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Forsagan 

 Árið 2003 kynntist ég ungu fólki á meðferðarheimili fyrir unglinga í neyslu 
 Fáir í skóla 
 Flestir reknir úr skóla á unglingsárum 
 Um hvað snérist skólaskylda? 
 Afurð, BA ritgerð um samspil skóla- og velferðarkerfis 

Leiðbeinandi: Dr. Jón Torfi Jónasson, prófessor 
 

 Fyrsta rannsóknarhugmyndin snéri að nemendum með hegðunar- og 
vímuefnavanda 
 Allir viðmælendur með ADHD 
 Er ADHD þá vandi sem kerfið ræður ekki við? 
 Afurð, MA ritgerð um samspil skóla án aðgreiningar og ADHD 

Leiðbeinandi: Dr. Hanna Björg Sigurjónsdóttir, dósent 

Presenter
Presentation Notes
Saga einnar stúlku á meðferðarheimilinu hreyfði mikið við mér, hafði verið án skóla frá því um mitt ár í 9. bekk og átti að vera á þeim tímamótum að ljúka 10 bekk með því að taka samræmd próf sem þá voru lykill að áframhaldandi námi. Mamma hennar lagði mikla áherslu á að hún tæki prófin en hún fékk þó ekki inn í neinum skóla í nágrenninu til að undirbúa sig. Mamman réð því kennara á meðferðarheimilið sem kenndi stúlkunni í tvo mánuði – og hún tók prófin og náði þeim öllum. Hennar saga sýnir að hún hafi fulla burði til að takast á við skóla og getu til að læra. 
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ADHD og fötlunarfræði 

 ADHD er ekki skilgreind fötlun en ADHD veldur því að einstaklingar 
geta í einhverjum tilvikum ekki fullnægt kröfum samfélagsins og 
samfélagið er í mörgum tilvikum ekki tilbúið að mæta ólíkum þörfum 
einstaklinga með ADHD 
 

 ADHD er líffræðileg skerðing á taugakerfi sem birtist sem 
athyglisbrestur, hvatvísi og hreyfiofvirkni 
 Ofvirku börnin 
 Athyglisbrestur 
 

 Læknisfræðileg sjónarhorn ríkjandi 
 Laga 
 Breyta 
 Lækna 

Presenter
Presentation Notes
Hvað er ADHD. ADHD er líffræðileg skerðing á taugakerfi sem birtist sem athyglisbrestur, hvatvísi og hreyfiofvirkni. Í daglegu tali eru börn með ADHD nefnd ofvirk og þar af leiðandi telja margir að ofvirknin sé sá þáttur sem vegi mest en hins vegar má færa rök fyrir því að athyglisbresturinn sé sá þáttur sem veldur þeim mestum vanda, Urður Njarðvík tók gott dæmi um áhrif athyglisbrest á samskipti og samskiptalæsi – Hættu hættu...  En það að við veitum ofvirkninni mesta athygli sýnir að við veitum við mesta athygli sem truflar okkur hin. Flestar rannsóknir á börnum og ungmennum með ADHD hafa verið unnar út frá læknisfræðileg sjónarhorn þar sem markmiðið er að laga börnin, breyta þeim eða lækna þau. Ég vil horfa á þetta öðruvísi, hvernig getum við sem samfélag lagað okkur, breytt okkur og þá læknað okkur af fáfræði og skilningsleysi. 
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Af hverju  menntun og ADHD? 

 Rannsóknir hafa sýnt að menntun sem slík hefur ákveðið 
forvarnargildi gagnvart áhættuhegðun, hún bætir stöðu 
einstaklinga innan samfélaga og styrkir trú þeirra á eigin getu. 

 
 Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að börn með ADHD eru 

líklegri en önnur til að taka þátt í áhættuhegðun, líklegri til að 
flosna frá námi og líklegri til afbrota. 
 

 Nýlegar íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á að stór hluti 
íslenskra fanga uppfyllir greiningarskilmerki ADHD og hefur ekki 
lokið grunnmenntun. 
 

 Umhverfið virðist ekki í stakk búið til að mæta ólíkum þörfum 
nemenda með ADHD. 
 

