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Ágrip 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að kanna notagildi matstækisins Skólafærni-

athugun í skóla án aðgreiningar. Skólafærni-athugun er færnimiðað matstæki sem 

notað er til að mæla þátttöku og færni grunnskólabarna á aldrinum 6-12 ára. 

Matstækið er þverfaglegt sem þýðir að það er ekki eingöngu til notkunar af 

einhverri einni fagstétt, heldur er það ætlað sem samvinnuverkefni fagaðila sem 

vinna náið með því barni sem á að meta hverju sinni.  

Sjónum er beint að þátttöku og frammistöðu barns í skólanum og markmiðið er 

tvíþætt; að greina hvað stuðlar að vanda barnsins og reyna að finna út hvers konar 

aðlögun gæti aukið færni þess í skólaumhverfinu.  

Í skóla án aðgreiningar eiga allir nemendur að fá tækifæri til náms í almennum 

bekk með sínum jafnöldrum, burt séð frá sérþörfum. Áhersla er lögð á 

einstaklingsmiðað nám og reynt að finna leiðir til að aðlaga námsefni og 

námsumhverfi að hverjum nemanda. Skólafærni-athugun gæti verið öflugt tæki í 

höndum kennara og þroskaþjálfa í almennum grunnskólum til þess að bera kennsl 

á vanda nemenda og leiða þá að lausnum. 
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1. Inngangur 

Í þessu verkefni ætla ég að kynna matstækið Skólafærni-athugun, 

hugmyndafræðina að baki því og hvernig það er notað. Skóli án aðgreiningar 

gengur út á það að allir geti stundað nám í sínum heimaskóla, hvort sem 

nemendur hafa fötlun eða ekki. Þá skiptir skólaumhverfi, sem og skólastarfið 

miklu máli. Aðlaga þarf námsumhverfi og námsefni að nemanda með hvers konar 

úrræðum.  

Miklar breytingar hafa orðið á menntakerfinu undanfarna áratugi. Sífellt meiri 

áhersla er lögð á getu einstaklingsins fremur en árganginn í heild sinni. Reynt er 

að horfa á hvern og einn eftir sinni persónulegu getu, án tillits til þátta eins og 

m.a. kyni, þjóðerni, fjölskyldumynstri, fötlun og áhugamálum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008).  

Þessi nýja stefna kallast einstaklingsmiðað nám og byggir á hugmyndafræði eins 

og kenningum Howards Gardner um fjölgreindir, kenningum Dewey, Piaget og 

fleiri (Ingvar Sigurgeirsson, 2003).     

Skólafærni-athugun er ætlað að meta færni nemenda í skólaumhverfinu og 

niðurstöður matsins er hægt að notast við til að aðlaga námsefni og umhverfi. 

Matstækið hjálpar til við að sjá hvar nemandi á í helstu erfiðleikum með að fóta 

sig, og er því hægt að nota niðurstöður til markmiðssetninga fyrir 

einstaklingsnámskrá. Í skóla án aðgreiningar skiptir einstaklingsnámskráin miklu 

máli og því ætla ég að skoða hvernig Skólafærni-athugun gæti  nýst í þessari 

menntastefnu. 
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2. Skólafærni-athugun 

Skólafærni-athugun er færnimiðað matstæki sem notað er til að mæla þátttöku og 

færni grunnskólabarna á aldrinum 6-12 ára. Matstækið er þverfaglegt sem þýðir 

að það er ekki eingöngu til notkunar af einhverri einni fagstétt, heldur er það ætlað 

sem samvinnuverkefni fagaðila sem vinna náið með því barni sem á að meta 

hverju sinni. Skólafærni-athugun er gerð fyrir nemendur með hverskonar 

skerðingar og/eða sértæka námserfiðleika og það má leggja fyrir í heild sinni, eða 

aðeins valda hluta.  

Ef nemandi fer að dragast aftur úr jafnöldrum sínum í námi eða að einangrast 

félagslega er ástæða til að skoða það nánar. Ótal mörg stöðluð próf og matstæki 

eru til og hægt að notast við til að meta stöðu nemanda í námi. Oft þarf þó að líta 

lengra en til stöðumats í einstaka námsgreinum og þá sér í lagi þegar um ræðir 

nemanda með námserfiðleika. Skólaumhverfið í heild sinni getur haft mikil áhrif á 

nemenda með líkamlega og/eða vitræna skerðingu. Skipulag umhverfis í 

skólastofunni getur verið gott, en gangar skólans, matsalur, útisvæði og fleiri 

staðir hafa oft ekki sama skipulag og erfitt getur verið fyrir þennan nemanda að 

lesa í umhverfið. Af þessum ástæðum er mikilvægt að horfa líka til þessara þátta 

þegar verið er að meta erfiðleika nemanda í námi.  

Það eru tvenns konar markmið með mati á námsgetu nemanda. Í fyrsta lagi er 

verið að meta hvort nemandi þurfi ef til vill sérkennslu. Það er hugleitt ef nemandi 

sýnir námsgetu langt undir meðallagi miðað við jafnaldra sína. Í öðru lagi er 

tilgangurinn að safna upplýsingum um nemanda sem gætu gagnast við gerð 

einstaklingsnámskrár. Við þess konar mat er oft stuðst við staðalbundin matstæki 

þar sem niðurstöðurnar gefa til kynna hvar nemandinn stendur sterkur og eins 

hverjir veikleikarnir eru. Hins vegar skortir slík matstæki nákvæmni til að koma 

auga á einstaka athafnir og færni sem nemandi hefur tileinkað sér, og eins þær 

sem hann eða hún hefur ekki náð að tileinka sér. Markbundið færnimiðað mat 

getur reynst betur við að meta nemanda fyrir gerð einstaklingsnámskrár. Lítið 

hefur þó verið um slík matstæki sem skoða færni nemenda til að framkvæma 

einstaka athafnir í skólastarfi og var SFA hannað með ofangreint í huga (Coster, 

Deeney, Haltiwanger og Haley, 1998).  
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SFA skiptist í þrjá hluta; þátttaka, stuðningur við verk og færni við athafnir. Í 

fyrsta hluta er þátttaka nemanda metin við sex mismunandi aðstæður í skólanum; 

a) Almenn kennslustofa eða sérkennslustofa 

b) Skólalóð/frímínútur 

c) Að fara úr og í skóla 

d) Snyrting/salerni 

e) Að fara um innan skóla 

f) Matmálstímar/nestistímar. 

Annar hluti horfir til stuðnings nemanda í námi og athöfnum daglegs lífs. Þar er 

athugað hversu mikla aðstoð nemandi er að fá og hvernig umhverfið og námsefni 

er aðlagað að þörfum nemandans. Verkum þar er skipt í tvennt: 

a) Viðfangsefni sem reyna á líkamlega færni 

b) Viðfangsefni sem reyna á vitræna færni og atferli.  

Í þriðja hluta er svo færni nemandans við ákveðnar athafnir sem tengjast 

skólastarfi metin. Það eru alls 21 kvarði og hver þeirra inniheldur fjölda athafna 

sem allar krefjast almennrar færni nemanda, t.d. að ferðast um innan og utandyra, 

samskiptafærni, að fylgja skólareglum og tjá þarfir sínar. Að lokum eru stig tekin 

saman og niðurstöður greindar (Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, 2009). 

Höfundar SFA eru þau Wendy Coster, Theresa Deeney, Jane Haltiwanger og 

Stephen Haley. Þau hafa mjög mismunandi bakgrunna þ.e. í iðjuþjálfun, kennslu- 

og sérkennslufræðum, sálfræði og sjúkraþjálfun.  

