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Ágrip 

 

Í þessari rannsókn var sjónum beint að nemendum með hegðunar- og 

tilfinningavanda og var markmið hennar að kanna hvernig tekið er á 

þeirra málum í tveimur grunnskólum. Rannsóknarspurningin sem lagt var 

upp með er: Hvernig bregðast tveir grunnskólar við erfiðri hegðun 

nemenda sem greinst hafa með hegðunar- eða tilfinningavanda?  

Gerð var eigindleg rannsókn og stuðst við rannsóknarsnið tilviks-

rannsóknar. Tekin voru hálfopin viðtöl og rætt við fjóra starfsmenn hvors 

skóla. Auk þess var skriflegra gagna aflað.  

Niðurstöður gefa til kynna að almennt er hegðun nemenda í skólunum 

tveimur góð en þó eru margir nemendur með hegðunar- og tilfinninga-

vanda, ýmist með greiningar eða án. Mat viðmælenda er að stefnan um 

skóla án aðgreiningar gangi ekki upp í núverandi mynd og telja þeir að 

þessi málaflokkur brenni þungt á starfsmönnum skóla landsins. Til að 

geta sinnt erfiðustu málunum vantar fjármagn, þekkingu, sérmenntað fólk 

og samstarf við fagaðila. Viðmælendum finnst of mikill tími og orka 

kennara fara í erfiða nemendur. Þeir vilja að hinn almenni nemandi geti 

verið í eðlilegu umhverfi og þurfi ekki að líða fyrir þá nemendur sem 

stöðugt trufla og eyðileggja kennslustundirnar. Viðmælendum finnst 

sérstaklega vandasamt að eiga við erfiða foreldra nemenda með 

hegðunar- og tilfinningavanda og oft á tíðum bágar heimilisaðstæður 

þeirra. Einnig finnst viðmælendum erfitt að eiga við nemendur með mikil 

hegðunarvandkvæði.  

Í báðum skólum eru verkferlar sem byggjast á þremum skrefum sem 

unnið er eftir þegar upp koma agamál nemenda. Verkferill annars skólans 

er skýrari og er markvissar unnið eftir honum. Sá skóli hefur einnig fleiri 

úrræði þegar kemur að hegðunar- og samskiptavanda nemenda. Er 

skólinn vel í stakk búinn að leysa vanda nemenda með hegðunar- og 

tilfinningavanda að mati viðmælenda. Skerpa þarf betur á verkferli hins 

skólans. Þar kalla viðmælendur eftir meira utanumhaldi, eftirfylgni og 

samstöðu og þar með meiri festu er kemur að agamálum nemenda. 
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Abstract 

„Maybe we just treat them differently“ 

Guidelines and procedure of two comprehensive schools dealing with 

students with behavioural and emotional problems 

 

In this study the focus was on students with emotional and behavioural 

difficulties and the aim of the research was to see how two 

comprehensive schools deal with the problem. The research question is: 

How do two comprehensive schools meet with the disruptive behaviour of 

students who are diagnosed with emotional or behavioural problems. 

A Qualitative research was done based upon the same methods as case 

study. Semi-structured interviews were conducted with four employees 

from each school. Written information were also used.  

The results indicate that behaviour of students in these two schools is 

generally rather good. But still there are many students who have 

behavioural and emotional problems, either with or without having been 

diagnosed.The overall assessment of the participants in this research is 

that the concept of Inclusive School is not relevant in the present 

definition of the term, and they are of the opinion that concerns regarding 

these affairs prey heavily on all school employees in this country. To be 

able to attend to the most difficult cases funds, knowledge and people 

specifically educated in this field are needed and of course we need 

cooperation and collaboration with specialists. The interviewees think 

that too much time and energy is spent by the teacher dealing with 

difficult students. They are of the opinion that the average student should 

be able to be in a normal environment, not having to suffer because of 

students who show disruptive behaviour and thus make the lessons 

unbearable. The interviewees of this research find it especially difficult to 

deal with uncooperative parents of students with severe behavioural and 

emotional problems and, as in many cases, their poor domestic 

circumstances. Also, the participants stress that they find it extremely 

difficult to deal with students who have severe behavioural problems.   

In both schools there is specific procedure based on three steps of 

operation which the employees are required to follow whenever needed 

in relation to discipline of the students. Of the two schools the specific 
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procedure of one is better defined and easier for the employees to follow 

than of the other. That specific school also has a wider range of recourses 

when it comes to solving problems of behaviour and interaction of 

students. According to the interviewees the one school is better equipped 

to solve problems in relation to behaviour and emotion. In relation to the 

other school a better defined mode of operations is required. The 

interviewees demand better follow-up, supervision and solidarity and 

thereby more steadfastness when it comes to student´s disciplinary 

problems. 
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Inngangur 

1.1 Val verkefnis, reynsla og áform rannsakanda  

Nemendahópurinn innan veggja hins almenna grunnskóla er orðinn mun 

fjölbreyttari en hann var áður. Stefna stjórnvalda um skóla fyrir alla, eða 

skóla án aðgreiningar eins og hún er oftast kölluð, er skýr enda segir í 

17. grein laga um grunnskóla frá 2008: „Nemendur eiga rétt á að komið 

sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, 

án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis.“ Skóli án aðgreiningar er skóli 

sem menntar öll börn og gerir þær kröfur að skólarnir séu sveigjanlegir 

og taki mið af þörfum fjölbreytts nemendahóps.  