Presenter
Presentation Notes
Rannsóknir hafa sýnt að menntun sem slík hefur ákveðið forvarnargildi gagnvart áhættuhegðun, hún bætir stöðu einstaklinga innan samfélaga og styrkir trú þeirra á eigin getuRannsóknir hafa einnig sýnt fram á að börn með ADHD eru líklegri en önnur til að taka þátt í áhættuhegðun, líklegri til að flosna frá námi og líklegri til afbrota.Nýlegar íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á að stór hluti íslenskra fanga uppfyllir greiningarskilmerki ADHD og hefur ekki lokið grunnmenntun. 
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Rannsóknin 

 Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast þekkingu á náms- og 
kerfislegum veruleika unglinga með ADHD í unglingadeildum sérskóla út frá 
viðmiðum um hefðbundna skólagöngu.   

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

skólagöngu þessa hóps?  
 Hvað hindrar að börn með ADHD stundi nám í almennum grunnskóla?  
 Hvaða hagsmunum þjóna sérskólar sem sérstaklega eru hugsaðir fyrir 

börn og unglinga með alvarleg félagsleg, hegðunar – og geðræn 
vandamál?  

 Hvaða framtíðarmöguleikar birtist í sjónarmiðum unglinganna sjálfra, 
foreldra þeirra, fulltrúa kerfisins og í opinberum skjölum?  

Presenter
Presentation Notes
Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast þekkingu á náms- og kerfislegum veruleika unglinga með ADHD í unglingadeildum sérskóla út frá viðmiðum um hefðbundna skólagöngu.  Hvað felst í raun í hugmyndafræðinni „skóli án aðgreiningar“ sé litið til skólagöngu þessa hóps? Hvað hindrar að börn með ADHD stundi nám í almennum grunnskóla? Hvaða hagsmunum þjóna sérskólar sem sérstaklega eru hugsaðir fyrir börn og unglinga með alvarleg félagsleg, hegðunar – og geðræn vandamál? Hvaða framtíðarmöguleikar birtist í sjónarmiðum unglinganna sjálfra, foreldra þeirra, fulltrúa kerfisins og í opinberum skjölum? 
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Rannsóknarsetur í fötlunarfræðum: 
Börn, ungmenni og fötlun 
 Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn innan Rannsóknaseturs í 

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

 
 Markmið þeirrar rannsóknar er að afla þekkingar á sjónarhorni og 

skilningi barna og ungmenna á fötlun, skerðingu, þjónustukerfinu, 
félagstengslum, tengslum við fjölskyldu, jafningja og fagfólk, hvernig 
þau takast á við og semja um fötlun í daglegu lífi og samskiptum við 
aðra.  

 
 Verkefnisstjóri þeirrar rannsóknar er dr. Rannveig Traustadóttir, 

prófessor í fötlunarfræði á Félagsvísindsviði, Háskóla Íslands.  

Presenter
Presentation Notes
Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn innan Rannsóknaseturs í fötlunarfræðum sem ber heitið Börn, ungmenni og fötlun: Rannsókn á æsku og uppvexti fatlaðra barna og ungmenna. Markmið þeirrar rannsóknar er að afla þekkingar á sjónarhorni og skilningi barna og ungmenna á fötlun, skerðingu, þjónustukerfinu, félagstengslum, tengslum við fjölskyldu, jafningja og fagfólk, hvernig þau takast á við og semja um fötlun í daglegu lífi og samskiptum við aðra. Verkefnisstjóri þeirrar rannsóknar er dr. Rannveig Traustadóttir, prófessor í fötlunarfræði á Félagsvísindsviði, Háskóla Íslands.
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Gagnasöfnun 

 Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 2006-2010 
 Ný löggjöf um grunn- og framhaldsskóla breytti stefnu 

rannsóknarinnar 
Ótímabundin brottvísun 

 
 Tvíþætt gagnaöflun;  
 Viðtöl 
 Skjöl sem móta viðhorf og stefnu skólakerfisins 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 2006-2010Ný löggjöf um grunn- og framhaldsskóla breytti stefnu rannsóknarinnarÓtímabundin brottvísun leyfð sem hvatti mig til að leggja meiri áherslu á kerfið sjálft, því jú sú breyting á löggjöfinni var í raun gerð í takt við það umhverfi sem þessum börnum er boðið upp á. Grunnskólar voru ítrekað að brjóta grunnskólalög og því var lögunum breytt í takt við “þarfir skólanna”Tvíþætt gagnaöflun; ViðtölSkjöl sem móta viðhorf og stefnu skólakerfisins
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Gagnasöfnun, frh. 

