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1. SAMANTEKT FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
 

Verkefnið Skipulagning úrræða vegna stuðnings við nám án aðgreiningar
 
(Skipulagning úrræða), sem Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir 
(miðstöðin) stjórnaði frá 2011 til 2013, kannaði eftirfarandi lykilspurningu: Hvernig 
eru úrræði skipulögð til að uppfylla þarfir nemenda sem skilgreindir eru með fötlun 
samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Sameinuðu 
þjóðirnar, 2006) í umhverfi án aðgreiningar innan skyldunáms? 

Skýrslan dregur saman þau lykilatriði sem könnuð voru í verkefnisvinnunni og setur 
fram tillögur að skipulagningu úrræða og framkvæmdar til að bæta stuðning við alla 
nemendur í almennum skólum og þá sérstaklega fatlaða nemendur. 

Verkefnið kannaði nokkra lykilþætti, sem skilgreindir voru sem forgangsmál snemma 
í verkefnisvinnunni ̅  fræðileg umfjöllun um rannsóknir og safn landsupplýsinga. 
Þessir þættir eru eftirfarandi: 

	 Aðlögun sem gæðamál. Viðurvist og þátttaka allra nemenda í
 
skólasamfélaginu bætir námsupplifunina.
 

	 Efling á getu almennra skóla til að bregðast við ólíkum þörfum. Hér er
 
meginatriðið að þróa hlutverk faglegra úrræða til að styðja við almenna
 
skólageirann.
 

	 Samstarf og samstarfsnet. Sameiginlegt starf veitir skilvirkan stuðning hvað 
varðar fræðslu og stofnanir innan almenna skólageirans. 

	 Fjármögnun. Stefna þarf að sveigjanlegum stuðningi til að uppfylla þarfir allra 
nemenda, þar með talið fatlaðra nemenda. 

Fimm staðir voru valdir fyrir eftirfylgniheimsóknir: Essunga (Svíþjóð), Vín (Austurríki), 
Flensburg (Þýskalandi), Ljubljana (Slóveníu) og Valletta (Möltu). Haustið 2013 var á 
þessum stöðum einnig haldin röð af þemamálstofum til að kanna nánar þá þætti 
sem koma upp við heimsóknirnar og sem hafa áhrif á skipulagningu úrræða í skólum 
án aðgreiningar, með tilliti til ólíkra aðstæðna í löndunum. 

1.1. Meginniðurstöður 

Unnið var úr heimsóknum og málþingum verkefnisins og voru eftirfarandi þættir 
skilgreindir sem nauðsynlegir fyrir þróun á námi án aðgreiningar og skipulagningu á 
skilvirkum stuðningi í almennum skólum: 

	 Skýr hugtakanotkun í tengslum við nám án aðgreiningar. 

	 Löggjöf og stefna sem viðurkennir samvirkni á milli samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og samning Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins (Sameinuðu þjóðirnar, 1989) við að forgangsraða réttindum 
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fatlaðra barna og tryggja samræmingu á milli stefnu og framkvæmdar á öllum 
kerfisstigum. 

	 Kί̝ιϮ̡Π͆̇ΫϮ̇ ̡ ͚̇ ̡ ί̆ ̀ ίϡϡ̝͆ Εϫί̡̝̀͆ Ε ̛̝̐͆̇ ϴιΞ̝̇Ϯ ι̝͘Ϯ̝ Γ̀̀Γϯ ϰ ̆ ί̫̇̇ΓϽί̝ιϮ̇͆ 
sem heild og hvetur til sterkra tengsla, samstarfs og stuðnings á milli og á 
öllum stigum (þ.e. á milli stefnumótandi aðila á landsvísu og innan 
sveitarfélaga, milli námstjóra og skólastjórnenda, kennara, annarra 
sérfræðinga, nemenda og fjölskyldna). 

	 Ábyrgð allra sem tekur til allra hagsmunaaðila, þar með talið nemenda, og 
upplýsir um stefnuákvarðanir til að tryggja fulla þátttöku og árangur allra 
nemenda, en þó sérstaklega þeirra sem eiga undir högg að sækja. 

	 Sterk sameiginleg forysta til að stýra breytingum á skilvirkan hátt. 

	 Menntun kennara og stöðug fagleg þróun fyrir nám án aðgreiningar til að 
tryggja að kennarar tileinki sér jákvæð viðhorf og taki ábyrgð gagnvart öllum 
nemendum. 

	 Skýrt hlutverk fyrir umhverfi sérfræðinga til að þróast sem 
stuðningsmiðstöðar til að auka færni almennra skóla og tryggja gæði úrræða 
og viðurkenndan faglegan stuðning fyrir fatlaða nemendur. 

	 Skólaskipulag, kennsluaðferðir, námskrá og matsaðferðir sem styðja jöfn 
tækifæri til náms fyrir alla. 

	 Skilvirk notkun úrræða með samstöðu og samvinnu, sem skilar sveigjanlegum 
og samfelldum stuðningi frekar en úthlutun fjármuna til tiltekinna hópa. 

Almennt samþykki er um þessi atriði í útgefnum rannsóknarniðurstöðum og í 
nýlegum verkum miðstöðvarinnar, eins og Lykilatriði sem stuðla að gæðum 
menntunar í skólum án aðgreiningar (Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu, 2011), 
og einnig í vinnu við verkefnið Skipulagning úrræða. 

Sundurliðaðri upplýsingar eru tiltækar í útgefnu efni verkefnisins (fræðileg 
umfjöllun, skýrslur um verkefnisheimsóknir, efni úr þemamálstofum) sem má finna á 
vefsvæði verkefnisins. 
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2. AÐLÖGUN SEM GÆÐAMÁL
 

Hugtakarammi verkefnisins Skipulagning úrræða styður þörfina á kerfisbreytingu frá 
því að einblína á hallalíkan af fötlun (byggt á þörfum) og líta á nemandann sem 
vandamálið, yfir í líkan sem tekur tillit til réttinda nemenda í menntakerfinu og 
tryggir að allir taki virkan þátt í námsferlinu. Þetta undirstrikar þörfina á að færast 
frá jöfnunaraðferðum og skipulagningu úrræða með tilliti til einstaklingsmiðaðs 
stuðnings, til þess hvernig hægt er að skipuleggja stuðningskerfi þannig að almennir 
skólar séu betur í stakk búnir að uppfylla kröfur allra nemenda um gæðamenntun ̅  
̎ϡ ϫϮ̇Ϋ̝Γ ̛ Γ̇̇Ϯϡ Π̝̫̫̎ιΓ̀̀ ι̝ίϽΓ̝ ί̇ Γή ϡ̝ϰ̚Γ ̫Ϯ̀ Γήϡί̝ήΓ ̫ Ϯ̀ ϴ͈̝Π̫̐Γϯϩ 

Þessi kafli fjallar um aðlögun sem gæðamál sem felst í að bregðast við mismunandi 
þörfum allra nemenda. 

2.1. Orðalag og almennur skilningur á umhverfi án aðgreiningar 

N̫̎Ͻ͆̇ Ε ̝̎ήΓ̀ΓϡϮ̇͆ ϴΕ̇ Γήϡ̝ίϮ̇Ϯ̇ϡΓ̝ϯ ̎ ϡ ϴ̇Ε̆ Ε̇ Γήϡ̝ίϮ̇Ϯ̇ϡΓ̝ϯ ̎ ϡ ̆ί̝ϽϮ̇ϡ ̛ ί̡̡ ί̝ 
afar mismunandi eftir löndum og einnig milli landshluta sama ríkis. 

Í þemamálstofunum bentu sérfræðingar á þörfina á sameiginlegri hugmynd um nám 
án aðgreiningar, með áherslu á einstaklinginn frekar en tæknilegu hliðina og á 
hugmyndina um að nám án aðgreiningar sé jákvætt veganesti fyrir alla nemendur. 
Sigrast verður á gömlum hefðum með því að færast frá læknisfræðilegum 
hugsunarhætti í átt að skóla þar sem allir eru velkomnir. Nám án aðgreiningar tekur 
til ALLRA nemenda. 

Í þeim skólum án aðgreiningar sem voru heimsóttir voru nemendur með 
sérkennsluþarfir og/eða fötlun ekki aðeins á staðnum í tímum heldur tóku þeir 
einnig þátt og unnu með jafningjum sínum eftir þeirra eigin getu. Crawford og Porter 
hafa beint á að hægt sé að skilgreina nám án aðgreiningar sem ráðstafanir í námi þar 
sem kennarar [skólar] hljóta leiðbeiningar og annan stuðning til að: 

	 bjóða alla nemendur velkomna án aðgreiningar, í öllum fjölbreytileika sínum 
og sérgáfum, í almennum kennslustofum, í hverfisskólum og með jafnöldrum 
sínum; 

	 efla þátttöku og bestu mögulegu framfarir í námi allra nemenda; og 

	 efla þátttöku allra nemenda í félagslega hvetjandi samböndum við ólíka 
jafnaldra og fullorðna (2004, bls. 8). 

