónarhorn hafa verið mjög gagnrýnd í gegnum tíðina og 

fötlunarfræðin varð til úr slíkum jarðvegi. Gagnrýnin hefur einkum beinst að því að útiloka 

félagsleg áhrif eða í það minnsta gera lítið úr þeim ásamt því að sjónarhornið byggir á 

þeirri hugmyndafræði að fötlunin verður aðaleinkenni einstaklinga og alhæft er út frá 

vangetu hans án þess að tekið sé tillit til umhverfisins (Rannveig Traustadóttir, 2004; 

Shakespeare, 2004; Tøssebro, 2004; Thomas, 2002). Fötlun, skerðing og einstaklingur 

verður að einni órjúfanlegri heild.  
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Breska félagslega líkanið um fötlun 

Á 8. áratug síðustu aldar átti sér stað 

ákveðin endurskilgreining á hugtakinu 

fötlun í Bretlandi. Alþjóðaheilbrig-

ðisstofnunin (WHO) skilgreindi fötlun á 

þann veg að hún væri afleiðing 

skerðingar og hamlaði fötluðu fólki 

þátttöku í samfélaginu. Baráttuhópar fatlaðs fólks gagnrýndu þá kúgun sem þeir höfðu 

búið við og lögðu áherslu á að læknisfræðileg sjónarmið sem tengdu hugtökin fötlun, 

hömlun og skerðingu nánum böndum endurspegluðu ekki reynslu fatlaðs fólks. 

Skilgreining WHO var í þessum anda (Rannveig Traustadóttir, 2003; Thomas, 2002; 

Johnstone 2001).  

Breska félagslega líkanið byggir á andófi gegn læknisfræðilegum skilningi en 

samkvæmt því er fötlun skilgreind út frá þeim hindrunum sem samfélagið setur fólki með 

skerðingar. Fötlun er skilin sem afleiðing samfélaglegra hindrana en ekki skerðingar 

einstaklingsins. Ábyrgðin er því samfélagsins að bæta félagslegt, menningarlegt, pólitískt 

og efnahagslegt aðgengi. Samkvæmt líkaninu er lausna að leita í formgerð samfélaga með 

það að markmiði að bæta stöðu fatlaðs fólks (Thomas, 2002).  

Breska félagslega líkanið er mjög róttækt í eðli sínu og hefur hlotið mikla gagnrýni 

(Shakespeare, 2004; Tøssebro, 2004; Chappell, 1998). Gagnrýnin hefur einna helst beinst 

að því að þrátt fyrir að markmið líkansins hafi verið að skilgreina hugtak sem 

endurspeglaði reynslu alls fatlaðs fólks hafi niðurstaðan orðið sú að líkanið gerir lítið úr 

áhrifum skerðingar á daglegt líf og samspili hennar við félagslega þætti. Til að mynda telur 

Chappell (1998) að fólk með þroskahömlun hafi í raun verið hunsað í kenningarsmíð 

líkansins sem og fólk með geðraskanir (Shakespeare, 2004). Þrátt fyrir ákveðna vankanta 

hefur líkanið hvatt til mikillar umræðu um skilgreiningu á fötlun. Breska félagslega líkanið 

hefur ekki náð mikilli fótfestu á Norðurlöndum en þar er lögð áhersla á ýmsa þætti sem 

mynda svokallaðan norrænan tengslaskilning (Rannveig Traustadóttir, 2004; Shakespeare, 

2004; Tøssebro, 2004). 
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Norrænn tengslaskilningur 

Á Norðurlöndum er ekki hægt að fjalla um eina ákveðna kenningarsmíð heldur er um að 

ræða nokkuð sameiginlegan skilning á fötlun, sem gjarnan er nefndur norrænn 

tengslaskilningur á fötlun (Tøssebro, 2004). Á 7. áratug síðustu aldar kom fram ákveðið 

andóf gegn ríkjandi skilningi á fötlun á Norðurlöndum, bent var á að breyta þyrfti 

almennri skilgreiningu og ekki ætti að einblína á þátt einstaklingsins heldur einnig 

samfélagsins. Líta bæri til þess hvernig hver þáttur gæti breyst til að aðlagast. Í 

framhaldinu þróaðist svokallaður norrænn tengsla-

skilningur á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2004; 

Tøssebro, 2004).  

 Fötlun byggir á tengslum milli einstaklings, 

samfélags og skerðingar. Hún er aðstæðubundin þar 

sem hún er bundin því samhengi sem einstaklingurinn 

er í hverju sinni og afstæð þar sem ráðandi hugmyndir 

ákvaðra hvað telst fötlun. Sem dæmi nefnir Tøssebro 

(2004) að fjöldi fólks með þroskahömlun hafi verið mjög 

breytilegur þar sem mörk þroskahömlunar hafi verið 

mjög ólík á mismunandi tímum. Orsök fötlunar getur 

verið að einstaklingur nær ekki þeirri færni sem samfélagið gerir ráð fyrir eða að 

samfélagið gerir ekki ráð fyrir þeim margbreytileika sem er í samfélaginu hverju sinni 

(Rannveig Traustadóttir, 2004; Tøssebro, 2004).  

ADHD og fötlunarfræði 

ADHD er líffræðileg skerðing á taugakerfi sem birtist sem athyglisbrestur, hvatvísi og 

hreyfiofvirkni (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll Magnússon, 2000). 

Margar rannsóknir hafa verið unnar á börnum með ADHD í skólakerfinu en flestar þeirra 

eru læknisfræðilega miðaðar og greina frá sjónarhorni annarra en barnanna og 

ungmennanna sjálfra. Líf og lífshlaup þessarra barna, sem og annarra fatlaðra barna, er 

gjarnan skilgreint út frá skerðingunni og áhersla er lögð á vanhæfni þeirra í daglegum 

athöfnum með sjónarhorn fullorðinna að leiðarljósi (sjá til dæmis Avery, 1999; Ek, Fernell, 
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Westerlund, 2007; Dang, Warrtington, Tung, Baker og Pan, 2007; Davis, 2004; Kofler o.fl., 

2008; Priestley, 1999; Shakespeare og Watson, 1998).  

 McGoey o.fl. (2002) telja að í mörgum tilfellum sé hegðunarmynstur barna og 

ungmenna með ADHD svo slæmt að það réttlæti brottvísun úr skóla, en huga að 

viðbrögðum skóla við slæmri hegðun. Fræðilegt yfirlit þeirra sýnir svo ekki verður um villst 

að algengt er að einkenni ADHD eru persónugerð og notuð til að lýsa einstaklingunum 

frekar en skerðingunni sjálfri. Jafnframt er aðaláhersla þeirra fræðigreina á börnin og 

ungmennin sjálf en ekki er tekið tillit til umhverfisþátta svo sem skólaumhverfis, 

kennsluhátta eða félagslegra aðstæðna einstaklinganna. Börnum og ungmennum með 

ADHD er oft lýst sem kærulausum, illa skipulögðum og illa móttækilegum. Til að mynda 

telja þeir grunnskólabörn með ADHD oft og tíðum eiga erfitt með að halda kyrru fyrir í 

skólastofum. Þau geti átt í ofbeldisfullum samskiptum við jafningja og kennara, jafnt 

líkamlegum sem og munnlegum. Stór hluti barna með ADHD (sérstaklega drengir) sýna 

mótþróa þeim sem hafa valdið hverju sinni (McGoey o.fl., 2002).   

Læknisfræðileg sjónarhorn eru ríkjandi í skólakerfinu (Tildeman, 2005). Þau leggja 

áherslu á vanhæfni einstaklingsins til að aðlagast skólasamfélaginu líkt og McGoey o.fl. 

(2002). Afleiðing þess er að mati Tildeman (2005) sérgreind úrræði fyrir nemendur með 

skerðingar. Það er hefð fyrir því að í sérgreindum úrræðum skólakerfisins fái einkenni 

skerðingar meiri athygli heldur en námsaðstoð. Skerðingin ein og sér verður aðalatriði og 

markmiðið verður að stýra einkennum hennar (Bryderup, 2004). Ainscow og Kaplan 

(2005) segja að líta þurfi á „skóla án aðgreiningar“ frá sjónarhorni umhverfisins og hvað 

það sé sem hindrar fulla þátttöku fatlaðra einstaklinga í námi og skólasamfélagi. Hins 

vegar telur Barkley (2007) að skoða verði einstaklinga með ADHD út frá læknisfræðilegum 

sjónarmiðum því um sé að ræða líkamlega skerðingu af sálfélagslegum toga. Hann telur 

að með því að skoða aðeins umhverfið sé dregið úr trúverðugleika einstaklinga með ADHD 

því enn eimir af skoðunum fólks sem telur að ADHD eigi sér rót í félagslegum þáttum, svo 

sem lélegu uppeldi eða rótlausu fjölskyldulífi.  

Rannsóknir hafa ekki getað sýnt fram á að misbrestur í námi barna og ungmenna 

með ADHD sé eingöngu tilkominn vegna skerðingarinnar og því er mikilvægt að líta til 

annarra þátta í skólaumhverfinu (Young, 2000). Pellegrini og Horvat (1995) benda á að 

þrátt fyrir að ADHD sé líffræðileg skerðing þá skiptir umhverfi miklu máli þegar kemur að 



22 

 

aðlögun í skólaumhverfi og jafnframt gagnrýna þeir að fáar rannsóknir skoði einstaklinga 

með ADHD í samhengi við félagslegar aðstæður. Young (2000) tekur í sama streng og segir 

að ekki sé rétt að eigna skerðingunni misbrestinn heldur sé um ákveðið samspil að ræða.  

Með útilokun umhverfisþátta í rannsóknum um líf og aðstæður barna og 

ungmenna með ADHD er mikilvægur þáttur skilinn út undan. Að sama skapi er mikilvægt 

að íhuga samspil skerðingar einstaklings og umhverfis með persónulega reynslu í 

fararbroddi. Því er nauðsynlegt að skoða samspil „skóla án aðgreiningar“ og ADHD með 

sjónarhorni norræns tengslaskilnings.  

Mikilvægi menntunar 

Gjarnan er mikil trú lögð á menntun, litið er á skóla sem staði sem búa til tækifæri fyrir 

félagslegan hreyfanleika, staði sem næra huga og hjarta barnanna. Sem bóluefni gegn 

fáfræði og sleggjudómum og sem lausn við félagslegum vanda (Sadovnik, Cookson og 

Semel, 2001).  

Innlendar og erlendar rannsóknir hafa stutt þá kenningu að skólinn gegni 

veigamiklu hlutverki með það að markmiði að tryggja félags– og efnahagslega stöðu í 

samræmi við væntingar samfélagsins. Unglingar sem hafa veik tengsl við skólasamfélagið, 

gengur illa í námi og upplifa vanlíðan eru í meiri áhættu en aðrir að tileinka sér neikvæðan 

lífsstíl og áhættuhegðun. Nemendur sem flosna úr námi eru til að mynda líklegri en aðrir 

til að neyta vímuefna og beita aðra ofbeldi (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003).  

Jafnframt benda Svandís Nína o.fl. (2003) á að unglingar sem hætta námi án þess 

að ljúka formlegri prófgráðu búi við verri andlega og líkamlega heilsu en almennt gerist. 

Auk þess sem líklegra er að þau stofni fjölskyldu áður en þau ná fullorðinsárum. 

Rannsóknir benda einnig til þess að menntun hafi áhrif á sjálfsmynd einstaklinga og því 

meiri menntun sem einstaklingur hefur því líklegra er að hann hafi sterka og stöðuga 

sjálfsmynd. 

Bakgrunnur einstaklinga vegur þungt en menntun hefur áhrif (Sadovnik o.fl., 

2001). Skólinn hefur ekki aðeins það hlutverk að bæta þekkingu og hæfni einstaklinga 

heldur má líta á skólann sem eins konar brú sem auðveldar nemendum að læra á og fylgja 

viðmiðum og gildum hvers samfélags (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003). Þrátt fyrir að 

menntun segi ekki til um vinnusemi einstaklinga þá er menntun í raun hliðvörður að 
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eftirsóttum störfum og ákvarðar að miklu leyti hvaða stöðu einstaklingar fá innan 

samfélagsins (Sadovnik o.fl., 2001).  

Sadovnik o.fl. (2001) telja að þau skólakerfi sem byggja á strangri löggjöf um 

sérþarfir nemanda valdi því að of margir nemendur teljist sérþarfanemendur án þess að 

raunveruleg ástæða búi að baki. Líta þeir þá sérstaklega til þeirra sem búa við verri lífskjör 

en almenningur. Þeir benda á að þörf sé á sveigjanlegu skólakerfi þar sem hagsmuna 

nemenda sé gætt. Annars sé hætt við því að stór hópur nemenda fari á mis við þá 

menntun sem þeir eiga rétt á, siðferðislega og lagalega.  

Menntun og nemendur með ADHD 

Sá nemendahópur sem hefur nám í grunnskóla er mjög margbreytilegur og miklar kröfur 

eru gerðar til að mennta börn án tillits til hæfni, fötlunar eða annarra þátta (Gretar L. 

Marinósson, 2003). Talið er að allt að 3-10% nemenda á grunnskólaaldri séu greind með 

athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) og eru drengir þar í meirihluta. Þessir nemendur verða 

oft undir í skólakerfinu sem hefur áhrif á möguleika þeirra til menntunar og félagslegrar 

aðlögunar sé litið til framtíðar (Kofler o.fl., 2008; McGoey o.fl., 2002; DuPaul o.fl, 2006).  

 Kofler o.fl. (2008) benda á að stór hluti nemenda með ADHD ljúki ekki tilskyldum 

verkefnum í skóla, þeir séu líklegri til að vera vísað í sérkennslu, fá lægri einkunnir en 

jafnaldrar þeirra og rúmlega fjórðungur þeirra lýkur ekki framhaldsskóla. Misbrestur í 

námi hjá einstaklingum með ADHD er án efa stór þáttur í misförum þessa hóps þar sem 

vestræn samfélög leggja flest mikla áherslu á menntun og afburðagetu. Þegar nemandi 

verður hornreka innan skólakerfisins fer oft af stað atburðarás sem erfitt reynist að ráða 

við, í raun vítahringur þar sem eitt leiðir af öðru og hætta er á því að nemandinn falli utan 

hins hefðbundna skólakerfis (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003). Þau börn sem sýna 

snemma á skólagöngu sinni einkenni ADHD, aðallega hvavísi og ofvirkni, eiga á hættu að 

flosna úr námi og jafnframt eru þau líkleg til að taka þátt í áhættuhegðun síðar á 

lífsleiðinni (McGoey o.fl., 2002; Gefland og Drew, 2003). Nemendur í áhættuhópi þurfa að 

hafa sterkt og traust stuðningsnet með leiðsögn til að treysta á stoðir áframhaldandi náms 

(Svandís Nína Jónsdóttir o.fl.,  2003; McGoey o.fl.,  2002).  

Erfið skólaganga er nátengd því hvort nemendur hætti námi í framhaldsskóla en 

íslenskar rannsóknir benda til þess að námsárangur nemenda ráðist að miklu leyti af 

þáttum sem liggja utan skólasamfélagsins sjálfs, svo sem því umhverfi sem 



24 

 

einstaklingarnir lifa og hrærast í (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003). Erfiðleikar í skóla eru 

því ekki endilega bundnir skólanum sjálfum, en að sama skapi skal ekki gert lítið úr 

mikilvægi þess að börn og ungmenni eigi ánægjulega reynslu af skólakerfinu (Ágústa Elín 

Ingþórsdóttir, 2005). Marktækur munur er til að mynda á vímuefnaneyslu ungmenna sem 

stunda nám í framhaldsskóla annars vegar og ungmenna sem eru ekki í námi hins vegar 

(Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003). Sú niðurstaða rennir enn frekar stoðum undir 

mikilvægi skólans í því tilliti að forða ungu fólki frá neikvæðum lífstíl.  

Þau ungmenni sem ekki ljúka námi eftir framhaldsskóla eru ótvírætt verr sett en 

önnur hvað varðar tækifæri til frekara náms og góðra atvinnumöguleika (Ágústa Elín  

Ingþórsdóttir, 2005; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003). Erlendar samanburðarrannsóknir 

hafi leitt í ljós að þjóðarbúskapurinn líður fyrir það ef hátt hlutfall hættir námi á 

framhaldsskólastigi. Skatttekjur verða lægri og útgjöld vegna velferðarmála hærri (Svandís 

Nína Jónsdóttir o.fl., 2003). Ástæðulaust er að telja að veruleikinn sé annar hér á landi. Til 

að mynda hefur Harpa Njáls (2003) bent á að skortur á menntun sé einn stærsti 

áhrifaþátturinn hvað varðar fátækt.  

Áður fyrr þótti það ekki tiltökumál ef ungt fólk valdi að fara beint út á vinnumarkað 

að loknu grunnskólanámi. Í dag er annað upp á teningnum, sá hópur sem ekki hefur nám í 

framhaldsskóla að loknum grunnskóla fellur utan við meginþorra sinna jafnaldra og lenda 

þar með í frávikshópi (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl.,  2003). Það eitt að gera öllum kleift að 

stunda framhaldsskólanám er ekki endilega lausn á vanda þess hóps og gerir vandann 

jafnvel enn stærri ef einstaklingurinn hefur brotna skólasögu að baki. Mikilvægt er að 

vinna vel úr málum einstaklinga í grunnskóla til að tryggja sem best afkomu þeirra í 

framhaldsskóla (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl.,  2003).  

Menntun og áhættuhegðun 

Margt bendir til þess að misbrestur í námi hefjist strax við upphaf skólagöngu og hafi áhrif 

til fullorðinsára. Nemendur með ADHD er líklegri til að vera í sérskóla, líklegri til að vera 

vikið úr skóla, hafa minni menntun á fullorðinsárum og hafa færri tækifæri til 

framhaldsmenntunar að loknum grunnskóla þar sem grunnviðmiðum um lágmarks-

kunnáttu er ekki mætt (Young, 2000). Það er vel þekkt að menntun sem slík hefur ákveðið 

forvarnargildi gagnvart ýmissi áhættuhegðun. Rúmlega þriðjungur fanga á Íslandi hefur til 

að mynda ekki lokið skyldunámi (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Þessu til 
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viðbótar bendir Inga Guðrún Kristjánsdóttir (2010) á að framtíðarsýn fanga byggist að 

miklu leyti á því hvernig þeir líta á möguleika sína í námi en Inga Guðrún skoðaði upplifun 

fanga af menntun innan veggja fangelsis. Jafnframt kemur þar fram að fangar hafi mikla 

trú á forvarnargildi menntunar að lokinni afplánun. Helgi Þór Gunnarsson (2009) skoðaði 

barnæsku og uppeldisaðstæður fanga með ADHD og benda niðurstöður hans til þess að 

aðgreining innan skólakerfisins hafi haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir suma einstaklinga. Til 

að mynda upplifði einn viðmælenda hans mikla útskúfun í skólakerfinu þar sem honum 

var ýmist vísað í sérdeild eða úr skóla. Hann var vinafár á skólaárunum en hann og aðrir 

viðmælendur hans eignuðust margir fyrst vini þegar þeir höfðu haldið út á braut 

áhættuhegðunar. Þar lærðu þeir nýtt hegðunarmynstur sem viðurkennt í þröngum hópi.  

Ýmsir þættir í persónuleikagerðinni gera suma líklegri til áhættuhegðunar en aðra 

til að mynda hvatvísi, uppreisnargirni og andfélagslega hegðun. Hvatvísi er eitt megin 

einkenna ADHD (Gefland og Drew, 2003; Dodgen og Shea, 2000). Unglingar sem 

meðhöndlaðir eru vegna vímuefnaneyslu eru oftar en ekki greindir með einhverjar 

hegðunar- og/eða geðraskanir á borð við ADHD (Gefland og Drew, 2003; Young, 2000). Að 

mati Sigurlínu Davíðsdóttur (2001) er dæmigerður unglingur í vímuefnum með lélega 

sjálfsmynd, hneigist til þunglyndis og gengur illa í skóla. Rannsóknir benda einnig til þess 

að hvatvísi eigi stóran þátt í myndun spilafíknar. Þeir sem eru með ADHD eiga erfiðara 

með að standast freistingar og sjá fyrir hugsanlegar afleiðingar gjörða sinna. Það setur 

börn og ungmenni með ADHD í sérstakan áhættuhóp hvað varðar spilafíkn (Daníel Þ. 

Ólafsson, Guðmundur Á. Skarphéðinsson, Jóhanna E. Jónsdóttir, Mikael A. Mikaelsson og 

Sigurður J. Grétarsson, 2005). Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að unglingar með 

ADHD eru líklegri til að lenda í vanda með áfengi og önnur vímuefni. Hugsanlegt er að 

skerðingin sé áhættuþáttur bæði fyrir ofneyslu vímuefna og spilavanda og því mikilvægt 

að huga sérstaklega að þeim hópi (Daníel Þ. Ólafsson o.fl., 2005; Gefland og Drew, 2003; 

Young, 2000). 

Menntun einstaklinga í áhættuhóp er mjög mikilvæg. Þessar rannsóknir sýna svo 

ekki verður um villst að mikilvægt er að gæta þess að börn í áhættuhóp flosni ekki úr námi 

heldur fái góða undirstöðumenntun. Flestar rannsóknir um ADHD hafa verið unnar á 

drengjum, niðurstöður rannsóknanna hafa því takmarkast af veruleika drengja með ADHD 

þrátt fyrir að stúlkur greinist einnig með þessa skerðingu. Þær rannsóknir sem gerðar hafa 
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verið með kynjamun í huga hafa leitt í ljós að stúlkur virðast ekki eiga í eins miklum vanda 

innan skólakerfisins eða vegna námserfiðleika. Einkenni ADHD hjá drengjum virðast vera 

mun sýnilegri innan skólakerfisins heldur en stúlkna þar sem að stúlkur með ADHD eigi oft 

í meiri innri vanda, svo sem kvíða og þunglyndi, heldur en drengir (DuPaul o.fl.,  2006).  

Reynsla nemenda með hegðunarvanda og ADHD af skólakerfinu 

Margir telja að eitt af stærstu verkefnum skóla séu forvarnir við hegðunarvanda. Börn og 

ungmenni með ADHD eiga gjarna í hegðunarvanda sem hamlar þeim í daglegu starfi. 