 Þátttakendur 
 
 Ungmenni og foreldrar 
 Þrjú ungmenni með ADHD og foreldrar þeirra 
 

 Fulltrúar kerfisins 
 Sjö sérfræðingar í menntakerfinu sem koma að 

menntun barna og ungmenna á einn eða annan hátt 

Presenter
Presentation Notes
Þátttakendur voru alls 12. Ég skipti þeim upp í tvo hópa eftir eðli þeirra. Ungmenni og foreldrarÞrjú ungmenni með ADHD og foreldrar þeirra. Fulltrúar kerfisinsSjö sérfræðingar í menntakerfinu sem koma að menntun barna og ungmenna á einn eða annan hátt
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Gagnasöfnun, frh. 

 Skjöl sem móta viðhorf og regluverk skólakerfisins 
 Salamanca – yfirlýsingin og rammaáætlun um menntun barna 

með sérþarfir  
 Lög um grunnskóla nr. 91/2008  
 Þingskjal 319, 2007-2008. Frumvarp til laga um grunnskóla  
 Lög um framhaldsskóla nr. 91/2008  
 Þingskjal 320, 2007-2008. Frumvarp til laga um framhaldsskóla  
 Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti DRÖG (2011)  
 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti DRÖG (2010)  
 Skólamálastefna Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 Greinargerð með Skólamálastefnu Sambands íslenskra 

sveitarfélaga  
 Stefna og starfsáætlun Reykjavíkurborgar í menntamálum 2010  

Presenter
Presentation Notes
Skjöl sem móta viðhorf og regluverk skólakerfisinsSalamanca – yfirlýsingin og rammaáætlun um menntun barna með sérþarfir Lög um grunnskóla nr. 91/2008 Þingskjal 319, 2007-2008. Frumvarp til laga um grunnskóla Lög um framhaldsskóla nr. 91/2008 Þingskjal 320, 2007-2008. Frumvarp til laga um framhaldsskóla Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti DRÖG (2011) Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti DRÖG (2010) Skólamálastefna Sambands íslenskra sveitarfélaga Greinargerð með Skólamálastefnu Sambands íslenskra sveitarfélagaStefna og starfsáætlun Reykjavíkurborgar í menntamálum 2010 Alls telja öll gögn um 850 síður. 
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Skóli án aðgreiningar 

 Grunnhugmyndin sett fram í Salamanca-yfirlýsingunni árið 1994, lögfest meginstefna skv. lögum 
um grunnskóla nr. 91/2008. Úr Salamanca-yfirlýsingunni: 

 
Við lýsum yfir þeirri sannfæringu okkar að menntun sé frumréttur hvers barns 

og skylt sé að gefa því kost á að ná og viðhalda viðunandi stigi menntunar; 
börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, hæfileika og námsþarfir; í 

skipulagi menntakerfis og tilhögun náms beri að taka mið af miklum mun á 
einstaklingum og þörfum þeirra; einstaklingar með sérþarfir á sviði menntunar 

skuli hafa aðgang að almennum skólum og þar beri að mæta þörfum þeirra 
með kennsluaðferðum í þeim anda að mið sé tekið af barninu; almennir skólar 
séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, móta umhverfi sem 

tekur fötluðum opnum örmum, móta þjóðfélag án aðgreiningar og koma á  
menntun öllum til handa; enn fremur megni þeir að veita þorra barna góða 

menntun og stuðli að skilvirkni menntakerfisinsí heild  
og bæti, þegar til lengdar lætur, nýtingu fjármuna  