Slík skilgreining krefst nýrrar hugsunar og viðurkenningar á því að fjölbreytileiki, og 
̛Ε ̡α̡̝̫ΓϽ̀ίϡΓ ἲ̫͆̇Ϧ ί̝ ίϽϽϮ ͑ Γ̇ΫΓ̆Ὲ ίήΓ ϴ̫̝͆ὶΓ̇ΫϮϯ ̛ Ε̫̫̝͆ϩ 

Nám án aðgreiningar þarf að hefjast strax í bernsku ̅ ef börn fá að þroskast saman 
læra þau að það er í lagi að vera öðruvísi en aðrir. Á stöðum þar sem börn eru send í 
aðskilda sérkennslubekki og reynt er að halda almennum bekkjum einsleitum geta 
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slík úrræði orðið gríðarlega flókin í framkvæmd ̅  sem hefur áhrif á gæði þess 
stuðnings sem nemendur hljóta. 

Síðast en ekki síst verður úthlutun fjármagns, sem mun tryggja jafnan rétt hvers 
nemanda til gæðamenntunar í almennum skólum, afar mikilvæg á tímum 
efnahagslægðar. Umhverfi án aðgreiningar er ekki leið til að skera niður 
fjármögnun, heldur leið til að tryggja meiri gæði og jafnræði fyrir alla nemendur. 

2.2. Löggjöf og stefna 

Innan Evrópusambandsins (ESB) veitir grein 26 í sáttmála Evrópusambandsins um 
grundvallarréttindi (Evrópubandalögin, 2000) leiðbeinandi meginreglu fyrir 
lagasetningar- og stefnuúrræði ESB til stuðnings við nám án allrar aðgreiningar fyrir 
fötluð börn. Þetta endurspeglast í Framkvæmdaáætlun Evrópusambandsins 2010̅ 
2020 (Framkvæmdastjórn ESB, 2010), sem styður augljóslega nám án aðgreiningar 
fyrir fötluð börn í almennum skólum. Ennfremur skuldbindur hún ESB til að styðja, í 
gegnum menntunar- og þjálfunaráætlun fyrir árið 2020 (Ráð Evrópusambandsins, 
2009), viðleitni aðildarríkjanna til að fjarlægja lagalegar og skipulagslegar hindranir 
fyrir fatlað fólk sem kemur inn í almennt mennta- og ævinámskerfi og að tryggja því 
menntun án aðgreiningar og einstaklingsmiðaða þjálfun á öllum menntunarstigum. 

Yfir helmingur þeirra aðildarlanda Evrópumiðstöðvarinnar sem tóku þátt í 
verkefninu Skipulagning úrræða hefur gengist undir marktækar breytingar 
undanfarin ár. Flest lönd leggja aukna áherslu á lagalegan rétt allra nemenda til að 
sækja almennan skóla, en nokkur lönd gefa foreldrum rétt til að velja skóla fyrir börn 
með sérkennsluþarfir/fötlun. Annar lítill hópur landa nefnir að menntun sé veitt í 
ϴ̆ί̡̫ ͑ ϮήίϮϡΓ̇ΫϮ ͆ ̆ϫ͑ί̝ιϮϯ ίήΓ Γή ̇ί̆ί̇Ϋ̝͆ ϫ̀Ϻ̫̐Ϯ ̆ί̫̇̇͆̇ ̡ ί̆ ί̝ ϴ͑ϮήίϮϡΓ̇ΫϮ 
̆ϮήΓή ͑Ϯή ̛Γ̝ιϮ̝ ̛ ίϮ̝̝Γ ̎ ϡ ϡί̫͆ϯϩ HϮ̡̇ ͑ ίϡΓ̝ ί̝ Γ̀̆ί̫̇̇ ͑ Ϯή̝͆Ͻί̫̇̇ Γή ̡ί̫̇Ϯ̇ϡ 
réttarins til stuðningsþjónustu inn í lagaramma er áskorun enn sem fyrr. 

Í heimsóknum og þemamálstofum rannsóknarinnar undirstrikuðu sérfræðingar 
þörfina á að leggja áherslu á gæði stuðningsins frekar en magnið. Þau jákvæðu skref 
sem ríki hafa tekið til að auðvelda slíka nálgun eru meðal annars að: 

	 Að viðhalda sérfræðifærni og -þekkingu og veita stuðning við almenna skóla 
með stuðningsmiðstöðvum (oft fyrrverandi sérskólum) og sérfræðistöðvum. 

	 Að viðurkenna stuðningsþarfir margra nemenda í námi í almennum skóla (án 
þess að leggja áherslu á hömlun/sérkennsluþarfir) til að veita skjót afskipti og 
yfirstíga tímabundnar hindranir í námi. Það gerir kleift að nýta fjármagn á 
skilvirkari hátt til að veita áframhaldandi stuðning fyrir nemendur með 
flóknari stuðningsþarfir. 

Skipulagning úrræða vegna stuðnings við nám án aðgreiningar 8 



 
 

  

        
     

     

           
  

           
        

            
   

        
           

           
         

         
      

   

      
        

         
        
          
         
          

     
    

      
          

           
            
         

        
          

         
       

 

	 Að mennta alla nemendur á einum stað ̅  með það markmið að skapa 
sveigjanleg námssamfélög sem geta uppfyllt mismunandi stuðningsþarfir (og 
mynda einnig tengsl við ýmsa staðbundna þjónustu). 

	 Að mennta kennara og skólastjórnendur til að afla sér færni til að starfa í 
umhverfi án aðgreiningar. 

	 Að vinna með foreldrum að því að fullvissa þá um gæði stuðnings í námi í 
almennu umhverfi (öfugt við sérskóla) og ávinning af námi í almennum skóla. 

	 Að tryggja að stuðningur haldi áfram í gegnum tilfærsluna úr skóla og yfir í 
frekari/æðri menntun, þjálfun og starf. 

Að lokum þarf að athuga bæði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 
(3. mgr. 23. greinar, 28. gr. og a-liður 1. mgr. 29. gr.) og samning Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (24. grein) til að tryggja að bæði aldurs- og 
fötlunarþættir séu hafðir með í löggjöf og stefnum, þegar lönd færast frá því að 
ræða merkingu umhverfis án aðgreiningar og að fókus á menntakerfið í heild sinni 
sem leiðir til réttlátara og sanngjarnara samfélags. 

2.3. Eftirlit og matsaðferðir 

Landsbundin menntastefna setur yfirleitt fram markmið menntastefnu ríkisins, þar 
með talin úrræði fyrir fatlaða nemendur. Umdæmi, sveitarfélög og skólar bera 
ábyrgð á því að gera markmiðin raunhæf og gera eigin áætlanir fyrir aðgerðir sem 
miðast við að ná landsbundnum markmiðum. Gæðavísbendar sem notaðir eru til 
eftirlits kunna að eiga rætur síðar í kennsluáætlunum og/eða rannsóknargögnum á 
ýmsum stigum menntakerfisins. Í sumum löndum metur eftirlitskerfið (skoðunin) þá 
viðleitni sem menntastofnanir sýna til að tryggja að nemendur þeirra nái settum 
takmörkum og þroskamarkmiðum og einnig breiðari niðurstöður, þar með talið að 
ϫ͑ί ̆ ϮϽ̀͆ ̀ί̫͘Ϯ ͈̝̝ΞήϮ ί̝͆ ϴΕ̇ Γήϡ̝ίϮ̇Ϯ̇ϡΓ̝ϯϩ 

Á þemamálstofum verkefnisins bentu sérfræðingar á það að sum ábyrgðarkerfi 
legðu mat á mismunandi þætti námsúrræða sem eru ekki endilega í samræmi við 
nám án aðgreiningar. Til dæmis styður áhersla á próf eða útkomutengdar nálganir 
hugsanlega ekki nám án aðgreiningar. Þar af leiðandi er þörf á að þróa skilvirkar og 
heildrænar leiðir til að fylgjast með og meta úrræði og til að tryggja samkomulag á 
milli stefnumótandi aðila, eftirlitsmanna, skólastjórnenda o.s.frv. um skilgreiningu á 
árangri og hvernig þekkja má gæði (með tilliti til metnaðar nemenda). Allir hópar 
hagsmunaaðila ættu að veita þeim spurningum athygli sem spyrja á við eftirlit og 
mat á gæðum úrræða til að tryggja að kerfin verðlauni snemmtækan stuðning og 
forvarnir. 

Yfirlitsskýrsla 9 



 
 

         

        
    

    

         
            

      

  

Lönd standa í auknum mæli að gagnasöfnun og þó að slíkar upplýsingar geti upplýst 
ΕΞ̫̀͆̇ ̎ϡ ̛̝̐͆̇ ̏ ̛Ε ̡ α̡̝̫ΓϽ̀ίϡΓ ͑ Ϯή ̫̝͘ϡϡϮ̇ϡ͆ ϺΓι̝̇ΞήϮ̡ ̎ ϡ ̀ ̎Ͻ͆̇ ϴΕ̝Γ̇ϡ̡̝͆ΠϮ̀Γϯ̐Ϧ 
ættu þær ekki að verða aðalhvatinn. 