Skólafærni-athugun byggir á hugmyndum Alþjóðlega flokkunarkerfisins á færni, 

fötlun og heilsu (ICF) sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gaf út árið 2001 Matið er í 

samræmi við bandarísk lög um nám einstaklinga með fötlun (Individuals with 

disabilities education act, IDEA). Þau lög, líkt og íslensku grunnskólalögin, segja 

að nemendur með fötlun eigi rétt á námi í almennum skólum, en jafnframt að fá 

sérkennslu eða stuðning sé þörf á því. Tilgangur laganna er að rjúfa einangrun 

fatlaðra nemenda og efla þátttöku þeirra í skólastarfinu. Þetta birtist vel í SFA þar 

sem bæði er metin þátttaka nemenda í mismunandi umhverfi skólans og skoðað er 

hversu mikla aðstoð og aðlögun nemandi fær (Coster, Deeney, Haltiwanger og 

Haley, 1998).  
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Hugtakið færni vísar til þess að geta framkvæmt ákveðna athöfn eða sýna virkni. Í 

skólastarfinu er mjög mikilvægt að allir nemendur taki virkan þátt, hvort sem það 

er í skólastarfi eða félagslegum athöfnum. Félagsleg færni fatlaðra nemenda getur 

skipt miklu máli hvað varðar þátttöku. Í almenna skólakerfinu er hætta á því að 

nemendur með einhverskonar skerðingu verði utangátta, og getur því þurft að 

þjálfa upp félagslega færni og þátttöku þessara nemenda.  

Skólaumhverfið getur haft mikil áhrif á færni nemenda með skerðingu af 

einhverju tagi. Fjölmargir þættir, svo sem opin svæði með litlu skipulagi, geta haft 

mikið að segja. Börn með þroskahömlun eða sálfélagslega örðugleika geta átt 

erfitt með að lesa í umhverfið sem og að fylgja félagslegum hefðum. Skólastofan 

sjálf getur hentað þeim vel sökum skipulags, en aðrir tímar eins og frímínútur og 

íþróttatímar geta reynst þeim erfið. Í doktorsverkefni Snæfríðar Þóru Egilson 

(2005) um þátttöku hreyfihamlaðra nemenda í íslenskum skólum kom fram í 

viðtölum við foreldra að þeim þótti félagsleg virkni skipta mestu máli, að börnin 

ættu vini og hefðu færni til að eiga frumkvæði að félagslegum samskiptum.       

Virkni og þátttaka fatlaðra nemenda getur oft verið háð aðstoð annarra. Algengt er 

að þroskaþjálfar eða stuðningsfulltrúar veiti nemandanum aðstoð þar sem þarf og 

getur það skipt sköpum í námi viðkomandi. Slík aðstoð getur þó haft öfug áhrif 

þegar kemur að öðrum þáttum skólastarfs og getur hamlað nemendur hvað varðar 

félagsleg samskipti. Því þarf að huga sérstaklega að því að hafa stuðning 

markvissan þar sem við á, en ef til vill draga úr honum við félagslegar aðstæður 

(Snæfríður Þóra Egilson, 2006). Stundum þarf að aðlaga námsumhverfi og 

námsefni að nemandanum með aðferðum eins og hvatningu og hrósi, sérútbúnaði 

eins og stólum og skriffærum og því líku. Oft þarf ekki mikið til að nemandi með 

fötlun geti öðlast færni að svipuðu marki og bekkjarfélagarnir og mikilvægt er að 

vera vakandi fyrir þörfum hans (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002). 

Í SFA er fjallað um færni í skólaumhverfinu með áherslu á getu nemanda til að 

framkvæma ákveðin verkefni eða athafnir sem styðja við námslega og félagslega 

þætti skólastarfs. Námslegir þættir eru þeir þættir sem vísa til námskrár nemanda 

og horft er til bóklegrar námsgetu. Til þess að nemandanum sé fært að iðka 

bóknám þarf ákveðin grunnfærni að vera til staðar, svo sem færni til að handfjatla 

bækur og skriffæri og að biðja um aðstoð þegar hana vantar. Aðstoð og aðlögun 
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getur verið í lágmarki, en litlir hlutir eins og þjálfun í meðhöndlun skriffæra getur 

skipt miklu máli fyrir framhald náms (Coster, Deeney, Haltiwanger og Haley, 

1998). 

SFA er þátttökumiðað matstæki sem þýðir að unnið er frá hinu víðtæka til hins 

sértæka (top-down approach). Upplýsinga er aflað um það sem barnið vill og þarf 

að gera og um umhverfið þar sem það framkvæmir þær athafnir í. Litið er á þau 

hlutverk sem barnið þarf að sinna í skólanum og hvaða athafnir fylgja þeim. 

Tiltekin hæfni eða eiginleikar eru aðeins metnir ef nauðsynlegt er svo hægt sé að 

sjá betur þátttöku barnsins í mismunandi athöfnum eða til að finna lausnir. Þegar 

barnið hefur öðlast færni til að leysa nauðsynleg viðfangsefni sem hafa bæði 

þýðingu og tilgang er litið svo á að árangri sé náð (Snæfríður Þóra Egilson og 

Þóra Leósdóttir, 2009).  

Við fyrirlögn SFA er gert ráð fyrir einum eða fleiri matsmönnum sem þekkja 

viðkomandi nemanda. Matsmenn þurfa að uppfylla tvenn skilyrði: 

a) Þurfa að hafa fylgst með nemanda í að minnsta kosti nokkur skipti við þær 

kringumstæður sem SFA nær yfir. 

b) Þurfa að þekkja þann búnað og aðlögun sem almennir nemendur notast við 

og hafa faglega kunnáttu á aldurstengdri færni barna á þeim sviðum sem 

verið er að meta.  

Matsmenn verða að vera vel undirbúnir og hafa lesið kynningarhefti, handbók og 

leiðbeiningar við fyrirgjöf. Áætlaður tími mats er allt frá einum og hálfum 

klukkutíma, en ætti aldrei að taka meira en tvær til þrjár vikur. Umsjónarmenn 

matsins sem vinna úr upplýsingum þeim sem matsmenn skrá í matsheftið verða að 

uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

a) Hafa góða faglega þekkingu á sviði barna með fötlun, s.s. 

háskólagráðu í þroskaþjálfun, iðjuþjálfun, kennslu- eða 

sérkennslufræðum, sálfræði eða sjúkraþjálfun. 

b) Hafa góða þekkingu á mismunandi fötlunum og 

þroskafrávikum þeirra nemenda sem verið er að meta. 

c) Hafa þekkingu á matsaðferðum. 

d) Hafa góða þekkingu á úrvinnslu SFA. 

(Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, 2009).  
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Til þess að setja Skólafærni-athugun í fræðilegt og praktískt samhengi 

verður hér á eftir fjallað um þá hugmyndafræði sem liggur að baki 

matstækinu og þar á eftir íslensk löggjöf sem styður skóla án aðgreiningar.  

 

3. Hugmyndafræði í málefnum fatlaðra 

Á síðustu áratugum hefur hugmyndafræði og stefna í málefnum fatlaðra breyst 

mikið. Nýjar kenningar hafa markað málaflokkinn hvað varðar stefnumótun og 

þjónustu við fólk með fötlun. Í kjölfar meiri þekkingar á fötlunum, orsökum þeirra 

og afleiðingum hafa brotist upp umræður um umbætur og kenningar eins og 

samfélagsþátttaka og eðlilegt líf hafa rutt sér til rúms.  

Normalisering og norræna tengslasjónarhornið á fötlun 

Hugmyndin um eðlilegt líf (normaliseringu) spratt upp á sjöunda áratugnum. 