Presenter
Presentation Notes
Við byrjum á grunninum, hvernig var hugmyndafræðin skilgreind árið 1994 í Salamanca. Þetta virðist vera mjög skýrt og einfaltVið lýsum yfir þeirri sannfæringu okkar að menntun sé frumréttur hvers barnsog skylt sé að gefa því kost á að ná og viðhalda viðunandi stigi menntunar;börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, hæfileika og námsþarfir; ískipulagi menntakerfis og tilhögun náms beri að taka mið af miklum mun áeinstaklingum og þörfum þeirra; einstaklingar með sérþarfir á sviði menntunarskuli hafa aðgang að almennum skólum og þar beri að mæta þörfum þeirrameð kennsluaðferðum í þeim anda að mið sé tekið af barninu; almennir skólarséu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, móta umhverfi semtekur fötluðum opnum örmum, móta þjóðfélag án aðgreiningar og koma á menntun öllum til handa; enn fremur megni þeir að veita þorra barna góðamenntun og stuðli að skilvirkni menntakerfisinsí heild og bæti, þegar til lengdar lætur, nýtingu fjármuna 
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Niðurstöður: 
Skóli án aðgreiningar 

 Menntun lykilatriði, heimaskóli aukaatriði 
 
 Mismunandi skilningur sérfræðinga í menntamálum 
 
 Sveigjanleiki í skólastarfi er aðgreining 
 
 Hlutverk foreldra 
 
 Sérskóli innan skóla án aðgreiningar 

Presenter
Presentation Notes
Við heyrum því oft fleygt fram að í raun viti enginn hvað skóli án aðgreiningar feli í sér eða að hver og einn hafi mótað sér sinn skilning.  Það er ekki einfalt mál að skilgreina hugmyndafræðina en út frá mínum gögnum  má greina nokkra þætti. Í fyrsta lagi er lögð áhersla á að menntun sé  lykilatriði en hvort hún eigi sér stað í heimaskóla þykir ekki skipta höfuðmáli. Hins vegar er ólíkur skilningur á því meðal sérfræðinga í menntamálum. Því nær sem sérfræðingar standa að nemendum og daglegu starfi skóla því víðari er skilgreining og lausari í reipunum. Til að mynda töldu kennarar sérskólans sem ég ræddi við í raun ekkert til sem héti skóli án aðgreiningar en sérfræðingur ráðuneytisins lagði mikla áherslu á að allir nemendur ættu að fá inni í öllum skólum – EN, hann bætti við að þessi hópur ætti undir högg að sækja og einfaldlega væru ákveðnar skólar, sumir kennarar og jafnvel foreldrar væru á þeirri skoðun að sumir ættu einfaldlega ekki heima í almennum skóla. Sveigjanleiki í skólastarfi var eitthvað sem margir lögðu mikla áherslu á en í flestum tilvikum áttu þeir við sveigjanleika í formi aðgreiningar, líkt og sérdeilda eða sérskóla. Lítil áhersla var á sveigjanleika í almennri kennslustofu. Hlutverk foreldra, samkvæmt Salamanca og grunnskólalögum bera foreldrar talsverða ábyrgð á börnum sínum. Sérfræðingar á stjórnsýslustofnunum töldu að ein af meginstöðum hugmyndafræðinnar væri sú að foreldrar fái vald til að velja menntun fyrir barn sitt. Hins vegar bentu kennarar og skólastjóri sérskólans á að yfirleitt sér sérskólinn síðasta úrræðið – og þá í raun og veru ekkert val. Salamanca lagði ríka áherslu á almenna skóla til að móta samfélag án aðgreiningar, við rekum samt sem áður sérskóla og skilgreinum þá sem hluta af hugmyndafræðinni meðal annars undir þeim formerkjum að það sé hlutverk foreldra að velja menntun fyrir barn sitt og við séum með ákveðinn hóp sem muni ekki þrífast í almennu kerfi – því séu sérskólarnir nauðsynlegir. Í þeim skjölum sem ég skoðaði kemur skýrt fram að yfirleitt það talið lykilatriði að bjóða upp á menntun en hins vegar er Mismunandi skilningur sérfræðinga í menntamálumSveigjanleiki í skólastarfi er aðgreiningHlutverk foreldraSérskóli innan skóla án aðgreiningar
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Niðurstöður: 
Hefðbundin skólaganga 
 Skólasaga þriggja drengja 
 