Síðast en ekki síst verður skoðun og endurskoðun að leggja áherslu á skjót afskipti ̅ 
ekki á það sem miður fer eða misgerðir ̅ og veita skólum stuðning til að auka getu 
þeirra til að uppfylla þarfir allra nemenda. 

Skipulagning úrræða vegna stuðnings við nám án aðgreiningar 10 



 
 

  

      

           
       

   

           
           
 

       
           

       
         

   

          
       

     
       

       

         
        

         
           
       

         
   

          
            

            
        

      
 

        
    

           
     

           
   

3. EFLING Á GETU ALMENNRA SKÓLA
 

Þessi kafli fjallar um skilvirkar leiðir til að styrkja getu almenna skólageirans til að 
vera án aðgreiningar og opna möguleika sérskólageirans sem stuðningsmiðstöðva. 

3.1. Forysta og stýring breytinga 

Breytingar þurfa að hefjast með okkur sjálfum, í stofnunum okkar. Eins og starfsfólk í 
̡Ͻ̐̀Γ̇͆̆ ϰ E̡̡͆̇ϡΓ Πί̫̇Ϯ Ε ί̝ ϴ̛Γή ίϮ̇Γ ̡ί̆ ͑Ϯή ϡί̫͆̆ Π̝ί̫̫͘ ί̝ ϫ͑ί̝̇Ϯϡ ͑ Ϯή 
̡̫̝̓ι͆̆ϯϩ 

Menntun er einn af lykilárangursþáttum þjóðarbúskaps og gæði forystu virðast vera 
ίϮ̇̇ Γι ϫ̡̝̫̎̇ίϮ̇͆̆ ϫΓ̡̇ϩ ϵΓϮ̚Γ̀ί ̡ίϡϮ̝Ϩ ϴϪ ̡̫Γ̝ι ̡ Ͻ̐̀Γ̡̫Ϻ̝̐Γ̡̇ ͑ ί̝ður sífellt meira 
krefjandi, sem skapar þrýsting til að þróa forystukerfið og forystuþjálfunina sem 
ϫίϮ̀Ϋϯ ̏ϮͽϭϮϦ Π̡̀ϩ 42). Heimsóknir og málstofur lögðu einkum áherslu á þörfina á 
̡̫͆ή̇Ϯ̇ϡϮ ͑ Ϯή ϴίϮ̇̆Γ̇Γ ̡Ͻ̐̀Γ̡̫Ϻ̝̐Γϯϩ 

Forysta er mikilvægur þáttur við útdeilingu gæðastuðnings til nemenda. Allar 
heimsóknir verkefnisins sýndu fram á mikilvægi forystu við þróun á jákvæðri 
skólamenningu, virðingu fyrir nemendum og sveigjanlegum viðbrögðum við 
ιϺ̓̀Π̝ί̫͘Ϯ̀ίϮϽΓϩ Í ̓̀̀͆̆ ϫίϮ̡̆̐Ͻ̇͆̇͆̆ ͑ ̝̎͆ ϫ̐͑̚Ϯ̇̇ΓϦ Ϋ̝ίϮιή ίήΓ ϴ̡Γ̆ίϮϡϮ̇̀ίϡϯ 
forysta og sterk sambönd frekari árangursþættir, ásamt nánu samstarfi við foreldra. 

Árangursríkir skólar eru einnig með stjórnendur sem styðja faglega þróun, til dæmis 
með notkun á rannsóknaryfirlitum til að efla þróun og framkvæmd. Mikilvægt er að 
Ͻί̇̇Γ̝Γ̝ ιϮ̇̇Ϯ ι̝͘Ϯ̝ ̡ ̫͆ή̇Ϯ̇ϡϮϩ EϮ̡̇ ̎ ϡ ίϮ̇̇ Γ̡̫̝̝͆͆ϰ̡Ͻ̝͆ Ͻί̇̇Γ̝Ϯ ̡ ΓϡήϮϨ ϴ!ιΓ̝ 
mikilvægt er að vita að það sé alltaf einhver til staðar sem ég get leitað til með 
̡̝͆̇̚Ϯ̇ϡΓ̝ϩ QΓή ὶ̀͘Ϯ̝ ̆ Ϯϡ ̝̓͘ϡϡϮϩϯ ̄ ίϮ̫Ϯ Ξ̫̫Ϯ ̡̫͆ή̇Ϯ̇ϡ ͑ Ϯή ̡̫Γ̝ι̡ι̐̀Ͻ ̆ ίή ϴ̫ί̆͘Ϯ ϰ 
kringum kί̇̇Γ̝Γ̇̇ϯ ̫ Ϯ̀ Γή ΫίϮ̀Γ ̛ίϽϽϮ̇ϡ͆ ̎ ϡ Π͘ϡϡϺΓ ͆ ̚̚ ιΞ̝̇Ϯ ̎ ϡ ͑ίϮ̫Γ ͑ί̝ϽιΞ̝Ϯ ι̝͘Ϯ̝ 
ólíkar þarfir og aðstæður. 

Skilvirk úrræði fyrir alla nemendur krefjast skýrrar áherslu á nám, viðurkenningu á 
öllum árangri (ekki aðeins bóklegum árangri) og þá sérstaklega á kerfi sem gera 
nemendum kleift að tjá skoðanir síðar og hafa áhrif á ákvarðanir bæði í skólanum og 
í sínu eigin námi. Skapandi notkun á úrræðum, eins og með þróun samstarfsneta, er 
enn einn þátturinn í forystu án aðgreiningar sem kom fram við heimsóknir 
verkefnisins. 

Aðrar aðferðir til að skipuleggja/stýra úrræðum eru meðal annars: nýting á 
sveigjanlegu og margbreytilegu hópastarfi nemenda, lenging skóladagsins eða 
skólaársins, sem leyfir sveigjanleika í hversu miklum tíma nemendur eyða í almennri 
skólastofu, og aðlögun umhverfis inni í bekkjum. 

Að lokum er þörf á því að stjórnendur stundi sjálfsskoðun til að vera ábyrgir gagnvart 
foreldrum, nemendum og sveitarfélaginu. 

Yfirlitsskýrsla 11 



 
 

         

    

     
               

           
          

        
 

      
         

     
  

        
       

     
          

        
      

    

         
          

          
       

       

        
    

       
        

   

   

        
          

 

    
       

       
        

       

3.2. Kennaramenntun og símenntun starfsfólks 

Kennaramenntun skiptir mestu máli við þróun viðhorfa og einnig þekkingar og færni. 
Kennarar þurfa að geta tekið ábyrgð á öllum nemendum en varpi henni ekki yfir á 
aðstoðarfólk eða annað starfsfólk. Þeir ættu að horfa til barnanna og byrja á þeim 
grunnþörfum sem þau eiga öll sameiginlegar, frekar en að hugsa aðeins með tilliti til 
viðbótarúrræða. Við ráðningu kennara skal vera ljóst að starfið snýst um alla 
nemendur. 

Grunnmenntun kennara og áframhaldandi fagleg þróun ætti að vera í samvinnu á 
milli skóla og utan stofnana til að tryggja framþróun skólans sem og kennara sem 
einstaklinga. Kennaramenntarar og vinnumarkaðurinn í heild sinni þurfa einnig 
þjálfun og áframhaldandi stuðning. 

Frekari vinnu er þörf til að kanna hvernig menntun og þjálfun geta styrkt sjálfstraust, 
aukið getu til að uppfylla ólíkar þarfir og þroskað eiginleika eins og skuldbindingu, 
traust, viðurkenningu og virðingu. Á málstofum verkefnisins spurðu fulltrúar: 
H͑ί̝̇Ϯϡ ϡί̫͆̆ ͑Ϯή ϫ͑Γ̫̫ ι̐̀Ͻ ̡ί̆ ί̝ ̛ίϡΓ̝ ϫΕ̆ί̫̇̇Γή ̫Ϯ̀ Γή ϴ̀Ξ̝ΓϯϦ ̫ Ϯ̀ Γή ϰϡ̝͆̇ΫΓ ̎ϡ 
samþykkja óvissu? Þeir ályktuðu að þörf væri á bæði stuðningi að neðan og upp og 
Γή ̎ιΓ̇ ̎ϡ ̇ Ϯή̝͆Ϧ ̆ ίή Γή̡̫̎ή ι̝Ε ϴϫ̫̀͆̀Ξϡ͆̆ ̫͆Γ̇ΓήϽ̎̆Γ̇ΫϮ ΓήϮ̀͆̆ϯ ̫̏ϩΫϩ ϰ 
starfssamfélögum (communities of practice)). 

Kennarar þurfa færni við mat á einstaklingum og notkun verkfæra, t.d. fyrir 
leiðsagnarmat og sjálfsmat í námi. Þeir þurfa að vita hvað þeir eru að meta og hvers 
vegna og vera meðvitaðri um ólíkar þarfir og einstaklingsmiðun náms ̅ það er ekki 
͑ϮήίϮϡΓ̇ΫϮ Γή ϴϽί̇̇Γ ΓήίϮ̡̇ ̆ίήΓ̫̀Γ̀Ϯ̇͆ϯϩ Kί̇̇Γ̝Γ̝ ̛ ̝͆ιΓ ίϮ̇̇Ϯϡ ιΞ̝̇Ϯ ͑ Ϯή ̇ ̫̎Ͻ͆̇ 
nýrrar tækni til að styðja nám án aðgreiningar og aukinn árangur. 