Helstu áhrifamenn kenningarinnar voru Niels E. Bank-Mikkelsen, Bengt Nirje og 

Wolf Wolfensberger. Þeir útfærðu hugmyndina hver á sinn hátt og settu fram sína 

skilgreiningu á kenningum um eðlilegt líf. Niels E. Bank-Mikkelsen var fyrstur til 

að nota hugtakið normalisering. Hans skilgreining á hugtakinu var sú að hinn 

„vangefni“ fengi að lifa eins eðlilegu lífi og unnt væri inni á stofnunum 

(Wolfensberger, 1980). 

Árið 1969 setti Bengt Nirje fram sína skilgreiningu á hugtakinu. Í henni fólst bæði 

markmið þjónustunnar sem veita átti og leiðir til að ná henni. Hann sagði að 

markmiðið væri ekki að breyta fötluðum í „venjulegt fólk“ heldur að umhverfi 

þeirra og lífsskilyrði væru sem líkust þeim sem tíðkast í samfélaginu og fólk býr 

almennt við. Markmiðið væri jafnrétti, að réttur einstaklinga til að vera fatlaður 

yrði viðurkenndur og einnig réttur á fullri samfélagsþátttöku þrátt fyrir fötlun sína. 

Miða þyrfti umhverfið við þarfir fatlaðra á þann hátt að þeir gætu lifað sem 

eðlilegustu lífi. Hann lagði áherslu á að allir ættu sitt lífsmynstur og að ákveðinn 

hluti þess væri öllum sameiginlegur. Í normaliseringu felst að þroskahamlaðir eiga 

að njóta þessa lífsmynsturs einnig. Allir eiga að njóta athafna daglegs lífs eins og 

einkalífs, tómstunda og þeirrar ábyrgðar sem fylgir því að vera einstaklingur í 

samfélaginu. Mynstur vikunnar þar sem heimili, skóli eða vinna og frítími eru 

skilgreindar einingar og einnig ársmynstur þar sem árstíðirnar hafa áhrif á 
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einstaklingana. Einstaklingar með þroskahömlun er manneskjur líkt og aðrir. Þeir 

eru sjálfstæðir einstaklingar og hafa eigin óskir um sitt líf og þær athafnir sem þeir 

taka sér fyrir hendur (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Wolfensberger vildi meina að samfélagið vanmæti einstaklinga með frávik. Hann 

vildi leggja meiri áherslu á þjálfun og þroska fatlaðra með það markmið að 

leiðarljósi að þeir yrðu gildir samfélagsþegnar sem sinntu störfum sem nytu 

einhverrar virðingar. Hans aðferð var að skilgreina vandann, setja markmið og 

finna einhverjar leiðir að þeim. Hann lagði einnig áherslu á það að ekki ætti að 

loka fatlaða inni á stofnunum eða í sérúrræðum, heldur ættu fatlaðir og ófatlaðir 

að lifa í sátt og sameiningu (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Hugmynd hans 

þróaðist smám saman og hann kom með nýtt hugtak; „gildisaukandi félagsleg 

hlutverk“ (social role valorization). Það felur í sér að gera hlutverk fólks með 

frávik verðmætari í samfélaginu og leita allra mögulegra leiða til að örva, koma á 

og viðhalda jákvæðum og mikilsmetnum hlutverkum (Wolfensberger, 1980). 

Norræna tengslasjónarhornið leggur áherslu á tengsl hins fatlaða og umhverfisins. 

Upp úr 1960 komu fram á Norðurlöndunum ný hugtök sem eru sambærileg við 

hugtakið fötlun í íslensku máli (handikap, funsjonshemning). Þessum nýju 

hugtökum var ætlað að koma í staðinn fyrir eldri hugtök sem höfðu neikvæða 

merkingu (t.d. imbecil). Þeim var líka ætlað að vera yfirhugtak yfir hópa fólks 

með mismunandi skerðingu, en fyrir 1960 var ekki algengt að eitt hugtak væri 

notað fyrir fatlað fólk heldur var vísað til fólks eftir skerðingu hvers hóps eins og 

blindir, heyrnarskertir o.s.frv. Þegar hugtakið fötlun var kynnt í Noregi var 

markmiðið að bjóða læknisfræðilega skilningnum birginn en hann hefur mikið 

verið gagnrýndur. Þegar þessi nýju hugtök voru kynnt var um leið lögð áhersla á 

það að ekki ætti að gera kröfu um að fatlaðir löguðu sig að samfélaginu, heldur 

væri ekki síður mikilvægt að umhverfið og samfélagið löguðu sig að þeirra 

þörfum. Í staðinn fyrir að skilgreina einstaklinginn sem vandamálið og allt beinist 

að því að „laga“ einstaklinginn er meira hugsað um hvernig hægt sé að fjarlægja 

samfélagslegar hindranir og laga umhverfið að fatlaða einstaklingnum. Þetta er sú 

grundvallarhugsun sem nú endurspeglast í ríkjandi hugmyndafræði og 

skilgreiningum. Meginatriðin í norrænu tengslanálguninni eru þrjú: Fötlun er 

misræmi á milli einstaklings og umhverfis, fötlun er aðstæðubundin og fötlun er 

afstæð. 
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Fötlun verður af því að einstaklingur og umhverfi falla ekki hvort að öðru. 

Ástæðan getur verið sú að umhverfið hefur ekki gert ráð fyrir öllum þeim 

mannlega margbreytileika sem er til staðar í samfélaginu. Það getur líka verið af 

því að einstaklingurinn hefur ekki þessa færni sem er ráðgert að fólk búi yfir. Ef 

takmörkuð færni eða veikindi verða til þess að einstaklingurinn verður fyrir 

hindrunum í daglegu lífi þá er einstaklingurinn skilgreindur sem fatlaður. Þessi 

skilningur felur í sér að fötlun er afstæð einkum af því hún er háð umhverfinu og 

hún er einnig skilgreind í tengslum við það. 

Fötlun er mjög aðstæðubundinn. Sem dæmi, ef  allir töluðu táknmál þá væri 

heyrnarlaus einstaklingur ekki fatlaður og sjónskert manneskja er ekki mikið 

fötluð þegar hún er að tala í síma. Hvort skerðing manneskjunnar verður að fötlun 

er þannig tengt ákveðnum aðstæðum þannig að tengsl einstaklings og umhverfis 

eru aðstæðubundin.  

Einstaklingsbundin líffræðileg eða andleg einkenni eru skilgreind sem fötlun af 

samfélaginu og það er oft tilviljanakennt hvar mörkin eru dregin. Skilgreiningar á 

þroskahömlun hafa verið miðaðar út frá greindarvísitölu allt frá  IQ = 50 og upp í     

IQ = 85. Vegna þessa er misjafnt hve stór hluti evrópu hefur verið skilgreindur 

með þroskahömlun. Þetta sýnir okkur hversu handahófskennt það getur verið hver 

er skilgreindur fatlaður.  Þegar kemur að því að meta fatlaða einstaklinga til 

sérkennslu eða bótagreiðslna þá er eins og fötlunin hverfi. Í stað fötlunarinnar 

kemur krafa um læknisfræðilega greiningu sem staðfestingu á því að 

einstaklingurinn sé óvinnufær, skrítið hvernig fötlun breytist eftir hentugleikum 

(Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 

 Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu 

Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu (ICF) er eitt af 

flokkunarkerfum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og í því er reynt að 

samtvinna læknisfræðilegt og félagslegt sjónarhorn á fötlun. Læknisfræðilega 

sjónarhornið hefur áherslu á skerðingu og fötlun og það sé einstaklingsvandamál á 

meðan félagslega sjónarhornið segir að fötlun og skerðing séu ekki það sama, 

skerðingin orsaki ekki fötlunina heldur sé það samfélagið sjálft sem það gerir.  
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Í ICF skiptist færni í þrennt; líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu, athafnir og 

þátttöku. Áhrifavaldar á þessa þrjá þætti eru bæði umhverfisþættir eins og 

félagslegir þættir og einstaklingsþættir eins og aldur, kyn og gildismat. ICF horfir 

á jákvæðan eða hlutlausan hátt á samspil heilsufars og aðstæðna þar sem útkoman 

er færni. Neikvæð útkoma sem birtist líka í þremur þáttum; skerðingu, hömlun í 

athöfnum og takmarkaðri þátttöku, er þá litið á sem fötlun. Þarna er vel hægt að 

sjá hvernig læknisfræðilegt og félagslegt sjónarhorn birtist í ICF líkaninu.  