ADHD getur haft mikil áhrif á allt félagslegt umhverfi þeirra einstaklinga. Almennt er talið 

að um 80% barna og ungmenna með ADHD rekist illa á í skólakerfinu (Ryna, Epstein, Ellis 

og Evans, 2005).  

Samkvæmt rannsókn Sigrúnar Harðardóttur (2005) upplifðu foreldrar barna og 

ungmenna með ADHD mikla togstreitu og bjargarleysi meðfram grunnskólagöngu 

barnanna og nám gekk almennt illa. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Ágústu 

Elínu Ingþórsdóttur (2005) en reynsla þátttakenda hennar af skólakerfinu var almennt 

neikvæð og hafði slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra og framtíðarhorfur. Ágústa bendir á að 

reynsla nemenda af skólakerfinu fari versnandi í efri bekkjum grunnskóla. Fullorðnu 

þátttakendunum vegnaði illa í námi og starfi. Þeir höfðu oft skipt um vinnu og áttu í 

erfiðleikum með félagsleg samskipti. Megin niðurstöður sýna að þátttakendur í rannsókn 

hennar telja sig ekki hafa fengið sömu tækifæri til náms og atvinnuþátttöku og aðrir, 

ásamt því að vera ýtt út á jaðar samfélagsins. Ágústa telur að niðurstöður 

rannsóknarinnar sýni glögglega að jafnréttiskrafa þjóðfélagsins um menntun og jafna 

þátttöku hafi ekki náð fyllilega fram að ganga samhliða menntastefnunni „skóli án 

aðgreiningar“. 

Barkley (1998) telur að gera megi ráð fyrir því að rúmlega helmingur barna með 

ADHD þurfi á sérkennslu að halda, um þriðjungur þurfi að endurtaka bekk (það á þó ekki 

við hérlendis þar sem heimild skortir í lögum) og á milli 30-40% sé vísað í sérúrræði. 

Alvarlegast er þó að tæplega helmingur má eiga von á því að vera vísað úr skóla og allt frá 

10-35% nemenda með ADHD flosna upp úr námi á unglingastigi. Ryan o.fl. (2005) leggja 

áherslu á mikilvægi þess að þessi nemendahópur fái sömu tækifæri og aðrir nemendur 

innan skólakerfisins. Þeir telja lyfjagjöf og læknisfræðilega meðferð forsendu þess en 

nefna jafnframt að fleiri rannsókna sé þörf á því sviði, sérstaklega sé litið til 
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langtímalyfjagjafar og fullorðinsára. Athygli vekur að Corkum o.fl. (2010) benda á að 

lyfjagjöf, sem meðferð við ADHD, bæti ekki námslega stöðu nemenda með ADHD heldur 

auki hún væntingar kennara og bæti viðhorf til nemendahópsins.  

Væntingar og viðhorf eru miklivægir þættir þegar kemur að nemendum með 

sérþarfir. Gretar L. Marinósson (2003) hefur gert umfangsmikla rannsókn á flokkun 

nemenda með sérþarfir. Í rannsókn hans kom fram að fremur var litið á fjölbreytni í 

nemendahópnum sem vandamál sem þarfnaðist stjórnunar heldur en að í 

fjölbreytileikanum fælist styrkur fyrir skólann eða nemendahópinn almennt. Sá skóli sem 

Gretar rannsakaði hélt því fram að hann væri ekki fyrir tiltekinn hóp nemenda; þá sem 

trufluðu vinnu annarra af ásettu ráði og þá sem þurftu meðferð af geðrænum ástæðum. 

Grundvallarafstaða skólans var að hann þyrfti að gera eðlilegar kröfur til nemenda um 

eðlilega hegðun og vinnu; skólinn skilgreindi sig þannig sem skóla fyrir alla en þó með 

ákveðnum skilyrðum. Hegðun var ein algengasta ástæðan fyrir mati kennara á 

sérkennsluþörf nemenda. Mat á hegðuninni fór eftir því hvort hægt væri að skilja hana og 

umbera eða ekki (Gretar L. Marinósson, 2003).  Rannsóknir Sigrúnar Harðardóttur (2005) 

og Ágústu Elínar Ingþórsdóttur (2005) sýna að foreldrar og einstaklingarnir sjálfir upplifðu 

skilningsleysi af hálfu skólanna. 

Samantekt 

Hér að framan hef ég gert grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar, mikilvægi 

menntunar og sjónarhorni fötlunarfræða. Fötlun einstaklinganna verður sýnileg þegar 

misvægi er á milli þarfa þeirra og krafna samfélagsins. Íslenskt skólakerfi hefur frá upphafi 

gert ráð fyrir sérþörfum nemenda, hvort sem það er til aðgreiningar eða samþættingar. 

Ákveðinn hópur nemenda lendir ávallt á jaðrinum og mikilvægt er að þörfum þeirra sé 

mætt innan skólakerfisins með hagsmuni einstaklingsins, hópsins og samfélagsins að 

leiðarljósi.  

 Í næsta kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar sem byggir á þeim 

fræðilegu undirstöðum sem lagðar hafa verið.  
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3. Framkvæmd rannsóknar 

Hér á eftir mun ég gera grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Þessi kafli skiptist í tvo 

hluta, fyrri hlutinn fjallar um aðferðafræði og hinn síðari um framkvæmd rannsóknar. Ég 

mun byrja á því að fjalla almennt um eigindlegar rannsóknaraðferðir, rannsóknarhefð 

fyrirbærafræða og tilviksathugana, þekkingarfræði félagslegrar mótunarhyggju. Að lokinni 

umfjöllun um þekkingarfræði mun ég fjalla um það kenningarlega sjónarhorn sem ég 

hyggst beita en það eru kenningar um táknbundin samskipti þar sem þær gefa tækifæri til 

þess að skoða menningu út frá tungumálum, samskiptum og samfélagi (Crotty, 1998). Í 

síðari hluta kaflans mun ég fjalla um framkvæmd rannsóknar, þátttakendur, gagnaöflun 

og siðferðileg álitamál og aðferðafræðilegar áskoranir. 

Markmið og rannsóknarspurningar 

Nemendur með ADHD virðast vera hornreka í menntakerfi okkar. Rannsóknir hafa sýnt að 

menntun er lykill að velferð og tækifærum í samfélaginu sem eiga að standa öllum 

þjóðfélagsþegnum til boða. Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast þekkingu á náms- 

og kerfislegum veruleika unglinga með ADHD í unglingadeildum sérskóla út frá viðmiðum 

um hefðbundna skólagöngu með eftirfarandi rannsóknarspurningar að leiðarljósi:  

- Hvað felst í raun í hugmyndafræðinni „skóli án aðgreiningar“ sé litið til skólagöngu 

þessa hóps? 

- Hvað hindrar að börn með ADHD stundi nám í almennum grunnskóla? 

- Hvaða hagsmunum þjóna sérskólar sem sérstaklega eru hugsaðir fyrir börn og 

unglinga með alvarleg félagsleg, hegðunar – og geðræn vandamál? 

- Hvaða framtíðarmöguleikar birtist í sjónarmiðum unglinganna sjálfra, foreldra 

þeirra, fulltrúa kerfisins og  í opinberum skjölum? 

Fræðilegar undirstöður 

Rannsóknin er unnin með eigindlegri aðferðafræði. Sú aðferðafræði á rætur að rekja til 

fyrirbærafræða þar sem leitast er við að skilja fremur en að skýra veruleikann. 
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Rannsakandinn er aðalverkfærið við gagnaöflun, lögð er áhersla á að safna lýsandi 

gögnum í náttúrulegu umhverfi. Gögn eru greind út frá aðleiðslu og með merkingu 

gagnanna að leiðarljósi sem lýsa flókinni mynd. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru í raun 

tæki til að skoða uppbyggingu hins félagslega heims án þess þó að leita beinna skýringa. 

Markmiðið er að skilja veruleikann frá sjónarhóli þátttakenda og því er mikilvægt fyrir 

rannsakendur að leggja til hliðar eigin skoðanir og túlkun til að geta betur sett sig í spor 

þeirra sem taka þátt í rannsókninni (Bogdan og Biklen, 2003).  

Það er löng hefð fyrir því að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir þegar skoða á 

reynslu minnihluta- og jaðarhópa (Taylor og Bogdan, 1998). Fatlað fólk er dæmi um 

jaðarsettan hóp sem hefur verið rannsakaður með eigindlegum rannsóknaraðferðum (sjá 

til dæmis Goffman, 1961; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2003; Johnson, 1998; Kristín 

Björnsdóttir, 2003; MaCarthy, 1999). Ég hef valið eigindlegar rannsóknaraðferðir því börn 

og ungmenni með ADHD eru jaðarhópur og mikilvægt að rödd þeirra og viðhorf annarra 

til þeirra fái að heyrast.  

Rannsóknarhefð 

Til að ná fram markmiðum rannsóknarinnar ákvað ég að beita rannsóknarhefð 

fyrirbærafræða og tilviksathugana (e. case study). Með rannsóknarhefð er átt við tiltekið 

rannsóknarsnið sem ætlað er að beita með hliðsjón af kenningarlegu sjónarhorni og 

þekkingarfræði (Crotty, 1998).  

Fyrirbærafræðin er ein fimm megin rannsóknarhefða í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum (Creswell, 1998). Rætur fyrirbærafræða liggja í heimspeki Husserl, 

Heidegger, Sartre og Merleau-Ponty en reynsla og merking eru miðlæg hugtök í 

kenningum þeirra. Fyrirbærafræði eiga sér langa sögu innan félags- og mannvísinda, 

sérstaklega í félagsfræðum og menntunarfræðum. Fyrirbærafræðileg nálgun hefur það að 

markmiði að skýra merkingu lifaðrar reynslu einstaklinga út frá ákveðnu fyrirbæri 

(Creswell, 1998). Fyrirbærafræðin skoðar mannlegar athafnir og orð fólks sem afleiðingu 

þess hvernig fólk skilgreinir sitt líf og sinn heim. Markmið fyrirbærafræðilegra rannsókna 

er að skoða hvernig fólk mótar raunveruleikann (Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakendur 

leita ávallt að kjarnanum eða miðju undirliggjandi merkingar og leggja áherslu á 

„intentionality of consciousness“ þar sem reynslan samanstendur bæði af ytri og innri 

þáttum, sem byggja á minningum, ímyndum og merkingu (Creswell, 1998). 
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Fyrirbærafræðin er nátengd ýmsum kenningarlegum sjónarhornum, til að mynda 

kenningum um táknbundin samskipti (Taylor og Bogdan, 1998).  

Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er mjög mikilvægt að rannsakandinn biðji 

þátttakendur um að skýra frá lifaðri reynslu út frá þeim rannsóknarspurningum sem liggja 

til grundvallar, gagnaöflun er iðulega í viðtalsformi og túlkun gagna á sér stað frá fyrsta 

viðtali allt til enda. Fyrirbærafræðilegar rannsóknir eru ögrandi fyrir rannsakandann því 

honum er nauðsynlegt að hafa góðan skilning á fræðunum sem þar liggja að baki. 

Þátttakendur verða að vera valdir af kostgæfni til að tryggja að þeir hafi upplifað 

fyrirbærið sem rannsaka á. Að útiloka eigin reynslu og skoðanir getur reynst erfitt fyrir 

rannsakandann og hann þarf að ákveða hvort og þá hvernig hans reynsla verður kynnt í 

rannsókninni (Creswell, 1998). Mín sýn er sú að eigin reynsla hefur áhrif á túlkun og þær 

aðferðir sem ég ákvað að beita. Ég hef sterka réttlætiskennd og reynsla mín innan 

uppeldis- og menntunarfræða, sem og fötlunarfræða, endurspeglar það.  

Ásamt því að nota rannsóknarsnið fyrirbærafræða mun ég einnig nota 

rannsóknarsnið tilviksathugana. Tilviksathuganir henta vel þegar lýsa á flóknu tilviki (e. 

case) á ákveðnum tíma út frá sjónarhorni ólíkra aðila. Tilviksathuganir miða að því að lýsa 

á heildrænan máta ákveðnu tilviki og gagnasöfnun er fjölbreytt, til dæmis með því að taka 

viðtöl, gera vettvangsathuganir, safna skjölum og fleira. Rætur tilviksathugana liggja í 

mannfræði Malinowski og kenningarsmíð Chicago skólans á 3. áratug síðustu aldar 

(Creswell, 1998).  

Tilviksathuganir krefjast þess að rannsakandinn hafi góða þekkingu á tilvikinu sem 

rannsaka á, hann verður einnig að tryggja sér góðan aðgang að gögnum og á sem 

fjölbreyttasta máta til að ná að lýsa tilvikinu sem best. Til að tryggja gæði rannsóknarinnar 

verður rannsakandinn að geta afmarkað tilvikið, og jafnvel þau tilvik sem liggja innan þess. 

Slík afmörkun endurspeglar oft þann tímaramma sem rannsakandinn hefur. Hann verður 

að ákveða hvort hann ætlar að rannsaka tilvikið sem stakt tilvik eða sem margþátta tilvik. 

Rannsakandinn verður einnig að gera sér grein fyrir því hvernig hann ætlar að safna 

gögnum á sem bestan hátt til að ná heildstæðri mynd af tilvikinu (Creswell, 1998). Ásamt 

því að taka viðtöl safnaði ég gögnum sem lýsa viðhorfi og móta regluverk skólakerfisins. 

Ég hef góða þekkingu á málefninu en gagnasöfnun mín endurspeglar sjónarhorn mitt sem 

rannsakanda innan uppeldis- og menntunarfræða og fötlunarfræða.  
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Félagsleg mótunarhyggja 

Sú þekkingarfræði sem liggur til grundvallar rannsókn minni er félagsleg mótunarhyggja. 

Með þekkingarfræði er átt við þau fræði sem liggja að mótun þekkingarinnar í því 

kenningarlega sjónarhorni sem beitt er (Crotty, 1998). Mótunarhyggjan hafnar pósi-

tívískum skilningi á þekkingarmyndun. Samkvæmt henni er í raun ekki til nein hlutlaus 

þekking sem bíður uppgötvunar. Þekking verður til í formi merkingar en engin merking er 

til án hugar. Merking verður til vegna samskipta við umheiminn, þar af leiðandi er merking 

ekki uppgötvun heldur félagsleg afurð. Vegna þessa er líklegt að ólíkir einstaklingar leggi 

misjafnan skilning í sama fyrirbærið. Mismunandi reynsla og félagsleg staða gerir það að 

verkum að skynjun og merking fólks á sama fyrirbæri er ólík (Taylor og Bogdan, 1998; 

Crotty, 1998). Til að ná fram mismunandi sjónarhornum mynda þátttakendur 

rannsóknarinnar fjölbreyttan hóp.  

Táknbundin samskipti 

Það kenningarlega sjónarhorn sem ég hef ákveðið að nota er kenningar um táknbundin 

samskipti. Með kenningarlegu sjónarhorni er átt við leið til að líta á veröldina út frá þeim 

ályktunum sem fólk velur og telur mikilvæg til að hún virki (Bogdan og Bilken, 2007). Eitt 

þessara sjónarhorna eru kenningar um táknbundin samskipti. Þær má rekja til ýmsa 

fræðimanna á fyrri hluta 20. aldar, til að mynda Charles Horton Cooley, John Dewey og 

George Herbert Mead. Framsetning Mead á kenningum um táknbundin samskipti í 

bókinni Mind, Self, and Society er ein sú skýrasta og áhrifamesta sem fram hefur komið að 

mati Taylor og Bogdan (1998).  

Howard Becker og Herbert Blumer, kenningamenn samtíðarinnar, hafa byggt á 

hugmyndum Mead. Samkvæmt Blumer byggja kenningar um táknbundin samskipti á 

þremur meginstoðum. Í fyrsta lagi bregst fólk við ákveðnum hlutum út frá því hvaða 

merkingu hlutir hafa fyrir það. Merkingin stýrir þá atferlinu og ákvarðar hún gjörðir. Í öðru 

lagi er merking ekki samofin fyrirbærum heldur er hún félagsleg afurð samskipta. 

Einstaklingar læra hvernig þeir sjá heiminn út frá öðrum einstaklingum. Í þriðja lagi eru 

það einstaklingar sem gefa fyrirbærum merkingu í gegnum túlkunarferli (Taylor og 

Bogdan, 1998).  
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Túlkun sem er stýrt af mannlegri reynslu er grunnstoð kenninga um táknbundin 

samskipti (Bogdan og Bilken, 2007). Þær leggja höfuðáherslu á það hvaða félagslegu 

merkingu fólk leggur í umhverfi sitt (Taylor og Bogdan, 1998). Túlkun er hvorki sjálfstæð 

athöfn né er hún ákvörðuð af ákveðnu afli. Einstaklingar túlka með hjálp annarra, en aðrir 

túlka ekki fyrir þá. Í gegnum túlkun verður merking, túlkun er því nauðsynleg (Bogdan og 

Bilken, 2007). Hollander og Gordon (2006) benda á í þessu samhengi að túlkun ákvarðar 

hvernig félagsleg kerfi verða til. Kenningar um táknbundin samskipti gefa auk þess 

mikilvægar vísbendingar um valdahlutföll hins félagslega heims, þar sem túlkun hinna 

valdameiri verður oft almennari.  

 Sérþarfir nemendahópsins sem ég ákvað að rannsaka er félagsleg afurð sem 

endurspegla viðbrögð samfélagsins. Oft og tíðum er ekki um formlegar greiningar að ræða 

heldur viðmið hvers skóla fyrir sig og jafnvel kennara. Líkt og kom fram í rannsókn Gretars 

L. Marinóssonar (2003) er  túlkun á hegðun nemenda bundin því umhverfi sem túlkandinn 

er í. Ráðandi aðilar innan skólakerfisins, kennarar og stjórnendur, gefa þörfum nemenda 

merkingu sem sérþörfum sem þurfi sérstakrar íhlutunar við.  

Kenningar um táknbundin samskipti eru gagnlegar þegar reynt er að skilja og skýra 

samfélög og manngerðan heim út frá tungumáli og samskiptum (Crotty, 1998). Til að skilja 

hegðun verðum við að skilja það ferli sem á sér stað þegar hegðunin verður til (Bogdan og 

Bilken, 2007). Frá sjónarhorni táknbundinna samskipta eru allir menningarheimar og 

hópar samsettir af gerendum sem eru samofnir því ferli að túlka þann heim sem þeir búa í 

(Taylor og Bogdan, 1998).  

Þátttakendur 

Þátttakendum í rannsókninni var skipt í tvo hópa eftir eðli þeirra. Þátttakendur í 

rannsókninni voru alls 12 talsins. Fimm þátttakendur mynduðu hópinn „Ungmenni og 

foreldrar“ og sjö þátttakendur hópinn „Fulltrúar kerfisins“. Tengsl voru mynduð við 

þátttakendur með formlegum og óformlegum leiðum. Til að fá samband við ungmennin 

og foreldra þeirra var rætt við skólastjóra sérskólanna. Aðrir samþykktu viðtal eftir 

formlega viðtalsbeiðni í gegnum tölvupóst og án hliðvarða.  

Ungmenni og foreldrar: Lykilþátttakendur voru þrjú ungmenni með ADHD á 

aldrinum 13-16 ára og hafa verið nemendur sérskóla fyrir börn og unglinga með 

alvarlegan geðrænan og tilfinningalegan vanda, sem eiga í félags- og hegðunarerfiðleikum 
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eða eru í fíkniefnaneyslu og/eða afbrotum. Þau eiga það sameiginlegt að hafa eitt sinn 

verið nemendur í almennum skóla en verið vísað þaðan ótímabundið. Sökum smæðar 

þess samfélags sem þessir nemendur tilheyra verður hverjum einstaklingi ekki lýst 

sérstaklega. Þrátt fyrir að hópurinn samanstandi af ólíkum einstaklingum þá er reynsla 

þeirra um margt sambærileg. Ég hef gefið þeim nöfnin Tryggvi Hjartarson, Guðlaugur 

Björnsson og Bjarki Sigurðsson. Jafnframt voru tekin viðtöl við báða foreldra Guðlaugs, og 

móður Tryggva. Foreldrar Bjarka gáfu ekki kost á viðtali.   

Fulltrúar kerfisins: Opinberir aðilar og starfsmenn skóla voru sjö eins og áður sagði. 

Sérstök áhersla var lögð á sjónarhorn hins formlega kerfis. Einstaklingarnir voru valdir 

vegna sérfræðikunnáttu og starfsvettvangs. Rætt var við tvo umsjónarkennara á 

unglingastigi í sérskóla, skólastjóra sérskóla, sérfræðing hjá Reykjavíkurborg í 

menntamálum, tvo sérfræðinga hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og tvo sérfræðinga 

hjá mennta- og menningarmálaráðuneyti. Til að unnt sé að uppfylla skilyrði um nafnleynd 

verður þessum hópi ekki lýst frekar. Markmið viðtalanna var að lýsa viðhorfum og 

viðmiðum til nemendahópsins sem um ræðir og hans stöðu innan skólakerfisins með tilliti 

til nútíðar og framtíðar.  

Auk þess að ræða við nemendur, foreldra þeirra og fulltrúa kerfisins aflaði ég mér 

upplýsinga um stöðu og möguleika þessa hóps út frá skjölum um regluverk skólakerfisins 

og stefnumótun með það fyrir augum að varpa ljósi á viðhorf til skólastarfs:   

 Salamanca – yfirlýsingin og rammaáætlun um menntun barna með sérþarfir 

 Lög um grunnskóla nr. 91/2008 

 Þingskjal 319, 2007-2008. Frumvarp til laga um grunnskóla 

 Lög um framhaldsskóla nr. 91/2008 

 Þingskjal 320, 2007-2008. Frumvarp til laga um framhaldsskóla 

 Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti DRÖG (2011) 

 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti DRÖG (2010) 

 Skólamálastefna Sambands íslenskra sveitarfélaga 

 Greinargerð með Skólamálastefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga 

 Stefna og starfsáætlun Reykjavíkurborgar í menntamálum 2010 
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Gagnasöfnun 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar (Tilkynning númer S2990, dags. 14. 

júní 2006 og með breytingum númer S3854, dags. 14. mars 2008). Jafnframt hefur 

rannsóknin fengið leyfi siðanefndar félagsvísindadeildar Háskóla Íslands (dags. 18. júlí 

2007).  