Samvinna, fagleg samstarfsnet og umræða á milli teyma starfsfólks eru mikilvæg til 
að þróa einstaklings- og sameiginlega getu. 

Að lokum þurfa nýir kennarar fyrirmyndir/leiðsegjendur og það þarf að vera 
samfelldur stuðningur og áframhaldandi fagleg þróun til að fá allt skólastarfsfólk til 
að stunda faglega ígrundun og umbætur. 

3.3. Þróun stuðningsmiðstöðva 

Í mörgum þátttökulandanna hafa verið tekin skref í átt að uppbyggingu sterkari 
tengsla á milli almennra og sérskóla eða því að breyta sérskólum í 
stuðningsmiðstöðvar. 

Á ̛ί̆Γ̆Ὲ̡̫̎ι͆̇͆̆ ̡ ̝͆̚ή͆ ̡ α̝ι̝ΞήϮ̇ϡΓ̝̇Ϯ̝ ϴϫ͑Γή ̆ ͆̇͆ ̡ ̫͆ή̇Ϯ̇ϡ̡̆Ϯή̡̫̓ή͑Γ̝ ϡί̝Γ 
̓ή̝͆͑ϰ̡ϮϞϯ Eι ̡ ̀ϰϽΓ̝ ̡ ̫̓ή͑Γ̝ ίϮϡΓ Γή ͑ίϮ̫Γ ̡̫̎ι̇͆̇͆̆ ̎ ϡ ίϮ̡̫̇ΓϽ̀Ϯ̇ϡ͆̆ ̡ ̫͆ή̇Ϯ̇ϡ 
verður að viðhalda sérfræðifærni þeirra og þekkingu. Starfsfólk stuðningsmiðstöðva 
mun þurfa sterka, áframhaldandi forystu og stuðning til að gera því kleift að uppfylla 
þessu nýju hlutverk og ábyrgðarsvið. Veita þyrfti frekari þjálfun til að tryggja að 
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stuðningsmiðstöðvar og stuðningsþjónusta séu undirbúnar til að starfa með 
samstarfsfólki í almennum skólum og einnig með nemendum. Þó svo að aukin geta í 
almennum skólum þurfi að vera lykilhluti nýs hlutverks þeirra, þarf að taka skýrt 
fram að alltaf verður þörf á sérfræðiþekkingu og framlagi sérfræðinga fyrir suma 
nemendur (sérstaklega þá sem hafa til dæmis skynhamlanir og flóknar þarfir). 

Almennt virðist sérskólum vera að fækka í flestum löndum, þó svo að í nokkrum 
löndum sé fjöldi þeirra nemenda sem sækir sérskóla að aukast (oft fyrir sérstaka 
hópa nemenda, eins og þá sem hafa félagslegar, tilfinningalegar og hegðunarlegar 
þarfir og mjög flókna fötlun). Aftur á móti eru mörg dæmi um að sérskólar verði hluti 
Γι ϴΓή̀̓ϡ͆̇Γ̝ιί̝̀Ϯϯ Ϯ̇̇Γ̇ ̡ ͑ίϮ̫Γ̝ιὰΓϡΓϦ ̛ Γ̝ ̡ί̆ ̡α̝ι̝ΞήϮ̇ϡΓ̝ ͑ Ϯ̇̇Γ Ε ̡ ͑ίϮϡϺΓ̇̀ίϡΓ̇ 
hátt að því að skapa betri tækifæri innan almenna skólageirans. 

Hins vegar verður að undirstrika að þróun gæðastuðningsmiðstöðva og 
stuðningsþjónustu veltur á sjálfbæru framboði á starfsfólki með viðeigandi hæfni. Þó 
að meira samstarf við samtök sjálfboðaliða og hagsmunaaðila í sveitarfélaginu spili 
mikilvægt hlutverk við úthlutun á samfelldri þjónustu við nemendur og fjölskyldur 
þeirra, getur það ekki komið í stað reynslu og sérfræðiþekkingar. 

Yfirlitsskýrsla 13 



 
 

         

        

        
      

  

          
        

      
          
          
       

           
         

      
       

    

       
       

       

         
           

          
            

   

        
      

         
   

  

           
        
        

         
       

           
           

     

4. SKIPULAGNING ÚRRÆÐA OG STUÐNINGUR Í ALMENNUM SKÓLUM 

Þessi kafli fjallar um ϴ͈̝̝ΞήϮϯ ̆ ίή ̫Ϯ̀̀Ϯ̫Ϯ ̫Ϯ̀ Ͻί̡̇̇̀͆Γήιί̝ήΓϦ ̇ Ε̡̆Ͻ̝Ε̝ ̎ ϡ 
einstaklingsmats og útvegun á stuðningi í almennum skólum. 

4.1. Kennsluaðferðir 

Þær kennsluaðferðir sem notaðar eru fyrir fatlaða nemendur í almennum skólum 
eru svipaðar í flestum aðildarlandanna. Þær eru meðal annars viðbótarkennslutími, 
einstaklingsþjálfun/þjálfun í litlum hópum og teymiskennsla eða samkennsla (pörun 
kennara í almennu námsefni við kennara sem hefur sérhæft sig í sérkennslu). Í 
Essunga fannst þeim kennurum sem rætt var við í verkefnisheimsókninni þessi 
̇Ὲϡ͆̇ ͑ί̝Γ ̐ ̆ί̫Γ̇̀ίϡ ̡ί̆ ϫ̫̀͆Ϯ Γι ιΓϡ̀ίϡ̝Ϯ ̛ ̝̐͆̇ ̎ ϡ ͑Ϯή̝͆Ͻί̇̇Ϋ͆ Γή ϴ̛ίϡΓ̝ ̫ ͑ίϮ̝ 
kennarar eru inni í bekk neyðir það mann til að bæta sig og hugsa um hvað maður er 
Γή ϡί̝Γϯϩ MϮϽϮ̀͑Ξϡ̝͆ ϫ̫̀͆Ϯ ̛ ί̡̡Γ ι̝͘Ϯ̝Ͻ̎̆͆̀Γϡ̡ ί̝ Γή Γ̀̀Ϯ̝ ̇ί̆ί̇Ϋ̝͆ ϫΓιϮ Γήϡang að 
kennurum sem hafa sérfræðiþekkingu á námsefninu og að námsefniskennarar hljóti 
stuðning við að bæta við þekkingu sína á aðferðum til að uppfylla auknar 
margbreytilegar þarfir í skólastofunni. 

Eins eru teymiskennsla og bekkir með tveimur kennurum notuð með góðum árangri 
með áherslu á ígrundun, hópvinnu og samskipti í Flensburg. Teymi starfsfólks 
samþykkja að þau bera ábyrgð á öllum nemendum í bekknum. 

Í sumum þeirra skóla sem voru heimsóttir meðan á verkefninu stóð er notast við 
ramma til að bæta tímastjórnun og tryggja að allir nemendur skilji hvers er ætlast til 
af þeim. Þjálfun er veitt í námsaðferðum og nemendur fá stuðning við að vera virkari 
í náminu. Sýnt hefur verið fram á að slíkar aðferðir, ásamt stuðningi frá jafnöldrum, 
gagnast öllum nemendum. 

Varðandi nemendur sem þurfa meiri stuðning og aðgreind úrræði og verkefni þarf 
að hafa í huga að aðgreining getur oft verið kennaramiðuð frekar en nemendastýrð 
og reynir að setja nemendur inn í fyrirliggjandi kerfi frekar en að hjálpa til við 
umbreytingu á umhverfi og starfsferlum. 

4.2. Námskrá 

Ein breyting sem hefur verið gerð í fjölda landa er að veita sveigjanleika til að aðlaga 
námskrána eða draga úr kröfum. Landsupplýsingar, ásamt heimsóknum og 
málstofum, sýna að sé áherslan fyrst og fremst á bóklegan árangur/landsstaðla getur 
það verið hindrun fyrir nám án aðgreiningar. Í þeim löndum þar sem verið er að 
endurskoða námskrána er áhersla á aðgang að námskrárrammanum ̅  en einnig 
viðurkennt að fyrir suma nemendur, einkum þá sem hafa þroskahömlun, verður þörf 
á að aðlaga námsefni eða jafnvel á að nota námskrársviðin sem samhengi fyrir nám 
þar sem þekkingin er ekki talin viðeigandi/tilhlýðileg. 
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Í sumum tilfellum getur sá tímaþrýstingur sem hlýst af afar staðlaðri námskrá skapað 
frekari erfiðleika fyrir skóla, þar sem kennurum kann að þykja nauðsyn að fylgja 
ϴϫίιήΠ͆̇Ϋ̇͆̆ϯ Ͻί̡̇̇̀͆Γήιί̝ή͆̆ ̎ ϡ ̆ Γ̫Ϯ ̡ ί̆ ̆ ϮήΓ̡̫ ϫ͆ϡ̡Γ̇̀ίϡΓ ίϽϽϮ ͑ Ϯή 
nemandann. 