Hegðun skiptir miklu máli þegar kemur að kennslu barna í 

grunnskóla. Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns 

(2006) á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur kemur fram að 

áhyggjur starfsmanna af hegðunarvanda hefur verið viðvarandi í langan 

tíma. Samkvæmt könnun sem Gallup gerði fyrir Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur 2002 var mikil andstaða meðal starfsfólks grunnskóla við 

stefnu Reykjavíkurborgar um skóla án aðgreiningar. Eitt af því sem virtist 

móta neikvætt viðhorf kennara var það álag sem þeir töldu sig verða fyrir 

vegna hegðunarvanda nemenda (Arthur Morthens og Gretar L. 

Marinósson, 2002).  

Er þetta í samræmi við niðurstöður könnunar sem Evrópumiðstöðin 

fyrir þróun í sérkennslu (2003) stóð fyrir í 15 Evrópulöndum. Þar kom 

fram að félags- og tilfinningaleg vandamál og hegðunarvandamál eru 

erfiðust viðureignar þegar kemur að því að hafa nemendur með sérþarfir 

inni í bekk. Rannsókn sem gerð var í Skotlandi leiddi í ljós að skoskir 

kennarar telja truflun á kennslu vegna nemenda með hegðunarvanda 

valda mestu álagi og vera mesta vandamál starfsins í skóla án 

aðgreiningar (Allan, 2007).  

Í grunnskólum landsins er starfandi nemendaverndarráð. Því er ætlað 

að fjalla um sérstök úrræði fyrir einstaka nemendur eða nemendahópa 

sem lögð hafa verið fyrir ráðið (Reglugerð um nemendaverndarráð í 

grunnskólum nr. 584/2010). Ragnhildur Jónsdóttir (2007) kannaði 

starfsemi tveggja nemendaverndarráða í meistaraprófsritgerð sinni. Við 

athugun á málaskrá vetrarins kom í ljós að algengustu og fyrirferðarmestu 

málin í báðum nemendaverndarráðunum lutu að erfiðleikum einstakra 

nemenda hvað varðaði líðan, tilfinningar, hegðun og samskipti ásamt því 
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að finna leiðir til lausna á þessum erfiðleikum og hvernig skólinn gæti 

komið til móts við þá.  

Að ofansögðu má sjá að hegðun, samskipti og líðan nemenda er 

starfsmönnum grunnskóla ofarlega í huga. Gretar L. Marinósson (2003) 

bendir á að foreldrar vænti þess að skólinn veiti góða einstaklings-

þjónustu, líkt og aðrar stofnanir í samfélaginu og krefjist þess jafnframt 

að börn þeirra fái frið til náms frá öðrum nemendum sem trufla. Stór hluti 

af agavanda í grunnskólum tengist gjarnan hegðun lítils hluta nemenda. 

Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2006) komust að því að um 

90% nemenda hagi sér vel og eigi yfirleitt ekki í neinum samskipta-

erfiðleikum, hvorki við starfsmenn skólans né skólafélaga. Niðurstöður 

þeirra sýna að hlutfall nemenda sem greindir hafa verið með 

hegðunarröskun er að jafnaði 7–8% í öllum skólum. Jafnframt á 

töluverður hópur nemenda, sem ekki hefur fengið formlega greiningu, við 

hegðunarvanda að stríða þannig að heildarfjöldinn er um 11%. 

Þessi 11% nemenda hafa verið rannsakanda hugleikin undanfarin ár. 

Ég starfa í grunnskóla þar sem nemendahópurinn er mjög fjölbreyttur og 

margir nemendur með greiningar og ýmis frávik. Skólaárið 2009–2010 

starfaði ég í fyrsta sinn sem aðstoðarskólastjóri. Þá kynntist ég 

skólastarfinu á annan hátt og erfiðleikar nemenda urðu mér sýnilegri. Ég 

upplifði oft hversu úrræðalaus og ráðþrota ég var, sérstaklega gagnvart 

nemendum sem áttu við hegðunar- og tilfinningavanda að stríða. Ég 

komst að því að ekki væru nægar fyrirbyggjandi aðgerðir í skólanum 

mínum sem stuðla að jákvæðri hegðun og samskiptum á milli nemenda 

og milli nemenda og starfsfólks. Ég varð þess áskynja að starfsmenn 

skólans voru sammála mér, sérstaklega hafa sérgreinakennarar talað um 

að það vanti sameiginlega sýn á agamál í skólanum.  

Þessi reynsla og niðurstöður ofangreindra rannsókna hafa ýtt undir 

áhuga minn á að kynna mér þennan málaflokk enn frekar. Grunnskólum 

er ætlað að sinna menntunarþörfum allra nemenda hverjar sem þær eru. Í 

skóla án aðgreiningar þurfa kennarar að búa yfir mikilli færni, metnaði og 

þekkingu á fjölbreyttum kennsluháttum og ólíkum þörfum nemenda eigi 

skólastarfið að takast vel. Auk þess þurfa þeir að geta leitað eftir 

stuðningi og úrræðum við öll þau mörgu mál sem geta komið upp yfir 

skóladaginn. Að mínu mati reynir fátt meira á starfsfólk grunnskólanna 

en þegar það stendur ráðþrota frammi fyrir samskipta- eða hegðunar-

vanda nemenda sem ekki tekst að leysa. Alltaf eru einstaklingar sem 
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skólastarfið höfðar ekki til og líður sumum þeirra illa í skólanum öll þau 

tíu ár sem þeir þurfa að stunda hann. Gildi rannsóknarinnar er mikilvægt 

fyrir þróun skólastarfs og getur aukið skilning á leiðum og aðferðum til 

að bæta starf í grunnskólum með hagsmuni nemenda með hegðunar- og 

tilfinningavanda að leiðarljósi.  