 Fyrsta hlutverk gagnasöfnunar var að fá aðgengi að þátttakendum. Erfiðlega gekk 

að komast í tengsl við viðmælendur í upphafi en þegar leið á varð aðgengi að 

viðmælendum betra. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu maí 2006 til maí 2010. 

Gagnasöfnunartímabilinu má skipta í tvennt, á fyrri hluta þess (2006-2008) voru tekin 

viðtöl við ungmenni, foreldra þeirra og kennara og á síðari hluta þess (2007-2010) voru 

tekin viðtöl við fulltrúa kerfisins, skólastjórnanda og sérfræðinga hins opinbera í 

menntamálum. Á tímabilinu varð grundvallarbreyting á lagaumhverfinu með lögum um 

grunnskóla nr. 92/2008 eins og fram hefur komið, því var leitað til ráðuneytis mennta- og 

menningarmála að nýju og sérfræðinga sveitarfélaga árið 2010 með það fyrir augum að 

skoða breytingar í kjölfar lagabreytinga.  

 Gögnum var safnað með tvennum hætti, með viðtölum en með þeirri aðferð fær 

viðmælandinn tækifæri til að tjá sína reynslu með eigin orðum en rannsakandinn stýrir 

viðtalinu með beinum en opnum spurningum til viðmælanda (Bogdan og Biklen, 2003). 

Viðtölin fóru fram líkt og samtöl milli tveggja einstaklinga en rannsóknarspurningar voru 

hafðar til hliðsjónar til að mynda viðtalsramma. Auk þess nýtti ég mér þrjár mismunandi 

tegundir eyðublaða ættuðum frá Kirsten Stalker dósents við University of Strathclyde í 

Skotlandi. Eyðublöðin gáfu mér umræðugrundvöll við viðmælendur og auðvelduðu 

skilning á milli mín og viðmælenda en þau notaði ég alfarið í tengslum við viðtöl við 

ungmennin. Í rannsókinni voru tekin 13 opin viðtöl og fóru þau öll fram á heimavelli 

viðmælenda, hvort sem var á heimili eða skrifstofu. Hvert viðtal tók um klukkustund. 

Vettvangsnótur viðtala telja samanlagt 600 blaðsíður.  

Auk þessa var opinberum gögnum safnað sem talin eru lýsa viðhorfum til þessa 

hóps og móta regluveldi skólakerfisins. Opinber skjöl telja samanlagt um 240 síður. 

Opinber gögn henta vel þegar vinna á tilviksathugun þar sem þau geta varpað ljósi á 

ráðandi hugmyndir (Creswell, 1998).  
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Gagnagreining 

Viðtölin voru öll hljóðrituð með leyfi þátttakenda og afrituð orðrétt og hljóðskrám síðan 

fargað. Við afritun hófst frumgreining gagna en þá eru skráðar athugasemdir rannsakanda 

og hugleiðingar í lok hverra vettvangsnótna.  

Að lokinni gagnasöfnun voru gögnin marglesin og kóðuð. Dregin voru fram atriði 

sem búa til meginþemu sem komu fram við gagnaúrvinnsluna. Sama vinnulag var viðhaft 

við greiningu fyrirliggjandi gagna. Notaðar voru aðferðir túlkunarfræða og grundaðrar 

kenningar við greiningu viðtalanna. Túlkunarfræðin gefur tækifæri til að rýna ítarlega í 

gögnin þar sem settar eru fram allar mögulegar og skynsamlegar túlkanir út frá fyrirfram 

ákveðnum viðmiðum. Hver túlkun er prófuð í gögnunum. Aftur á móti gefur nálgun 

grundaðrar kenningar tækifæri til að setja fram kenningar eða líkön um fyrirbæri sem 

rannsakað er með skipulegri úrvinnslutækni (Bogdan og Bilken, 2003).  

Aðferðafræðilegar áskoranir og siðferðileg álitamál 

Allar rannsóknir hafa ákveðin siðferðileg álitamál, þessi er engin undantekning enda er um 

að ræða jaðarsettan viðkvæman hóp ungmenna. Eitt helsta markmið félagsvísindalegra 

rannsókna er að leggja af mörkum þekkingu til að bæta stöðu einstaklinga og auka 

mannlega reisn (Kvale, 1996). Til að rannsókn geti staðið undir nafni er nauðsynlegt að 

hún standist siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson, 

2003). Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006) bendir jafnframt á að gæði eigindlegra 

rannsókna velti talsvert á því hversu góð tengsl myndast á milli rannsakanda og 

þátttakenda. Auk þess bendir hún á að það sé bæði siðferðilega og lagalega mikilvægt að 

fólk sem tilheyrir valdalitlum hópum taki þátt í rannsóknum án þrýstings þriðja aðila 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

 Meginhluta rannsóknargagna minna var aflað með viðtölum við þátttakendur. 

Viðtölin fóru ýmist fram á heimilum viðmælenda eða á vinnustöðum þeirra. Viðtöl eru 

siðferðilegt stórveldi að mati Kvale (1996) þar sem persónuleg túlkun hefur áhrif á viðtalið 

og þann sem tekur viðtalið, og þar með þá þekkingu sem til verður. Í viðtölunum reyndi ég 

eftir fremsta megni reynt að halda eigin skoðunum og viðmiðum fyrir utan viðtalið en þó 

má telja nær öruggt að mínar skoðanir og viðmið stýrði þeim spurningum sem ég kaus að 

spyrja viðmælendur mína. Minna áhrifa gætti að öllum líkindum síður í viðtölum við 
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fullorðna einstaklinga heldur en unglingana þar sem ég þurfti ekki að spyrja fullorðna 

þátttakendur eins ítarlegra spurninga. Þeirra frumkvæði var meira í viðtölunum og þar 

með varð mín stýring minni. 

Félagsvísindalegar rannsóknir vekja gjarnan upp erfiðar siðferðilegar spurningar 

þótt þær feli sjaldnast í sér líkamlega áhættu (Sigurður Kristinsson, 2005). Nokkur 

siðferðileg álitamál hafa komið upp við gagnasöfnun fyrir rannsóknina en þau snúa bæði 

að mér sjálfri sem rannsakanda og að þátttakendum í rannsókninni. Þau álitamál sem ég 

tókst á við eru eftirfarandi: Hvernig get ég tryggt hlutleysi mitt sem rannsakanda þegar ég 

hef sterkar skoðanir á tilvist sérskóla? Mun mín sannfæring brengla niðurstöður 

rannsóknarinnar? Hvernig get ég tryggt að ósjálfráða þátttakendur veiti mér upplýst og 

óþvingað samþykki til þátttöku í rannsókninni? Hvernig get ég uppfyllt skilyrði um 

persónuvernd og afmáun persónueinkenna í rannsókninni þar sem þátttakendur tilheyra 

litlum hópi? Hvernig get ég tryggt að þátttakendur í rannsókninni verði fyrir sem 

minnstum skaða af þátttökunni? Þessum spurningum verður reynt að svara hér á eftir  

með hliðsjón af fjórum viðmiðum í siðferði rannsókna, en ég tel þau viðmið snerta alla þá 

siðferðilegu fleti sem fram hafa komið í gagnasöfnun minni.   

Fjögur viðmið um siðferði í rannsóknum 

Sigurður Kristinsson (2003) bendir á fjórar höfuðreglur sem liggja til grundvallar í siðferði 

rannsókna. Reglurnar eru kenndar við hugtökin sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. 

Svokölluð „sjálfræðisregla“ kveður á um virðingu fyrir einstaklingnum og af henni er 

komin reglan um upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda. Samkvæmt Sigurði er í fyrsta 

lagi nauðsynlegt að gera þátttakendum grein fyrir því hver stendur fyrir rannsókninni og í 

hvaða tilgangi hún er unnin, í öðru lagi hvað felist í þátttöku og á hvaða tímabili 

rannsóknin muni fara fram, í þriðja lagi hvaða ávinningur eða áhætta fylgi þátttökunni, 

hvaða ráðstafanir séu gerðar til að draga úr áhættunni og til hvaða ráðstafana verði gripið 

ef þátttakandi telur sig hafa orðið fyrir skaða. Í fjórða lagi hvernig verði farið með 

persónugreinanlegar upplýsingar í rannsókninni og hvar niðurstöður hennar verða birtar. 

Siðareglur félagsvísindadeildar (2006) taka einnig til þessara þátta þegar litið er til 

viðmiða um upplýst og óþvingað samþykki. Allir viðmælendur í rannsókninni hafa gefið 

upplýst og óþvingað samþykki. Þeir sem ekki hafa náð 18 ára aldri fengu sérstaka 

kynningu á rannsókninni með foreldrum eða forsjáraðilum þar sem ég útbjó skriflega 
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samþykkisyfirlýsingu þeim og mér til eignar. Ásamt því að veita þeim yfirlýsinguna fór ég 

yfir hana munnlega. Auk þess gerði ég þeim ljóst að þeim væri ekki skylt að veita mér 

viðtal þótt foreldrar þeirra samþykktu það og að þeim væri frjálst að draga þátttöku sína 

tilbaka óskuðu þeir eftir því. Þeir viðmælendur sem náð hafa sjálfræðisaldri fengu ekki í 

hendur skriflega samþykkisyfirlýsingu heldur fór ég munnlega yfir þessa þætti með þeim 

áður en þátttaka þeirra í rannsókninni hófst. Einnig gerði ég öllum grein fyrir því að um 

MA-ritgerð væri að ræða við Háskóla Íslands.  

Í rannsóknum með börnum standa rannsakendur frammi fyrir ýmsum erfiðum 

úrlausnaefnum og álitamálum. Þættir á borð við upplýst samþykki, trúnað, leynd, vernd 

og samskipti öðlast aukið vægi í rannsóknum með börnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2005). 

Rannsóknir með börnum hafa þá sérstöðu að afla þarf upplýsts og óþvingaðs samþykkis 

frá þriðja aðila, foreldrum eða forráðamönnum barna. Þá þarf rannsakandinn að ganga úr 

skugga um að látbragð barna gefi til kynna vilja til þátttöku (Jóhanna Einarsdóttir, 2005). 

Sigurður Kristinsson (2003) veltir upp þeirri spurningu hvort það sé í raun réttlætanlegt að 

gera rannsóknir á börnum eða öðrum þeim sem ekki eru hæfir til að gefa upplýst og 

óþvingað samþykki til þátttöku. Ef slíkt er ekki réttlætanlegt þá má ætla að sjónarmið 

þessara hópa komi ekki fram í dagsljósið. Því tel ég að með því að tryggja aðra 

siðferðislega þætti líkt og að koma í veg fyrir skaða og tryggja persónuvernd séu 

hagsmunir barnanna til þátttöku meiri en þeir sem varða fullkomlega upplýst samþykki. 

Jóhanna Einarsdóttir (2005) telur rétt að vara við því að lofa börnum fullum 

trúnaði þar sem Barnaverndarlög nr. 80/2002 geta stangast á við siðferðilegar skyldur 

rannsakandans ef hann verður var við að heilsu og eða lífi barnsins sé ógnað á einhvern 

hátt. Í barnaverndarlögum er áréttuð tilkynningarskylda þeirra er hafa afskipti af börnum 

og telja að barnið búi við óviðunandi aðstæður eða stefni sjálfum sér í hættu. Að hennar 

mati er í slíkum aðstæðum réttast að hafa barnið með í ráðum þegar ákveðnar eru frekari 

aðgerðir. Þeir þátttakendur sem ekki hafa náð sjálfræðisaldri eru allir undir eftirliti 

viðkomandi barnaverndaryfirvalda ýmist sökum brota á hegðun í almennum grunnskóla 

eða annarra mála. Ég hafði ástæðu til að íhuga þetta ákvæði barnaverndarlaga í tengslum 

við einn viðmælanda en í ljós kom að fjölskyldan fær stuðning frá barnaverndaryfirvöldum 

og drengurinn fer reglulega til stuðningsfjölskyldu.  
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 Sigurður Kristinsson (2003) telur að erfitt sé að gera eigindleg gögn 

ópersónugreinanleg þegar gögnin lýsa einstaklingsbundinni reynslu. Í mínum gögnum 

lagði ég mikið upp úr því að búa til gervinöfn og eyða öllu því sem varpað gæti ljósi á það 

hverjir mínir þátttakendur væru. Auk þess var samráð haft við þá viðmælendur sem erfitt 

gæti reynst að fela í gögnum, annað hvort vegna sérfræðistöðu eða fámennis. Sökum þess 

hve lítill hópur nemenda á landsvísu sækir sérskóla vegna geðraskana, hegðunarvanda 

eða félagslegra vandamála mun ég ekki lýsa þeim sérstaklega í rannsókninni heldur greina 

frá þeim sem hópi. Sama vinnulag viðhafði ég varðandi aðra viðmælendur í rannsókninni.  

Sigurður Kristinsson (2003) nefnir einnig svokallaða „skaðleysisreglu“ en þar er 

kveðið á um að rannsóknir mega ekki valda skaða né fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir 

þátttakendur. Sé áhætta til staðar að hans mati þarf ávinningur þátttakenda að vera það 

mikill að hann réttlæti þátttöku. „Velgjörðareglan“ kveður á um skylduna að láta sem best 

af sér leiða og velja þær leiðir til rannsókna sem krefjast sem minnstu fórna. Rannsóknir 

eiga að hafa ákveðið gildi fyrir mannkynið en að mati Sigurðar er það umdeilanlegt hvað 

hefur gildi og hvað ekki, slíkt er mismunandi innan hópa samfélagsins. Að mínu mati er 

rannsókn mín skaðlaus þátttakendum rannsóknarinnar og felur ekki í sér áhættu. Þó 

bendir Sigurður á að viðtöl geti komið af stað tilfinningalegu róti og kalli á betri faglega 

úrlausn en rannsakandinn sé fær um að veita. Því er nauðsynlegt fyrir rannskandann að 

íhuga hvernig hann skuli bregðast við sé viðtalið að taka skaðlega stefnu fyrir 

þátttakandann og hafa á reiðum höndum áætlun um hvernig rétt sé að bregðast við ef á 

þarf að halda.  

Rannsóknarefni mitt gat tekið á viðkvæmum málefnum í lífi þátttakenda og ég 

taldi í raun best að vera vakandi yfir viðbrögðum þátttakenda við ákveðum spurningum og 

hlusta eftir þeirra vilja. Sumir viðmælenda minna voru að segja frá erfiðri reynslu úr skóla 

en ég ákvað að hlusta eftir vilja þeirra í viðtölunum og ræddi aðeins þá þætti sem 

greinilegt var að viðmælandinn treysti sér til hverju sinni. Jafnframt höfðu þátttakendur í 

rannsókninni aðgengi að sálfræðingi þar sem rannsóknin er sjálfstæður hluti 

rannsóknarinnar Börn, ungmenni og fötlun eins og áður hefur verið greint frá. 

„Velgjörðarreglan“ er mjög í takt við umbótarannsóknir í fötlunarfræðum. En eitt 

helsta einkenni fötlunarrannsókna er að þær hafa það að markmiði að bæta hag fatlaðs 

fólks með sjónarmið þess að leiðarljósi (Rannveig Traustadóttir, 2003). Að síðustu er það 
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„réttlætisreglan“, hún fjallar fyrst og fremst að mati Sigurðar (2003) um það að 

minnihlutarhópar og aðrir valdalitlir hópar séu verndaðir fyrir áhættu. Ég lagði mikla 

áherslu á að þátttakendur í rannsókn minni væru verndaðir fyrir áhættu, en nokkrir 

þátttakendur tilheyra minnihlutahópi og eru valdalitlir. 

Það eykur á trúverðugleika rannsakanda að hafa að einhverju leyti sameiginlega 

reynslu og sá hópur sem rannsaka á þrátt fyrir að gjarnan komi í ljós að reynsla 

rannsakanda er oft yfirborðskennd. Sú lína sem skilur að „okkur“ og „hina“ er í raun 

þokukennd og hvorki klippt né skorin. Mikilvægt er að átta sig á sinni stöðu innan þeirra 

hópa sem rannsaka á (Rannveig Traustadóttir, 2001). Í námi mínu og störfum með námi 

hef ég kynnst „heimi“ þeirra sem ég rannsaka að einhverju leyti en líkt og Rannveig bendir 

á þá er sú reynsla í raun yfirborðskennd. Ég tel þó að ungur aldur minn hafi auðveldað 

mér að mynda tengsl við þá þátttakendur sem ekki hafa náð sjálfræðisaldri.  

Rannsóknin og ég 

Þegar ég fór af stað í rannsóknarvinnuna hafði ég talsverða reynslu af vinnu með börnum 

og ungmennum í vanda og oft og tíðum átti ég erfitt með að skilja vinnuna eftir á 

vinnustaðnum. Hugur minn var hjá börnunum og ungmennunum. Ég ákvað þegar ég fór af 

stað í þessa rannsóknarvinnu að reyna eftir fremsta megni að halda „faglegri fjarlægð“ en 

þegar ég fékk að kynnast þátttakendum, lífi þeirra og fjölskyldum var mér ljóst að það var 

einungis tálsýn. Þessir drengir, sem ég gjarnan kalla „strákana mína“ veittu mér mikla 

hlutdeild af sínu lífi og höfðu áhrif á mitt líf. Tveir þeirra eru mér ávallt ofarlega í huga 

þegar ég heyri um „jöfn tækifæri til handa öllum“ og góða þjónustu innan skólanna. Annar 

þessara drengja leit á mig sem vin, spjallaði oft um daginn og veginn og foreldrar hans 

tóku mér opnum örmum. Að lokinni gagnasöfnun gaf ég honum gjöf að lokum og þakkaði 

fyrir hans framlag en eftir það ákvað ég að láta staðar numið og leyfa honum að halda 

áfram sínu lífi. Hinn drengurinn bjó við erfiðar fjölskylduaðstæður, átti mörg systkini og 

bjó við mikla fátækt. Ég hitti hann tvisvar og í seinna skiptið gerði hann mér það ljóst að 

þetta væri komið gott, hann vildi ekki hitta mig framar. Ég fylgist samt með honum úr 

fjarlægð og hafði síðast samband við mömmu hans sumarið 2010. Ég brast nánast í grát 

þegar hún sagði mér að hann væri kominn í neyslu fíkniefna og ætti mjög erfitt 

uppdráttar, bæði félagslega og andlega. Þriðji drengurinn virtist hafa mun sterkara 
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bakland en hinir tveir, hann átti ekki langa sögu um vanda innan skólakerfisins og virtist 

líða betur.  

Saga þessara drengja styrkir mig enn frekar í þeirri trú að saga þeirra þurfi að 

heyrast og taka þurfi mark á henni til framtíðar. Ég hef tekið að mér það hlutverk.  

Samantekt 

Hér að framan hef ég gert grein fyrir framkvæmd rannsóknar og þeim þáttum sem ber að 

hafa í huga við slíka vinnu. Rannsóknin var unnin með eigindlegri aðferðafræði í anda 

fyrirbærafræða með kenningar um táknundin samskipti að leiðarljósi.  

Næstu kaflar hér á eftir greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar í þremur 

aðgreindum köflum sem allir mynda þó sameiginlegan þráð út frá markmiði 

rannsóknarinnar. Þeir byggja á frásögn viðmælenda, upplifun þeirra og reynslu af „skóla 

án aðgreiningar“ ásamt greiningu á fyrirliggjandi gögnum.  

 Fyrsti niðurstöðukaflinn fjallar um „skóla án aðgreiningar“, ólíkan skilning 

einstaklinga á hugmyndafræðinni og birtingarmynd hennar í opinberum skjölum auk þess 

sem hlutverk foreldra er skoðað sérstaklega og hugað er að því hvernig sérskóli samrýmist 

hugmyndafræðinni. Annar niðurstöðukaflinn fjallar um hefðbundna skólagöngu út frá 

þeim þáttum sem hindra hana og styðja. Skólasaga þriggja drengja, Bjarka, Guðlaugs og 

Tryggva, er þar í forgrunni. Síðasti niðurstöðukaflinn fjallar um framtíðarmöguleika 

jaðarsettra grunnskólanema með ADHD frá ólíkum sjónarmiðum og viðhorfum.   
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4. Skóli án aðgreiningar 

Markmið þessa kafla er að skýra frá hugmyndafræði „skóla án aðgreiningar“ eins og hún 

birtist í opinberum skjölum um menntun og sýna ólíkan skilning fagfólks á 

hugmyndafræðinni. Því til viðbótar verður fjallað nánar um hlutverk foreldra sem eitt af 

meginstoðum „skóla án aðgreiningar“ og hlutverk sérskóla innan skólastefnunnar. 

Grunnurinn að „skóla án aðgreiningar“ 

Salamanca – yfirlýsingin og rammaáætlun um menntun barna með sérþarfir (hér eftir 

Salamanca-yfirlýsingin) markar upphaf þess að skólastefnan „skóli án aðgreiningar“ varð 

hluti af stefnu íslenskra stjórnvalda. Telja má að Salmanca yfirlýsingin taki af allan vafa um 

hvernig skuli skilgreina „skóla án aðgreiningar“ og hvernig skuli vinna að því að hann nái 

fótfestu. Í Salamanca - yfirlýsingunni segir: 

 

Við lýsum yfir þeirri sannfæringu okkar að menntun sé 

frumréttur hvers barns og skylt sé að gefa því kost á að ná og 

viðhalda viðunandi stigi menntunar; börn séu mismunandi og 

hafi sérstök áhugamál, hæfileika og námsþarfir; í skipulagi 

menntakerfis og tilhögun náms beri að taka mið af miklum mun 

á einstaklingum og þörfum þeirra; einstaklingar með sérþarfir á 

sviði menntunar skuli hafa aðgang að almennum skólum og þar 

beri að mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum í þeim anda 

að mið sé tekið af barninu; almennir skólar séu virkasta aflið til 

að sigrast á hugarfari mismununar, móta umhverfi sem tekur 

fötluðum opnum örmum, móta þjóðfélag án aðgreiningar og 

koma á menntun öllum til handa; enn fremur megni þeir að 

veita þorra barna góða menntun og stuðli að skilvirkni 

menntakerfisins í heild og bæti, þegar til lengdar lætur, nýtingu 

fjármuna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994).  
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Fjórtán árum eftir samþykkt Salamanca yfirlýsingarinnar var skólastefnan „skóli án 

aðgreiningar“ lögfest meginstefna hér landi samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 

91/2008. Þau lög byggja á Salamanca - yfirlýsingunni en þar segir að hver og einn skóli 

skuli: 

 

... leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við 

stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og 

menntun hvers og eins....Nemendur eiga rétt á að komið sé til 

móts við námsþarfir þeirra í almennum grunn“skóla án 

aðgreiningar“, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis.  