4.3. Mat á einstaklingum 

Þó svo að mörg lönd séu farin að færast frá því að nota flokkun eftir þörfum í 
tengslum við mismunandi fötlun er þetta verklag enn við lýði. Florian o.fl. (2006) 
benda á að þó að mikill munur kunni að vera á flokkunarkerfum á milli mismunandi 
landa sé læknisfræðilegt líkan af fötlun vanalega til grundvallar þeim og nýlega benti 
skýrsla Samstarfsnets sérfræðinga í félagsvísindum um menntun og þjálfun (NESSE) 
á að flokkunarkerfi landa eru byggð á ólíkri hugmyndavinnu um fjölbreytileika og 
eðlileika. Annars vegar réttlætir flokkunarferlið úthlutun á meiri úrræðum og tryggir 
að eðlilegar breytingar ί̝͆ ϡί̝ήΓ̝ϧ ϫϮ̡̇ ͑ ίϡΓ̝ ϡί̫̝͆ ὶ̎ϽϽ͆̇ ̀ ίϮ̫̫ ̫Ϯ̀ ϴιὰΓϡ̡̀ίϡ̡ 
Γή̡ϽϮ̀̇ΓήΓ̝ ̎ ϡ ̡ ϽΓΫΫΓή̝Γ̝ ̡ ϺῈῐ̡̇͘ΫΓ̝ϯ ̏ NEϯϯEϦ ϮͽϭϮϦ Π̡̀ϩ 20). 

Ýmsar stefnur hafa sprottið fram við viðurkenningu á þessum vanda. Sum lönd nota 
fjölþjóðlega flokkun Efnahags- og framfarastofnunarinnar ̅  A: Fötlun, B: Erfiðleikar 
og C: Erfið aðstaða (Efnahags- og framfarastofnunin, 2005) ̅  á meðan önnur nota 
alþjóðlega flokkun á virkni, fötlun og heilsu. 

Önnur lönd leggja áherslu á sérþarfir ásamt samfelldum stuðningi. Til að reyna að 
draga úr því skrifræði sem fylgir langdregnu stofnanamati eru sum lönd að taka upp 
samþætt mat og skipulagningarferli sem tekur til allra stofnana við framleiðslu á 
samhæfðri stuðningsáætlun, einkum fyrir nemendur með flóknari þarfir. 

Námsmat er vanalega framkvæmt af þverfaglegu teymi / sérfræðimiðstöð, oft í 
samvinnu við skólann (og foreldrana) í matsferlinu. Slíkar miðstöðvar/teymi (sem 
starfa oft á svæðisvísu) veita stuðning með tilliti til kennslufræðilegra ráða og 
úrræða og í sumum löndum taka þau einnig ákvarðanir um staðsetningu. 

Skólar eða foreldrar geta oft beðið um námsmat en foreldrar er farnir að taka virkari 
þátt í ákvarðanatöku. 

Í skólum er námsmatsrammi sem upplýsir kennslu og nám og tekur til nemendanna 
sjálfra ̅  eins og mælst er til í vinnu miðstöðvarinnar um námsmat fyrir alla 
(Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu, 2009) ̅  líklegri til að styðja nám án 
aðgreiningar. Í Vín sögðu skýrslur úr skólaheimsókninni að áherslan væri á það sem 
nemendurnir gætu gert, á að hlusta á endurgjöf frá nemendum og gefa sitt álit á 
vinnu/frammistöðu þeirra, frekar en að gefa einkunnir. Þörf er á að veita 
nemendum aðgang að sveigjanlegum matsramma með sameiginlegri uppbyggingu 
og meginreglum, frekar en sundurliðuðum ramma eða forskriftarramma sem gerir 
ráð fyrir að það sama henti öllum. 

Yfirlitsskýrsla 15 



 
 

         

  

        
           

      
     

        
 

          
         

          
     

          
           

    
          

                 
   

         
        

      
       

          
             

          
 

       
       

       
       

  

4.4. Skipulag stuðnings 

Í flestum löndum er einhvers konar einstaklings-/stuðnings-/námsáætlun til staðar 
og þó að þessar áætlanir hafi mismunandi heiti virka þær meira og minna á sama 
hátt. Lönd kunna að vísa í kennslufræðilegan stuðning, einstaklingsmiðun og beina 
athygli að námsumhverfinu og samræmingu allrar þjónustu sem nemandi hlýtur. 
Slíkar áætlanir eru taldar vera sérstaklega mikilvægar við tilfærslu á milli 
menntunarstiga. 

Um leið og skólar leitast við að bæta þá grunnmenntun sem þeir bjóða er litið á 
ákveðið stuðningsstig sem almenna reglu fyrir alla nemendur á mismunandi stigum í 
̆ί̫̇̇͆̇ ̛ίϮ̝̝Γ ̎ϡ ͑ ϰ̡Γή ί̝ ϰ Γ͆Ͻ̇͆̆ ̆ Ξ̀Ϯ ϰ ϴ̡Γ̆ιί̀̀ΫΓ̇ ̡ ̫͆ή̇Ϯ̇ϡϯ ̫ Ϯ̀ Γή Ͻ̇̇͘Γ ̆ ίϮ̝Ϯ 
sveigjanleika til að uppfylla þarfir nemenda. 

Samstarfsaðferðir reyndust vera skilvirkar í þeim skólum sem voru heimsóttir, þar 
sem kennarar og sérfræðingar af ýmsum fagsviðum starfa saman. Til dæmis geta 
sérkennarar, ráðgjafar, þjálfarar, heilbrigðisstarfsmenn og félagsráðgjafar myndað 
ϴ̡Γ̡̫̆Γ̝ι̡̇ί̫ϯ ϰ Ͻ̝Ϯ̇ϡ͆̆ ̛ Ε ̇ί̆ί̇Ϋ̝͆ ̡ em þurfa stuðning. Skilvirk hópvinna eykur 
líkurnar á að komið sé auga á þörf á stuðningi – og að brugðist sé við henni – eins 
fljótt og auðið er. 

Aðrar leiðir til stuðnings við nemendur eru meðal annars stuðningur við samskipti 
(til dæmis táknmál, blindraletur, tákn), oft veitt með hjálpartækjum/-búnaði og 
umsögnum frá sérfræðingum/hreyfanlegum kennurum. Einnig er notast við 
stuðningsfulltrúa í mörgum löndum. Heimsókn til Möltu sýndi að notkun á 
aðstoðarfólki krefst vandlegrar stýringar til að forða því að nemendur verði 
ósjálfstæðir. Stuðningsfulltrúar líta í auknum mæli á hlutverk sitt sem hluta af teymi 
og vinna að því að aðstoða alla nemendur í bekknum, en ekki aðeins fatlaða 
nemendur. 

Nauðsynlegt er að viðhalda sérfræðiþekkingu innan teyma starfsfólks til að tryggja 
að nemendur hafi aðgang að viðeigandi úrræðum og hjálparbúnaði, ásamt góðri 
kennslu sem byggist á þekkingu og reynslu af tilteknum stuðningsþörfum, einkum 
þegar um er að ræða nemendur með flóknari þarfir. 

Skipulagning úrræða vegna stuðnings við nám án aðgreiningar 16 



 
 

  

    

          
      

   

        
       

        
        

        
            

          
       

        
        

     
         

             
            

        
          

       

           
        
           

   

      
           

        
        

         
      

        
        

           
  

5. SAMSTARF OG SAMSTARFSNET
 

Þessi kafli fjallar um kerfi samstarfs og samstarfsneta sem veita nemendum 
víðtækan stuðning sem er fastur hluti af menntun þeirra. 

5.1. Samfélagslegur stuðningur 

Heimsóknir verkefnisins Skipulagning úrræða sýndu fram á mikilvægi þess að skólar 
hlytu stuðning frá stjórnmálamönnum og stjórnsýslu á sviði menntunar á hverjum 
stað. Í öllum heimsóknum verkefnisins sýndi lykilstarfsfólk í sveitarfélaginu einlægan 
stuðning við vellíðan nemenda. Hlutverk þessa fólks er meðal annars að endurskoða 
hugmyndir um fyrri tíma verklag og að treysta skólastjórnendum til að taka 
ákvarðanir, jafnvel þegar einhver áhætta er til staðar. Traust sambönd á milli ólíkra 
hagsmunaaðila í sveitarfélagi hafa leitt til sterkra samstarfsneta stuðnings í 
skólanum sem hafa verið undirstaðan að þeim breytingum sem voru gerðar. 