ICF flokkunarkerfið skiptist í tvo meginstofna. Annars vegar færni og fötlun og 

hins vegar aðstæður. Aðstæður skiptast svo í umhverfisþætti og persónutengda 

þætti en færni og fötlun skiptist í líkamsstarfsemi – líkamsvirkni, færni í athöfnum 

daglegs lífs og þátttöku. Frekari skiptingar eru svo á þessum þáttum niður á alls 

30 svæði. Flokkunarkerfið er því mjög yfirgripsmikið og horfir á alla þætti, ekki 

bara skerðinguna sjálfa heldur einnig þau áhrif sem koma frá umhverfinu sem geta 

virkað hamlandi (Landlæknisembættið, 2009). 

  

1. Mynd.  ICF flokkunarkerfi WHO 

 

4. Réttur til menntunar 

Samkvæmt grunnskólalögum nr. 91/2008 eru öll íslensk börn skólaskyld frá         

6 til 16 ára aldurs. Börnin eiga rétt á að stunda nám í sínum heimaskóla, nema 

annað sé val foreldra eða annarra lögráðamanna. Mikilvægi menntunar hefur 

aukist gríðarlega á undanförnum áratugum, ekki einungis fyrir einstaklinginn 

sjálfan heldur fyrir samfélagið í heild sinni. Almennt er talið að menntun sé ein af 
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meginstoðum lýðræðis og undirstaða menningar og velferðar (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2004). Flest lítum við á menntun sem sjálfsagðan hlut. Fyrir okkur er 

framhaldsskóli eðlilegt framhald af skólaskyldunni og stór hluti ungs fólks í dag 

sækir í háskólanám eftir stúdentspróf. Þetta er ekki jafneinfalt fyrir alla og því 

mikilvægt að lög í velferðarríki eins og Ísland er standi vörð um réttindi þeirra 

sem erfiðara eiga með að sækja nám. Menntun fatlaðra er einnig samfélaginu 

mikilvægt tæki í mannréttindabaráttu þeirra og gefur þeim raddir. Lög og 

reglugerðir móta viðhorf ríkis, sveitarfélaga og fagmanna til menntunar fatlaðra, 

bæði alþjóðleg og innlend. Þetta eru þær forsendur sem gengið er út frá þegar 

skólaganga nemenda með fötlun er ákveðin og stuðningur veittur. Þetta eru því 

meðal annars forsendur fyrir notkun Skólafærni-athugunar. 

Allir menn eiga rétt á menntun. Í 26. grein Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu 

þjóðanna segir að menntun eigi að vera veitt ókeypis, í það minnsta á 

grunnskólastigum. Þar stendur einnig að menntunin eigi að hafa það markmið að 

þroska persónuleika einstaklinga, auka skilning, umburðarlyndi og vináttu meðal 

allra nemenda, óháð bakgrunni þeirra. Yfirlýsingin leggur áherslu á að allir eigi 

jafnan rétt til frelsis og sömu kjara og þar skal engan greinarmun gera á 

einstaklingum sem eru ólíkir að upplagi (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna, 1948). Skóli án aðgreiningar er ein þeirra stefna sem stendur fyrir því 

að vinna gegn hugarfari mismununar. Það er að láta öll börn finna að þau séu 

velkomin í umhverfi sínu og stuðla með því að þjóðfélagi án aðgreiningar.  

Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna var gerður til að vernda réttindi barna. Hann 

var samþykktur á þingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989, en fullgiltur fyrir Íslands 

hönd árið 1992. Í 23. grein sáttmálans segir í 2. lið: 

Aðildarríki viðurkenna rétt fatlaðs barns til sérstakrar umönnunar, og 

skulu þau stuðla að því og sjá um að barni sem á rétt á því, svo og 

þeim er hafa á hendi umönnun þess, verði eftir því sem föng eru á 

veitt sú aðstoð sem sótt er um og hentar barninu og aðstæðum foreldra 

eða annarra sem annast það. 
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Og í 3. lið segir:  

Með tilliti til hinna sérstöku þarfa fatlaðs barns skal aðstoð samkvæmt 

2. tölul. þessarar greinar veitt ókeypis þegar unnt er, með hliðsjón af 

efnahag foreldra eða annarra sem hafa á hendi umönnun þess, og skal 

hún miðuð við að tryggt sé að fatlaða barnið hafi í raun aðgang að og 

njóti menntunar, þjálfunar, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingar, 

starfsundirbúnings og möguleika til tómstundaiðju, þannig að stuðlað 

sé að sem allra mestri félagslegri aðlögun og þroska þess, þar á meðal 

í menningarlegum og andlegum efnum. 

(Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 1989). 

Í meginreglum Sameinuðu þjóðanna um jöfnun tækifæra fyrir fatlaða er talað um 

rétt til menntunar. Þar er áhersla lögð á að regla númer sex varðar menntun 

fatlaðra og er skipt í níu liði. Þar segir meðal annars að: 

- Yfirvöld menntamála beri ábyrgð á menntun fatlaðra. 

- Sköffuð sé viðeigandi aðstoð fyrir fatlaðan nemanda, og aðgengi sé í lagi. 

- Til að ábyrgjast góð menntunarúrræði fyrir fatlaða í almennum skólum 

þarf að hafa sveigjanlega námsskrá sem hægt er að laga að þörfum hvers 

og eins, og stuðla að þjálfun kennara og annarra stuðningsaðila 

 (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Salamanca yfirlýsingin var samþykkt á ráðstefnu á Spáni þann 10. júní 1994. Þar 

voru fulltrúar 92 ríkisstjórna, þar á meðal frá Íslandi, og 25 fulltrúar frá 

alþjóðlegum samtökum. Yfirlýsingin fjallar um grundvöll, stefnu og framkvæmd í 

málefnum nemenda með sérþarfir.  Markmið ráðstefnunnar var að staðfesta 

skuldbindingar aðildarríkjanna við jafnan rétt allra til náms, og að hjálpa þeim 

börnum, ungmennum og fullorðnum sem hafa sérþarfir að stunda nám sem best 

innan marka almenns skólakerfis. Yfirlýsingin styðst við hugmyndir um skóla án 

aðgreiningar og brýna nauðsyn þess að taka mið af þörfum hvers og eins nemanda 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Í stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944 stendur: „öllum skal tryggður í lögum réttur til 

almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi.“ Það má því skilja sem svo að strax 
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frá fullveldi landsins hafi ríkið tekið á sig ábyrgð að tryggja öllum menntun og 

fræðslu við sitt hæfi (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Íslensk grunnskólalög eru reglulega endurskoðuð, nú síðast árið 2008. Í 2. gr. 

laganna er fjallað um hlutverk grunnskóla. Þar segir m.a. að grunnskólinn eigi, í 

samvinnu við heimili barnanna, að stuðla að þroska nemenda og efla þátttöku 

þeirra í samfélaginu. Grunnskóli eigi að starfa í samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og huga að velferð og menntun hvers og eins.  

13. gr. fjallar um rétt nemenda og segir þar m.a. að allir nemendur skóla hafi rétt á 

kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi, og að tekið skuli mið af þörfum 

og vellíðan hvers og eins. 17. gr. er tileinkuð nemendum með sérþarfir. Helstu 

áherslur laganna í þeim flokki er að koma skuli til móts við nemendur með 

sérþarfir í almennum grunnskóla, án tillits til líkamlegrar eða andlegrar 

skerðingar. Nemendur með námsörðugleika af hvers konar tagi eigi rétt á 

stuðningi í samræmi við sérþarfir. 