1.2 Rannsóknarspurning 

Segja má að eitt mikilvægasta úrlausnarefni grunnskólans sé að koma til 

móts við ólíkar þarfir og getu nemenda, það er að segja að veita 

nemendum menntun við hæfi hvers og eins. Hvernig er það að ganga? 

Hvernig er grunnskólinn í stakk búinn til að koma til móts við ólíkar 

þarfir nemenda og þá sérstaklega nemenda sem eiga erfitt uppdráttar 

vegna hegðunar sinnar eða tilfinninga? Eru grunnskólar með verkferla 

sem þeir vinna eftir þegar upp koma hegðunar- eða samskiptavandamál? 

Hafa starfsmenn skólanna sameiginlega sýn á það hvaða hegðun er 

ásættanleg og hvaða hegðun er það ekki? Eru fyrirbyggjandi aðgerðir í 

grunnskólum vegna hegðunar- og samskiptavanda nemenda? Hvaða 

úrræði hafa skólar vegna nemenda með hegðunar- eða tilfinningavanda? 

Með þessar spurningar að leiðarljósi hef ég sett fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningu sem ætlunin er að leita svara við í þessari ritgerð:  

 Hvernig bregðast tveir grunnskólar við erfiðri hegðun 

nemenda sem greinst hafa með hegðunar- eða tilfinninga-

vanda? 

1.3 Afmörkun og markmið ritgerðarinnar 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að nemendum með hegðunar- og 

tilfinningavanda. Margir grunnskólar starfa eftir skipulegri stefnu eins og 

uppbyggingu (e. restitution) eða heildstæðum stuðningi við jákvæða 

hegðun (e. positive behavior support, PBS) þar sem kennurum er ætlað að 

fylgja ákveðnu ferli með það að markmiði að bæta almenna hegðun 

nemenda í skólum og stuðla að góðum samskiptum nemenda og kennara. 

Ýmislegt er vitað um þessi kerfi og hvernig þau virka. Minna er vitað um 

ferli agamála í skólum sem ekki starfa eftir slíkum kerfum. Í þessari 

rannsókn verður sjónum beint að grunnskólum sem ekki styðjast við 

slíkar stefnur. Rannsóknin er eigindleg og er stuðst við rannsóknarsnið 

tilviksrannsóknar. Rannsóknin er hagnýt og er markmið hennar að varpa 

ljósi á vinnuferli í tveimur grunnskólum vegna mála nemenda með 
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hegðunar- og tilfinningavanda og hvernig starfsmenn eru í stakk búnir að 

mæta þörfum þessa nemendahóps.  

Þess er vænst að áhugasamir geti stuðst við þær hugmyndir sem fram 

koma í ritgerðinni til að bæta starfið í skólum sínum. Þær gætu einnig 

kveikt nýjar hugmyndir og stuðlað þannig að árangursríku vinnuferli 

vegna mála nemenda með hegðunar- og tilfinningavanda.  

1.4 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er greint frá verkefnavali, 

tilgangi og uppbyggingu ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er farið yfir 

fræðilegar forsendur er liggja að baki rannsókninni. Í umræðunni um 

skólamál á Íslandi koma fyrir hugtök sem ekki er alltaf lagður sami 

skilningur í. Óljósar skilgreiningar geta valdið ruglingi og misskilningi og 

því er mikilvægt að ræða sérstaklega um nokkur hugtök þannig að sá 

skilningur sem lagður er í þau í þessu verkefni sé ljós. Það ætti að stuðla 

að því að umfjöllunin verði sem skýrust. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir 

rannsóknaraðferð, gagnaöflun, framkvæmd rannsóknarinnar og rætt um 

aðferðafræðilega fyrirvara. Í fjórða kafla er fjallað um helstu niðurstöður 

hvors skóla fyrir sig. Í fimmta kafla eru dregnar út þær áherslur sem fram 

komu í rannsóknargögnunum og þær ræddar með hliðsjón af fræðilegum 

skrifum og fyrri rannsóknum eftir því sem við á. Í sjötta kafla eru 

niðurstöðurnar dregnar saman og rannsóknarspurningunni svarað. Að 

endingu er listi yfir heimildir sem notaðar voru við vinnu ritgerðarinnar 

auk fylgiskjala.  
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2 Fræðilegt samhengi 

Hér á eftir verður fjallað um fræðilegan grunn rannsóknarinnar. Í upphafi 

er fjallað um skóla án aðgreiningar, einstaklingsmiðað nám og hegðunar-

vanda nemenda sem segja má að sé undirstaða þeirrar hugmyndafræði 

sem rannsóknin byggir á. Þá er rætt um starfsumhverfi kennara og 

skólastjóra, samvinnu og samstarf. Markmið kaflans er að varpa ljósi á 

þær aðstæður sem nemendur og starfsmenn grunnskóla búa við og benda 

á þætti sem geta ýmist auðveldað eða torveldað skólagöngu nemenda sem 

eiga við hegðunar- og tilfinningavanda að stríða.  