 

Við fyrstu sýn virðist sem að stefnan sé tiltölulega skýr í íslensku lagaumhverfi og það 

einföld að allir eigi rétt á námi við hæfi í almennum grunnskóla. 

Menntun lykilatriði, heimaskóli aukatriði 

Þrátt fyrir fögur fyrirheit er þó ljóst að skólastefnan „skóli án aðgreiningar“ á ekki við um 

alla nemendahópa, ólíkt því sem Salamanca- yfirlýsingin gengur út frá. Ef hegðun 

nemanda samrýmist ekki ákveðnum viðmiðum getur skólastjóri vísað honum úr skóla 

samkvæmt núgildandi lögum nr. 91/2008: 

 

Ef hegðun nemanda reynist verulega áfátt ber kennara hans að 

leita orsaka þess og reyna að ráða á því bót, m. a. með viðtölum 

við nemandann sjálfan og foreldra hans. Verði samt ekki 

breyting á til batnaðar skal kennari leita aðstoðar skólastjóra og 

sérfróðra ráðgjafa skólans sem leita leiða til úrbóta.... Meðan 

mál... er óútkljáð getur skólastjóri vísað nemanda úr skóla um 

stundarsakir eða ótímabundið, enda tilkynni hann foreldrum 

nemenda og skólanefnd tafarlaust þá ákvörðun.  
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Enn er dregið úr vægi „skóla án aðgreiningar“ samkvæmt Salamanca–yfirlýsingunni í 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008 þegar segir: 

 

Sveitarfélög geta beitt sér fyrir sérúrræðum innan grunnskóla 

eða stofnað til reksturs sérskóla þegar almennt nám og 

kennsluhættir hæfa ekki þörfum eða hag nemenda. Slíkum 

úrræðum er ætlað að veita nemendum sérhæft umhverfi til 

náms í lengri eða skemmri tíma. 

 

Þversagna gætir í lagaumhverfinu þar sem bæði er gert ráð fyrir því að nemendur með 

sérþarfir njóti kennslu og þjónustu innan heimaskóla og að sveitarfélög geti stofnað til 

sérúrræða fyrir tiltekna hópa sem er í andstöðu við Salamanca-yfirlýsinguna  og gengur 

þar af leiðandi gegn markmiðum yfirlýsingarinnar sem leggur áherslu á að menntun í 

heimaskóla sé virkasta aflið gegn mismunun.  

 Í drögum að nýrri Aðalnámskrá fyrir grunnskóla (2010) er svipaður taktur og í 

lagaumhverfinu. Skólanum er skylt að mennta alla nemendur á árangursríkan hátt án 

tilllits til sérþarfa nema í þeim tilvikum þar sem sérfræðingar eða foreldrar barns telja að 

hagsmunum barns sé best borgið í sérgreindu skólaúrræði og Aðalnámskrá fjarlægist 

Salamanca-yfirlýsinguna  enn frekar:  

 

Með „skóla án aðgreiningar“ er átt við grunnskóla í heimabyggð 

eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- 

og félagslegar þarfir þeirra í almennu skólastarfi með manngildi, 

lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi.  

 

Hér má líta svo á að „skóli án aðgreiningar“ eigi ekki við um heimaskóla nemenda, heldur 

grunnskóla í heimabyggð og er það í samræmi við Skólamálastefnu Sambands íslenskra 

sveitarfélaga sem lítur svo á að „skóli án aðgreiningar“ feli í sér rétt allra nemenda til 

menntunar þar sem fyrst segir: „Skóli fyrir alla – allir eiga rétt á að vera í skóla“ og ekki er 

gerður greinarmunur á sérskóla eða almennum skóla: 

 



44 

 

„skóli án aðgreiningar“ – einstaklingar sem þurfa sérstaka 

aðstoð vegna persónulegra aðstæðna (fötlunar eða annars) eiga 

ekki bara rétt á að vera í skóla, heldur eiga rétt á að velja að vera 

í almennum skólum í sinni heimabyggð eða sérskóla/deild.  

 

Af ofangreindu má álykta að stefna Sambands íslenskra sveitarfélaga telji ekki skipta 

meginmáli hvar menntun eigi sér stað, svo framarlega sem nemandi hafi tækifæri til 

menntunar. Stefna sambandsins er í mótsögn við Salamanca-yfirlýsinguna en gefur 

sterkar vísbendingar um stöðu „skóla án aðgreiningar“ innan sveitarfélaga þar sem 

grunnskólar eru á forræði þeirra en ekki ríkisins. Ákveðinnar andstöðu gætir í stefnu 

sambandsins til „skóla án aðgreiningar“ en þar segir að grunnskólalög gangi að einhverju 

leyti of langt í stefnumörkun sinni þar sem þjónusta innan margra skóla sé takmörkuð.  

 Salamanca-yfirlýsingin, sem íslenska ríkið skuldbatt sig til að vinna eftir, hefur ekki 

haldið vægi sínu alla leið að rekstraraðilum grunnskólanna þar sem aðeins er litið á „skóla 

án aðgreiningar“ sem rétt allra til menntunar. Í ljósi þessa er mikilvægt að huga að 

skilningi sérfræðinga í menntamálum á hugmyndafræðinni.  

Mismunandi skilningur sérfræðinga í menntamálum 

Fagfólk í menntamálum ræður miklu um það hvernig „skóli án aðgreiningar“ virkar í 

reynd. Sérfræðingar menntamálaráðuneytis skilgreina „skóla án aðgreiningar“ sem skóla 

sem taka á við öllum nemendum, óháð því hvort um sé að ræða skerðingar eða raskanir 

sem kalli á einstaklingsbundið kennslufyrirkomulag. Samt sem áður gera þeir ráð fyrir því 

að sérskólar séu hluti af „skóla án aðgreiningar“ svo lengi sem nemendur sérskóla eigi 

ávallt greiða leið í almenna skóla.  

Sérfræðingar ráðuneytisins líta svo á að öll sveitarfélög eigi að framfylgja stefnunni 

um „skóla án aðgreiningar“ sem gerir ráð fyrir því að nemendur eigi rétt á námi í 

heimaskóla en oft skorti sveigjanleika í hugarfari og sérskóli eigi aldrei að vera fyrsta 

úrræði. Oft er því haldið fram að ósveigjanleiki kerfisins og fjárframlög til skóla standi 

„skóla án aðgreiningar“ fyrir þrifum en þeir segja að hvert sveitarfélag fái fjárveitingu til 

að standa straum af einstaklingsmiðaðri kennslu. Jafnframt benda þeir á að yfirleitt séu 

fagleg rök höfð að leiðarljósi þegar skólaúrræði séu ákveðin nema þó með þennan hóp, 
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„...þá eru alls konar rök notuð...“. Salamanca–yfirlýsingin hins vegar gerir ekki greinarmun 

á ólíkum þörfum nemenda. 

 Sérfræðingar Sambands íslenskra sveitarfélaga skilgreina „skóla án aðgreiningar“ 

sem skóla fyrir alla án þess að tiltaka hvort menntun eigi sér stað í heimaskóla eða 

sérskóla. Þeir telja að djúp gjá sé á milli hugmyndafræðinnar og framkvæmdar en 

sjónarmið þeirra endurspegla Skólamálastefnu sambandsins en ekki Salamanca-

yfirlýsinguna. Þeir benda jafnframt á að sjónarmið höfuðborgarsvæðisins séu ríkjandi í 

stefnumörkun hins opinbera og að skólastefnan verði enn fjarlægari möguleiki í minni 

þéttbýlum á landsbyggðinni, sérfræðingarnir sögðu:  

 

Við erum með um 170 grunnskóla, allt frá því að vera með 3 

nemendur. Þetta gengur ekki upp, þú þarft sérfræðingabatterí. 

Hvað varðar sérfræðiþjónustu og nemendur með sérþarfir, þá 

fer það ekkert á milli mála í svona vinnu að 

höfuðborgarsjónarmið er ríkjandi. Þannig að hún segir manni að 

það eiga allir, hvar sem þeir eru staddir á landinu, við hvaða 

aðstæður sem er að fá þjónustu sem hægt er að veita í 

Reykjavík.  

 

Minni sveitarfélög eru illa í stakk búin til að veita fullnægjandi þjónustu og erfitt er að 

mynda viðvarandi þjónustustig þrátt fyrir að skólastefnan sé „siðferðislega rétt“. Þar með 

slá þeir á möguleika sveitarfélaga og ábyrgð þeirra í skólamálum nemenda með sérþarfir 

sem er í andstöðu við upphaflega hugmynd um „skóla án aðgreiningar“. Sérfræðingar 

Sambandsins telja stefnuna að mörgu leyti fjarstæðukennda með því að setja sömu kröfur 

á alla skóla þar sem bjargir þeirra séu misjafnar og mannauður einnig. Að þeirra mati væri 

vænlegt til árangurs að útbúa miðlægar miðstöðvar um landið til stuðnings fyrir skóla til 

að fylgja stefnunni eftir.  

 Sérfræðingur Reykjavíkuborgar í menntamálum leggur svipaðan skilning í stefnuna 

og bætir því við að „skóli án aðgreiningar“ byggi á frelsi foreldra til að velja skóla við hæfi. 

Hann leggur litla áherslu á ábyrgð og skyldur sveitarfélags til að búa til raunverulegt val 

fyrir foreldra sem tekur til heimaskóla nemenda. Hann bendir á að opinber stefna 
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borgarinnar frá árinu 2002 sé „skóli án aðgreiningar“ sem snúist ekki endilega um að hver 

skóli eigi að vera fyrir alla heldur að foreldrar skuli hafa valfrelsi og sérskóli sé því í raun 

hluti af þeirri stefnu.  Mótsögn er að finna í orðum hans þegar hann segir: 

 

Það þýðir að skólinn á að vera fyrir alla, „skóli án aðgreiningar“, 

og skólinn á að aðlaga sig að nemendum.  

 

Stefna borgarinnar miðar samt sem áður að því að allt að 1% barna séu í sérskólum. Sé 

litið til landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins nefnir sérfræðingurinn að dæmi séu um að 

sveitarfélög úti á landi reyni að koma til móts við ólíka nemendahópa en niðurstaðan sé 

oft sú að foreldrar flytji lögheimili til Reykjavíkur til að eiga völ á fleiri úrræðum á borð við 

sérskóla sem rennir stoðum undir sjónarmið sérfræðinga Sambands íslenskra 

sveitarfélaga.  

 Ólíkra sjónarmiða gætir annars vegar hjá sérfræðingum Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og hins vegar hjá sérfræðingi Reykjavíkurborgar þegar hugað er að því hvað 

hindri framgang „skóla án aðgreiningar“ í anda Salamanca-yfirlýsingarinnar. Sérfræðingur 

borgarinnar telur að það sem standi „skóla án aðgreiningar“ mest fyrir þrifum séu 

nemendur með geðraskanir og börn með samskiptavanda.  

 

Það er mat borgarinnar að í þeim hópi gæti stundum svo mikilla 

vandamála, bæði eigi umhverfið í erfiðleikum með þau og þau 

með umhverfið að stundum sé heillavænlegast að vinna 

markvisst með samskiptavandann utan heimaskóla um tíma, því 

er sérskólinn í raun til.  

 

Sérfræðingar Sambandins benda á eins og fram  hefur komið að framkvæmdin sé bundin 

öflugu sérfræðingateymi og ákveðnu fjölmenni. Auk þessa bendir sérfræðingur á að 

kennaramenntun hafi ekki breyst í takt við breyttar áherslur í skólastarfi og erfiðlega gangi 

að samræma hefðir í skólastarfi og ráðgjöf, sem oft sé „bekkjarfælin“ og vísar þannig til 

ráðgjafanna: 
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Þeir eru svo fjarlægir skólaumhverfinu og menningu skólanna af 

því þeir eru alltaf að vinna með greiningu allt annars staðar að 

þeir skilja ekki okkar vanda. 

 

Með þessum orðum vill sérfræðingur Reykjavíkurborgar að skólar fái tæki í hendurnarnar 

til að vinna samkvæmt Salamanca-yfirlýsingunni en á grundvelli hópa.  

Sveigjanleiki í skólastarfi er aðgreining 

Sérfræðingur Reykjavíkurborgar telur að sveigjanleiki í skólastarfi sé lykilatriði í því að 

„skóli án aðgreiningar“ geti orðið að veruleika á meðan að sérfræðingar 

menntamálaráðuneytis telja að sá sveigjanleiki sé til staðar innan skólakerfisins og 

upprunalega hugmyndafræðin geri ráð fyrir sveigjanleika.  

 Mismunandi skilningur sérfræðings borgarinnar og sérfræðinga mennta-

málaráðuneytis endurspeglar að einhverju leyti sýn sérfræðinga Sambands íslenskra 

sveitarfélaga sem telja það eitt af vandamálum skólakerfisins að farið hafi verið af stað 

með viðamikla stefnu á borð við „skóla án aðgreiningar“ án þess að afla fullvissu um að 

sameiginlegur skilningur liggi þar að baki.  

 Skólastjóri sérskólans hefur upplifað „skóla án aðgreiningar“ á eigin skinni í sínu 

starfi, hún tekur á slíkum málum daglega innan sérskólans. Það virðist vera sem svo að 

eftir því sem fjarlægðin aukist frá eiginlegu skólastarf því þrengra verði sjónarhornið hvað 

varðar „skóla án aðgreiningar“. Skólastjórinn segir í raun ekkert til sem heiti „skóli án 

aðgreiningar“ fyrir alla nemendur:  

  

Eins og við segjum alltaf, það eiga öll börn rétt á að vera í sínum 

heimaskóla, sama hvernig þau líta út, hvort þau eru hvít, brún, 

svört eða rauð eða einfætt eða tvífætt eða hvað. En svo komum 

við oft að þessu hérna að sumir skólar vilja náttúrulega helst 

ekki vita af þeim. Það er málið. Það er stóri vandinn. Skólarnir 

vilja stundum bara alls ekki vita af þeim.  

 

Hún segir að „skóli án aðgreiningar“ sé aðeins hugtak sem sé til á pappírum en ekki í 

reynd.  Skólastjórinn telur vænlegast til árangurs að fjölga sérdeildum á nýjan leik við 
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grunnskóla höfuðborgarsvæðisins en telur að sama skapi að margir séu hræddir við að 

viðurkenna þann veruleika þar sem það gengur gegn hugmyndafræði „skóla án 

aðgreiningar“. Í sama streng tóku umsjónarkennarar á unglingastigi í sérskóla sem sögðu 

að kennsla í grunnskólum væri of hópamiðuð og líti framhjá einstaklingsþörfum. Slíkt 

fyrirkomulag valdi vanlíðan hjá nemendum með sérþarfir.   

 

Bara allir settir í sama hólf og með sömu bókina og á sömu 

blaðsíðu. 

 

Skilningur umsjónarkennaranna einkennist af því að almennir skólar hafi ekki úrræði til að 

koma til móts við ákveðna nemendahópa og því sé sérskóli nauðsynlegur til að huga að 

heill barnanna, slíkt sé ekki hægt innan „skóla án aðgreiningar“. Til að leggja áherslu á orð 

sín segja þær: 

 

Þetta hérna „skóli fyrir alla“ ... er náttúrulega bara bullshit en 

maður verður bara að feisa það að það eru til krakkar með 

sérþarfir. 

 

Viðhorf umsjónarkennara sérskólans endurspegla sjónarmið sérfræðinga Sambands 

íslenskra sveitarfélaga en þeir telja að kennarar viti oft ekki til hvers sé ætlað af þeim með 

ólíka nemendahópa þrátt fyrir yfirlýsta stefnu hins opinbera um „skóla án aðgreiningar“.  

Hlutverk foreldra 

Salamanca-yfirlýsingin gerir ráð fyrir virkri þátttöku foreldra í menntun barna sinna:  

 

Í samvinnu um sérþarfir barns á sviði menntunar hafa sjónarmið 

foreldra forgang, enda ætti það, eftir því sem við verður komið, 

að vera val þeirra hvers konar skólagöngu þeir velja barni sínu.  

 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 taka undir með Salamanca - yfirlýsingunni en þar kemur 

einnig fram að foreldrar eigi rétt á því að velja skóla fyrir barn sitt. Með valfrelsi foreldra 

eru reknir sérskólar hér á landi. 
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Ef foreldrar óska eftir því að barnið þeirra fari í sérskóla eða sérdeild á það rétt á 

því, en það á ekki að vera fyrsta úrræði að mati sérfræðinga ráðuneytisins. Þeir telja að 

foreldrar hafi verið algjörlega „einráðir í því að ákveða endanlega hvort barnið fari í svona 

deild eða ekki“. Á hinn bóginn taka þeir undir það sjónarmið að stundum virðist 

grunnskólinn nota það sem úrræði að vísa nemendum úr almennum skóla og þá er 

valfrelsi foreldra farið fyrir lítið, sem er andstætt meginhugsun skólakerfisins. Lögmætar 

ástæður geta þó verið fyrir því að vísa nemenda endanlega úr skóla, en slíkar ástæður séu 

til dæmis fíkniefnasala eða miklir geðrænir erfiðleikar sem stuðla að hættu í 

skólaumhverfinu.  

Að mati sérfræðinganna þurfa málin að vera mjög alvarleg til að lögmæt ástæða sé 

til staðar líkt og annar þeirra sagði:  

 

Ef skólinn vill ekki taka við nemanda af því að hann er svartur 

eða af því að hann er í hjólastól eða eitthvað svoleiðis, þá eru 

það náttúrulega ekki lögmætar ástæður en ef hann leggur aðra í 

hættu, þá getur það alveg verið lögmæt ástæða. Stuðlar að 

andrúmslofti eða bara óöryggi sem að menn geta ekki sætt sig 

við og þá þarf að vista þennan nemenda einhvers staðar annars 

staðar.  

 

Sé svo komið er valdið ekki foreldra og skólastjórar hafa ákvörðunarvaldið um hvort 

nemandinn sé hluti af skólaflórunni eða ekki.  

Skólastefna Reykjavíkurborgar frá árinu 2002 gerir ráð fyrir því að foreldrar hafi 

frelsi til að velja skóla fyrir barn sitt eftir því sem þau telja skynsamlegast hverju sinni en 

sérfræðingur borgarinnar tekur í sama streng og ráðuneytið þegar hann vísar til þess að 

stundum sé brottvísun nauðsynleg. 

 

Og í raun og veru stöndum við frammi fyrir því að vísa þeim úr 

skóla þó þau séu skólaskyld af því að þau eru að skemma svo 

mikið út frá sér inn í skólanum 
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Segir hann og er þá að vísa til nemenda í fíkniefnaneyslu. Sérfræðingar ráðuneytisins segja 

að ekki hafi alltaf verið staðið málefnalega að slíkum málum í gegnum tíðina en telja að ný 

löggjöf frá árinu 2008 eigi að vinna á þessum vanda innan kerfisins, þó ber að hafa í huga 

að sérfræðingar ráðuneytisins hafa spurnir af slíku fyrst og fremst frá foreldrum en ekki 

skólunum sjálfum.  

Í sumum tilvikum þrýsta kennarar og foreldrar annarra barna svo hart á 

stjórnendur skóla vegna nemenda með hegðunarvandamál að þeim er vikið úr skóla og til 

að undirstrika sérstakar aðstæður þessa hóps sagði annar sérfræðingurinn:  

 

Ég held að þetta sé nokkuð ljóst að, þessi hópur, eða erfiðasti 

hópurinn af þeim nemendum, hefur unnið svolítið gegn 

hugmyndafræðinni „skóla án aðgreiningar“ á meðan að 

kennarar eru margir hverjir á móti þeirri stefnu. Þeim finnst 

ekkert að það eigi allir nemendur að vera í almennum skóla, af 

því þeir séu bara óalandi og óferjandi og svo óþekkir og 

óviðráðanlegir. Það eru ekki blindir, það eru ekki heyrnarlausir, 

ekki þeir sem eru í hjólastól. Heldur yfirleitt þeir sem trufla með 

hegðun, af hvaða ástæðu sem það er svo.  

 

Salamanca – yfirlýsingin gerir ekki greinarmun á sérþörfum nemenda heldur er áréttað að 

heimaskóli sé best til þess fallinn að vinna á fordómum í garð nemenda með sérþarfir. Af 

orðum sérfræðings menntamálaráðuneytis sést að gríðarlegir fordómar ríkja í garð barna 

sem trufla kennslustund með hegðun.  

 Sérfræðingar Sambands íslenskra sveitarfélaga draga úr ábyrgð heimaskóla 

nemenda til þess að framfylgja stefnunni um „skóla án aðgreiningar“ þar sem þeir segja 

að  þekking og viðráðanlegt þjónustustig sé oft ekki til staðar í heimaskólum. Val á skóla 

fyrir barn eigi fyrst og fremst alltaf að byggja á því að tryggja hagsmuni barnsins með það 

að leiðarljósi að allir skólar geta ekki veitt viðunandi þjónustu. 