Í 40. gr. segir að sveitarfélög eigi að tryggja að sérfræðiþjónusta sé veitt í 

grunnskólum. Í því felst annars vegar stuðningur við nemendur og fjölskyldur 

þeirra og hinsvegar stuðningur við starfsemi og starfsfólk skóla. Frá upphafi 

skólagöngu nemenda skuli unnið að forvarnastarfi með skimunum og athugunum 

á nemendum til að tryggja kennslu og námsaðstoð við hæfi. Greiningar séu gerðar 

á nemendum sem eigi í sálrænum eða félagslegum erfiðleikum sem hafa áhrif á 

námið. Beiðni um greiningu getur komið hvoru tveggja frá sérfræðingum innan 

skólans, eða frá foreldrum. Alltaf þarf þó að fá samþykki foreldra (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

Í 2. gr. reglugerðar um sérkennslu nr. 386/1996 segir að grunnskólanum beri að 

aðlaga starfið að þroska og getu allra nemenda svo að allir fái kennslu við sitt 

hæfi. Það getur þýtt aðlögun á námsumhverfi fyrir einstaka nemendur, eða jafnvel 

sérkennslu. Í 3. gr. er nánar fjallað um sérkennslu, en þar segir: 

 

Sérkennsla felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, 

námsefni, námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem 

öðrum nemendum á sama aldri er boðið upp á. Sérkennsla er 
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skipulögð til lengri eða skemmri tíma eftir þörfum nemandans, jafnvel 

alla skólagöngu hans. 

Sérkennsla einstakra nemenda eða nemendahópa fer fram innan eða utan 

almennra bekkjardeilda, í sérdeildum, sérskólum eða annars staðar. 

 

Í sérkennslu felst m.a.: 

a. Gerð rökstuddrar námsáætlunar fyrir nemendahóp eða hvern einstakling sem 

byggð er á upplýsingum um heildaraðstæður nemanda og á athugun og mati á 

stöðu hans í námi og þroska. Tilgreind skulu langtíma- og 

skammtímamarkmið með kennslunni. 

b. Kennsla samkvæmt námsáætlun. 

c. Skipuleg skráning og regluleg endurskoðun á námsáætlun og kennslu. 

(Reglugerð um sérkennslu nr. 386/1996, 3. gr.). 

Samkvæmt lögum virðist réttur fólks með fötlun vera nokkuð vel tryggður hvað 

varðar menntun. Það er þó undir sveitarfélögum komið að sjá til þess að lögunum 

sé framfylgt. Ljóst er að staða fagstétta eins og þroskaþjálfa er mikilvæg innan 

skólans hvað varðar sérfræðiþekkingu.  

Fræðsla er lykilvernd gegn fordómum, og með blandaðri skólastefnu er stórt skref 

stigið frá aðgreiningu fatlaðra og ófatlaðra nemenda. Lögin vernda rétt allra 

nemenda til að stunda nám í sínum heimaskóla og fá þar þá þjónustu sem þeir 

kunna að þurfa, almenna eða sértæka.  

 

5. Grunnskólinn 

Skólafærni-athugun er ætluð fyrir grunnskólabörn á aldrinum 6-12 ára. Í ljósi þess 

að þetta verkefni hefur það að markmiði að skoða notagildi í skóla án 

aðgreiningar verður hér fjallað um þá hugmyndafræði sem býr að baki þeirri 

skólastefnu ásamt umfjöllun um gerð einstaklingsnámsskrár þar sem niðurstöður 

Skólafærni-athugunar gætu nýst hvað best. 



18 
 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla var endurskoðuð árið 2006. Hlutverk hennar er að gera 

frekari grein fyrir atriðum sem koma fyrir í lögum og reglugerðum um nám og 

kennslu í grunnskólum. Aðalnámskráin nær yfir alla nemendur og er 

stefnumörkun í kennsluskipan grunnskóla landsins. Hún er stjórntæki sem nota 

skal til að framfylgja settum lögum, hún er samansafn markmiða skólastarfs og 

samræmir nám og kennslu og tryggir þannig rétt allra nemenda til 

lágmarksmenntunar. Aðalnámskráin áætlar að flestir nemendur hafi möguleika á 

að ná flestum markmiðum námskránnar samtímis. Hún gerir hins vegar ráð fyrir 

því að hluti nemenda ræður verr við námsefnið og að ef til vill þurfi að laga námið 

að þeim einstaklingum. Í kaflanum „sömu markmið fyrir alla“ segir: 

Það er skylda hvers skóla að laga námið sem best að hverjum 

einstaklingi. 

Nemendur eiga rétt á viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og 

hæfni. 

Í skóla án aðgreiningar skal leitast við að gera fötluðum nemendum, 

langveikum og nemendum, sem eiga við sértæka námsörðugleika að 

etja, kleift að stunda nám við skólann eftir því sem tök eru á. Sama 

gildir um nemendur með annað móðurmál en íslensku og heyrnarlausa 

nemendur.  

 

Margir nemendur með sértæka námsörðugleika eiga í erfiðleikum með 

að ná tökum á lestri. Til að koma til móts við þennan vanda og aðra 

námsörðugleika er nauðsynlegt að meta sérþarfir nemenda með öflugri 

skimun og greiningu sem allra fyrst á skólagöngunni. Í ljósi slíkrar 

greiningar getur skólinn, í samvinnu við forráðamenn nemandans, 

brugðist við á markvissan hátt. Í aðalnámskrá grunnskóla eru settar 

fram skýrar kröfur til skóla um greiningu á lestrarörðugleikum. Þessir 

nemendur eiga einnig rétt á því að tekið sé tillit til lestrarörðugleika 

þeirra við próf og annað námsmat. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). 
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 Blöndun og skóli án aðgreiningar 

Blöndunarstefnan fjallar um að draga úr félagslegri mismunun og binda endi á 

útilokun fatlaðra nemenda frá almennum skólum. Náskylt blöndunarhugtakinu er 

normalisering sem var fjallað um í öðrum kafla. Hugmyndir um blöndun vöknuðu 

í kjölfar baráttu blökkumanna í Bandaríkjunum um samruna (mainstreaming)  

nemendahópa af ólíkum kynþáttum. Fólk fór þá að átta sig á þeirri einangrun og 

slæmu aðstæðum sem gátu skapast í sérskólum og á stofnunum. Blöndunarstefnan 

byggist á kröfu um aukin mannréttindi til handa fötluðum einstaklingum, meðal 

annars að þeir séu ekki einangraðir í samfélaginu. Stefnan gerir ráð fyrir að 

fatlaðir hafi rétt á að búa í samfélagi með ófötluðum og njóta sambærilegra 

lífsgæða. Blöndun snýst þó ekki eingöngu um rétt fatlaðra heldur nær hún til alls 

samfélagsins, skipulags þess og mannréttinda allra þegna (Margrét Margeirsdóttir, 

2001).  