 Hindranir við hefðbundna skólagöngu 

 Vanlíðan, einelti og félagatengsl 
 Brot á skólareglum og viðmiðum skóla 
 Viðhorf fagfólks og skólaumhverfis 
 Faglegur undirbúningur fagfólks 
 

 Stuðningur við hefðbundna skólagöngu 
 Foreldrasamvinna 
 Námsumhverfi byggt á styrkleikum 
 Stuðningur við fagfólk og ráðgjöf til skóla 
 Eftirlit og aðhald 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Með hugmyndafræði skóla án aðgreiningar bak við eyrað velti ég því fyrir mér hvað stuðlaði að hefðbundinni skólagöngu og hvað hindraði hana með skólasögu þriggja drengja að leiðarljósi.Tryggvi var í sérskóla um 2ja skeið. Hann var 13 ára þegar viðtölin voru tekin og þá hafði hann verið í 4 grunnskólum, hann bjó við erfiðar félagslegar aðstæður, átti mörg systkini og foreldrar hans voru öryrkjar. Tryggvi var fórnarlamb eineltis, honum gekk illa að læra og fékk lítinn stuðning við námið heima og í skóla og hann átti fáa vini. Guðlaugur hafði nýlokið skyldunámi frá sérskólanum þegar rannsóknin var gerð. Hann var í almennum skóla lengst af en fór í sérskóla á síðasta ári grunnskólans, á unglingastigi var hann í þremur grunnskólum að sérskólanum meðtöldum. Alls var Guðlaugur í 5 grunnskólum á námstímanum. Hann bjó við góðar aðstæður en hann var fórnarlamd eineltis eins og Tryggvi, gekk illa að læra og fékk lítinn stuðning við námið. Hann var vinafár en treysti á starfsfólk félagsmiðstöðvar hvað varðar félagsskap.Bjarki var á fyrstu önn í framhaldsskóla þegar viðtalið var tekið en lauk henni ekki. Hann lauk skyldunámi frá sérskólanum en hafði verið í sama skóla allt þangað til honum var vísað úr almennum skóla í 10. bekk. Hann var sterkur námsmaður, átti fjölda vina og mikill stöðugleiki hefur einkennt lífs hans. Aukin sérgreinakennsla á unglingastigi olli honum vanda í náminu og hann þoldi illa lítið aðhald innan skólans. Þeir þættir sem virðast skipta máli, sé litið til sögu þessara drengja þá getum við til dæmis skoðað hvað hindrar hefðbundna skólagönguHindranir við hefðbundna skólagönguVanlíðan, einelti og félagatengslBrot á skólareglum og viðmiðum skólaViðhorf fagfólks og skólaumhverfisFaglegur undirbúningur fagfólksStuðningur við hefðbundna skólagönguForeldrasamvinnaNámsumhverfi byggt á styrkleikumStuðningur við fagfólk og ráðgjöf til skólaEftirlit og aðhald
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Niðurstöður:  
Framtíðarmöguleikar 
 Að loknum grunnskóla 
 
 Skertir möguleikar en mörg tækifæri 
 
 Réttur (og skylda) til áframhaldandi náms 
 Allir eiga rétt á námi við hæfi að loknum grunnskóla 
 Allir eru fræðsluskyldir til 18 ára aldurs 

Presenter
Presentation Notes
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Niðurstöður í hnotskurn 

 Unnið hefur verið markvisst að því að koma á skóla án aðgreiningar en 
ákveðinnar andstöðu gætir við stefnuna, m.a. vegna ákveðinna 
nemendahópa 

 
 Einelti, viðhorf og faglegur undirbúningur starfsfólks skóla hindrar 

eðlilega skólagöngu 
 
 Foreldrasamvinna, jákvætt námsumhverfi, stuðningur við fagfólk,  eftirlit 

og aðhald styðja við framgang hugmyndafræðinnar 
 
 Mismunandi viðhorf einkenna möguleika ólíkra nemenda á 

framhaldsnámi en m.a. er fræðsluskyldu stjórnvalda til 18 ára aldurs 
ætlað að koma til móts við þennan hóp 
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