Margvíslegar þjónustustofnanir í sveitarfélögum þurfa að vinna náið með skólum ̅ 
og með foreldrum ̅  svo að stuðningur sé samfelldur óháð umhverfi. Starfsfólk sem 
þekkir barnið og fjölskylduna getur veitt stuðning í námsumhverfinu og innan 
̡Γ̆ιὰΓϡ̡Ϯ̡̇ϩ ϵϮ̀ Γή ϫ͑ί̫ϺΓ ̫ Ϯ̀ ̫Ϯ̀ιΞ̡̝̀͆ ι̝Ε ϴ̀ΞϽ̇Ϯ̡ι̝ΞήϮ̀ίϡ͆ϯ ̀ ϰϽΓ̇Ϯ ̆ Ε ιΞ̝Γ ̛ Ϻ̡̫̐̇͆͆ 
sem yfirleitt er veitt af heilsugæslu yfir í skóla eða í þjónustumiðstöðvar, bæði til að 
auðvelda aðgengi og til að bæta samskipti á milli sérfræðinga af ólíkum fagsviðum. Í 
̓̀̀͆̆ ̀ϰϽ̓̇͆̆ ͑ί̝ή̝͆ ΠΓ̝̇Ϯή Γή ͑ί̝Γ ϴϰ ̆ϮήϺ͆ϯ ̡ Γ̝̆Ξ̆Ϋ̝Γ̝ ̛ Ϻ̡̫̐̇͆͆ ̡ ί̆ ̛ Γ̝ι Γή 
eiga þátt í stuðningi við bæði skóla og fjölskyldur. Þetta endurspeglaðist í yfirlýsingu 
frá eftirlitsmanni sveitarfélags í heimsókninni til Flensburg: 

… fatlaða barnið verður miðjan í skipulagningu á stuðningi og þjónustan er 
gervihnettirnir sem eru á sporbaug um nemandann. Allir aðilarnir í 
sveitarfélaginu starfa saman á samfelldan hátt og hittast reglulega til að veita 
sem bestan stuðning við fötluð börn. 

Í málstofunum bentu þátttakendur á það að samræming á milli miðstöðva og 
annarra ̅  til dæmis sjálfboðahópa ̅  væri lykilþáttur og gæti veitt stuðning til 
skóla/kennara til að stuðla að heildstæðum þroska barnanna. Þjónusta þarf að 
styðja við breytingar í umhverfinu, ekki aðeins hjá einstaklingnum. 

Að lokum er þörf á sameiningartímabili til að byggja upp sameiginlegan ramma (t.d. 
sameiginlegt námsmat, sameiginlega forgangsfjármögnun, sameiginlega faglega 
þróun), ásamt sameiginlegu mati, til að samræma starf miðstöðva. Menning, fagleg 
uppbygging og væntingar verða að vera sameiginlegar á milli miðstöðva og 
stofnana og kennslufræðilegar aðferðir lagðar saman til að nota úrræði á sem 
bestan hátt. 

Yfirlitsskýrsla 17 



 
 

         

   

            
         

        
  

      
            

          
     

       
        

           
         

          
  

           
        

        

  

5.2. Þátttaka foreldra 

Þátttaka foreldra í námi barna sinna er lykilþáttur við myndun traustra sambanda 
á milli skóla og fjölskyldna. Í verkefnisheimsóknunum var augljóst að samstarf við 
foreldra er lykilþátturinn í stuðningi við nemendur, þar sem foreldrar eru 
mikilvægustu stuðningsmenn barna sinna. 

Í viðtölum sem tekin voru í verkefnisheimsóknunum undirstrikuðu foreldrarnir að 
þeir vildu taka þátt í þróun skólans, fá upplýsingar um framfarir barnsins og taka þátt 
í námsferlinu. Þeir kunna að meta þegar kennarar leggja áherslu á getu nemenda, 
frekar en á það sem upp á vantar. 

Í málstofunum undirstrikuðu þátttakendur að foreldrar hafa réttindi, en þurfa 
hreinskilna leiðsögn ̅ ekki mótsagnakenndar ráðleggingar sérfræðinga ̅  til að 
auðvelda þeim að taka upplýsta ákvörðun. Fjölskyldur þurfa að taka þátt í öllu mati 
og gera þarf foreldrum kleift að fylgjast með framförum barna sinna. Foreldrar eru 
bestu talsmenn barna sinna en þeir geta einnig haft áhrif á stefnuna, sem og hvar 
barnið er staðsett. 

Að lokum eru sannanir fyrir því að nám án aðgreiningar leiði ekki til verri einkunna 
og undirstrika þarf ávinning af námi án aðgreiningar, jafnvel þó að þrýstingur á 
niðurstöður sé að aukast í skólum um alla Evrópu. 

Skipulagning úrræða vegna stuðnings við nám án aðgreiningar 18 



 
 

  

  

           
  

           
      

          
          
      

          
  

       
             

         
           

     

         
         
         

      
 

         
     

     

      
 

        
      

       
        

        
  

       
       

          
         

 

6. FJÁRMÖGNUN
 

Þessi kafli fjallar um áhrifaríka og skilvirka notkun á úrræðum til að skilgreina þarfir 
og skipuleggja stuðning. 

Samkvæmt Booth og Ainscow þarf að líta á úrræði sem fleira en fjármagn, tæki eða 
starfsfólk. Með því að tileinka sér víðtækari skilning á hugtakinu ættu skólasamfélög 
að læra að skilgreina þau úrræði sem eru tiltæk í öllum skólum en hafa ekki enn 
͑ί̝Ϯή ͚̫̫̇ϩ B̫̎̎ϫ ̎ϡ !Ϯ̡̇Ρ̎͒ ̡ ίϡϺΓ Γή ιϮ̇̇Γ ̆ίϡϮ ̡ ̀ϰϽ ͈̝̝ΞήϮ ϴϰ ̓ ̀̀͆̆ ̛Ε̫̫͆̆ 
skólahalds; í nemendum, foreldrum/forráðamönnum, sveitarstjórnum og kennurum; 
ϰ Π̝ί̫͘Ϯ̇ϡ͆̆ ϰ ̆ ί̇̇Ϯ̇ϡ͆Ϧ ̡̫ίι̇͆̆ ̎ ϡ ̡̫Γ̝ι̡ϫΕ̫̫͆̆ϯ ̏ ϮͽͽϮϦ Π̡̀ϩ 5). Eins og Kesälahti 
og Väyrynen benda á: 

Í skólum án aðgreiningar þurfum við að reyna að skilgreina úrræði í nemendum 
með því að treysta á getu þeirra til að stýra eigin námi og getu þeirra til að 
styðja hver annan. Hið sama á við um starfsfólk skóla. Það kann að hafa 
hugmyndir, færni, frumkvæði eða þekkingu á því sem skapar hindranir í námi 
og þátttöku (2013, bls. 81). 

Flest lönd hljóta fjármagn fyrir menntun fatlaðra nemenda frá ríkisstjórnum sínum. Í 
sumum löndum er fjármögnunin afhent til staðbundinna yfirvalda eða sveitarfélaga. 
Annars staðar er sambland fjármögnunar frá ríki og frá sveitarstjórnum. Þegar 
kemur að sérkennslu veita flest lönd sérstakt fjármagn fyrir viðbótarstarfsfólk, 
sérbúnað og flutning. 

Fyrir fatlaða nemendur er fjármögnun yfirleitt tengd einstaklingsmati á nemendum. Í 
flestum löndum er yfirlýsing eða formleg ákvörðun skrifuð af 
sérfræðingi/stofnanateymi eða stuðningsmiðstöð til að tryggja viðbótarfjármagn. 

!ή ̀̎Ͻ̇͆ ίϮ̡̫̇ΓϽ̀Ϯ̇ϡ̡̆Γ̫Ϯ ͈ ̫ϫ̫̀͆Γ ὶί̡̫ ̀ ̓̇Ϋ Γ͆ϽΓ̀ίϡ͆̆ ϴ̡α̛̝Γ̝ιΓ̫ϰ̆͆̆ϯ ίήΓ ̫ ϰ̆Γ 
með stuðningsfulltrúum. 

Í sumum löndum er tímafjöldi viðbótarstuðnings núorðið innifalinn í almennum 
úrræðum. Kennslufræðilegu einstaklingsmati og stuðningi er úthlutað sem hluta 
almenna kerfisins. Í mörgum löndum kunna sveitarfélögin að veita viðbótarfjármagn 
fyrir hjálpargögnum, búnaði eða viðbótarstarfsfólki (stuðningsfulltrúa). Til að styðja 
við nám án aðgreiningar hafa nokkur lönd dregið úr nemendafjölda í bekkjum með 
fatlaða nemendur. 

ϯ͆̆ ̀̓̇Ϋ ̝ίϽΓ ϴΠΓϽ̎̚ϽΓϽί̝ιϮϯ ίήΓ ϴ̇ί̆ί̇ΫΓϽ̝̓ι͆Ͻί̝ιϮϯ ϰ ϡίϡ̇͆̆ ̡ ͑ίϮ̫Γ̝ιὰ̓ϡϮ̇ϩ QΓ̝ 
eltir fjármagnið nemendu̝̇Γϩ HϮ̡̇ ͑ ίϡΓ̝ ͑ ίϮ̫Ϯ̝ ̛ί̡̡Ϯ ̫ ίϡ͆̇Ϋ ϴ̇ί̆ί̇ΫΓ̆ϮήΓή̡ϯ 
kerfis aðeins aukaleg úrræði til þeirra sem eru skilgreindir með erfiðleika sem mæta 
viðmiðunum um sérkennsluþarfir, á meðan aðrir sem kunna að þurfa stuðning hafa 
engan aðgang að honum. 
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Nýleg rannsókn sem gerð var í Austurríki bendir á að inntaksmiðaður stuðningur ̅ á 
föstu gjaldi til skóla byggt á þeim fjölda nemenda sem skilgreindir eru með 
sérkennsluþarfir ̅  komi ekki nægilega til móts við nemendur, þar sem þarfir eru 
mismunandi á milli þeirra og breytast með tímanum. Einnig er litið á útkomulíkan 
sem vandkvæðum bundið, þar sem úrræði eru dregin til baka ef áætlun ber árangur. 
Þörf er á að færast frá kerfi sem verðlaunar slíkan skort á árangri yfir í líkan 
snemmtæks stuðnings og forvarna. 