 

Sænskur félagsfræðingur að nafni Marten Söder setti fram skilgreiningu á 

hugtakinu samskipan (integrering) árið 1979. Hann skilgreindi fjóra meginflokka:  

a) Samskipan húsnæðis. Þarna er átt við samskipan húsnæðis eða annars 

umhverfis, t.d. grunnskóla þar sem fatlaðir nemendu sækja sama skóla en 

sérdeildin er samt afmörkuð og lítil samskipti milli fatlaðra og ófatlaðra 

nemenda. 

b) Stafræn samskipan. Á þessu stigi væru fatlaðir jafn miklir þátttakendur og 

ófatlaðir. Dæmi gæti verið sameiginlegar bekkjardeildir í skóla og sama 

kennsla borin fyrir báða hópa. 

c) Félagsleg samskipan. Á þessu stigi eru regluleg samskipti fatlaðra og 

ófatlaðra og myndun félagslegra tengsla.  

d) Samfélagsleg samskipan. Þátttaka fatlaðra á vinnumarkaði. Raunverulegur 

árangur blöndunar næst á þessu stigi  

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 

Hugmyndir um skóla án aðgreiningar komu í beinu framhaldi af 

blöndunarstefnunni. Stefnan gerir kröfu um að skóli bjóði alla velkomna, án tillits 

til fötlunar, fjölbreytileika skólastarfsins og sveigjanleika í kennslu til að mæta 

fjölbreyttum námsþörfum. Huga þarf að námsþörfum allra nemenda, sama hvaða 
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bakgrunn þeir kunna að hafa. Ekki skuli einblína á og skilgreina nemendur eftir 

þjóðerni, þjóðfélagsstöðu, námsstöðu eða fötlun. Meginmarkmið skólans skuli 

vera að undirbúa nemendur fyrir daglegt líf og starf, og að gæta þess að allir 

nemendur séu virkir þátttakendur í skólasamfélaginu (Ferguson, Hafdís 

Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, Lester, og Ralph, 1999).  

Kennarar þurfa að hafa sterkan grunn í náms- og kennslufræði til að geta sem best 

tekist á við fjölbreyttan nemendahóp. Nauðsynlegt er að hafa góða yfirsýn yfir 

það kennsluefni sem er í boði, og sýna sveigjanleika í úrræðum. Kennsluaðferðir 

skipta miklu máli og verða kennarar að vera tilbúnir til að leita nýrra leiða ef 

þeirra aðferð er ekki að henta nemendunum. Skipulagning, undirbúningur og vel 

unnin og fjölbreytt, en jafnframt krefjandi námskrá eru lykilatriði í kennslu í 

heiltæku skólastarfi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008).  

Þegar verið er að skipuleggja nám án aðgreiningar þarf að huga sérstaklega að 

þeim hindrunum sem gætu hamlað nemendum í náms- og félagslegri þátttöku í 

almennu skólakerfi. Reynt skal að sjá að fjölbreytileiki nemenda auðgi 

skólastarfið og fjölgi námstækifærum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009).  

Það er mikilvægt að skipuleggja námsumhverfið vel. Það þarf að hafa hvetjandi 

áhrif á nemendur og stuðla að sjálfstæði þeirra. Myndrænt skipulag á veggjum 

getur hjálpað öllum nemendum, ekki bara þeim sem hafa sérþarfir í námi. Ef 

nemandi í hópnum er í hjólastól þarf að huga að aðgengi svo sá nemandi komist 

auðveldlega ferða sinna innan skólastofu, sem og í skólanum öllum. Nemendur 

með einbeitingarskort gætu þurft að komast afsíðis í hvíld annað slagið og getur 

þá verið gott að hafa eitt horn skólastofunnar sem einskonar afdrep þar sem þeir 

geta slakað á og hvílt sig. Það afdrep þarf að vera hannað í samræmi við alla 

nemendur bekkjarins og þeir þurfa líka að geta fengið afnot af svæðinu (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008).  
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Einstaklingsmiðað nám og einstaklingsnámskrár 

Hugmyndin um einstaklingsmiðað nám gengur út á það að hver nemandi sé 

einstakur og að skapa öllum námsumhverfi sem hentar þeim. Það falla ekki allir 

inn í sama rammann eins og til dæmis fjölgreindarkenning Gardners segir. Finna 

þarf mismunandi leiðir fyrir alla, sem þó leiða að sama eða svipuðu markmiði. 

Þetta á ekki síst við um fatlaða nemendur sem glíma við námsörðugleika. Sú 

hugmyndafræði sem einstaklingsmiðað nám byggir helst á eru kenningar 

Gardners um fjölgreindir, kenningar Dewey, Piaget og fleiri (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2003).  

Í einstaklingsmiðuðu námi er best að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir í vel 

skipulögðu kennsluumhverfi. Námskráin er byggð á heildrænum aðferðum svo 

hún hentar vel nemendum með mismunandi námsþarfir. Tekið er tillit til þarfa 

einstaklinga og einstaklingsnámskrá gerð ef þess þarf. Reynt er þó að aðlaga hana 

bekkjarnámskrá (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). 

Gerð einstaklingsmiðaðra þjónustuáætlana fyrir fólk með fötlun er mikilvæg svo 

að fatlaðir einstaklingar geti notið sín í samfélaginu og notið þeirrar þjónustu sem 

hver og einn þarfnast.  En þarfir fatlaðra einstaklinga eru misjafnar og ber 

fagmönnum og öðru starfsfólki að sníða þjónustuna samkvæmt getu og þörfum 

hvers og eins til að ná fram sem eins miklum framförum og mögulegt er við 

þjálfun hvers einstaklings. En allir eiga rétt á stuðningi sem tekur mið af þörfum 

þeirra svo þeir geti notið jafnra tækifæra á við aðra í samfélaginu.  

Einstaklingurinn er mikilvægur hvort sem hann býr við líkamlega og/eða andlega 

fötlun eða jafnvel enga fötlun. Sumir þurfa á meiri aðstoð að halda en aðrir. Þetta 

á við einstaklinga á öllum aldri og á öllum þroska- og skólastigum.  

Það sem þarf að byrja á að gera er að skoða bakgrunnsupplýsingar nemandans og 

gera stöðumat svo hægt sé að ákveða hvaða kennsluaðferðir skuli nota. 

Bakgrunnsupplýsingum má skipta í tvennt; ytri ramma og innri ramma. Ytri 

rammi samanstendur af lögum og reglugerðum ásamt opinberum stefnum eins og 

aðalnámskrá grunnskóla. Innri ramminn samanstendur af persónulegum 

upplýsingum um nemandann sem bæði er aflað frá öðrum, og með athugunum og 

prófum sem leiðbeinandi gerir sjálfur. Þegar stuðst er við upplýsingar sem til eru 

fyrir þarf að huga að því að þær séu ekki úreltar. Hjá ungum börnum sér í lagi eru 
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aðstæður fljótar að breytast. Því þarf að velja úr það sem nýtist í hvert skipti, og 

passa að vera ekki að taka fyrir atriði sem koma tilvonandi verkefni ekki við (Jóna 

G. Ingólfsdóttir, 2009. Munnleg heimild).  

Til að auðvelda úrvinnslu bakgrunnsupplýsinga og finna út hvaða markmið er best 

að taka fyrir í einstaklingsáætlun þarf að gera þarfagreiningu. Þarfagreining 

samanstendur af nokkrum þáttum. Rætt er við foreldra og nemandann sjálfan sé 

þess kostur og fundið út hvaða vonir og væntingar þau bera til námsins. Geta og 

þroski nemandans er skoðuð, ásamt mörgum þáttum svo sem persónueinkennum, 

áhugamálum, námsstíl og félagslegri stöðu. Útfrá þessum upplýsingum er svo 

hægt að ákveða hvaða matsaðferðir á að nota, hvaða markmið skal setja og hvaða 

kennsluaðferðir á að nota til að vinna að markmiðunum (Jóna G. Ingólfsdóttir, 

2009. Munnleg heimild).  

Einstaklingsáætlunin þarf meðal annars að innihalda:  

a) Hvað barnið á að læra (langtíma- og skammtímamarkmið) 

b) Hvaða íhlutunaraðferðum á að beita  

c) Hvaða gögn eða tæki á að nota 

d) Við hvaða aðstæður íhlutunin/kennslan á að fara fram 

e) Hvernig og hvenær á að meta árangur 

(Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). 