 Skólastjóri sérskólans segir að nemendur komi fyrst og fremst í sérskólann þegar 

þeir hafi brotið allar brýr að baki sér í almennum skóla og öllum aðilum máls eigi að vera 

það ljóst að sérskólinn sé það eina sem standi nemandanum til boða:  
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Foreldrarnir verða að sækja sjálfir um, ferillinn er þannig að 

skólinn ræðir við foreldrana um það, að það er náttúrulega oft 

búið að ræða við þessa foreldra. Þegar krakkinn er farinn að 

beita ofbeldi þá er mikið búið að ganga á í skólanum og 

foreldrarnir náttúrulega meðvitaðir um að málin eru komin í 

erfiða stöðu og það er þá skólinn, skólastjórinn sem ræðir það 

við foreldrana. Skólinn [sérskólinn] er í rauninni síðasta 

hálmstráið, síðasta úrræðið í skólagöngu barnins en hins vegar 

stoppa þau bara hérna tímabundið. 

 

Þrátt fyrir að sérskólavistin eigi aðeins að vera tímabundin gerist það þó að almenni 

skólinn neitar að taka við nemendum aftur, slíkt er þó undantekning að mati 

skólastjórans. Kennarar sérskólans telja að vandi þessara barna sé oft þess eðlis að það sé 

vilji kerfisins að hafa þau utan þess almenna „Af því þetta er bara eins og óhreinu börnin 

hennar Evu“ og þegar þeim hefur verið komið fyrir sé hægt að einbeita sér að öðru starfi 

innan skólans. Þeirra vandi sé þess eðlis að hann hindri eðlilegt skólastarf þar sem það 

geri ekki ráð fyrir nemendum „... með sálina í fatla“. Kennararnir benda á að sérskólinn sé 

oft eina úrræðið sem nemendum og foreldrum þeirra standi til boða. 

Andstaða foreldra við sérskólann er oft mikil að sögn kennara sérskólans, en þær 

benda á að foreldrar verða oft og tíðum að sækja um þar sem þau hafa ekki val um annað. 

Foreldrar Guðlaugs sóttu ekki sjálfviljug um sérskólavistina fyrir Guðlaug, hann hafði verið 

rekinn úr almennum skóla og þeim var talin trú um að sérskólinn væri það eina rétta af 

aðila menntamálaráðuneytisins. Móðir hans segir: 

 

Hann talaði þannig við mig, að ég komst á þá skoðun, að hann 

ætti þá bara að fara í sérskóla. Þau voru í rauninni búin að sækja 

um fyrir hann og við vorum bæði mjög á móti því, af því að við 

vorum búin að heyra það að þar væru krakkar búnir að vera í 

eiturlyfjum og alls konar rugli. Hann sem sagt taldi mig á það að 

fara í þennan sérskóla.  
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Faðir Guðlaugs sagði: „... ég var algjörlega á móti þessu“ en upplifði að sitt álit skipti ekki 

máli, meira virðist hafa verið rætt við móður Guðlaugs en hann. Hún sagði:  

 

Þegar verið var að tala mig til og svona, þá sá ég að þetta var 

honum fyrir bestu.  

 

Úr varð að Guðlaugur fór í sérskólann og var það þá skilgreint sem val foreldra hans. Af 

orðum foreldra hans má að skilja þau hafi talið erfitt fyrir hann að fara aftur í almennan 

skóla eftir það sem á undan hafði gengið og þau töldu sig hafa fullan stuðning 

menntamálaráðuneytisins í hvaða skrefi sem þau tækju. 

 

Ég komst að þeirri niðurstöðu að það væri best. En annars 

ætlaði hann að standa með mér 100% og hann [Guðlaugur] 

hefði alveg getað haldið áfram ef ég hefði farið lengra. En það 

hefði ábyggilega verið mjög erfitt fyrir hann. 

 

Brotið var á lögbundnum rétti Guðlaugs til menntunar og hugmyndafræði „skóla án 

aðgreiningar“ haft að engu. Foreldrar Guðlaugs töldu að skólastjóri almenna skólans hafi 

ekki verið tilbúinn að hlusta á sjónarmið þeirra og sögðu: „Það var bara þeirra stefna, hún 

var svona, henni var ekki haggað, jafnvel þótt verið væri að brjóta á barninu“. 

Sérfræðingar ráðuneytisins benda á í þessu samhengi að stundum verði skólastjóri að 

brjóta á einu barni með hagsmuni annarra nemenda í forgangi. Salamanca – yfirlýsingin 

annars vegar og lög um grunnskóla nr. 91/2008 hins vegar gera ráð fyrir jöfnum rétti allra 

til menntunar. 

Sérskóli innan „skóla án aðgreiningar“ 

Á grundvelli laga um grunnskóla nr. 91/2008 og samkvæmt skilgreiningu laganna um 

„skóla án aðgreiningar“ eru starfræktir sérskólar fyrir ákveðna nemendahópa. Salamanca 

– yfirlýsingin gerir ráð fyrir sérskólum þar sem þjóðir hafa lagt í mikinn kostnað við 

stofnun þeirra á tíma samþykktarinnar en ávallt skuli almenna reglan vera sú að allir 

stundi nám í heimaskóla. Þrátt fyrir Salamanca-yfirlýsinguna  og að löggjöfin virðist 
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nokkuð skýr hvað þetta varðar eru þó ákveðnir jaðarhópar sem ekki eiga óskorðaðan rétt 

til skólagöngu í almennum grunnskóla því að í lögum um grunnskóla segir: 

 

Telji foreldrar barns, skólastjórar, kennarar eða aðrir 

sérfræðingar að það fái ekki notið kennslu við sitt hæfi í 

almennum grunnskóla geta foreldrar sótt um skólavist fyrir 

barnið í sérúrræði innan grunnskóla eða í sérskóla. 

 

Sérfræðingur Reykjavíkurborgar telur að til að koma til móts við ólíkar þarfir og til að 

nemendur fái kennslu við hæfi sé hlutverk sérskólans meðal annars að hvíla umhverfið á 

nemandanum og hvíla nemandann á umhverfinu tímabundið. Lögð er áhersla á vægi 

sérskólans í því að „lækna“ eða „laga“ nemandann. Hann sagði um sérskólavist nemenda: 

 

Þetta er fyrst og fremst vinnuferli þar sem unnið er með 

nemendur og síðan eru þeir útskrifaðir inn í heimaskóla þegar 

menn teldu að þau hefðu náð sér að fullu. 

 

Annar sérfræðinga menntamálaráðuneytisins telur að hlutverk skóla, sérskóla eða 

almennra skóla, sé í raun þríþætt sem skiptist í að vera menntastofnun, uppeldisstofnun 

og samfélag í sjálfu sér. Það sé bæði ögrandi og áhugavert. Ein af lögmætum ástæðum 

þess að vísa nemanda úr skóla að mati sérfræðinga ráðuneytisins er ef að nemandinn 

verður uppvís að því að skapa hættu innan skólans eins og áður sagði, því má telja eitt af 

hlutverkum sérskólans að draga úr hættu vegna fíkniefnaneyslu eða ofbeldis í almennum 

skóla. En þeir benda jafnframt á að sérskólinn hafi ákveðið meðferðarhlutverk í málefnum 

þessara nemanda samhliða menntun.  

Til að réttalæta brottvísun úr skóla er því gjarnan haldið fram að hagsmunum 

nemenda sé best borgið í sérskóla, nemendum líði betur og þörfum þeirra sé mætt. 

Sérfræðingur ráðuneytisins vill fremur líta til Salamanca yfirlýsingarinnar sem tæki til að 

vinna á fordómum og sagði:  
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Þetta er náttúrulega, alþjóðleg mýta um glaða sérskólabarnið, 

það er nú ekkert nýtt! 

 

Sérfræðingar Sambands íslenskra sveitarfélaga segja að hlutverk sérskóla sé meðal annars 

að safna saman sérfræðingum og þjónustustigi á einn stað svo unnt sé að koma til móts 

við þarfir nemenda með miklar sérþarfir. Þannig komi skólakerfið oft betur til móts við 

þarfir og líðan nemendanna og telja í raun tilveru sérskólanna vera réttætismál fyrir 

nemendur með miklar sérþarfir.  

 Þegar sótt er um skólavist fyrir nemanda í sérskóla hefur hann yfirleitt brotið 

skólareglur ítrekað og margir beitt ofbeldi að sögn skólastjóra sérskólans. Námsleg staða 

nemenda er yfirleitt ekki forgangsatriði heldur er sérskólanum ætlað að bæta hegðun 

nemandans og byggir starfsemi skólans meðal annars á því að kenna félagsfærni, 

samskiptafærni og reiðistjórnun. Þrátt fyrir uppbyggingarstarf innan skólans í þessum 

anda reynist stundum þrautinni þyngri að vinna nemendur að nýju inn í almenna kerfið 

þar sem sumir skólar vilja ekki taka við nemendum aftur, skólastjórinn segir:  

 

En þá komum við oft að þessu að hérna sumir skólar náttúrulega 

vilja helst ekki vita af þeim.  

 

Sérskólinn er þá kominn með einhvers skoðar hlutverk geymslustaðar fyrir börn með 

hegðunarvandamál. Jafnframt bendir skólastjórinn á að stundum fylgi því ákveðinn léttir 

fyrir nemendur að hefja nám í sérskólanum þar sem lítið er um áreiti og eftirlit með öllum 

samskiptum mikið.  

 Sérskólinn tekur á vanmætti almenna skólakerfisins til að vinna með hegðunar-, 

félags- eða geðrænan vanda nemenda sem oft og tíðum hefur komið illa niður á 

nemendum að mati kennara sérskólans, „Þau eiga hvergi annars staðar höfði að halla“ en 

sérskólinn veitir nemendum tækifæri til að skapa sér nýja tilveru og móta nýjan 

einstakling á grundvelli breyttrar hegðunar til að „ávinna sér“ rétt til skólagöngu í 

almennum skóla. Vanmáttur almenna skólans kemur einnig niður á öðrum nemendum 

sem verða fyrir „truflun“, kennarinn segir:  
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Nemandi er með erfiða hegðun og truflar og hann er svona 

truflandi fyrir aðra, það er ekki til neitt fyrir hann í skólanum 

hans. Það er til námsver en þar eru 12 manns en hann getur ekki 

verið í svoleiðis hóp. Það er voðalega mikið verið að segja 

þessum krökkum að það sé ekki pláss fyrir þau.  

 

Kennarar sérskólans telja að skilingsleysi á vanda nemendanna orsaki ákveðna togreitu á 

milli almenna kerfisins og hins sértæka. Þeir líta á sérskólann sem meðferðastofnun sem 

„lagi“ eða „lækni“ nemendur en þar sem vandi þeirra sé ekki viðurkenndur sem eiginleg 

veikindi mætir þeim skilningsleysi. Að þeirra sögn hafa stjórnendur almennra skóla 

gagnrýnt sérskólann fyrir að kenna nemendum lítið til bókar, annar kennarinn segir:  

 

Við erum ekkert að breyta neinu í hvar þau eru stödd námslega. 

Það eina sem maður getur hugsanlega breytt er að gefa þessum 

einstaklingi svona tiltölulega jákvæða mynd af skóla. Þannig að 

þau koma út með eitthvað veganesti sem nýtist þeim ekki strax 

eftir grunnskóla enn þau, þegar þau líta til baka og segja: „já ok! 

Nú er ég tilbúinn að fara í framhaldskóla, þetta var ekkert 

svona“. Það er það sem maður sér með þau, að maður gefur 

þeim þetta veganesti þú veist. Við breytum því ekkert að þú 

hættir að læra í 7. bekk og kemur hingað í 10. bekk. Við breytum 

því ekki. Við getum bara sannfært viðkomandi um það að hann 

sé ekki vitlaus.  

 

Kennari sérskólans gerir hér ráð fyrir því að nemendur séu illa staddir námslega og munu 

vera það áfram. Hlutverk sérskólans innan „skóla án aðgreiningar“ er fyrst og fremst að 

bæta hegðun nemenda og hugmyndir þeirra um menntun annars vegar og hins vegar að 

hvíla almenna skólakerfið og nemendur þess á þeirri „truflun“ sem nemendur með 

hegðunarvandamál valda í skólanum.   
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Samantekt 

Í þessum kafla hef ég fjallað um mismunandi skilning og sjónarhorn á „skóla án 

aðgreiningar“ út frá ólíkum sjónarmiðum ásamt því að velta því upp hvernig líta beri á 

hlutverk foreldra hvað varðar skólaval og hins vegar hvernig sérskóli passar inn í 

hugmyndafræði „skóla án aðgreiningar“. Hér á eftir mun ég fjalla um hefðbundna 

skólagöngu með skólasögu drengjanna þriggja, Tryggva, Guðlaugs og Bjarka, að leiðarljósi.  
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5. Hefðbundin skólaganga 

Að ákvarða menntun einhvers er meðhöndlun valds. Þeir nemendur sem af einhverjum 

orsökum fylgja ekki leið hefðbundinnar skólagöngu eru stöðu sinnar vegna valdalitlir. 

Hefðbundin skólaganga felst í því að ganga hefðbundinn menntaveg, stunda nám í 

grunnskóla í eðlilegum takti við jafnaldra innan sama skólahverfis og eiga möguleika á því 

að velja sér framhaldsskóla eftir áhugasviði og búsetu.  

 Markmið þessa kafla er að skoða sérstaklega skólasögu þriggja drenga og huga að 

því hvers eðlis vandi þessa hóps sé innan skólakerfisins með það fyrir augum að skoða 

hvað hindrar eða stuðlar að hefðbundinni skólagöngu.   

Skólasaga þriggja drengja 

Flest börn hlakka til þess að byrja í skóla og gert er ráð fyrir því að öll börn hér á landi 

gangi í grunnskóla og öðlist grunnmenntun. Tryggvi, Guðlaugur og Bjarki eiga það 

sameiginlegt að hafa verið í sérskóla á einhverjum tímapunkti en skólasaga þeirra er um 

margt ólík en að sama skapi lík.  

Tryggvi er yngstur af þátttakendum rannsóknarinnar og sá eini sem hafði ekki lokið 

skyldunámi þegar rannsóknin var gerð. Tryggvi var í sérskóla um tveggja ára skeið en var í 

almennum skóla þegar viðtölin voru tekin, nýjum skóla sem hann hafði ekki verið í áður 

þrátt fyrir að skólinn væri hans hverfisskóli. Með sérskólanum hafði Tryggvi verið í fjórum 

grunnskólum þegar hann var í 8. bekk. Þrír af þeim voru hverfisskólar en fjölskyldan flutti 

nokkuð oft. Tryggvi bjó við erfiðar félagslegar aðstæður, hann á mörg systkini, mamma 

hans er öryrki og pabbi hans vinnur almenn verkamannastörf. Fjölskyldan var efnalítil, bjó 

í félagslegu leiguhúsnæði, treysti á matargjafir hjálparsamstaka og fékk stuðning 

barnaverndaryfirvalda. Skólaganga Tryggva hefur verið saga átaka, hann hefur verið 

fórnarlamb eineltis. Honum gekk illa að læra og hann fékk lítinn stuðning við námið í 

almennum skóla og var vinafár.   

Guðlaugur hafði nýlokið skyldunámi þegar rannsóknin var gerð. Hann var í 

almennum skóla lengst af en fór í sérskóla á síðasta ári grunnskólans. Á unglingastigi var 
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Guðlaugur í þremur grunnskólum að sérskólanum meðtöldum, alls hafði Guðlaugur því 

verið í fimm grunnskólum. Guðlaugur er yngstur af sínum systkinum og bjó við góðar 

aðstæður. Mamma hans var heimavinnandi og pabbi hans faglærður iðnaðarmaður. 

Fjölskyldan bjó í eigin húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Skólaganga Guðlaugs hefur verið 

erfið, hann varð fyrir einelti eins og Tryggvi. Hann átti fáa vini en um tíma gekk hann í lið 

með gerendum eineltisins og sótti mikinn stuðning í félagsmiðstöð hverfisins.  

Bjarki var á fyrstu önn á almennri braut í framhaldsskóla þegar viðtalið við hann 

var tekið en lauk henni ekki. Hann hafði vorið áður lokið skyldunámi frá sérskóla á sama 

tíma og Guðlaugur. Bjarki hefur fylgt öðrum nemendum í sínu skólahverfi allt frá upphafi 

þar til að hann var sendur í sérskóla á síðasta ári skyldunáms. Mikill stöðugleiki hefur 

einkennt líf Bjarka, hann á tvö eldri systkini og fjölskyldan hafði búið í sama húsnæðinu frá 

því Bjarki var hvítvoðungur. Foreldrar hans voru báðir á vinnumarkaði og fjölskyldan er 

efnuð. Bjarki var sterkur námsmaður og átti auðvelt með að læra þar til á unglingastigi þar 

sem sérgreinakennsla og lítið aðhald einkenndi skólaumhverfið. Bjarki átti jafnframt 

marga vini og tók þá fram yfir námið. Hann á ekki sögu um að vera þolandi eineltis líkt og 

Guðlaugur og Tryggvi.  

 

Skólasaga þessa þriggja drengja er ekki dæmi um hefðbundna skólasögu íslenskra 

ungmenna heldur dæmi um skólagöngu ungmenna með ADHD sem tilheyra jaðarhópi í 

skólakerfinu þar sem samspil umhverfis og einstaklings er á misgengi. Innbyrðis eiga 

þessir þrír drengir ýmislegt sameiginlegt sem varpað getur ljósi á það sem hindrar eða 

stuðlar að því að ungmenni með ADHD geti stundað nám í almennum grunnskóla svo vel 

sé og í samræmi við Salamanca-yfirlýsinguna og lög um grunnskóla.  

Hindranir við hefðbundna skólagöngu 

Íslenskt lagaumhverfi með Salamanca-yfirlýsinguna  að leiðarljósi ætti í eðli sínu að styðja 

við íslenskt skólakerfi í þá átt að bæta aðgengi allra nemendahópa að hefðbundinni 

skólagöngu. Ljóst er af skólasögu drengjanna þriggja að hún verður ekki óhefðbundin án 

utanaðkomandi þátta.  
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Vanlíðan, einelti og félagatengsl 

Ólíkar sögur drengjanna þriggja endurspegla þann veruleika að samskipti við aðra,  hvort 

sem um er að ræða jákvæð eða neikvæð höfðu áhrif á þeirra skólagöngu.  

Tryggva leið ekki vel í skóla og skólanum lýsir hann með einu orði: „ömurlegt“, sem 

tengist því að hann var alla tíð beittur miklu einelti. Félagslegar aðstæður hans spiluðu án 

efa þar inn í en mamma hans sagði:  

 

Það má ekkert út af bera, þú verður að vera með réttu 

klippinguna, rétta klæðnaðinn, réttu skólatöskuna. Rétta 

peninga, réttu peningaupphæðina á milli handanna á hverjum 

einasta degi. Tennurnar í þér verða að vera í lagi. Það er eins og 

ég segi, það má ekkert út af bera, að þá ertu bara, ertu rakkaður 

niður.  

 

Tryggvi hefur alla tíð verið vinafár en hann á kunningja frá fyrstu árum grunnskólans og 

síðan hann var í sérskólanum. Mamma hans tók eftir félagslegum breytingum hjá honum í 

sérskólanum en þá fyrst fór hann heim með skólafélögunum:  

 

Þegar hann var í sérskólanum, þá átti hann það til að fara heim 

með strákum og þeir voru þá bara að leika sér í tölvum. 

 

Guðlaugur var 13 ára þegar hann flutti í nýtt hverfi en hafði fram að þeim tíma nánast 

búið á sama stað fyrir utan 1. bekk í grunnskóla. Foreldrar hans telja að sú ákvörðun að 

flytja á milli skólahverfa á þeim tíma hafi verið afdrifarík fyrir Guðlaug en hann átti erfitt 

með að komast inn í nýja félagahópinn. Þau töldu að ein af ástæðum þess að skólaganga 

Guðlaugs hafi ekki verið með eðlilegum takti sé að að hann hafi aldrei náð að mynda 

almennileg tengsl við skólafélaga sína þar sem hann skipti um skóla mjög snemma á 

skólagöngunni:  

 

Hann kemst í rauninni aldrei inn í hópinn. Þá eru þetta krakkar 

sem eru búnir að að vera saman á leikskólanum Krakkakoti og 
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þau, og þetta er svo þröngt þarna allt saman og allir ofan í öllum 

einhvern veginn, og þau þekktust öll svo vel, og svo kom hann 

þarna einn ókunnugur. Og hann komst aldrei almennilega inn.  

 

Þegar komið var á unglingastig grunnskólans urðu foreldrar hans fyrst varir við að hann 

væri beittur einelti vegna útlits síns en hann hefur frá þeim tíma verið í ofþyngd. 

Guðlaugur sjálfur sagðist hafa verið beittur einelti frá því í 2. bekk. Foreldar hans telja 

ofþyngdina vera afleiðingu vanlíðunar hans í skólakerfinu og veikrar sjálfsmyndar. 

Guðlaugi leið illa í almenna skólanum og telur sig þess vegna hafa verið latan við námið, 

áhugann skorti og hvatinn til að læra var lítill sem enginn. Í sérskólanum var meiri 

hvatning til að ljúka við verkefni: 

 

Okkur fannst það leiðinlegt en við þurftum að gera það. 

Kennarnir sögðu alltaf að ef þið gerið þetta þá fáið þið að fara út 

fyrr eða eitthvað eða fáið að setjast í sófann eða eitthvað. 

Þannig að við drifum okkur að klára þetta.  

 

Raunveruleiki Bjarka er annar en þeirra Guðlaugs og Tryggva. Hann hafði alla tíð verið 

félagslega sterkur en hann réði ekki við álagið sem fylgdi því að fara á unglingastig skólans. 

Í 8. bekk fjölgaði mjög í skólanum hans og faggreinakennsla varð meiri. Hann lagði mikið 

traust á samnemendur sína en í nýju skipulagi skólans missti hann tengslin að einhverju 

leyti við hópinn:  

 

Þá var bara eins og ég hafi misst áhugann, þá var þetta ekki 

lengur svona þannig að við vorum öll saman, við vorum ekki 

bara einn bekkur. Þá þurfti ég að fara að pæla í því að fara í 

þessa stofu að læra þetta og þessa stofu að læra þetta og bara 

breyttist allt. Þá náttúrulega var ég komin í unglingadeildina, þá 

var ég að falla á mætingu og svoleiðis. 
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Félagatengsl hafa ólík áhrif á drengina þrjá eftir eðli samskiptanna. Guðlaugur og Tryggvi 

eiga báðir sögu um mikið einelti og fáa vini en Bjarki hins vegar átti í erfiðleikum með að 

viðhalda vináttuböndum á sama tíma og hann sinnti námi. Úr varð að vinasamböndin 

urðu ofan á og hann missti tengslin við skólann.  