Nánari umhugsunaratriði er að sá stuðningur sem veittur er einstaka nemendum 
bætir ekki endilega getu skólakerfisins. Ef skólar leggja frekar áherslu á magn 
úrræða en gæði þeirra eru þeir ólíklegir til að gera nauðsynlegar breytingar á því 
hvernig kerfi og starfsfólk í almennum skólum bregst við nemendum (Frattura og 
Capper, 2007). 

F̝ίϽΓ̝ ί̇ Γή ͑Γ̇Ϋ̝ΞήΓ̡̫ ̆ ίή ̛ Γ͆ ̫ ΓϽ̝̆̓Ͻ͆ή͆ ϴ͑ϮήΠ̫̐Γ̝͈̝̝ΞήϮϯ ̡ ί̆ ̛ ίϮ̆ ̡̫Γ̇ΫΓ 
til boða gætu skólar þróað hagkvæm samstarfsnet stuðnings og faglegrar þróunar 
með samstarfi á milli staðbundinna hagsmunaaðila og skóla/stuðningsmiðstöðva 
(Ainscow o.fl., 2006; Benoit, 2012; Ebersold, 2012). Dæmi um slíka starfshætti sáust 
í verkefnisheimsóknum, eins og eftirfarandi tilvitnun sýnir: 

ϴHΞϡ̫ ί̝ Γή Π̝ί̫͘Γ ̡Ͻ̐̀Γ̇͆̆ ̆ ίή ̛ίϮ̆ ͈̝̝Ξή͆̆ ̡ ί̆ ̫ Ϯ̀ ί̝͆ϯ ̏ι̝Γ̆Ͻ͑Ξ̆ΫΓ̡tjóri, 
yfirmaður menntunar og félagsþjónustu, Essunga). 

ϴϪ ̛ί̫̫Γ ͑Γ̝ ίϽϽϮ ̡ ̝͆̇̚Ϯ̇ϡ ͆ ̆ Γή ͑ίϮ̫Γ ̡Ͻ̐̀Γ̇͆̆ ὶίϮ̝Ϯ ͈̝̝ΞήϮϦ ϫί̀Ϋ̝͆ Γή ̫̇̎Γ ̛Γ͆ 
͈̝̝ΞήϮ ̡ ί̆ ͑ Ϯή ϫ̓ι͆̆ ̛ ίϡΓ̝ ͘ιϮ̝ Γή ̝ΕήΓ Ε Γ̇̇Γ̇ ϫΕ̫̫ϯ ̡̏Ͻ̐̀Γ̡̫Ϻ̝̐ϮϦ F̀ί̡̇Π̝͆ϡ̐ϩ 
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7. NIÐURSTÖÐUR OG TILMÆLI
 

7.1. Niðurstöður 

Hugtakaramminn fyrir verkefnið Skipulagning úrræða viðurkennir að til að miða 
áfram að aðferð sem byggist á réttindum fatlaðra nemenda þurfa lönd að færast frá 
skipulagningu úrræða með tilliti til einstaklingsmiðaðs stuðnings (sem byggist oft á 
greiningu læknis) til að greina hvernig kerfi eru skipulögð til að hjálpa almennum 
skólum að mæta þörfum og uppfylla réttindi allra nemenda. Þess vegna ætti 
aðlögunarferlið að leggja áherslu á að byggja upp getu almennra skóla til að koma til 
móts við fjölbreytileika nemenda, frekar en að dreifa viðbótarúrræðum til að mæta 
þörfum valinna hópa. 

Til að renna stoðum undir kerfisbreytingu verður að byggja upp sameiginlegan 
skilning á námi án aðgreiningar og tengdri sýn og gildum meðal hagsmunaaðila á 
öllum stigum, með sameiginlega sýn á gæði og matsaðferðir sem styðja nám án 
aðgreiningar. 

Þátttakendur í verkefninu lögðu áherslu á þörfina á því að ríki semdu löggjöf sem 
viðurkenndi réttindi allra barna ̅  þar með talið fatlaðra barna ̅ til snemmtæks 
stuðnings, gæðamenntunar (án mismununar) og fullrar þátttöku í öllu 
menntunarstarfi. Þó svo að mikilvægt sé að hafa réttindi allra hagsmunaaðila í huga 
þurfa nemendurnir að vera í forgrunni. Vísa skal í bæði samning Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins og samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra 
við þróun á þjóðarlöggjöf og menntastefnu og athuga að samræmi sé á milli þeirra. 

Mynda þarf samstarfsnet til að styðja skólastjórnendur sem fulltrúa breytinga og 
̫̝͘ϡϡϺΓ Γή ̛ ίϮ̝ ̫̇̎Ϯ ϴ̫ί̆͘Ϯ̡Γήιί̝ήϯ ̎ ϡ ̛ ̝̐Ϯ ϺΕϽ͑ΞήΓ̇ Γ̇ΫΓ ̎ ϡ menningu sem virðir 
allt starfsfólk og nemendur. Þeir þurfa að starfa með staðbundnum leiðtogum og 
fólki í sveitarfélaginu að því að greina aðstæður skólans og skipuleggja leiðir til 
ι̝Γ̛̝̆̐͆̇Γ̝ Ε ϴ̡̫ίι̫̇͆̆̐Γ̇ΫϮ ϡί̫͆ϯϦ ̛Γ̝ ̆ ίή ̫Γ̀Ϯή ̡Ͻ͚̝Γ Εϫί̡̝̀͆ Ε ̇ Ε̆Ϧ ̡terk 
sambönd, opin samskipti, samstöðu, fagmennsku og skapandi aðferð við lausn 
vandamála. 

Pί̫ί̡̝ Πί̇ΫϮ̝ Ε Γή ίϮ̡̫̇ΓϽ̀Ϯ̇ϡ̡̆ϮήΓή ̇ Ε̆ ̡α ϴΓ̀̆ί̇̇ ̝α̫̫Ϯ̇ΫϮϦ ί̇ ίϽϽϮ 
̡α̝Ͻί̡̛̝̇̇̀͆̓ιϯ ̏ Ϯͽͽ4Ϧ Π̡̀ϩ 42). Allir nemendur eiga rétt á viðeigandi og gefandi 
námskrá (þar með talið starfi utan skólatíma), sem stenst tilgangsmat (purpose 
assessment), jöfn námstækifæri og kennslufræði sem viðurkennir og mætir 
̆Ϯ̡̆͆̇Γ̇ΫϮ ϡί̫͆ ϴΠίϮ̫̇ϯ ̏͆̇Ϯ͑ί̡̝Γ̀ Ϋί̡Ϯϡ̇̐ϩ QΓ̇̇Ϯϡ ̛ Γ̝ι Γή Π͘ϡϡϺΓ ͆ ̚̚ 
gæðamenntun svo hún henti nemendum, frekar en að fella hana inn í 
skólaskipulagið. 

Einnig er þörf á að athuga eftirfarandi atriði, sem geta staðið auknu jafnrétti fyrir 
þrifum: hugarfar þar sem litið er á fötlun sem galla, misbrestur á því að fjölbreytileiki 
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sé virtur, réttlæting á slæmri hegðun (öðrum kennt um), þegar haldið er í starfshætti 
sem skila litlum árangri og viðurkenning á neikvæðum viðhorfum í skólasamfélaginu. 
Hér leikur grunnmenntun kennara og áframhaldandi fagleg þróun mikilvægt 
hlutverk. 

Sérfræðingar sem unnu að verkefninu hafa einnig bent á þörfina á kerfisbundinni 
sýn sem leggur áherslu á að þróa getu á öllum stigum kerfisins til að skipuleggja 
skilvirkan stuðning fyrir alla nemendur, einkum þá sem eru fatlaðir. Sterkra tengsla 
er þörf á milli allra kerfisstiga (þ.e. á milli stefnumótandi aðila ríkis og sveitarfélags 
og námstjóra, skólastjórnenda, kennara, annarra sérfræðinga, nemenda og 
fjölskyldna) til að tryggja samfellda nálgun. 