Það sem má svo alls ekki gleymast er að hvert barn er einstakt, og það sem hentar 

kannski einu barni mjög vel væri óheppilegt fyrir það næsta. Börn þroskast 

mishratt en það þýðir ekki endilega að það sé seinfært eða eitthvað meira sé að. 

Þess vegna er algjört áhersluatriði að fá heildstæða mynd af þroska barnsins. 

Þannig sést hvar frávik eru og hvort þau eru í raun nógu mikil til að hafa þurfi 

áhyggjur af.  
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6. Notkun SFA í íslenskum grunnskólum 

Skólafærni-athugun er ætlað að meta þátttöku og færni nemanda í mismunandi 

umhverfi skólans og hægt er að velja hvort nemandi er metinn í sérkennslurými 

eða almennu kennslurými. Í skóla án aðgreiningar fá nemendur með sérþarfir þá 

aðstoð sem þeir þurfa innan síns jafningjahóps og tel ég því að matstækið gæti 

gagnast mjög vel við þessar aðstæður. Niðurstöður matsins mætti þá nota til að 

aðlaga námsgögn, finna hjálpartæki sem nemandi kann að þurfa og fleira.  

Til þess að fá betri tilfinningu fyrir Skólafærni-athugun sem matstæki ákvað ég að 

prófa að leggja það fyrir sjálf. Ég fékk tækifæri til að meta stúlku í fyrsta bekk í 

skóla sem starfar eftir hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Ég fékk til samstarfs 

við mig kennara hennar og þroskaþjálfa sem heldur utan um mál hennar í 

skólanum.  

Áður en ég gat farið að meta þurfti ég að þekkja matstækið vel, tilgang þess, fræði 

og hvernig skrá ætti í matshefti. Ég las bæði handbókina (Coster, Deeney, 

Haltiwanger og Haley, 1998) og þau íslensku gögn sem hafa verið þýdd. Ég 

skoðaði nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis, t.d. lokaverkefni 

þriggja iðjuþjálfanema frá Háskólanum á Akureyri. Það voru þær Sara 

Stefánsdóttir, Signý Þöll Kristinsdóttir og Sólrún Óladóttir og verkefni þeirra 

heitir „Skóla-Færni-Athugun: forprófun: samanburður á frammistöðu íslenskra 

skólabarna með og án sérþarfa á mismunandi kvörðum matstækisins SFA“ 

(2001). Tilgangur rannsóknar þeirra var að prófa íslenska þýðingu matslistans og 

notagildi hans við könnun á greiningu á færni íslenskra nemenda með sérþarfir.  

Þegar ég taldi mig hafa greinagóða þekkingu á matstækinu fékk ég tækifæri til að 

fylgjast með þeim nemanda sem ég var að meta. Ég nýtti mér til þess átta vikna 

vettvangsnám í þeim grunnskóla sem hún gengur í. Þannig náði ég að kynnast 

stúlkunni ágætlega og fékk innsýn í hennar helstu styrk- og veikleika. Þrátt fyrir 

það var mín þekking á færni hennar ekki nægileg og fékk ég því eins og áður 

sagði kennara og þroskaþjálfa til að aðstoða mig við að fylla inn í matslistann. 

Útfylling matsins tók part úr degi, en svolítill tími fór í að kynna SFA fyrir 

matsmönnum.  
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Auðveldlega gekk að fylla út flesta þætti listans, en þar sem stúlkan er ekki með 

stuðning í íþróttum taldi ég best að fá aðstoð íþróttakennara við nokkur atriði.  

 

Bakgrunnsupplýsingar  

Stúlkan (sem ég kaus að kalla Sigrúnu) er eins og fyrr sagði nemandi í fyrsta bekk 

grunnskóla. Hún er þó ári eldri en bekkjarsystkini sín þar sem foreldrar ásamt 

fagaðilum í teymishóp Sigrúnar þótti ástæða til að halda henni ári lengur í 

leikskóla. Greiningar frá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins eru til staðar og eru 

bæði af líkamlegum og vitrænum toga. Sigrún er greind með ranghreyfingar 

heilalömun (diskinetic/extrapyramidal cerebral palsy), sem þýðir að vöðvaspenna 

alls líkamans er breytileg og ósjálfráðar hreyfingar eru algengar (Batshaw, Mark 

L., 2002). Sigrún er einnig greind með athyglisbrest með ofvirkni, sem og væga 

þroskahömlun. Eftirfarandi upplýsingar eru fengnar úr einstaklingsnámskrá 

stúlkunnar. 

Sigrún er ljúf og kát stúlka sem líður vel með bekkjarfélögum sínum og er 

félagslynd í skólanum. Hana vantar töluvert upp á einbeitingu og úthald þegar 

verið er að vinna verkefni. Hún tekur þó þátt í söng og leik í kennslustofunni. Hún 

er með skráðar 19 stundir í stuðning á viku, en þar fyrir utan er aðstoð á salerni 

sem er alltaf á sömu tímum á hverjum degi. Hún þarf flesta aðstoð á salerni og 

notar bleyju þegar farið er í ferðir frá skólanum. Þeir tímar sem hún þarf helst 

stuðning í eru list- og verkgreinar þar sem úthald er lítið þar. Fyrir utan stuðning 

frá þroskaþjálfum og stuðningsfulltrúum mætir hún vikulega til talmeinafræðings 

í skólanum og fer í sjúkraþjálfun hjá Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra. 

Stuðningur fer aðallega fram inni í bekknum hennar, en stundum er farið í 

námsverið þegar úthald er lítið.  

Mat á stöðu og þroska Sigrúnar: Hún þekkir flesta bókstafi og tölustafi upp að tíu. 

Vinna þarf með aukningu á úthaldi og einbeitingu og kenna henni skólafærni. 

Sigrún á sökum fötlunar erfitt með fínhreyfingar og þarf að leggja sérstaka áherslu 

á að þjálfa hana í að halda rétt á skriffærum og draga til stafs. Skráð 

langtímamarkmið í einstaklingsnámskrá er að Sigrún nái tökum á lestri, auka 

talnaskilning og talnahugtök, ná fram færni við tölvuvinnu. Félagsleg markmið 
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eru að hún taki meira þátt í umræðum í bekknum og að hún eigi frumkvæði að 

leik við aðra í frímínútum. Skammtímamarkmið er að hún læri að draga til stafs, 

en í dag getur hún einungis sporað stafi eftir punktalínum.  

Niðurstöður 

Sigrún þarf mikla aðstoð við flestar athafnir. Þegar ég byrjaði að skoða 

niðurstöður Skólafærni-athugunar leit ég fyrst á færnimynstrið sem hún fékk. Þar 

gat ég séð á myndrænan hátt hvar hún er að koma lægst út. Í öðrum hluta 

matslistans þar sem verið er að horfa á stuðning við viðfangsefni sá ég að mesta 

aðstoð þarf hún að fá við viðfangsefni sem reyna á vitræna færni og atferli. Ég 

ákvað því að skoða nánar einstaka þætti úr þriðja hluta (færni við athafnir). Yfir 

heildina séð kom Sigrún mun lægri út úr færni sem reynir á vitræna færni og 

atferli. Einstaka þættir sem hún kom verst út í voru „úthald og vinnubrögð,“ og 

„öryggi“. Hvað varðar líkamleg viðfangsefni kom hún lang verst út úr þáttunum 

„þátttaka í leikjum“ og „skrifleg verkefni“.  

Í fyrsta hluta matslistans er verið að meta þátttöku nemanda á sex mismunandi 

svæðum skólans. Minnsta þátttöku sýnir Sigrún í að fara í og úr skóla, en mesta 

þátttöku (þátttaka á öllum sviðum með aðstoð öðru hvoru) sýnir hún í 

matmálstímum og inni í almennri kennslustofu.  