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Árið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna í Salamanca á Spáni um 

menntun nemenda með sérþarfir. Ráðstefnan var haldin af Menningar-

málastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og spænska menntamála-

ráðuneytinu. Á ráðstefnunni voru fulltrúar frá 92 ríkjum, þar á meðal 

Íslandi. Salamanca yfirlýsingin fjallar um sérkennslumál en þó einkum 

um jafnan rétt allra til náms (Menntamálaráðuneytið, 1995). Undirritun 

þessarar yfirlýsingar hafði mikil áhrif á hugmyndafræði stefnunnar um 

skóla án aðgreiningar og var hugtakið skóli án aðgreiningar notað í fyrsta 

sinn í stefnu Fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu árið 2002 (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004; Sigrún Magnúsdóttir, Sigrún Elsa Smáradóttir og 

Bryndís Þórðardóttir, 2002). Túlkun Salamanca yfirlýsingarinnar á 

hugtakinu skóli án aðgreiningar er að þróa eigi kennsluhætti sem taka mið 

af barninu, að veita öllum nemendum góða kennslu, að vinna gegn 

hugarfari mismununar og stuðla með því að þjóðfélagi án aðgreiningar. 

Grundvallarregla skóla án aðgreiningar er að öll börn eigi að læra saman, 

án mismununar og að tekið sé tillit til margbreytilegra þarfa þeirra. Með 

öðrum orðum að nám verði sniðið að þörfum barnsins en ekki að barnið 

verði að laga sig að náminu (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Á Íslandi er skóli án aðgreiningar oftast skilgreindur sem almennur 

skóli sem tekur við öllum nemendum, fötluðum og ófötluðum, í 

skólahverfi sínu og kemur til móts við námsþarfir þeirra í almennum 

bekkjardeildum. Skóli án aðgreiningar hefur það einnig að markmiði að 

stuðla að félagslegri blöndun nemenda og undirbúningi þeirra fyrir 

þátttöku í samfélaginu (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson, 2002).  
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Dóra S. Bjarnason (2007) segir að markmið skóla án aðgreiningar sé 

að veita sérhverjum nemanda gæðamenntun á eigin forsendum og efla 

getubreiða hópa og einstaklinga félagslega. Dóra bendir á að hugtakið 

vísi til skóla og skólamála á að minnsta kosti þremur sviðum. Í fyrsta lagi 

á macro sviði sem tekur til menntapólitískrar stefnu og skipulags 

menntakerfa. Í öðru lagi á meso sviði sem tekur til skipulags og 

stjórnunar skóla sem stofnunar og í þriðja lagi á micro sviði sem tekur til 

skipulags og vinnubragða kennara og nemenda í bekk og í félagshópnum.  

Í lögum um grunnskóla (2008) er kveðið á um að starfshættir skóla 

skuli meðal annars mótast af umburðalyndi og umhyggju og að skólinn 

skuli starfa í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda. Í þessu 

felast ekki endilega sömu úrræði fyrir alla heldur sambærileg og jafngild 

tækifæri. Hægt er að líta á skóla án aðgreiningar sem svar við kröfum 

samfélagsins um betri skóla fyrir öll börn enda segir í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2006, bls. 8):  

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að 

alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólar eiga að taka við 

öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi til líkama 

og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða 

málþroska. Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, 

afburðargreind og greindarskert og allt þar á milli, börn úr 

afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem 

skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. 

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan 

hátt. 

Að ofansögðu má segja að helstu markmið skóla án aðgreiningar séu í 

fyrsta lagi að allir nemendur fái þá menntun og þann stuðning sem þeir 

þurfa til að verða virkir þátttakendur í samfélaginu. Í öðru lagi að vinna 

gegn hugarfari mismununar og í þriðja lagi að þróa kennsluhætti sem taka 

mið af því að það sé eðlilegt að fólk sé ólíkt og margbreytileiki sé 

viðurkenndur í skólastarfi. Skóli án aðgreiningar felur þannig í sér að allir 

hafi sama rétt til náms. Skólinn er fyrir alla nemendur skólahverfisins, án 

aðgreiningar, þar sem engum er ofaukið og allir eru velkomnir. 
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2.1.1 Hindranir skóla án aðgreiningar 

Í inngangi ritgerðarinnar kom fram að ekki eru allir sáttir við framkvæmd 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Arthur Morthens og Gretar L. 

Marinósson (2002) hafa bent á að tilraunir til skýringa séu meðal annars 

að opinber menntastefna sé hugsuð sem leiðarljós fremur en markmið, að 

hún sé fjölmörgum takmörkunum háð, einkum í fjárveitingum og 

framkvæmdaraðilar túlki stefnuna hver á sinn veg. Að mati 

sérkennslufræðingsins Allan (2007) liggur vandinn í því að skólafólk 

þurfi að breyta hugsun sinni.  

Sérkennslufræðingarnir Kochhar, West og Taymas (2000) telja að 

hindranir í skóla án aðgreiningar skiptist í þrjá þætti. Í fyrsta lagi 

skipulagslegar hindranir og er þá til dæmis átt við kennslufyrirkomulag, 

stefnu skóla og viðhorf kennara. Í öðru lagi eru flestir sammála um 

markmið skóla án aðgreiningar en mörgum finnst þeir illa undir það búnir 

að vinna að markmiðunum. Í þriðja lagi eru það þekkingarhindranir en 

kennara skortir þekkingu og þjálfun til að vinna með fötluðum 

nemendum. Er þetta í samræmi við innlendar og erlendar rannsóknir. 

