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Skóli fyrir ALLA

• Tekur löggjöf og heilbrigðis- og menntastefna á Íslandi raunverulega 
mið af þörfum ALLRA nemenda?

• Hvernig búum við ÖLLUM nemendum námsumhverfi sem gerir þeim 
kleift að þroskast, rækta hæfileika sína til fulls og blómstra?

• Hvernig mætum við ólíkum þörfum nemenda m.t.t. þroska, hegðunar, 
félagslegrar stöðu, uppruna, fötlunar, holdafars, heilsufars (andlegs og 
líkamlegs), o.fl.?



Úttekt Evrópumiðstöðvar um menntun án 
aðgreiningar á Íslandi

• Löggjöf og stefnumótun styðja við skóla án aðgreiningar.

• Eining er innan skólasamfélagsins um markmið og áherslur 
stefnunnar.

• Færri nemendur í sérskólum en víða í Evrópu.

• Skýrari leiðsagnar um framkvæmd stefnunnar er þörf.

• Skilningur á hugtakinu menntun án aðgreiningar er misjafn.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2017). Education for all in Iceland – External audit of the Icelandic 
system for inclusive education. Odense, Denmark: European Agency for Special Needs and Inclusive Education.



Úttekt Evrópumiðstöðvar um menntun án 
aðgreiningar á Íslandi, frh.
• Fjárveitingar styðja ekki við skóla án aðgreiningar, hvorki m.t.t. 

jafnræðissjónarmiða né skilvirkni.

• Starfsfólk skóla telur eftirfarandi bitna á skólastarfi án aðgreiningar:
• Ófullnægjandi stuðningur á vettvangi.

• Grunnmenntun og starfsþróunartækifæri nýtast ekki sem skyldi.

• Formlegar greiningar á sérþörfum nemenda eru langt yfir meðallagi 
miðað við önnur lönd í Evrópu.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2017). Education for all in Iceland – External audit of the Icelandic 
system for inclusive education. Odense, Denmark: European Agency for Special Needs and Inclusive Education.



Stigskiptur stuðningur við nemendur (e. 
multi-tiered systems of support; MTSS)



MTSS: Forvarnir og íhlutun í skólum –
grunnþjónusta (80%)
• Gagnreynd gæðakennsla og forvarnir fyrir alla nemendur.

• Reglubundin skimun meðal allra nemenda fyrir náms-, þroska-, 
hegðunar- tilfinninga- og öðrum vanda.
• Aukinn stuðningur við nemendur eftir (þeirra) þörfum.

• Stuðningur við jákvæða hegðun og nám með gagnreyndum aðferðum.

• Reglubundin gagnasöfnun og árangursmat.
• Kennsluaðferðum breytt í samræmi við árangursmat. 

• Ráðgjöf, handleiðsla, endurgjöf og stuðningur við allt starfsfólk.



MTSS: Forvarnir og íhlutun í skólum –
áhættuhópar (15%)
• Bein og óbein þjónusta við nemendur í áhættuhópum.

• Gagnreyndar aðferðir til að styðja við nám og jákvæða hegðun í 
smærri hópum nemenda.

• Reglubundin gagnasöfnun og árangursmat (tíðari en á 1. þrepi).

• Íhlutun breytt eftir þörfum, miðað við árangursmat.
• Dregið úr stuðningi eða hann aukinn eftir þörfum hvers nemanda.



MTSS: (Forvarnir) og íhlutun í skólum – sértæk 
úrræði (5%)
• Einstaklingsþjónusta við nemendur sem byggist á gagnreyndum

úrræðum, s.s.
• Nánari greining á náms-, tilfinninga-, hegðunar- eða öðrum vanda.

• Viðtöl, ráðgjöf eða meðferð hjá fagaðila/-um innan skóla þegar/ef við á.

• Reglubundin gagnasöfnun og árangursmat (tíðari en á 2. þrepi) sem
hefur áhrif á íhlutun.
• Dregið úr stuðningi eða hann aukinn eftir þörfum hvers nemanda.

• Tilvísanir til og samstarf við aðrar þjónustu- og heilbrigðisstofnanir í 
samfélaginu.



MTSS: (Forvarnir) og íhlutun í skólum – sértæk 
úrræði (5%), frh.
• Hvernig er stutt við þennan hóp í íslenskum grunnskólum?

• Dæmi: Teymi um nemendur, einstaklingsnámskrá, aðlagað námsefni, 
stuðningsáætlun, o.fl.

• Hver eru réttindi þessa nemendahóps í skólanum?

• Hvaða skyldum hefur skólinn að gegna gagnvart þessum hópi nemenda?

• Eru þeir fjármunir sem varið er til skóla vegna stuðnings við nemendur 
nýttir á besta mögulega hátt?

• Fer fram reglubundið gæða- og árangursmat vegna þjónustu við þessa 
nemendur í skólaumhverfinu?

• Bjóðum við raunverulega upp á einstaklingsmiðað nám, á forsendum hvers 
og eins nemanda?