Annað mál sem sérfræðingar lögðu áherslu á er þörfin á að skýra nýtt hlutverk 
sérskóla og stuðningsstarfsfólks (t.d. stuðningsfulltrúa) sem leiðir til bættra úrræða 
fyrir alla nemendur í almennum skólum. Þeir bentu á þörfina á að halda sérhæfðu 
starfsfólki, en nota krafta þess á skapandi hátt til að efla heildstætt skólastarf um 
leið og þeir styðja við einstaka nemendur, þannig að sveigjanlegur stuðningur í 
Γ̀̆ί̇̇͆̆ ̡Ͻ̐̀͆̆ ͑ ί̝ήϮ ϴ̝̇̎̆Ϯήϯϩ ϵΓϽΓ ̛Γ̝ι ̫ Ϯ̀̀Ϯ̫ ̫Ϯ̀ ̛ί̡̡ Γή ̡̫͆̇Ϋ͆̆ ͑ ί̝ή̝͆ ̛ ̝̓ι Ε 
aukinni aðstoð hjá öllum nemendum og að áfram verður þörf á sérfræðistarfsfólki, 
einkum fyrir minniháttar fötlun. 

Hvað varðar fjármögnun og fjáröflun gætu skólar svo þróað hagkvæm samstarfsnet 
stuðnings og faglegrar þróunar með samstarfi staðbundinna hagsmunaaðila og 
skóla/stuðningsmiðstöðva, frekar en að vandræðast með þau takmörkuðu 
viðbótarúrræði sem þeim standa til boða (Ainscow o.fl., 2006; Benoit, 2012; 
Ebersold, 2012). 

7.2. Tilmæli 

Eftirfarandi tilmælum, sem byggð eru á meginniðurstöðum verkefnisins, er beint til 
stefnumótandi aðila og þau miða að því að bæta stuðningskerfi fyrir fatlaða 
nemendur í almennum skólum. 

7.2.1. Réttindi barna og þátttaka 

Stefnumótandi aðilar þurfa að: 

	 Endurskoða landslög og menntastefnu til að tryggja að hvort tveggja sé í 
samræmi við og styðji með virkum hætti meginreglur í bæði samningi 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og samningi Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks og staðfesta réttindi allra nemenda til fullrar 
skólaþátttöku með eigin jafningjahópum. Þetta myndi sérstaklega taka til: 

	 réttar til náms án aðgreiningar; 

	 afnáms misréttis á grundvelli fötlunar; 
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	 réttar barnsins til að láta skoðun sína í ljós; 

	 aðgangs að aðstoð. 

7.2.2. Skýr hugtakanotkun og samræmi 

Stefnumótandi aðilar þurfa að: 

	 Skerpa hugmyndina um nám án aðgreiningar þvert yfir og á milli námsstiga 
sem áætlun sem eykur gæði og jafnræði fyrir alla nemendur og tekur á slakri 
stöðu í öllum illa stöddum hópum, þar með talið hjá fötluðum börnum. Allir 
stefnumótandi aðilar á sviði menntamála þurfa að taka ábyrgð gagnvart öllum 
nemendum. 

	 Athuga tengsl á milli kerfisstiga (þ.e. á milli stefnumótandi aðila 
ríkis/sveitarfélags, námstjóra/skólastjórnenda á hverjum stað, kennara, 
annarra sérfræðinga og nemenda og fjölskyldna þeirra) og bæta þau tengsl 
með samstarfi og samfelldri samvinnu á milli ráðuneyta og staðbundinnar 
þjónustu. Slík aðgerð ætti að víkka sjónarhorn, auka gagnkvæman skilning og 
Π͘ϡϡϺΓ ͆ ̚̚ ϴιΞ̝̇Ϯ ι̝͘Ϯ̝ Γ̀̀Γϯ ϰ ̆ί̫̇̇ΓϽί̝ιϮ̇͆ ϰ ϫίϮ̀Ϋ ̡Ϯ̇̇Ϯϩ 

	 Skapa hvata fyrir skóla til að hleypa öllum nemendum úr sveitarfélaginu inn og 
tryggja að matsaðferðir, eftirlit og aðrar ábyrgðaraðgerðir styðji nám án 
aðgreiningar, sem og upplýsa um frekari umbætur á úrræðum fyrir alla 
nemendur. 

7.2.3. Samfelldur stuðningur 

Stefnumótandi aðilar þurfa að: 

 Q̝̐Γ ϴ̡Γ̆ιί̀̀ΫΓ̇ ̡̫͆ή̇Ϯ̇ϡϯ ι̝͘Ϯ̝ Ͻί̇̇Γ̝ΓϦ ̡ ̫͆ή̇Ϯ̇ϡ̡ι̫̝͈͆̀̀Γ ̎ ϡ ̛ Ε ̡ α̡̝̫ΓϽ̀ίϡΓ 
fyrir skólastjórnendur í gegnum notkun á rannsóknum, samstarfsneti og 
tengslum við háskóla og kennaraháskóla til að veita tækifæri til starfsþróunar 
fyrir alla símenntunarhópa. 

	 Þróa hlutverk sérskóla sem úrræða til að auka færni almennra skóla og bæta 
stuðning við nemendur. Þörf er á að viðhalda og þróa frekar sérfræðiþekkingu 
og -færni starfsfólks stuðningsmiðstöðva á þann hátt sem gerir þeim kleift að 
veita skólastarfsfólki stuðning (til dæmis með ráðgjöf og samstarfi), sem og að 
koma á samstarfsneti sérfræðinga sem mun auka við stuðning fyrir nemendur, 
svo sem þá sem eru með minniháttar fötlun. 

	 Þróa aðgengilegri námskrá og matsramma og styðja meiri sveigjanleika í 
kennslu, skipulagi skóla og útdeilingu fjármagns svo að skólar geti unnið að 
nýjum leiðum til að þróa samfelldan stuðning fyrir nemendur, frekar en að 
reyna að finna þeim stað í fyrirliggjandi kerfi. 
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7.3. Niðurstöður 

Verkefnisvinna verkefnisins Skipulagning úrræða styður þörfina á kerfisbreytingu frá 
því að einblína á hallalíkan af fötlun (byggt á þörfum) og líta á nemandann sem 
vandamálið, yfir í líkan sem tekur tillit til réttinda nemenda í menntakerfinu og 
tryggir að allir taki virkan þátt í námsferlinu. Þetta undirstrikar þörfina á að færast 
frá skipulagningu úrræða með tilliti til einstaklingsmiðaðs stuðnings, til þess hvernig 
hægt er að skipuleggja stuðningskerfi þannig að almennir skólar séu betur í stakk 
búnir að uppfylla kröfur allra nemenda um gæðamenntun. 

EΠί̡̝̎̀Ϋ ̎ ϩὶϩ ̡ίϡϺΓϨ ϴϵϮ̝̀Γ͆̇Ϯ̝ ϰ Ε̫̫ Γή Γή̀̓ϡ͆̇ ϰ Γ̀̆ί̇̇͆̆ ̡Ͻ̐̀͆̆ ί̝͆ ΓήΓ̀̀ίϡΓ 
ϡί̝ήΓ̝ ι̝͘Ϯ̝ ̛ Ε ̡ί̆ ϴ̚Γ̡̡Γϯ Ϯ̇̇ ϰ Ͻί̝ιϮή ίϮ̡̇ ̎ϡ ̛ Γή ί̝ϯ ̏ϮͽϭϭϦ Π̡̀ϩ 10). Markhópurinn 
fyrir verkefnið ̅  fatlaðir nemendur ̅ kann að þurfa töluverðan stuðning til að 
ϴ̚Γ̡̡Γϯ ϰ fyrirliggjandi kerfi. Hins vegar er hægt að umbreyta menntakerfum og 
almennum skólum til að uppfylla stuðningsþarfir þessa hóps ̅ sem gagnast öllum 
nemendum ̅ eins og þau dæmi sem rannsökuð voru í þessu verkefni sýna. 

Sérfræðingar sem unnu að verkefninu hafa einnig bent á þörfina á samfelldri 
kerfisbundinni sýn sem leggur áherslu á að þróa sterk tengsl og gagnkvæman 
stuðning á milli allra stiga kerfisins til að skipuleggja skilvirkan stuðning fyrir alla 
nemendur, einnig þá sem eru fatlaðir. 

Í verkefnisvinnunni lögðu dæmi um úrræði áherslu á stuðning fyrir nám ̅  fyrir alla ̅ 
og sýndu að í skólum sem veita tækifæri fyrir alla nemendur til þátttöku á 
ϺΓι̇Ϯ̇ϡϺΓϡ̝͆̇Ϋ͑ί̀̀Ϯ ϡί̫Γ ιΓ̫̀ΓήϮ̝ ίϮ̡̫̇ΓϽ̀Ϯ̇ϡΓ̝ ϴ̀Ξ̝̫ Ε̇ ̫ΓϽ̆Γ̝ϽΓ̇Γϯ ̏ HΓ̝̫ ̎ ϩὶϩϦ Ϯͽͽ4 ϩ̐ 
Eins og einn sérkennarϮ ϰ ϯ̀̐͑ί̇ϰ͆ ̡͈̫Ͻ͚̝ήϮϨ ϴ̄Ϯή ί̝͆̆ Γή ͑Ϯ̇̇Γ ι̝͘Ϯ̝ ̀ ϰιϮήϦ ίϽϽϮ ι̝͘Ϯ̝ 
ίϮ̇Γ Ͻί̡̡̫̇̇̀͆͆̇Ϋϩϯ 
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