Vorið 2008 var lögð fyrir TALIS rannsókn á meðal allra kennara og 

skólastjóra í grunnskólum landsins. Rannsóknin var á vegum Efnahags- 

og framfarastofnunarinnar (OECD) og tóku 24 lönd þátt í henni. Þar 

kemur fram að íslenskir kennarar telja sig hafa frekar eða mjög mikla 

þörf fyrir starfsþróun varðandi kennslu nemenda með sértækar 

námsþarfir, eða tæp 76% kennara á unglingastigi og tæp 83% kennara á 

yngsta stigi og miðstigi. Þar kom einnig fram að 59% kennara á 

unglingastigi og tæp 68% kennara á yngsta stigi og miðstigi töldu sig 

hafa frekar eða mjög mikla þörf fyrir starfsþróun varðandi aga- og 

hegðunarvandamál (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009).  

Að mati Allan (2007) er áberandi að innan skólanna sé ríkjandi 

ráðaleysi, sektarkennd, vonbrigði og uppgjöf sökum þess að skólafólki 

finnst það skorta þekkingu til að kenna fjölbreyttum hópum og það telur 

sig ekki fá nægilegan stuðning til að takast á við vandamálin. Hún segir 

marga kennara halda því fram að stefnan um skóla án aðgreiningar sé 

óframkvæmanleg miðað við núverandi aðstæður. Í rannsókn Ingvars 

Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) komu fram í viðtölum 

við grunnskólakennara efasemdir um að skóli án aðgreiningar væri að 

skila góðum árangri þar sem hugmyndafræði stefnunnar og framkvæmd 
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færu ekki vel saman og oft skorti fjármagn innan skólanna til að 

framfylgja þeirri stefnu svo vel mætti fara. 

Anna Björk Sverrisdóttir (2010) ræddi í meistaraprófsritgerð sinni við 

fjögur ungmenni sem höfðu átt erfitt uppdráttar í skóla, ýmist vegna 

hegðunar sinnar eða tilfinningavanda. Þar kom meðal annars fram að 

kennarar geta ekki veitt nemendum það aðhald sem þeir þurfa vegna 

fjölda nemenda með sérþarfir í hverjum bekk. Viðmælendur Ingvars 

Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) höfðu áhyggjur af að 

þörfum barna með alvarlegar raskanir væri ekki mætt á réttan hátt. Einnig 

höfðu þeir áhyggjur af hinum börnunum sem væri ekki sinnt sem skyldi 

þar sem mikill tími kennara færi í að vinna með einstaka nemendur. Auk 

þess kom fram að skortur á samstarfi gerði kennurum erfiðara fyrir að 

mæta börnum í vanda. Í skólunum þar sem hegðunar- og tilfinninga-

vandinn var hvað mestur var meðal annars talað um einhæfar kennslu-

aðferðir, fjölbreytni í nemendahópnum, hve alvarleg einkenni nemenda 

voru og þá sérstaklega geðræn vandamál, of mörg börn í bekk/rými, skort 

á sérhæfðu starfsfólki, skort á úrræðum, of knappan tíma fyrir þau 

sértæku úrræði sem þykja nauðsynleg, skort á utanaðkomandi stuðningi 

sérfræðinga og of litla aðstoð sér til handa. Einnig höfðu viðmælendurnir 

áhyggjur af því að ekki væri hægt að mæta þeim úrræðum sem læknar 

mæla með, til dæmis að ákveðnir nemendur eigi að vera einir í stofu eða í 

litlum hópi. Kom þetta einnig fram í meistaraprófsritgerð Önnu Dóru 

Steinþórsdóttur (2009) en tilgangur rannsóknar hennar var að athuga 

hvort líðan grunnskólakennara hefði áhrif á mat þeirra á hegðunarvanda 

nemenda. Þátttakendur voru 413 kennarar í 18 grunnskólum í Reykjavík. 

Niðurstöður gefa til kynna að kennarar séu ekki sáttir við hvaða úrræði 

skólinn veiti nemendum í vanda.  

Bryndís Björnsdóttir (2009) kannaði í meistaraprófsritgerð sinni hvað 

hefði megináhrif á vinnubrögð kennara með fjölbreyttum nemendahópum 

og hvernig kennarar skynja ytri og innri áhrifaþætti á starf sitt og 

vinnubrögð. Ræddi hún við sjö kennara í jafn mörgum grunnskólum. Að 

mati viðmælenda Bryndísar er kennurum þröngur stakkur sniðinn 

varðandi samvinnu og stundatafla lítið sveigjanleg. Að þeirra mati er það 

verkefni skólastjóra að marka skýra stefnu um hvernig mæta eigi 

fjölbreyttum nemendahópum og vilja þeir meina að skortur á því sé ein 

ástæða þess að kennarar sýni ekki samábyrgð í framkvæmd stefnunnar 

um skóla án aðgreiningar og það geri þá óörugga í allri framkvæmd.  
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2.1.2 Einstaklingsmiðað nám  

Hugmyndir um skóla án aðgreiningar byggjast á því sjónarmiði að það sé 

á ábyrgð skólans að skapa nemendum tækifæri til að læra á eigin 

forsendum og til að ná árangri í námi sínu ásamt því að leitast við að 

þroska nemendur á sem víðtækastan hátt (Bryndís Björnsdóttir, 2009). Sú 

krafa er gerð til kennarans að saman fari traust þekking á uppeldis- og 

kennslufræði og góð kennsla. Kristín Aðalsteinsdóttir (2002) bendir á að í 

slíkum skóla eigi starfsfólk að hafa trú á og gera ráð fyrir að allir 

nemendur geti lært og að kennslan sé miðuð við einstaklingsþarfir 

nemenda. Gerður G. Óskarsdóttir (2004) segir að skóli sem viðhefur í 

raun einstaklingsmiðað nám sé skóli án aðgreiningar.  