Brot á skólareglum og viðmiðum skóla 

Ítrekuð brot á skólareglum urðu til þess að drengirnir þrír voru reknir úr almennum skóla. 

Brot þeirra voru ólík, Bjarki féll á mætingu en Guðlaugur og Tryggvi áttu báðir í 

erfiðleikum með þau viðmið sem skólinn setti um viðunandi hegðun. Í tilfelli Guðlaugs og 

Bjarka var það ekki ofbeldi sem varð til þess að þeim var vikið úr skóla. Reykingar á 

skólalóðinni voru brottrekstrasök í tilfelli Guðlaugs en foreldrar hans töldu einnig að 

áhugaleysi hans á náminu hafi ögrað kennurum hans á neikvæðan hátt.  

 

Hann er alveg afskaplega latur, sérstaklega þegar átti að fara að 

læra og svona. Hann bara hreinlega nennti því ekki og gerði það 

ekki. Og auðvitað fór þetta, sem eðlilegt er, í skapið á 

kennurum. Af því kennarnir vildu auðvitað að börnin næðu 

góðum einkunnum. En það bara gekk ekki.  

 

Tryggvi aftur á móti beitti ofbeldi í sínum skóla en það var í raun afleiðing eineltis sem 

hann varð fyrir alla sína skólagöngu og gjarnan var hann gerður ábyrgur án þess að eiga 

sök. Þrátt fyrir það að beita ekki ofbeldi átti Guðlaugur erfitt með að skilja þau 

hegðunarviðmið sem viðgengust og fór þar af leiðandi ekki eftir þeim nema að 

takmörkuðu leyti. Honum fannst til að mynda sjálfsagt að ganga út úr kennslustund án 

þess að biðja um leyfi eða sækja sér drykk sem leiddi til þess að kennarinn brást mjög hart 

við: 

... alltaf að öskra á mann og svona.Maður mátti ekki einu sinni 

standa upp án þess að biðja um leyfi.  

 

Nemendum sem vikið er úr almennum skóla og sendir í sérskóla eru að mati sérfræðinga 

ráðuneytisins einn þyngsti hópur skólakerfisins og sá hópur sem mætir mestri andstöðu 

hjá fulltrúum kerfisins sé litið til hugmyndafræði „skóla án aðgreiningar“. Truflandi 
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hegðun nemenda verður þá til þess að einstaka kennarar telja að þessi hópur eigi ekki 

heima í almenna skólakerfinu, eins og sérfræðingurinn segir: 

 

Finnst ekkert að það eigi allir nemendur að vera í almennum 

skóla, af því að þeir séu bara óalandi og óferjandi, svo óþekkir og 

óviðráðanlegir og setji þar með bara skólahald í uppnám með 

því að smita út frá sér. 

 

Sérfræðingur ráðuneytisins bendir einnig á að slík staða geti komið upp að ástand innan 

almenna skólans sé það alvarlegt að stundum þurfi að færa nemendur úr umhverfi sínu og 

í annað til að vinna með mál nemandans en að mati ráðuneytisins er ekki hægt að beita 

sértækum skólareglum í því samhengi þar sem að sumir nemendur hafi einfaldlega ekki 

þroska eða skilning til að meta þau viðurlög sem beitt er.  

 Undir þetta sjónarmið tekur skólastjóri sérskólans sem bendir á að flestir 

nemendur sem þangað koma hafa beitt ofbeldi innan almenna skólans sem veldur því að 

þau eru rekin úr skóla og vísað í sérskóla. Hlutverk sérskólans er þá meðal annars að 

kenna þeim rétta hegðun og rétta framkomu með því að beina reiðinni í jákvæðan og 

uppbyggilegan farveg. Að mati kennara skólans getur heimaskólinn oft og tíðum ekki 

tæklað þau vandamál sem koma upp og með tímanum fer nemandinn að beita ofbeldi. 

Rétt er að ítreka að aðeins Tryggvi átti sögu um ofbeldi í sínum skóla.  

Viðhorf fagfólks og skólaumhverfis 

Viðhorf skólamanna og skólagerð skipta miklu máli þegar litið er til hindrana og stuðnings 

í skólakerfinu fyrir nemendur með ADHD. Skólastarf sem byggir á miklum sveigjanleika og 

jákvæðum viðhorfum sem byggja á styrkleika hvers og eins eru að mati sérfræðinga 

ráðuneytis til bóta fyrir þennan hóp nemenda. Líkt og annar þeirra benti á felst vandinn 

og að sama skapi lausnin í samspili umhverfis og einstaklings:  

 

Ég held það sé alveg klárt, bæði með þennan hóp og bara alla 

sem skera sig úr einhvern veginn, hvort sem þeir eru skilgreindir 

fatlaðir eða ekki, þá er fötlunin, eða einkennin, þau eru ekki 
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bara hjá einstaklingnum. Þau liggja ekkert síður í samspilinu við 

umhverfið og hvernig aðstæður eru í umhverfinu.  

 

Að mati sérfræðinganna er skólakerfið í heild sinni mun jákvæðara í afstöðu sinni til 

fatlaðra nemenda með líkamlegar skerðingar eða þroskaskerðingar en til þeirra sem 

teljast með skerðingar á borð við ADHD þar sem þær skapi óöryggi og séu að einhverju 

leyti ófyrirsjáanlegri en aðrar.  

Neikvæðni einkennir umræðu sumra grunnskóla í garð þessa hóps að mati 

sérfræðinga menntamálaráðuneytisins og þá sér í lagi kennara sem veldur því að 

nemandinn smám saman brotnar niður og sjálfsmynd hans bíður hnekki:  

 

Þeim finnst hann ekki eiga heima inni í almenna skólanum og 

vilja þess vegna ekki kannski gera nægilega mikið fyrir hann. 

Nemandinn brotnar smám saman niður. Alltaf er verið að 

skamma hann, alltaf verið að refsa honum, alltaf verið að segja 

honum hvað hann geti ekki gert. 

 

Jafnframt telja sérfræðingar ráðuneytisins að það sé ávallt ákveðin hætta á því innan 

kerfins að sérskólar skapi úrræðaleysi innan almenna kerfisins:  

 

Ef þú veist af einhverju sérúrræði, þá hlýtur alltaf að vera hætta 

á því að hinn almenni kennari sem er með stóran nemendahóp 

og mikla erfiðleika, vilji gjarnan losna við erfiðustu tilvikin yfir í 

sérúrræði. Ég held að það gefi augaleið. 

 

Að þeirra mati snúast málin stundum um að halda vinnufrið í skólanum eða umturna 

skólamenningunni til að veita fáum nemendum þá þjónustu sem þeir eiga rétt á. Þannig 

geti oft verið farsælla fyrir nemandann að stunda nám við sérskólann um tíma.  

 Eitt af stóru vandamálunum að mati skólastjóra sérskólans snúast um það að í 

einhverjum tilfellum vilja skólar ekki taka við nemendum aftur á meðan að aðrir skólar 
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vinna mjög vel með sínum nemendum, hvað skýrir þennan mun er ekki ljóst að hennar 

mati en eins og hún segir:  

 

Það eru sumir skólar sem að vinna roslega vel með sína 

nemendur og eru bara að vinna með þá út frá þeirra þörfum, 

þeirra stöðu, sem er bara frábært. Þannig að skólarnir geta 

þetta, þetta er alveg hægt. Ég er alveg sannfærð um það af því 

að ég hef séð það. En það gera það ekki allir. Af hverju þeir gera 

það ekki, veit ég ekki.  

 

Guðlaugur upplifði sig sem annars flokks í sínum skóla og truflandi fyrir aðra nemendur. Á 

sama tíma og halla fór undan fæti í skólagöngu hans var hann settur í sérúrræði innan 

almenna skólans.  

 

Í 8. bekk þá var ég í svona bekk sem var svona sér. Svona 

sérkennslubekk, svona hægferð eða þannig og ég gat ekkert 

verið í því, það voru samt fáir og svona. Þrír bekkir, 8. , 9. og 10. 

bekkur, svona krakkar sem geta ekki lært og ég truflaði það svo 

mikið að ég var settur í svona námsver og þá varð ég bara 100 

sinnum verri. Þau nenntu bara ekkert að hafa mig þarna.  

 

Orð Guðlaugs sýna hversu mikil áhrif neikvæð viðhorf hafa á viðkomandi einstakling, hann 

skýrir sjálfur slæma hegðun sína innan skólans út frá því að hann var aðgreindur frá 

bekkjarfélögum sínum og upplifði það að vera annars flokks.  

Faglegur undirbúningur fagfólks 

Til að skólaganga þessa hóps geti verið með eðlilegum hætti er nauðsynlegt að breyta 

viðhorfum kerfisins. Viðhorfabreytingin þarf að vera í þá átt að skólinn á að aðlaga sig að 

ólíkum nemendahópum eftir öllum mætti. Með markvissri menntun fagfólks er það hægt 

að mati sérfræðings borgarinnar. Skólastjóri sérskólans telur að rétt viðbrögð við erfiðri 

hegðun eða ofbeldi sé erfitt að læra í bók og kennarar séu sjaldnast undirbúnir til að 

takast á við slíkt:  
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Hún er náttúrulega rosalega flókin og það er voða erfitt að læra 

hana í einhverri bók. Þú í rauninni lærir bara að höndla hana. 

 

Hinn almenni kennari þarf að mati skólastjóra sérskólans mikinn styrk og stuðning til að 

geta unnið með allt að 30 nemendur og jafnvel fimmtung þeirra með greiningar sem kalla 

á aðra nálgun í kennarastarfinu. Skólastjórinn taldi núverandi aðstöðu kennara ekki vera 

„vinnandi vegur“, því til stuðnings bentu foreldrar Guðlaugs á að þrátt fyrir að margir 

kennarar hafi stuðningsaðila inni í bekk þá skorti oft á því að fá menntað fólk til starfa.  

Almenn menntun grunnskólakennara sem miðast við þrjú ár á háskólastigi er að 

einhverju leyti þeim vanköntum búin að ekki er fært að undirbúa almennan kennara undir 

það starf sem í raun og veru á að fara fram í hverjum grunnskóla. Sérfræðingur 

Reykjavíkurborgar ásamt sérfræðingum ráðuneytisins binda vonir við að breytt skipan í 

menntun kennara bæti þjálfun og þekkingu á málefnum nemenda með sérþarfir en fyrir 

liggur að grunnskólakennaranám er nú 5 ár. Síðustu grunnskólakennararnir með 3ja ára 

nám til kennsluréttinda brautskrást í júní 2011.  

Stuðningur við hefðbunda skólagöngu 

Mikil reynsla liggur að baki íslensku skólakerfi og þar hefur margt gott starf verið unnið í 

gegnum tíðina. Með það að leiðarljósi og reynslu drengjanna verður nú fjallað um það 

sem styður við hefðbundna skólagöngu.  

Foreldrasamvinna 

Samstarf heimilis og skóla er margrætt fyrirbæri. Salamanca – yfirlýsingin ítrekar 

mikilvægi samstarfs til að unnt sé að hafa skólakerfi án aðgreiningar. 

 

Menntun barna með sérþarfir á sviði menntunar er sameiginlegt 

viðfangsefni foreldra og fagstétta. Jákvæð afstaða foreldra 

stuðlar að virkri blöndun í skóla og samfélagi. Foreldar þurfa 

stuðning til að ganga inn í hlutverk sitt sem foreldrar barns með 

sérþarfir. ... Bæði foreldrar og kennarar þurfa stuðning til að 

þeim lærist að vinna saman á jafnréttisgrundvelli.  
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Samstarf heimils og skóla er mikilvægur þáttur skólastarfsins að mati skólastjóra 

sérskólans en jafnframt einn sá erfiðasti.  

 

Þar sem er góð samvinna, þá gengur alltaf best. Þar gengur 

okkur best að leiða krakkann til baka, þá farnast barninu best. 

Það er bara alveg staðreynd. Það helst alveg í hendur. 

Kennurum hérna veitist langerfiðast að tala við foreldrar, þeim 

finnst foreldrasamstarfið erfiðasti hluti starfsins. Ekki vinnan 

með nemendum. 

 

Markmið góðs foreldrasamstarfs er að vinna með foreldrum og hafa þá upplýsta um stöðu 

mála á hverjum tíma. Að mati skólastjórans hafa flestir foreldrar neikvæða sögu um 

foreldrasamstarf úr almennum skóla enda fer oft lítið fyrir eiginlegu samstarfi. Mun 

algengara er að samskipti foreldra við almenna skólann felist fyrst og fremst í neikvæðum 

athugasemdum hvað varðar barnið og hegðun þess í skólanum.  

 

Yfirleitt hefur samstarfið verið þannig að það er alltaf verið að 

hringja í þau, eins og þau segja, hringja í þau og láta sækja. Af 

því krakkarnir eru að springa. Þannig að ég held að það sé svona 

„aðal samstarfið“. 

 

Foreldrar Guðlaugs taka undir þetta sjónarmið sem þau segja að hafi byggt á mikilli 

neikvæðni. Þegar Guðlaugi var vísað úr skóla hafði mikið verið kvartað undan honum og 

hans hegðun sem síðar leiddi til brottrekstursins. Í sérskólanum breyttust samskipti skóla 

og heimilis til muna, ásamt því að líðan Guðlaugs varð önnur. Um samskiptin segir 

mamma hans: 

 

Hún talaði við okkur og það var allt á jákvæðum nótum. Þótt það 

væru vandamál, þá var ekkert verið að breyta þeim í veruleg 

vandamál. Og svo bara, þú veist að við sem höfum aldrei 
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nokkurn tímann heyrt, alla skólagönguna, þá var verið að hrósa. 

Honum hafði aldrei verið hrósað, aldrei í okkar eyru, aldrei. 

Hrósað hvað hann væri góður og myndarlegur. Ég fékk bara 

alveg stjörnur í augun.  

 

Þau vilja þó að skólinn viðurkenni ábyrgð sína á þann hátt að barnið sé á þeirra ábyrgð á 

skólatíma og telja óraunhæft að ætla að draga foreldra til ábyrgðar vegna allra mála.  

Námsumhverfi byggt á styrkleikum 

Annar sérfræðinga menntamálaráðuneytisins benti á að ein af tilhneigingum kerfisins er 

að vinna út frá veikleikum nemenda en ekki byggja á styrkleikum þeirra. Nemandi sem er 

slakur í stærðfræði fær til að mynda aukaverkefni til að leysa í stað þess að fá 

aukaverkefni í því sem hann er sterkur í námslega séð. Að sama skapi bendir hann á að 

ákveðin tilhneiging sé í þá átt að gera nemendur undanþegna því að læra dönsku ef um 

einhverja skerðingu eða fötlun er að ræða. Að taka ákveðna námsgrein út sem er hluti af 

skyldunámi hefur án efa áhrif á hefðbundna skólagöngu þessa hóps og er í ósamræmi við 

Salamanca-yfirlýsinguna  þar sem „skóli án aðgreiningar“ byggir á þeirri hugmynd að allir 

hljóti sömu menntun, en með ólíkum leiðum. Enginn drengjanna þriggja hafði lært dönsku 

í grunnskóla.  

Þeir skólastjórar sem eru sterkir á sínu sviði og beita sér í því að koma til móts við 

alla nemendur vinna betra starf með ólíka nemendahópa að mati sérfræðings 

Reykjavíkurborgar. Grundvallaratriði er að sveigjanleiki sé í námsumhverfinu sem 

grunnforsenda „skóla án aðgreiningar“. Sérfræðingar Sambands íslenskra sveitarfélaga 

taka að einhverju leyti undir orð sérfræðings borgarinnar en þeir telja að það þurfi meiri 

fjölbreytileika í skólakerfið og meiri sveigjanleika í lausnum.  

 Til að tryggja eins hefðbundna skólagöngu og hægt er telur skólastjóri sérskólans 

nauðsynlegt að sérúrræði séu ávallt tímabundin til að koma í veg fyrir að neikvæð viðhorf 

innan ákveðinna skóla geri það að verkum að nemandi sé í sérúrræði alla sína skólagöngu. 

Jafnframt bendir hann á að það sé mjög flókið í framkvæmd að tryggja viðunandi þjónustu 

í bekk með einum kennara. Þannig komi minni einingar og minni bekkir til móts við þarfir 

nemenda og bæti vinnuaðstöðu kennara. Kennarar sérskólans tóku í sama streng og 

bentu á að ef ætti að vinna með hvern einstakling á hans eigin grundvelli væri það 
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óvinnandi vegur að ætlast til þess að kenna það námsefni sem á að kenna aðeins með 

einum kennara í stórum nemendahópi.  

 Kennarar sérskólans telja að einstaklingsmiðað nám í almennum skólum sé yfirleitt 

fjarri markmiðum þess, vinnuaðferðir „dulbúins einstaklingsmiðaðs náms“ séu eingöngu 

til þess fallnar að auka á vanlíðan nemenda þegar „einstaklingsvinnan“ miðar aðeins að 

því að fara yfir námsefni á mismunandi hraða en ekki námsefni við hæfi hvers og eins. Að 

þeirra mati hefur skólinn ekki tekið þeim samfélagslegu breytingum sem nauðsynlegt er 

að ná fram með stefnunni „skóli án aðgreiningar“ sem á að vera fyrir alla.  

Stuðningur við fagfólk og ráðgjöf til skóla 

Þau stuðningskerfi sem eiga að styðja við nemendur og fjölskyldur þeirra virka einnig oft 

hægt og illa að mati sérfræðings borgarinnar þegar kemur að erfiðum málum. Það veldur 

því að stundum reynist nauðsynlegt að vísa nemanda úr skóla áður en barnaverndarkerfið 

hefur getað tekið á málunum.  Þar sem slíkt athæfi skapar mikla hættu fyrir aðra 

nemendur grunnskólanna.  

 Jafnframt bendir hann á að ef grunur vaknar um að nemandi sé með ADHD taki 

langan tíma að fá greiningu og viðhlítandi ráðgjöf. Greining og ráðgjöf helst ekki í hendur 

og oft og tíðum er djúp gjá á milli ráðgjafar og framkvæmdar í bekk. Þessu tengdu bendir 

skólastjóri sérskólans á að vandamál nemandans eru sjaldnast aðeins bundin við 

skólagöngu viðkomandi og stundum er um að ræða vanda sem aðeins er unnt að taka á 

inn á heimilum barna.  

 

Það er ekki nóg að senda Nonna fyrst í þennan skóla og svo 

þennan og svo þennan og allir skólanir í hverfinu búnir. Ok, þá 

fer hann í sérskóla. Það er ekki alltaf nóg. Það er mein annars 

staðar líka, ef maður hugsar það út frá börnunum, þá þyrfti 

maður að fara miklu meira inn á heimilin. Vinna miklu meira inn 

á heimilunum. Sumir foreldrar þurfa leiðsögn hvernig þeir eiga 

að ala upp barnið sitt.  

 

Sérfræðingar ráðuneytisins telja mikilvægt í þessu sambandi að efla ráðgjöf og þjónustu til 

skóla. Þeir telja að það væri mikil óráðsía fólgin í því að afnema sérskóla í þeim eina 
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tilgangi að „þvinga“ alla skóla til að finna leiðir til að koma til móts við alla nemandahópa 

en til að slíkt sé mögulegt er að þeirra mati nauðsynlegt að stórefla kennsluráðgjöf. Annað 

væri í raun bara uppgjöf fyrir vandanum. Heildarhagsmunir barns verða að vera í fyrirrúmi 

og það á ekki að vefjast fyrir almenna skólanum hvort hann eigi að taka á vandanum 

heldur hvernig hann geti orðið sér úti um bjargir til þess.  

Eftirlit og aðhald 

Minna áreiti og meira eftirlit virðist skipta miklu máli hvað varðar skólagöngu þessa hóps. 

Skólastjóri sérskólans benti á að þegar nóg væri af fullorðnu fólki til eftirlits og frjáls tími 

takmarkaður líði þessum hópi gjarnan betur innan skólans, en slíkt er fyrirkomulag 

sérskólans. Hann tekur dæmi af nemanda með ADHD í almennum skóla:  

 

Það gengur mjög vel inni í stofunni hjá honum, hann er að vísu 

með stuðning, og hann er inn í tuttugu og eitthvað manna bekk 

en svo fer hann út í frímínútur, þá er bara voðinn vís. Bara 

höndlar það ekki, þá fer maður að ræða sko, ef krakkanum 

semur ekki, hefur hann þá ekki bara kost á að gera eitthvað 

annað í frímínútunum, vera einhvers staðar annars staðar, gera 

eitthvað annað? 

 

Tryggvi telur að stundum þegar aðstæður skóla bjóða upp á ofbeldi eða stríðni sé rétt að 

takmarka aðgang nemenda að þeim, eins og með því að banna frímínútur í snjó til að 

draga úr snjókasti. 

Foreldrar Guðlaugs telja að stærð skólans sem Guðlaugur sótti hafi átt einhvern 

þátt í því hvernig fór sem fór þar sem hann aðlagaðist illa félagahópnum og á unglingastigi 

fjölgaði mikið í nemendahópnum. Sömu sögu er að segja um Bjarka en hann þoldi illa 

breytingarnar og það aukna áreiti sem fólst í því að fara á unglingastig skólans. Minni 

aðstoð var í boði í almenna skólanum og hóparnir stærri, hann sagði um námið:  

 

Bekkurinn var bara 11 krakkar. Þú veist bara svona fá í tíma og 

kennarinn gat sinnt manni meira en þú veist eins og í hinum 
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skólanum, þar voru kannski 20-30 í bekk og þá fékk maður aldrei 

aðstoð og þá var þetta allt mikið erfiðara.  

 

Í skóla Guðlaugs voru engar skólastofur heldur salir og stórir hópar með 2 til 3 árgöngum 

saman en foreldrar hans telja að í tilfelli Guðlaugs hefði skipt máli að hafa raunverulega 

skólastofu sem unnt væri að loka á eftir sér, til að búa til einhvers konar ramma.  