MTSS: (Forvarnir) og íhlutun í skólum – sértæk 
úrræði (5%), frh.
• Í BNA er þetta oft sá hópur nemenda sem uppfyllir lagaleg skilyrði fyrir 

sérstakan stuðning í námi (e. Special Education; SE), þ.m.t. 
einstaklingsnámskrá (e. Individual Education Program; IEP).

• Nemendur sem hljóta SE/IEP gera það á grundvelli laga (Individuals with
Disabilities Education Act (IDEA); 2004) og njóta mikillar lagalegrar verndar.

• Almennir grunnskólar í BNA hafa ríkum skyldum að gegna gagnvart þessum 
nemendum.

• Önnur löggjöf í BNA sem hefur áhrif á nemendur með 
fötlun/færniskerðingu:
• No Child Left Behind Act (NCLB; 2001)
• Every Student Succeeds Act (ESSA; 2015)
• Section 504 of the Rehabilitation Act (1973)



Greiningarflokkar vegna sérstaks stuðnings í 
skólum í BNA – IDEA (2004)
• Einhverfa (e. Autism)

• Daufblinda (e. Deaf-blindness)

• Sjónskerðing eða blinda (e. Visual Impairment/Blindness)

• Heyrnleysi (e. Deafness)

• Heyrnarskerðing (e. Hearing Impairment)

• Tilfinningavandi (e. Emotional Disturbance)

• Þroskahömlun (e. Intellectual Disability)

• Fjölfjötlun (e. Multiple Disabilities)

• Hreyfihömlun (e. Orthopedic Impairment)

• Sértækir námsörðugleikar (e. Specific Learning Disability)

• Tal- og málþroskaraskanir (e. Speech or Language Impairment)

• Heilaskaði (e. Traumatic Brain Injury)

• Annar heilsutengdur vandi (e. Other Health Impairment)



Réttur nemenda til SE/IEP í BNA

• Til þess að nemandi eigi rétt á SE/IEP þarf að sýna fram á allt eftirtalið:
• Nemandi sé með skilgreinda fötlun/færniskerðingu (e. disability) miðað við 

mat skóla sem fellur undir 1 af 13 áðurnefndum flokkum.

• Færniskerðing/fötlun valdi nemandanum hömlun í námi/skólaumhverfi.

• Nemandi þurfi sérúrræði við nám/í skólaumhverfinu vegna þessarar 
færniskerðingar/fötlunar.

• Þörf nemanda fyrir sérstakan stuðning er til staðar þegar:
• Nemandi sýnir ekki fullnægjandi framfarir þrátt fyrir markvissa, gagnreynda

íhlutun. 

• Íhlutun sem er væntanleg til árangurs er of viðamikil fyrir almenna kennslu.



Réttur nemenda til SE/IEP í BNA, frh.

• Þverfaglegt teymi skólans tekur við tilvísun, fundar, ákveður umfang mats á 
þörfum nemanda og loks hvort nemandi uppfyllir lagaleg skilyrði fyrir 
SE/IEP á grundvelli niðurstaðna mats.
• Fyrsti fundur teymis boðaður innan 15 daga frá því að tilvísun berst.
• Ef greiningarferli er samþykkt þarf að skila greiningu og teymið að funda innan 60 

daga frá undirritun foreldra/forráðamanna – biðlistar verða því nánast aldrei til!

• Skipun mismunandi fagstétta og annarra aðila í teymi ræðst af þörfum 
nemandans en ákveðin hlutverk eru þó fastmótuð í lögum.

• Greining utan skólakerfis (ICD/DSM) veitir nemendum ekki sjálfkrafa rétt til 
SE/IEP.

• Nemendur sem uppfylla skilyrði fyrir SE/IEP eru ekki endilega með 
greiningu utan skólakerfis (ICD/DSM).



Réttindi nemenda/forráðamanna í tengslum 
við SE/IEP í BNA
Málsmeðferð:
• Upplýsingar þurfa að berast foreldrum/forráðamönnum og þeir að 

samþykkja (skriflega) mat, greiningu og skólaúrræði.
• Foreldrar/forráðamenn eiga rétt á þátttöku í ferlinu frá upphafi til enda.
• Nemendur varðir fyrir ósanngjörnu, hlutdrægu og/eða óviðeigandi mati.

• T.d. vegna menningartengdra þátta, tungumáls o.fl.

Veitt þjónusta:
• Nánast hvaða stuðningur innan skóla sem er gæti átt við ef þarfir 

nemandans réttlæta hann. 
• Dæmi: sérkennsla, aðlögun námsefnis, aðlögun námsaðstæðna og -umhverfis, 

undanþága frá prófum, breytingar á ýmsum námstengdum kröfum og ráðgjöf og/eða 
þjónusta ýmissa fagstétta innan skólans.