Samkvæmt hugmyndum Tomlinson (1999), sem mikið hefur ritað um 

einstaklingsmiðun, er lykillinn að einstaklingsmiðuðu námi sveigjanleiki 

í kennsluaðferðum, námstíma, verkefnum, hópaskiptingu og hópastarfi. 

Einstaklingurinn er þungamiðja kennslunnar. Bandaríski sálfræðingurinn 

Sarason (1990) bendir á að nemendur kalli á mismunandi leiðir til að læra 

þar sem hugsunin „ein stærð fyrir alla“ (e. one-size-fits-all) henti ekki 

einstaklingsþörfum þeirra.  

Því má segja að einstaklingsmiðað nám sé sveigjanleg kennsla og 

mismunandi námstilboð fyrir nemendur sem miðast við þroska þeirra og 

getu. Það er með öðrum orðum viðleitni kennarans til að bregðast við 

einstaklingsbundnum þörfum tiltekins nemanda eða nemendahóps fremur 

en að kenna heilum bekk eins og allir nemendur séu í grundvallaratriðum 

eins.  

2.2 Skólastarf í tölum 

Í viðtali Jóhönnu Kristjánsdóttur (2004) við Cor Meijer, verkefnastjóra 

hjá Evrópumiðstöðinni fyrir þróun í sérkennslu, kemur fram að í starfi 

Evrópumiðstöðvarinnar hafi Evrópulöndunum verið skipt í þrjá hópa eftir 

yfirlýstri stefnu þeirra hvað varðar blöndun eða skóla án aðgreiningar. 

Ísland er þar í flokki með sjö öðrum löndum sem hafa afdráttarlausa 

stefnu á þá leið að skóli án aðgreiningar er hin ríkjandi stefna. Í flestum 

þessum löndum er 1% nemenda eða minna í sérúrræðum. Í næsta flokki 

eru fimmtán lönd en þar er bæði gert ráð fyrir að nemendur með sérþarfir 

njóti kennslu innan hins almenna grunnskóla og einnig í sérgreindum 

úrræðum, það er sérdeildum og sérskólum. Í þriðja hópnum eru einungis 

tvö lönd og þar er kennsla nemenda með sérþarfir fyrst og fremst í 
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sérúrræðum. Hlutfall nemenda í sérúrræðum í Evrópulöndum árið 2004 

var því á bilinu frá því að vera innan við 1% eins og á Íslandi, allt yfir í 

að vera 6% af heildarnemendafjölda hvers lands. Meijer tekur fram að 

þessi flokkun og þessar tölur segi ekkert til um gæði þjónustunnar sem 

nemendur með sérþarfir fái, né hve vel hafi tekist til við blöndun fatlaðra 

og ófatlaðra í starfinu í skóla án aðgreiningar.  

Í tölum frá Hagstofu Íslands má sjá að skólaárið 2004–2005 nutu um 

24% nemenda í grunnskólum landsins sérkennslu eða stuðnings af 

einhverju tagi og 451 nemendur voru í sérdeildum. Með innleiðingu skóla 

án aðgreiningar hefði mátt ætla að þessar tölur lækkuðu til muna en svo 

er ekki eins og sjá má á tölum fyrir skólaárið 2009–2010 en þá nutu tæp 

25% nemenda sérkennslu eða stuðnings af einhverju tagi en nemendum í 

sérdeildum hafði fækkað niður í 372 (Hagstofa Íslands, 2011).  

2.3 Hegðunarvandi nemenda 

Geðraskanir barna og unglinga eru eitt stærsta heilbrigðisvandamál á 

Íslandi um þessar mundir og aðeins takmarkaður hópur þeirra fær 

viðeigandi greiningu og meðferð (Helga Hannesdóttir, 2003). Helstu 

hegðunar- og tilfinningaraskanir barna og unglinga eru athyglisbrestur 

með eða án ofvirkni (ADHD), hegðunarvandi, þunglyndi, kvíðaraskanir, 

árátta og þráhyggja, einhverfa, Tourette og átraskanir (Kristján Már 

Kristjánsson, 2004; Sigríður Kr. Gísladóttir, Ragnheiður Ósk 

Erlendsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, Ragnheiður Elíasdóttir og María 

Guðnadóttir, 2005). Auk þess eru í grunnskólunum nemendur sem 

greindir hafa verið misþroska og með mótþróaþrjóskuröskun, fyrir utan 

þá nemendur sem ekki hafa fengið greiningu en sýna samt sem áður 

óæskilega hegðun.  