Móðir Tryggva tók í sama streng og sagði að stærð skóla og mikið áreiti hafi haft 

talsverð áhrif á það hvernig skólaganga hans hafi verið þar sem hann átt í erfiðleikum með 

svo stórt skólasamfélag. Foreldrar hans veltu því fyrir sér að koma honum í fóstur á 

landsbyggðinni þar sem möguleiki væri á minni skóla en í sérskólanum gekk honum vel í 

litlum 3-4 manna hópum. Tryggvi varð fyrir miklu ofbeldi í skólanum og hann sagði það 

aukast eftir því sem skólinn og hóparnir stækkuðu, hann sá ákveðið skjól í fyrirkomulagi 

sérskólans þar sem fullorðinn aðili var ávallt til taks.  

Samantekt 

Hér á undan hef ég fjallað um hvað það er sem hindrar eða stuðlar að hefðbundinni 

skólagöngu með sögu drengjanna þriggja að leiðarljósi. Sé litið til Salamanca – 

yfirlýsingarinnar endurspegla allir þessir þættir þær hindrarnir sem talið var að skólar 

stæðu frammi fyrir árið 1994. Staðan hefur því lítið breyst.  

Nú verður umræðunni vikið að framtíðarmöguleikum drengjanna sjálfra, foreldra 

þeirra og fulltrúa kerfisins.  
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6. Framtíðarmöguleikar 

Við fæðingu barns gera flestir foreldrar sér jafnan miklar væntingar til framtíðar þess, 

stöðu á vinnumarkaði og skólagöngu. Hvert og eitt barn hér á landi á lögbundinn rétt til 

menntunar en framtíðarmöguleikar er ólíkir eftir því við hvern er rætt. Talsverð gerjun 

hefur átt sér stað í framhaldskólamálum þessa hóps en hér á eftir verður rætt um 

framtíðarmöguleika drengjanna þriggja að loknum grunnskóla. Fjallað verður um misvægi 

á milli tækifæra annars vegar og möguleika hins vegar ásamt því að fjalla um réttindi og 

skyldur nemenda sem ekki ná tilsettum árangri í grunnskóla til að stunda nám í 

framhaldsskóla samkvæmt nýjum framhaldsskólalögum nr. 92/2008.  

Að loknum grunnskóla 

Þrátt fyrir að hugmyndafræði um „skóla án aðgreiningar“ taki til grunnmenntunar á 

grunnskólastigi leggur Salamanca - yfirlýsinginfram skýrar væntingar og viðmið um 

undirbúning allra nemenda undir lífið. Í  yfirlýsingunni segir: 

 

Ungmennum með sérþarfir á sviði menntunar ber að hjálpa til 

að færa sig greiðlega frá skóla til atvinnulífs fullorðinna. ...Þegar 

nemendur með sérþarfir á sviði menntunar eru komnir á síðustu 

skólaár skyldunáms þurfa viðfangsefni þeirra að fela í sér 

sérstakan undirbúning undir það sem við tekur. Styðja ber 

nemendur til áframhaldandi náms ef nokkur tök eru á og til 

starfsþjálfunar sem býr þá undir að standa á eigin fótum og 

leggja sitt af mörkum til samfélagsins þegar skólagöngu lýkur. 

Starfsráðgjafar, vinnumiðlanir, verkalýðsfélög, sveitarfélög og 

allar stofnanir sem málið varðar, þurfa að koma með virkum 

hætti að þessum undirbúningi.  
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Yfirlýsingin er afdrátttarlaus og afstaða hins opinbera til framhaldskólanáms einnig, styðja 

skal nemendur til mennta og starfs að loknum grunnskóla. Í frumvarpi til laga um 

framhaldsskóla er réttilega bent á að: 

 

Framhaldsskólanám er sá lokaundirbúningur sem menntakerfið 

býður mörgum áður en þeir hefja atvinnuþátttöku. Það styður 

við og gefur tækifæri til frekari menntunar fyrir marga sem hafa 

verið á vinnumarkaði til lengri eða skemmri tíma og 

framhaldsskólanám er undirbúningur og í mörgum tilvikum 

forsenda frekara náms. Samtímis er lögð áhersla á samfélagslegt 

hlutverk framhaldsskóla og rétt og skyldur þeirra einstaklinga 

sem skólum er ætlað að þjóna. 

 

Samfélagslegt hlutverk framhaldsskólanna er víðtækt, sem og grunnskólanna. 

Framhaldsskólar endurspegla þau tækifæri sem samfélagið hefur upp á að bjóða sé litið til 

náms og starfs. Möguleikar til framhaldsnáms að loknum grunnskóla eru þó misjafnir sem 

endurspeglast í væntingum nemendanna sjálfra, viðbrögðum hins opinbera og þeim 

undirbúningi sem nemendur hafa úr grunnskóla.  

Guðlaugur var sá eini af viðmælendum rannsóknarinnar sem hafði fengið það 

staðfest að hans möguleikar til framhaldsnáms væru ekki þeir sömu og annarra nemenda í 

sömu stöðu. Hann lauk skyldunámi í sérskóla áður en lög um fræðsluskyldu til 18 ára 

aldurs tóku gildi. Á þeim tíma sem Guðlaugur lauk skyldunámi voru haldin samræmd próf 

á vormisseri 10. bekkjar sem ákváðu örlög þeirra sem þau tóku. Hann náði ekki 

lágmarksárangri í þeim prófum en sótti samt sem áður um framhaldsskóla sumarið sem 

hann varð 16 ára. Guðlaugur sóttist eftir námi á almennri braut í stórum framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu með það sem framtíðarmarkmið að læra iðn. 

Skólinn neitaði Guðlaugi um inngöngu og þegar leitað var eftir inngöngu í aðra 

skóla var sömu sögu að segja. Guðlaugur uppfyllti ekki kröfur skólanna um innritun og því 

var umsókn hans um skólavist hafnað í öllum þeim skólum sem hann sótti um. Á miðju 

sumri hins vegar fékk hann símtal þar sem honum var boðin skólavist í framhaldsskóla á 

landsbyggðinni. Guðlaugur afþakkaði tilboðið en foreldrar hans töldu að hann hafi ekki 
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haft þroska til að takast á við framhaldsskólanám úti á landi á þeim tíma. Foreldrar hans 

aftur á móti telja að hann hafi fulla burði til að sækja sér nám í framhaldsskóla þegar hann 

eldist enda sé hann mjög klár og eigi auðvelt með að læra. Það að Guðlaugur sæki um 

nám sýnir að hann hefur fullan hug á því að mennta sig frekar.  

Hér skortir á að skólakerfið taki á málefnum Guðlaugs á heildstæðan hátt en hann 

á sögu um mikla félagslega erfiðleika og setur allt sitt traust á foreldra sína. Móðir hans 

finnur til eigin ábyrgðar þegar hún lítur til baka og segir:  

 

...sjálfsagt höfum við ekki lagt nógu hart að því að koma honum í 

skóla.  

 

Á sama tíma efast hún réttilega um lögmæti þess að allir framhaldsskólar sem til greina 

komu á höfuðborgarsvæðinu neituðu Guðlaugi um skólavist.  

 Vonleysi einkennir Guðlaug og hans framtíðarplön sem má rekja til þess að enginn 

framhaldsskóli á höfuðborgarsvæðinu vildi taka við honum og honum hefur gengið illa að 

fá vinnu við hæfi. Um framtíðina segir Guðlaugur: 

 

Ég er náttúrulega ekki að gera neitt, ekki með vinnu eða neitt og 

það er erfitt að sjá mann fyrir sér einhvers staðar þegar það er 

þannig. 

 

Guðlaugur sjálfur telur að skólavistin í sérskólanum hafi aukið möguleika hans til náms í 

framtíðinni en áður en hann fór í sérskólann hafði hann lítið stundað nám í grunnskóla frá 

því í 1. bekk. Faðir Guðlaugs telur aftur á móti að það hafi engu breytt fyrir Guðlaug að 

vera í sérskóla því námsefnið og yfirferðin hafi ekki verið við hæfi unglinga:  

 

Ég fór nú og fylgdist með þessari kennslu þarna hjá honum, hvað 

þau voru að gera. Manni fannst jafnvel stundum að þetta væru 

eins og krakkar sem væru í 1. bekk.  
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Sé litið til Salamanca-yfirlýsingarinnar er ljóst að brotalöm er í skólakerfinu þar sem 

námsleg staða nemenda í sporum Guðlaugs bíður ekki upp nám í samræmi við 

framtíðarmarkmið Salamanca-yfirlýsingarinnar. Móðir Guðlaugs telur að sérskólinn hafi 

haft jákvæð áhrif á hann og hans sýn á skóla. Sjálfstraust hans hafi aukist á því ári sem 

hann var í sérskólanum þrátt fyrir að þar hafi verið lítil formleg kennsla. 

 Staða Guðlaugs er eilítið betri en Tryggva. Móðir hans hefur barist með honum í 

gegnum skólakerfið alla hans skólagöngu, fjölskyldan hefur flutt mjög mikið og Tryggvi 

hefur skipt oft um skóla. Móðir hans telur að hann hafi aldrei náð fótfestu félagslega þrátt 

fyrir að hafa verið í sérskóla um tveggja ára skeið. 

Saga Tryggva er átakanleg, sama hvort litið er til félagslegra samskipta, líðan hans 

eða námsgetu. Námslegri getu hans hrakaði stöðugt eftir því sem leið á skólagönguna og 

móðir hans á erfitt með að sjá að hann eigi sér einhverja framtíð, með trega segir hún: 

 

Veistu, ég get ekki svarað þessu. 

 

Framtíðarsýn hennar skýrist af þeim átökum sem Tryggvi hefur átt í allt sitt líf, þrátt fyrir 

fögur fyrirheit hins opinbera stuðning og tækifæri til handa öllum. Móðir Tryggva hefur 

gefið þann möguleika upp á bátinn að hann muni sækja sér frekari menntun. Hún hefur 

meiri áhyggjur af því hvernig hún eigi að forða honum frá áhættuhegðun því hann sýni 

þess merki í daglegu lífi þar sem vanlíðan hans er mikil. Sjálfur er Tryggvi aftur á móti ekki 

eins svartsýnn, hann hafði ekki áhuga á því að fara í framhaldsskóla en taldi sig hafa 

forsendur til þess. Reynsla hans af skólakerfinu er mjög neikvæð og væntingar hans til 

áframhaldandi náms í samræmi við það. 

Viðhorf Bjarka til framhaldsnáms eru önnur heldur en Guðlaugs og Tryggva enda 

er reynsla Bjarka af skólakerfinu ólíkt þeirra. Bjarki átti samfellda og nokkuð jákvæða 

skólagöngu fram á unglingastig grunnskóla. Bjarki hóf nám á almennri braut í 

framhaldsskóla en þó ekki í þeim skóla sem hann vildi fyrst og fremst fara í. Hann vildi 

fylgja meginþorra nemenda í sínu hverfi en virðist þó ekki hafa haft mikla möguleika á því 

að velja sér skóla. Þegar hann er spurður út í skólavalið segir hann: 

 

Bara af því ég komst ekki inn í neinn annan. 
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Þó svo að hann hafi fengið inngöngu í framhaldsskóla er val hans aftur á móti bundið og 

möguleikar ekki margir miðað við frásögn hans.  

Skertir möguleikar en mörg tækifæri 

Flestir sem hefja nám á fyrsta ári í grunnskóla hafa einhverjar væntingar. Væntingar þeirra 

endurspeglast í þeim ramma og þeim loforðum sem samfélagið setur. Hlutverk grunn- og 

framhaldsskóla endurspegla þetta því bæði skólastig eiga samkvæmt núgildandi lögum að 

stuðla: 

 

Að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við 

hæfi. 

 

Lögð er áhersla á að ákveðin grunnmenntun eigi sér stað innan grunnskólanna og er 

framhaldsskólum ætlað að bæta færni nemenda með framtíðarmöguleika að leiðarljósi og 

í samræmi við Salamanca-yfirlýsinguna . Í lögum um framhaldsskóla segir:  

 

Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og 

frekara nám. Þeir skulu leitast við að efla færni nemenda í 

íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, efla siðferðisvitund, 

ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburð-

arlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnu-

brögðum, jafnrétti og gagnrýnni hugsun, kenna þeim að njóta 

menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar. 

 

Hér er skýrt kveðið á um að það sé framhaldsskólans að undirbúa nemendur sína enn 

frekar undir nám og starf.  

Það var á valdi skólastjóra að ákveða hver þótti hæfur til brautskráningar úr 

grunnskóla á þeim tíma sem Guðlaugur, Tryggvi og Bjarki sóttu skyldunám. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla eru tilgreind nokkur viðmið um útskrift nemanda úr grunnskóla áður en 10 ára 

skyldunámi er lokið. Viðmiðin sem um ræðir eru: 
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Nemandinn hefur fengið skólamat í öllum skyldunámsgreinum 

og námsþáttum grunnskóla með fullnægjandi árangri. 

Nemandi hafi náð ágætisárangri í íslensku, stærðfræði og ensku. 

Nemandi hafi stundað nám í grunnskóla samviskusamlega. 

Nemandi sé félagslega vel þroskaður. 

Nemandi búi yfir samskipta- og félagsfærni. 

Nemandi geti sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum í námi og sýnt 

ábyrgð á eigin námi og metnað. 

Nemandi hafi fengið fullnægjandi náms- og starfsráðgjöf. 

Umsjónarkennari og sérfræðiþjónusta telji útskrift ráðlega.  

 

Hér er um að ræða yfirgripsmikið svið sem grunnskólanum er ætlað að uppfylla áður en 

nemendur geta brautskrást þaðan. Ljóst er að enginn drengjanna þriggja uppfyllir þessi 

skilyrði til hins ítrasta.  

Mikilvægi framhaldsmenntunar fyrir þennan nemendahóp er ótvírætt en 

umsjónarkennarar í sérskóla á unglingastigi töldu að mjög fáir nemendur sérskólans fari í 

framhaldsskóla. Sérskólanum sé ókleift að vinna upp það námstap sem nemandinn hefur 

orðið fyrir á skólagöngu sinni. Um forsendur þeirra til að stunda nám í framhaldsskóla 

sögðu kennararnir: 

 

Þau fara ekkert í framhaldsskóla. Mjög fá gera það. Þau hafa engar 

forsendur til þess, þau þyrftu að minnsta kosti eitt ár í viðbót. Þau valda 

ekki einu sinni fornáminu í framhaldsskóla. 

 

Hér vísar annar umsjónarkennarinn í lagaheimild sem var í eldri lögum um grunnskóla en 

var felld úr gildi með lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Þá var heimild til handa 

skólastjóra að fresta útskrift úr grunnskóla um eitt ár ef hann teldi það nauðsynlegt. 
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Skólastjóri sérskólans telur möguleika hópsins vera marga en samt sem áður hafi fáir 

viðurkennda stöðu í samfélaginu. 

 

Þau í rauninni hafa alla möguleika ef þau vilja. En þessir krakkar eru 

komnir langt í svona mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun og það 

reynir náttúrulega á þau að standa sig. Þau reyna yfirleitt að fara í vinnu. 

Þau eru ekki mörg sem tolla í vinnu og það eru ekki margir sem hafa 

farið í nám sem hafa útskrifast frá okkur. Það eru held ég tveir sem eru í 

fullri vinnu. Af þeim hópi sem er útskrifaður héðan.  

 

Sérfræðingur Reykjavíkurborgar taldi málið að einhverju leyti snúast um fjármagn og 

pólitík. Hann var sammála því að möguleikar þessa hóps væru að einhverju leyti skertir 

hvað varðar framhaldsnám en sagði að á meðan framhaldsskólar séu í umsjá ríkisins muni 

svo vera áfram. 

 

Menn óttast að ef þeir fara að taka að sér ábyrgð á einhverjum hluta 

framhaldsskólanámsins  eins og fornámi séu menn að veikja samnings-

stöðu sína gagnvart ríkinu komi til yfirfærslu framhaldsskóla til 

sveitarfélaga. 

 

Sjónarmiði sérfræðingsins til stuðnings er eitt af meginstefnumálum Skólamálastefnu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga að undirbúa yfirfærslu frá framhaldsskólum til 

sveitarfélaga. Aftur á móti bendir Salamanca – yfirlýsingin á að þau ríki sem skuldbundu 

sig til að starfa eftir henni hafi jafnframt skuldbundið sig til að láta nægjanlegt fjármagn 

renna til menntunar nemenda með sérþarfir.  

Þversagna gætir að einhverju leyti í orðum sérfræðinga ráðuneytisins en þeir telja 

að skertar námskröfur í sérskólum takmarki að einhverju leyti val nemenda á 

framhaldsskólum en telja samt sem áður að allir sem óski fái inni í framhaldsskóla.  

 

Svo það sé á hreinu þá takmarkar það ekki að hafa verið í sérskóla 

möguleika þeirra á að komast inn í framhaldsskóla, því allir eiga rétt á 
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því árið sem þeir útskrifast úr grunnskóla, að ljúka grunnskóla. En það 

takmarkar valmöguleika þeirra, á hvaða brautir þeir geta farið.  

 

Hins vegar benda þeir á að þessi nemendahópur sé sérstakt áhyggjuefni innan 

framhaldsskólanna. 

 

Við vitum að þessi hópur hefur átt erfitt uppdráttar í 

framhaldsskólunum. Hrökklast úr námi snemma og það er minna haldið 

utan um þá sem ekki eru í sérdeildum en þeir eru kannski á almennum 

brautum eða í einhvers konar fornámi.  

 

Þessu til viðbótar benda sérfræðingarnir á að það hafi komið fyrir að nemanda hafi ekki 

verið útveguð framhaldsskólavist: 

 

Nemenda af Reykjavíkursvæðinu í þessum hópi var boðið að fara í skóla 

út á landi. Það var það eina sem var í boði. Það er samt  undantekningin 

en þetta er til. Það er algengt að framhaldsskólar velji inn og það er eitt 

af því sem verið að er að reyna að breyta og gera framhaldsskólann fyrir 

alla. Það er að segja að allir framhaldsskólar geti tekið á móti öllu til að 

byrja með. En það hefur bara ekki gengið upp.  

 

Sérfræðingarnir binda miklar vonir við að ný lög um framhaldsskóla komi betur til móts 

við þarfir þessa hóps og veiti þeim ákveðið skjól. Þeir telja jafnframt að með þeim hafi 

framhaldsstigið verið opnað að einhverju leyti með því að bjóða upp á fræðsluskyldu til 18 

ára aldurs og jafnvel þá minnkað brottfall. Á þeim tíma sem þetta er skrifað er einnig í 

gangi sérstakt átak í menntun 18-25 ára og lögð er áhersla á að allir innritist í 

framhaldsskóla sem óski eftir því.  

Réttur (og skylda) til áframhaldandi náms 

Skólasaga Tryggva, Bjarka og Guðlaugs er ekki einsdæmi hér á landi en sambærileg 

reynsla hefur vakið hið opinbera til sérstakrar umhugsunar um þennan hóp nemenda. Í 

nýjum lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 kveður við nýjan tón í menntun nemenda 
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með sérþarfir. Samkvæmt þeim er nú við lýði fræðsluskylda. Sérstök áhersla er á að bæta 

stöðu þeirra sem ekki hafa lokið grunnskólaprófi og er miðað: 

 

Að því að bæta rétt nemenda til skólavistar með fræðsluskyldu 

stjórnvalda til 18 ára aldurs. 

 

Þetta útspil íslenskra stjórnvalda er í takt við Salamanca-yfirlýsinguna  þar sem gert er ráð 

fyrir því að framhaldsskólinn undirbúi nemendur enn frekar undir áframhaldandi nám. 

Nám í framhaldsskóla er skilgreint sem nám að loknum grunnskóla sem hægt sé að ljúka 

með ýmsu móti:  

 

Það miðar að lokaprófi, svo sem framhaldsskólaprófi, starfs-

réttindaprófi, stúdentsprófi eða öðum skilgreindum námslokum 

sem geta miðast við tiltekin störf og veitt sérstök réttindi þeim 

tengd. 

 

Fræðsluskyldu stjórnvalda má uppfylla með því að ljúka námi með svokölluðu 

framhaldsskólaprófi sem ekki veitir formleg réttindi heldur staðfestir að viðkomandi 

nemandi hafi lagt stund á nám að loknum grunnskóla. Í lögum um framhaldsskóla segir:  

 

Til að útskrifast með framhaldsskólapróf skal nemandi hafa lagt 

stund á nám sem svarar til 90-120 eininga samkvæmt námskrá 

og námsbrautarlýsingu sem hlotið hefur staðfestingu ráðherra. 

 

Meginmarkmið fræðsluskyldu í formi framhaldsskólaprófs er í anda „skóla án 

aðgreiningar“ og Salamanca-yfirlýsingarinnar en í frumvarpi til laga um framhaldsskóla 

segir markmið þessarar nýju námsleiðar vera að: 

 

Byggja upp skólakerfi sem þjónar þeim breiða hópi sem til þess 

leitar, búa til sveigjanleika svo skólarnir geti mætt þessum hópi, 

efla nám til starfsréttinda, til háskólanáms og gefa nemendum í 
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íslenskum framhaldsskólum færi á að sækja sér áfram gagnlegt 

nám á sínum forsendum og hraða.  

 

Minni áhersla er nú lögð á undirbúning í grunnskóla sé litið til framhaldsskólaprófsins og 

rétt nemenda til inngöngu í framhaldsskóla. Um er að ræða réttarbót fyrir þá nemendur 

sem ekki hafa hlotið fullnægjandi undirstöðumenntun í grunnskóla en hafa náð 16 ára 

aldri. Í lögum um framhaldsskóla segir:  

 

Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda 

undirstöðumenntun eða hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á að 

hefja nám í framhaldsskóla. Þeir sem eiga rétt á að hefja nám í 

framhaldsskóla samkvæmt málsgrein þessari eiga jafnframt rétt 

á því að stunda nám í framhaldsskóla til 18 ára aldurs.  