Skipun þverfaglegs teymis í BNA

• Samkvæmt lögum þurfa eftirtaldir aðilar að sitja í þverfaglegu teymi
nemanda:
• Foreldri/forráðamaður nemanda.
• Almennur kennari (e. general education teacher)
• Sérkennari (e. special education teacher)
• Sérfræðingur skóla sem er fær um að túlka matsniðurstöður (s.s. skólasálfræðingur). 
• Stjórnandi innan skóla sem hefur umboð til úthlutunar stuðningsþjónustu skóla.

• Nemandi (ef við á), aðrir kennarar, skólafélagsráðgjafi, 
skólahjúkrunarfræðingur, iðjuþjálfi, sjúkraþjálfari, talmeinafræðingur, 
hegðunarráðgjafi og/eða aðrir sem þekkja nemandann vel geta átt sæti í 
teyminu ef við á.

• Til þess að fundur teljist löglegur þurfa ákveðnir meðlimir að vera
viðstaddir fundi, undirrita fundargerðir, einstaklingsnámskrá o.fl.



Þarfagreining í BNA

• Þverfaglega teymið metur þörf nemandans fyrir stuðning (tegund, magn) á grundvelli faglegs mats og 
gagnasöfnunar. Dæmi um gögn sem oft er safnað:
• Viðtal við foreldra um þroskasögu, félagslega stöðu, heimilisaðstæður o.fl.
• Viðtal við kennara
• Viðtal við nemanda (þegar við á)
• Vitsmunaþroskamat
• Málþroskamat
• Mat á námslegri stöðu í ákveðnum greinum (e. academic achievement testing)
• Mat á einkunnum, námsframmistöðu og námstengdum afurðum
• Mat á hegðun og/eða líðan
• Mat á sjálfsbjörg/aðlögunarfærni
• Sjón- og/eða heyrnarmælingu
• Hreyfiþroskamat/mat iðjuþjálfa og/eða sjúkraþjálfara
• Virknimat (e. functional behavioral assessment)
• Beint áhorf



Einstaklingsnámskrá (IEP) í BNA

• Þverfaglega teyminu ber að hittast a.m.k. árlega, uppfæra einstaklingsnámskrána og laga 
hana að þörfum nemandans.
• Endurmat á því hvort nemandi uppfyllir lagaleg skilyrði fyrir SE/IEP fer fram á þriggja ára fresti.

• Einstaklingsnámskráin er löggilt skjal og inniheldur m.a. lýsingu á/upplýsingar um:
• Núverandi námslega stöðu – lýsing á getu, styrkleikum og veikleikum.
• Sérúrræði og annan stuðning fyrir hverja námsgrein/færni þar sem þess er þörf – hversu oft og 

hver veitir?
• Aðlagað námsefni, aðstæður, námskröfur o.þ.h.
• Viðbótarþjónustu, t.d. stuðningsfulltrúa (1:1), tæki, tól, búnað o.fl.
• Árleg markmið fyrir hvern þjónustuþátt – SMART
• Lýsing á árangursmati fyrir hvern þjónustuþátt og hvernig foreldrar/forráðamenn eru upplýstir um 

árangur.
• Upplýsingar um þátttöku nemanda í almennu skólastarfi og frístundum.
• Áætlun fyrir útskrift úr framhaldsskóla og það sem við tekur eftir útskrift (16 ára og eldri).
• Áætlun um þátttöku í sumarskóla (e. extended school-year services) ef við á.





Aðrir möguleikar á stuðningi innan skóla í BNA

• 504 stuðningsáætlun getur komið til greina ef nemandi uppfyllir ekki 
skilyrði fyrir SE/IEP en býr samt við færniskerðingu/fötlun.
• Oft nýtt til að mæta þörfum nemenda með t.d. ADHD, hreyfihömlun o.fl., þar 

sem ekki þarf sérstakan stuðning innan ramma SE/IEP.

• 504 stuðningsáætlun snýst um að veita nemendum jafnt aðgengi til 
náms og ryðja hindrunum úr vegi. 

• 504 stuðningsáætlun gæti m.a. innihaldið fyrirmæli um:
• Sætaskipan, lengdan próftíma, prófstað, stutt hlé úr tímum, umbunarkerfi, 

ráðgjöf til kennara og starfsfólks, o.fl.



Hver er munurinn á IEP og 504?

• Myndband á ensku af vefsíðunni www.understood.org þar sem 
munurinn á einstaklingsnámskrá (e. IEP) og annars konar 
stuðningsáætlun (e. 504 plan) er útskýrður:
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=A9TgDgHfdlY

http://www.understood.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=A9TgDgHfdlY


Til umhugsunar

• Hvað stendur í vegi fyrir því að við byggjum þjónustu við nemendur í 
íslenskum grunnskólum alfarið á greiningu á þörfum nemenda?

• Hvernig getum við séð til þess að þjónusta við nemendur sem krefjast 
sértækra úrræða mæti raunverulega þörfum þeirra?

• Væri æskilegt og/eða raunhæft að styðjast við svipaða löggjöf og 
verklag á Íslandi og í BNA?

• Hvert er aðalforgangsverkefnið ef efla á stuðning og þjónustu við 
nemendur í íslenskum skólum?



Kærar þakkir!
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