Þessi hópur nemenda getur átt við ýmis konar erfiðleika að stríða í 

skóla. Það sem getur til dæmis hamlað þeim eru erfiðleikar við að 

einbeita sér að náminu en þeir geta þá verið  mjög viðkvæmir fyrir öllum 

utanaðkomandi hljóðum og truflunum. Það getur reynst þeim erfitt að 

fylgja fyrirmælum og hafa hemil á hegðun sinni í kennslustundum og í 

frímínútum. Þessir nemendur eru oft hvatvísir, eiga erfitt með að bíða 

eftir að röðin komi að þeim og framkvæma hluti án þess að hugsa út í 

afleiðingarnar. Mikil hreyfivirkni er oft áberandi hjá þessum nemendum 

sem lýsir sér í því að þeir eiga mjög erfitt með að sitja kyrrir og iða í 

sætum sínum. Þessum nemendum hættir enn fremur til að eiga erfitt með 
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félagsleg samskipti við jafningja og eiga frekar en aðrir nemendur á hættu 

að vera hafnað af félögum, ekki síst ef þeir sýna árásargirni (Málfríður 

Lorange og Matthías Kristiansen, 2002). Sum þessara barna eiga við 

sértæka námsörðugleika að stríða og eru oft með slaka sjálfsmynd (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).  

Í skýrslu Miðstöðvar heilsuverndar barna um málefni barna með 

langvinnan heilsuvanda kemur fram að um 7% íslenskra grunnskólabarna 

eigi við geðræn vandamál að stríða. Tæp 6% þeirra eru með athyglisbrest 

með eða án ofvirkni, um það bil 1% er með kvíðaröskun og um 0,7% 

barna eru þunglynd (Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005). Eru þetta 

sambærilegar niðurstöður og komu fram í rannsókn Ingvars 

Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) á hegðunarvanda í 

grunnskólum Reykjavíkur. Þeirra niðurstöður sýna að hlutfall nemenda 

sem greindir hafa verið með hegðunarröskun er að jafnaði 7–8% í öllum 

skólunum. Þau segja jafnframt að töluverður hópur nemenda, sem ekki 

hefur formlega greiningu, eigi við hegðunarvandkvæði að stríða þannig 

að heildarfjöldinn sé um 11%.  

Í rannsókn Ragnhildar Jónsdóttur (2007) kom fram að málefni 

nemenda með hegðunarerfiðleika og erfiðleika í samskiptum voru 

fyrirferðarmestu málin í báðum nemendaverndarráðunum sem hún 

fylgdist með. Í öðrum skólanum voru það tæp 17% af málefnum 

nemendaverndarráðsins og tæp 16% í hinum. Þar á eftir komu málefni er 

lutu að líðan nemenda, kvíða, depurð og þunglyndi. Voru þau 20% af 

málefnum annars skólans og tæp 11% af málefnum hins. Í TALIS 

könnuninni kemur fram að kennarar tapi töluverðum tíma kennslunnar 

vegna nemenda sem trufla. Eyða kennarar í unglingadeild tæpum 17% 

kennslustundarinnar í að halda aga í bekknum á meðan kennarar á yngsta 

stigi og miðstigi eyða rúmlega 22% kennslustundarinnar í það. Í sömu 

könnun voru skólastjórar beðnir um að meta áhrif neikvæðra þátta á nám 

í skólanum og kom í ljós að truflun í skólastofu hefur nokkur eða mikil 

hamlandi áhrif í um helmingi skóla eða tæp 51%. Kúgun eða svívirðingar 

gagnvart öðrum nemendum og líkamsmeiðingar eru tæp 16%. Kúgun eða 

svívirðingar gagnvart kennurum eða starfsfólki eru tæp 6% (Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). 

Hegðunar- og tilfinningavandi barna tengist oft erfiðum heimilis-

aðstæðum, tilfinningalegum áföllum, streitu, slæmum eða ómarkvissum 

uppeldisaðferðum, sjúkdómum, óreglu eða fátækt. Meðfædd skapgerð, 
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smávægilegur heilaskaði eða önnur sköddun á miðtaugakerfi (fyrir, í eða 

eftir fæðingu) ásamt alvarlegri fötlun getur einnig haft áhrif á hegðunar- 

og tilfinningavanda (Kristján Már Magnússon, 2004). Börn sem hafa 

stuðning og gott aðhald að heiman eru líklegri til að aðlagast 

skólaumhverfinu betur og sinna náminu betur en börn sem ekki hafa 

stuðning foreldra sinna og aðstoð þeirra til dæmis við heimanám. 

Nemendur sem eru undirbúnir fyrir kennslustund eða líta námið 

jákvæðum augum eru líklegri til að sýna minni hegðunarvanda en 

nemendur sem ekki ná tökum á því kennsluefni sem lagt er fyrir hverju 

sinni (Geving, 2007). Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar 

Kaldalóns (2006) kom fram að kennarar töldu meginvanda skóla, 

varðandi nám og kennslu nemenda sem greindir hafa verið með 

hegðunarvanda, slæmar félagslegar aðstæður og óheppilegar 

uppeldisaðferðir.  