Ég fletti upp á öryggis hlutanum og sé þar að mikið ósamræmi er milli einstakra 

þátta. Þrjú atriði drógu samtölu hennar mikið niður og voru það þau atriði sem 

viðkomu öryggi gagnvart ókunnugum, að gæta öryggis á umferðarsvæðum og að 

bregðast við neyðarmerkjum. Það var líka ósamræmi í kaflanum „stjórn á 

hegðun,“ en þar á hún sökum fötlunar erfitt með að hafa stjórn á sjálfsörvandi 

hegðun eins og að blaka höndum. Í kaflanum „úthald og vinnubrögð“ sem hún 

kom frekar lágt út úr sá ég að dreifing stiga var mjög jöfn, ekkert eitt atriði sem 

skar sig úr.  

Í kaflanum „hagnýt boðskipti“ var dreifing stiga mjög mikil. Þar voru sjö þættir 

með fullt hús stiga (gerir alltaf og í samræmi við bekkjarfélaga), einn þáttur með 

þrjú stig, þrír með tvö stig og tveir með eitt stig (gerir ekki). Þessir tveir síðustu 

þættir voru að gefa flóknar leiðbeiningar og færni til að segja hvert hún myndi 

fara eða hvað hún myndi gera ef hún týndist.  
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Næst skoðaði ég einstaka þætti í hlutanum sem varðar viðfangsefni sem reyna á 

líkamlega færni. Í flestum þáttum er mikil dreifing á stigum og ekki mikið um að 

einstaka athafnir skeri sig úr í stigagjöfinni. Hún kom ekki vel út úr „þátttaka í 

leikjum“ og eru það íþróttatímar og frímínútur sem eru að draga hana niður þar. 

Hún fær ekki stuðning í þeim tímum og líkamleg færni hennar er ekki mjög mikil 

hvað varðar jafnvægi, sparka í bolta, hitta í mark o.fl.  

Markmið  

Eftir að hafa yfirfarið matslista og útkomu hans tók ég saman nokkur markmið 

sem mér finnst mikilvægt að setja í einstaklingsnámskrá Sigrúnar. Athuga ber þó 

að einhver þeirra eru nú þegar til staðar í námskránni hennar.  

a) Þjálfun í færni á notkun skriffæra 

Þetta markmið er mjög mikilvægt í skólastarfi og grundvöllur þess að Sigrún nái 

að læra að skrifa. Það er markmið sem ég tel hana vel geta náð með mikilli 

þjálfun. 

b) Úthaldsþjálfun 

Finna þarf leiðir til að auka úthald Sigrúnar í athöfnum skólastarfsins. 

c) Þjálfun fínhreyfinga  

Sökum fötlunar á Sigrún erfitt með fínhreyfingar og mikilvægt að hún fái mikla 

þjálfun. Þetta fellur þó heldur undir starf iðjuþjálfans.  

Ég tel líka að Sigrún þyrfti stuðning í íþróttatímum. Íþróttakennarinn hennar sagði 

að mjög mikið af hans tíma færi í að halda henni við efnið og aðstoða hana til 

fullrar þátttöku. Þrátt fyrir að hún gæti hugsanlega ekki tekið þátt í öllum leikjum 

og athöfnum tímanna þá væri hægt að efla hana í þátttökunni og styrkja færni 

hennar með góðum stuðningi.  

Mér þótti gaman að sjá að þrátt fyrir margslungna fötlun virðist Sigrún vel geta 

stundað sitt nám innan almenns bekkjar, en til þess þarf hún stöðugan stuðning. 

Þroskaþjálfar skólans eru þessu sammála og reyna að gera það sem þær geta til 

þess að Sigrún sæki námsverið sem allra minnst. Það eflir hennar þroska að 

umgangast bekkjarfélaga sína og þar sem félagsleg staða hennar er ennþá mjög 
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sterk þykir ástæða til að reyna að viðhalda því. Allt stoppar þetta auðvitað á 

fjármagni. Mitt mat er þó það að Sigrún sé að fá svo til nægan stuðning og virðist 

henni að öllu jöfnu ganga vel í skólanum. Ég var auðvitað ekki að meta getu 

hennar í stærðfræði eða móðurmáli, það sjá umsjónarkennarar að mestu um með 

sínum matsaðferðum. Ég tel að með góðu samstarfi kennara og þroskaþjálfa sé 

hægt að leggja saman niðurstöður úr þessum mismunandi matstækjum og fá 

þannig ennþá betri yfirsýn yfir stöðu nemanda, og ef til vill gefa betri sýn á rót 

þeirra vandamála sem kunna að vera til staðar.  
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7. Lokaorð 

Eftir að hafa kynnt mér Skólafærni-athugun ítarlega tel ég að það gæti gagnast 

þroskaþjálfum í grunnskólum án aðgreiningar mjög vel. Samkvæmt lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 eiga öll börn rétt á að sækja nám í sínum heimaskóla. Til 

þess að það gangi upp þarf skipulag kennslu að henta hverjum og einum. 

Nemendur með sérþarfir þurfa stuðning í námi og samkvæmt skóla án 

aðgreiningar skal reynt að hafa þann stuðning innan almennrar kennslu eins og 

hægt er. Í Aðalnámsskrá grunnskóla (2006) kemur fram að skima og greina þurfi 

sérþarfir nemenda sem allra fyrst á skólagöngunni. Með Skólafærni-athugun er 

hægt að sjá hvar vandi nemanda liggur helst og finna út frá því leiðir til að aðlaga 

umhverfi, námsefni og hjálpartæki að þeim nemanda.  

Mikilvægur þáttur í skólagöngunni er félagslegt samneyti við samnemendur og 

áhersla er lögð á þann þátt í skóla án aðgreiningar. Því er nauðsynlegt að finna út 

þær hindranir sem geta verið til staðar og hamlað nemanda félagslega, en þetta er 

einmitt tekið fyrir í Skólafærni-athugun. 

Skólafærni-athugun hefur marga kosti sem hvetja til notkunar í almennum 

grunnskólum. Matslistinn er ítarlegur og horfir ekki bara á færni til ákveðinna 

athafna, heldur einnig þá aðstoð og aðlögun sem nemandi fær, og hvort hún sé 

nægilega mikil. Í niðurstöðum Skólafærni-athugunar er einnig auðvelt að sjá ef 

nemandi er að fá mikla aðstoð í athöfn sem hann virðist ráða vel við sjálfur og 

þannig bent á að nemandi sé að fá of mikla aðstoð. Allt þetta er hægt að skoða út 

frá fyrsta hlutanum sem varðar þátttöku í skólatengdum athöfnum.  

Þegar farið er yfir niðurstöður Skólafærni-athugunar má sjá út frá færnimynstrinu 

hvar nemandi stendur verst. Skoða þarf þá þætti nánar í matsheftinu og út frá því 

má vinna að mikilvægum markmiðum og leiðum að þeim fyrir 

einstaklingsnámsskrá. Það má svo endurmeta nemanda eftir fyrirfram ákveðinn 

tíma og þannig sjá hvaða árangur hefur náðst. 

Þroskaþjálfar skólans sem ég vann matið í voru mjög jákvæðir gagnvart því og 

gátu vel hugsað sér að sækja námskeið í fyrirlögn þess. Það vakti athygli mína að 

á vettvangstíma mínum hitti ég nokkra þroskaþjálfa úr öðrum skólum, og enginn 

þeirra vissi að Skólafærni-athugun væri ætlað til notkunar nokkurra fagsviða. 
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Flestir höfðu ekki einu sinni heyrt um það, en aðrir héldu að það væri eingöngu 

fyrir iðjuþjálfa. Því tel ég að það þurfi að kynna Skólafærni-athugunina mun betur 

því hún mun koma til með að nýtast vel í starfi þroskaþjálfa í grunnskólum. 
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