 

Viðhorf um borgaralega menntun einkenna hugsun framhaldsskólaprófsins en í frumvarpi 

til laga um framhaldsskóla segir:  

 

Þar með er verið að tryggja að nemandi sem hugsanlega er ekki 

tilbúinn í langt bóknám eða starfstengt nám fá engu að síður 

þjálfun og mannrækt sem skilar sér í betri undirbúningi fyrir 

atvinnu og borgaralegar skyldur. 

 

Hið opinbera gerir ráð fyrir að undirbúningur framhaldsskólaprófsins miðist við reynslu 

framhaldsskóla af rekstri almennra brauta en þær gegndu áður einhvers konar hlutverki 

fornáms fyrir bók- eða iðnnám í framhaldsskóla. Mikilvægt er þó að huga að því að ekki 

hafi nemendur forsendur til að stunda nám á slíkum brautum líkt og umsjónarkennarar í 

sérskólanum hafa bent á. Tilgangur framhaldskólaprófsins er margþættur og í frumvarpi 

til laga um framhaldsskóla segir: 

 

Vonir standa til að tilkoma þessa prófs geti verið mikilvægur 

liður í að draga úr brottfalli nemenda, en það er undir 
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einstökum skólum komið, með atbeina og stuðningi mennta-

málaráðuneytis, hvort þessi leið muni skila árangri. Ótvírætt er 

að þar sem skipulag almennra námsbrauta hefur verið tekið 

föstum tökum hafa þær skilað ágætu námsfólki upp í 

framhaldsskólann, til fagnáms, til stúdentsprófs, til æðri 

mennta.  

 

Miklar væntingar eru gerðar til ólíkra nemendahópa eins og þær birtast í frumvarpinu en 

hins vegar gera sjónarmið hins opinbera eins og þau birtast í opinberum skjölum enn ráð 

fyrir að ákveðinn hópur nemenda sæki ekki framhaldsskóla. Lög um framhaldsskóla 

heimila í raun meiri aðgreiningu og mismunum hvað varðar menntun en grunnskólalög, 

enda er skólaskylda aðeins til 16 ára aldurs en um innritun segir: 

 

Heimilt er framhaldskóla að gera sérstakar kröfur um undirbúning og 

námsárangur vegna innritunar á einstakar námsbrautir framhaldsskóla.  

 

Einfalt er að gera sér í hugarlund aðstöðu þess nemanda sem ekki hefur lokið námi í öllum 

skyldugreinum grunnskólans og þá skekktu samkeppnistöðu sem hann býr við í tengslum 

við innritun í framhaldsskóla. Fræðsluskyldan í formi framhaldsskólaprófs á að einhverju 

leyti að bæta þeirra stöðu en réttur nemenda til að uppfylla fræðsluskyldu er skilyrtur því í 

frumvarpinu segir: 

 

Samhliða því að réttur nemanda er skilgreindur með þessu hætti 

er þeim jafnframt ætlað að virða þær skyldur sem fylgja 

námsvist í framhaldsskóla, en þær lúta að skólasókn, hegðun og 

umgengni, námsmati, framvindu og prófreglum, að skólareglur 

séu virtar o.s.frv. 

 

Nemendum með ADHD getur reynst erfitt að skilja orsök og afleiðingu sem veldur því að 

þeir átta sig jafnvel ekki á afleiðingum gjörða sinna líkt og kom fram í sögu Guðlaugs. 

Sérstaklega mikilvægt er að skólareglur og viðurlög við broti séu einstaklingsmiðaðar og í 



82 

 

anda „skóla án aðgreiningar“. Lög um framhaldsskóla hafa samt sem áður sett upp 

ákveðin viðmið um setningu skólareglna. 

 

Hver framhaldsskóli skal setja sér sérstakar skólareglur í 

samræmi við góða stjórnsýsluhætti. Skólareglur skulu geyma 

ákvæði um eftirfarandi þætti: 

a. skólasókn 

b. hegðun og umgengni 

c. námsmat, námsframvindu og prófareglur 

d. viðurlög vegna brota á skólareglum 

e. reglur um meðferð ágreiningsmála og beitingu viðurlaga 

 

Altækum skólareglum hættir til að útiloka einstaklingsmun og þær mega ekki, í samræmi 

við góða stjórnsýsluhætti, vera íþyngjandi fyrir nemandann. Á sama tíma og skólum er 

ætlað að setja skólareglur ber þeim að koma til móts við ólíkar þarfir. Í lögum segir: 

 

Á framhaldsskólastigi skal veita nemendum með fötlun sbr. 2.gr. laga nr. 

59/1992 um málefni fatlaðra, og nemenda með tilfinningalega eða 

félagslega örðugleika kennslu og sérstakan stuðning í námi. Látin skal í té 

sérfræðileg aðstoð og viðeigandi aðbúnaður eftir því sem þörf krefur. 

Nemendur með fötlun skulu stunda nám við hlið annarra nemenda eftir 

því sem kostur er. 

 

Hér er ærið verkefni fyrir höndum. Af ofangreindu er ljóst að þegar nemendur hafa fengið 

innritun í framhaldsskóla ber skólanum að koma til móts við þarfir þeirra en hins vegar 

getur framhaldsskólinn neitað nemendum um skólavist ef þeir uppfylla ekki þau skilyrði 

sem skólinn setur.  

Samantekt 

Hér á undan hefur verið fjallað um framtíðarmöguleika eins og þeir birtist á ólíkum stigum 

og hjá ólíkum aðilum. Ólík sjónarmið viðmælenda stýrast að einhverju leyti af ólíkri 

reynslu. Áhrif þeirrar reynslu á sjónarmið þeirra stýrist af fjarlægðinni frá einstaklingnum 
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sjálfum og tengslum við grasrótina. Miklar væntingar eru gerðar til fræðsluskyldu 

stjórnvalda til að draga úr brottfalli samhliða því að bæta undirstöðumenntun 

þjóðarinnar. 

Næsti kafli er lokakafli ritgerðarinnar en þar verða helstu niðurstöður dregnar og 

rannnsóknarspurningum svarað ásamt því að velt því upp hvaða lærdóm megi draga af 

rannsókninni.  
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7. Niðurlag: Samantekt og lærdómur 

Þessi rannsókn miðaði að því að öðlast þekkingu á náms- og kerfislegum veruleika 

unglinga með ADHD í unglingadeildum sérskóla út frá viðmiðum um eðlilega skólagöngu. Í 

því skyni kynnti ég mér opinbera stefnumörkun í málaflokknum ásamt því að afla gagna 

með viðtölum við ungmenni með ADHD, foreldra þeirra, kennara og skólastjóra sérskóla 

og sérfræðinga hins opinbera. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla fyrst og fremst 

reynslu þeirra og sjónarhorn ásamt umfjöllun opinberra gagna.  

Niðurstöður í hnotskurn 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að frá samþykkt Salamanca-yfirlýsingarinnar 

1994 hafði verið unnið markvisst að því innan íslensks skólakerfis að koma á fót „skóla án 

aðgreiningar“ en andstöðu gætir af hálfu fagfólks í garð ákveðinna nemendahópa sem 

stendur stefnunni fyrir þrifum. Skilningur fólks á hugmyndafræðinni er ólíkur og 

endurspeglast að einhverju leyti af tengslum við skólastarfið sjálft. Þeir sem standa 

skólunum næst skilgreina hugmyndafræðina mun þrengra en fulltrúar framkvæmdavalds 

sem líta fremur til Salamanca-yfirlýsingarinnar.  

 Skólasaga þriggja drengja með ADHD ber þess vitni að „skóli án aðgreiningar“ 

hefur ekki náð til menntunar allra nemenda og eru ýmsir þættir sem hindra þann 

framgang, til dæmis einelti, viðhorf og faglegur undirbúningur starfsfólks skóla. Aftur á 

móti munu þættir á borð við foreldrasamvinnu, jákvætt námsumhverfi, stuðningur við 

fagfólk og eftirlit og aðhald innan skóla styðja framgang hugmyndafræðinnar.  

 Mismunandi viðhorf einkenna möguleika ólíkra nemenda á framhaldsnámi en ný 

löggjöf gerir ráð fyrir fræðsluskyldu með sérstöku framhaldsskólaprófi sem miðar að því 

að bæta stöðu sér í lagi þeirra nemenda sem ekki hafa fullnægjandi undirbúning úr 

grunnskóla.  
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Svör við rannsóknarspurningum 

Í upphafi var lagt af stað með fjórar rannsóknarspurningar sem leiðarljós við 

rannsóknarvinnuna. Hér á eftir verður hverri fyrir sig svarað stuttlega ásamt því að gera 

grein fyrir tengslum niðurstaðna við niðurstöður annrra rannsókna.   

 

Hvað felst í raun í hugmyndafræðinni „skóli án aðgreiningar“ sé litið til skólagöngu 

barna- og ungmenna með ADHD? 

Í hugmyndafræðinni „skóli án aðgreiningar“ felst formlegt loforð hins opinbera um að 

mennta ólíka einstaklinga með tilliti til mismunandi þarfa einstaklinga. Birtingarmynd 

hugtaksins og beiting hugmyndafræðinnar er ólík eftir því við hvern er rætt og hvaða skjöl 

liggja til grundvallar. Salamanca – yfirlýsingin gerir ráð fyrir því að menntun sé frumréttur 

hvers barns og hverju ríki sé skylt að veita hverju barni kost á því að henni og nemendum 

með sérþarfir sé gefinn kostur á því að fá menntun í almennum skólum.  

 Sé litið til þeirra gagna sem hér var safnað skiptir máli af hvaða meiði sérþarfir eru. 

Sérþarfir sem snúa að hegðun lúta ekki sömu lögmálum hér á landi og aðrar sérþarfir. 

Viðeigandi hegðun ákvarðar rétt til skólagöngu óháð alþjóðasamningum og fyrirheitum. 

Geti nemandi ekki sýnt viðeigandi hegðun fyrirgerir hann um leið rétti sínum til að 

menntast í heimaskóla og eftir atvikum stunda nám í framhaldsskóla. Þessar niðurstöður 

er í samræmi við rannsókn Gretars L. Marinósonar (2003) um viðbrögð við hegðun í 

skólakerfinu. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja einnig sjónarmið Tildeman (2005) sem 

bendir á að skólakerfi séu byggð upp með hliðsjón af skerðingum nemenda sem valdi því 

að sérgreind úrræði ná yfirhöndinni þar sem einkenni skerðingarinnar fá meiri athygli 

heldur en einstaklingurinn sjálfur. Ainscow og Kaplan (2005) benda á að breyta þurfi 

umræðunni og snúa henni frá einstaklingnum og að umhverfinu. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda einmitt til þess að hugmyndafræði „skóla án aðgreiningar“ sé fyrst og 

fremst beint að einstaklingsþáttum en ekki umhverfisþáttum.  
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Hvað hindrar að börn með ADHD stundi nám í almennum grunnskóla? 

Rannsóknin sýnir að skólaganga barna með ADHD í almennu skólakerfi er ekki sjálfgefin 

þrátt fyrir að margur myndu telja að svo væri í ljósi þess að hér er rekin skólastefnan 

„skóli án aðgreiningar“. Þær hindranir sem nemendurnir standa frammi fyrir tengjast 

nokkrum þáttum sem eiga sinn hlut í því að móta skólagöngu þeirra. Skólasaga þriggja 

drengja til að mynda vitni til um einelti og neikvæð áhrif félagasamskipta ásamt broti á 

skólareglum og viðmiðum skóla. Jafnframt standa viðhorf fagfólks og skólaumhverfis í vegi 

fyrir því að nemendur með ADHD hljóti skólagöngu í almennum skóla. Auk þessa skiptir 

faglegur undirbúningur fagfólks miklu máli hvernig þeir meðhöndla ólíkar aðstæður 

nemenda, hvort sem erí námi eða varðandi hegðun. 

 Young (2000) bendir á að þrátt fyrir að ADHD sé líffræðileg skerðing þá sé um að 

ræða samspil umhverfis og einstaklings og í sama streng taka Pellegrini og Horvat (1995). 

Birtingarmynd hugmyndafræði „skóla án aðgreiningar“ eins og rætt var um hér að framan 

styrkir þessa hugmynd einnig.  

 

Hvaða hagsmunum þjóna sérskólar sem sérstaklega eru hugsaðir fyrir börn og unglinga 

með alvarleg félagsleg, hegðunar – og geðræn vandamál? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sérskólar hins opinbera starfi annars vegar 

í þágu nemenda og hins vegar í þágu skólakerfisins. Sé litið til nemenda er sérskólunum 

ætlað að viðhalda viðunandi þjónustustigi fyrir nemendur með miklar sérþarfir en að 

sama skapi virðast þeir einnig hafa það hlutverk að „geyma“ nemendur með sérþarfir. 

Sérskólanum er auk þess ætlað að hvíla nemandann í litlu umhverfi með það að markmiði 

að „laga“ eða „lækna“ þann vanda sem upp er kominn í almenna kerfinu ásamt því að 

sannfæra einstaklinginn um eigin getu og gefa honum jákvæða mynd af skólastarfi. Sé litið 

til skólakerfisins er bent á að með sérskóla sé það tryggt að allir sérfræðingar séu á einum 

stað, bjargir nýtist betur og þekking skili sér beint í almenna skólastarfið með tímanum. 

Auk þess er bent á að sérskólar geti virkað sem hvíld fyrir almenna skólann til að sinna 

öðrum verkefnum og bæti stöðu almenna skólans þar sem sérskólinn taki á „plássleysi“ 

almenna skólans fyrir nemendur sem ekki fylgja almennum viðmiðum. Þessu til viðbótar 

telja skólamenn að sérskólinn sé vel til þess fallin, að draga úr hættu á ofbeldi og 

fíkniefnaneyslu innan almenna skólans.  
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 Fjölmargar rannsóknir sýna fram á að forvarnargildi menntunar sé óumdeilt (sjá 

t.d. Kofler o.fl.,  2008; McGoey o.fl.,  2002; DuPaul o.fl, 2006) og að menntun sé lykill að 

velferð (sjá t.d. Harpa Njáls, 2003 og Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003). Af niðurstöðum 

þessarar rannsóknar má álykta sem svo að sérskólarnir hafi ekki það hefðbundna 

menntahlutverk sem skólastofnanir hafa almennt. Sé markmiðum sérskóla og almenns 

grunnskóla teflt saman virðist vera að sérskólinn hafi fyrst og fremst það hlutverk að taka 

við nemendum sem almenna skólakerfið sinnir ekki eins og skýrt er í neðangreindri töflu: 

 

Skólaform Nemendahópur Hlutverk 

Almennur grunnskóli Fyrir alla nemendur nema 
þá sem ekki geta virt 
hegðunarviðmið skólans. 

Miðar að því að búa nemendur 
undir frekara nám ásamt því að 
undirbúa þá undir líf og starf í 
lýðræðisþjóðfélagi  
 

 
Sérskóli fyrir börn með 
alvarlegan geðrænan og 
tilfinningalegan vanda, 
sem eiga í félags- og 
hegðunarerfiðleikum eða 
eru komnir í vanda vegna 
fíkniefnaneyslu og/eða 
afbrota  
 

 
Fyrir þá nemendur sem 
almenni grunnskólinn getur 
ekki sinnt annað hvort 
vegna hegðunarvanda eða 
geðrænna vandkvæða.  

 
Miðar að því að bæta hegðun 
nemenda, veita meðferð og gefa 
þeim jákvæða mynd af skóla án 
þess að bæta námslega stöðu 
þeirra.  

 

Hvaða framtíðarmöguleikar birtist í sjónarmiðum unglinganna sjálfra, foreldra þeirra og 

fulltrúa kerfisins annars vegar og í opinberum skjölum hins vegar? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sýn á framtíðarmöguleika nemenda með 

ADHD í sérskólum sé mjög ólík eftir því við hvern er rætt og hvaða skjöl eru skoðuð. Hið 

opinbera umhverfi gerir ráð fyrir því að allir nemendur, óháð atgervi, eigi rétt á menntun í 

framhaldsskóla svo framarlega sem þeir lúti reglum skólanna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að fjarlægð frá nemenda geri framtíðarmöguleika betri líkt 

og  skýringarmynd á næstu síðu sýnir.  
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Sýn á framtíðarmöguleika ungmenna með ADHD er mjög ólík, mikilvægt er að huga að því 

að möguleikar á menntun ákvarða að miklu leyti framtíðarmöguleika. Í rannsókn Ingu 

Guðrúnar Kristjánsdóttur (2010) kom til að mynda fram að fangar í afplánunum tengja 

margir hverjir möguleika sína utan veggja fangelsisins við möguleika á menntun eða starfi 

sem krefst þess að þeir séu án áfengis- og vímuefna og lausir við afbrot.  

Helstu lærdómar 

Frásögn viðmælenda og þau gögn sem lögð voru til grundvallar þessari rannsókn ítreka 

mikilvægi þess að mótuð sé heildarstefna með hag ólíkra einstaklinga að leiðarljósi. Orð 

menntunarfræðingsins Johns Deweys „Menntun er ekki lífið, menntun er lífið sjálft“ 

undirstrikar mikilvægi þess að menntakerfi móti einstaklinga fyrir lífstíð og því er sérlega 

mikilvægt að þeir sem koma að stefnumótun og starfi með ungmennum með ADHD hafi 

→ 

          

 

Tryggvi hefur ekki áhuga á frekari skólagöngu 
en telur sig geta farið í hvaða skóla sem er, ef 
hann óskaði þess 

Umsjónakennarar í sérskóla telja að nemendur skólans verði 
ekki langskólagengnir enda hafi þeir ekki námslegar forsendur 
til þess vegna brösulegrar skólagöngu í almenna skólanum 

Móðir Tryggva á erfitt með að sjá  framtíðarmöguleika hans fyrir sér. Hún 
telur mjög ólíklegt að hann eigi eftir að fara í framhaldsskóla þar sem hann 
hafi ekki námslegar forsendur til þess.  

Guðlaugur lauk námi í sérskóla. Hann tók samræmd próf en gekk illa. Sótti um nokkra 
framhaldsskóla en fékk alls staðar synjun um skólavist. Hann langar að vinna við bíla í 
framtíðinni en fékk símtal um tilboð í skóla úti á landi sem hann treysti sér ekki til taka. 

Sérfræðingar MRN telja að allir geti farið í 
framhaldsskóla sem óska þess. Önnur dæmi eru afar 
fátíð að þeirra sögn og heyra til undantekninga.  

Bjarki lauk námi í sérskóla en átti samfellda 
skólagöngu að baki. Hann fór í framhaldsskóla á almenna 
braut. Fékk þó ekki inni í þann skóla sem hann langaði í .  

 
 

Foreldrar Guðlaugs telja ekki líklegt að hann eigi eftir að fara í 
framhaldsskóla á næstunni en hann hafi allar forsendur til þess, 
hann sé klár strákur. Sérskólinn breytti lítið námslegri stöðu hans. 
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hagsmuni þeirra að leiðarljósi.  Þessi rannsókn gefur tilefni til frekari ígrundunar á 

málefninu en af henni má draga eftirfarandi ályktanir: 

 Menntun skiptir miklu máli, sér í lagi hvað varðar nemendur í áhættuhópi og með 

ADHD. ADHD segir hins vegar ekkert um það hvort nemendur geti lært eða ekki. 

 Skólakerfi þurfa að vinna á heildstæðan hátt með nemendum, til að mynda, vegna 

eineltis eða erfiðra heimilisaðstæðna. Brottvísun úr skóla bætir ekki stöðu barns 

sem býr við einelti eða erfitt heimilislíf. 

 Tækifæri til menntunar eru nátengd viðeigandi hegðun. Brot á skólareglum er 

brottrekstarsök í grunnskóla og framhaldsskóla.  

 Sérskólar fyrir nemendur með félagslegan, tilfinningalegan eða geðrænan vanda 

miða fyrst og fremst að því að bæta hegðun þeirra og þar sem skapast togstreita á 

milli markmiða borgaralegrar og formlegrar menntunar.  

 Viðhorf stýra viðbrögðum kerfisins, sér í lag vegna þessa hóps. Fagleg rök virðast 

stýra viðbrögðum kerfisins varðandi flesta hópa nemenda með sérþarfir en skortur 

virðist vera á faglegum rökum varðandi sérþarfir nemenda með ADHD innan 

skólakerfisins þar sem þeir eiga sér ekki sterkan málsvara. 

 Ný lög um grunnskóla marka ákveðin þáttaskil í viðhorfum til menntunar nemenda 

sem ekki geta fylgt viðmiðum skólans þar sem heimild er til að vísa börnum og 

ungmennum úr skóla ótímabundið. Heimildin sýnir vald skólakerfisins þar sem hún 

var sett á vegna brota á stjórnsýslulögum.  

 Gjá er á milli þeirra framtíðarmöguleika sem ungmenni með ADHD upplifa og þess 

sem regluverk skólakerfisins gerir ráð fyrir. Samkvæmt lögum eiga tækifærin að 

vera til staðar.   

 Jákvætt foreldrasamstarf stuðlar að betri upplifun foreldra og barna af 

skólagöngu. 

 Skoða þarf sérstaklega hvernig fræðsluskylda stjórnvalda í formi 

framhaldsskólaprófs kemur þessum hópi til góða sé litið til framtíðar.  
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Lokaorð 

Mikið starf er óunnið í málefnum barna og ungmenna með ADHD. Efla þarf fagþekkingu 

kennara sem og auka sveigjanleika í menntakerfinu svo unnt sé að koma tli móts við þarfir 

ólíkra hópa. Rannsóknir hafa sýnt að skerðingin sjálf, ADHD, segir lítið til um 

menntunarmöguleika en aðrir þættir á borð við ósveigjanlegt skólakerfi, einelti og 

erfiðleika í samskiptum valda því að þessir nemendur eru gjarnan í áhættuhópi. Aukin 

menntun dregur úr þessari tilhneigingu, því er mikilvægi menntunar óumdeilt.  

 Það er von mín og trú að þessi rannsókn eigi eftir að nýtast þeim sem starfa með 

börnum og ungmennum með ADHD. Hún gefur mikilvæga sýn inn í þann heim sem þessir 

nemendur og foreldrar þeirra búa við, neikvæð viðhorf og skert tækifæri til framtíðar. 
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