Mat á alvarleika hegðunarbrota er afar afstætt og flókið mál. Ljóst er 

að mörk fólks hvað þetta varðar eru afar mismunandi. Það sem talið er 

óásættanlegt í einum skóla er ekki talið mikið mál í öðrum skóla. Þar sem 

samskipti ganga jafnan vel eru minniháttar frávik frá hinu besta gjarnan 

talin slæm brot og umburðarlyndi takmarkaðra en þar sem óróleiki er 

daglegt brauð. Einnig eru þolmörk kennara varðandi hávaða og umferð í 

skólastofunni mismunandi (Gretar L. Marinósson, 2003; Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Hegðun nemenda er það 

sem truflar kennara og kennslu og því eru það algeng viðbrögð þeirra að 

vísa nemendum út úr kennslustofunni (Ingvar Sigurgeirrson og Ingibjörg 

Kaldaslóns, 2006). Það er hins vegar óvíst hvort verið sé að bregðast við 

vandanum eða afleiðingum hans með því (Anna Björk Sverrisdóttir, 

2010).  

Gretar L. Marinósson (2002) fjallar um hegðun og viðbrögð skóla í 

doktorsverkefni sínu, en hann gerði langtímarannsókn í einum íslenskum 

grunnskóla. Þar kemur fram að um leið og skólinn, sem hann skoðaði, 

setti reglur varðandi eðlilega hegðun setti hann um leið viðmið fyrir 

„óeðlilega“ hegðun og þar af leiðandi myndaðist togstreita á milli þess 

hvernig litið var á barnið þegar það braut af sér. Annars vegar var talið að 

barnið bryti viljandi gegn ríkjandi viðmiðum og hins vegar að vegna 

erfiðleika sinna réði það ekki við hegðun sína.  

Skýringa á hegðunarvanda er í einhverjum tilvikum að finna innan 

skólanna sjálfra. Kauffman (2005) telur að ágreiningur á milli kennara og 
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nemenda sé ekki ávallt sprottinn af hegðunarvanda nemandans heldur geti 

verið til kominn vegna viðbragða kennara við tímabundnum mótþróa 

nemandans. Jónína Sæmundsdóttir (2009) kannaði líðan 112 foreldra 

ofvirkra barna og reynslu þeirra af skólamálum í meistaraprófsritgerð 

sinni. Hún spurði meðal annars hvort foreldrar teldu grunnskólann 

bregðast á réttan hátt við ofvirkum börnum. Af þeim foreldrum sem tóku 

afstöðu til spurningarinnar töldu fleiri að skólinn brygðist rétt við en það 

voru samt yfir 40% sem töldu svo ekki vera.   

2.4 Kennarar í skóla án aðgreiningar 

Kennarastarfið er orðið vandasamara og flóknara en áður var. Hargreaves 

(1994, 2003) telur að aukin krafa sé gerð til kennara um samstarf og að 

ábyrgð kennarans hafi aukist. Hann taki nú meiri þátt í skipulagi og þróun 

skólastarfsins og öðrum faglegum störfum í samvinnu við aðra. Samhliða 

hafi sjálfstæði kennarans minnkað og hann ekki jafn frjáls og áður að fara 

sínar eigin leiðir í kennslunni. Starf kennarans miðist því ekki eingöngu 

við það sem fram fari innan kennslustofunnar heldur nái út fyrir veggi 

hennar. Það starf sem fari fram utan kennslustofunnar sé orðið flóknara, 

umfangsmeira og þýðingarmeira og nái til formlegra og óformlegra 

funda, sameiginlegrar skipulagningar ásamt þátttöku í starfsþróun eða 

teymisvinnu.   

Sú krafa er gerð til kennara að þeir búi yfir fjölbreyttum hæfileikum til 

að skapa og þróa náms- og kennsluhætti þar sem brugðist er við 

einstaklingsmun nemenda. Þessar breyttu kröfur hafa kollvarpað 

hugmyndum kennara um starf sitt, aukið vinnu þeirra og skapað spennu 

og árekstra (Hargreaves, 1994, 2003; Ingólfur Á. Jóhannesson, 1999; 

Kauffman, 2005). Rannsóknir hafa sýnt fram á að kennarastarfinu fylgir 

mikil streita og álag. Meginorsök streitu í starfi kennara er talin vera 

vegna hegðunarvanda og óhlýðni nemenda (Geving, 2007).  

Annar orsakaþáttur í mikilli streitu innan kennarastéttarinnar er 

misræmi milli krafna um árangur og getu til að uppfylla þær væntingar 

sem gerðar eru. Algengt er að kennarar upplifi slíkt misræmi þar sem þeir 

þurfa bæði að uppfylla kröfur um yfirferð á námsefni samkvæmt 

menntastefnu landsins og sinna þörfum þeirra nemenda sem eiga við 

náms- eða hegðunarvanda að stríða og þurfa jafnvel sérútbúið námsefni 

sem miðað er við getu þeirra og þroska. Arthur Morthens og Gretar L. 

Marinósson (2002) benda á að sú spurning vakni hvort fjölgun nemenda 
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með hegðunarvanda og krafa um skilvirkni og árangur leiði til þess að 

kennarar verði afhuga skóla án aðgreiningar þó þeir vilji gjarnan vinna að 

markmiðum stefnunnar. Allan (2007) kemst að svipaðri niðurstöðu þegar 

hún ræðir um skoska kennara sem vinna í skugga ótta og óöryggis 

gagnvart því hvers er krafist af þeim í sambandi við að ná markmiðum 

námskrár og samræmdra prófa.  

Álag getur dregið úr árangri í starfi þar sem það hefur áhrif á hvernig 

tekist er á við vanda og hvaða úrræði kennari telur sig hafa til að draga úr 

hegðunarvanda í kennslustundum. Þegar kennari telur sig ekki ráða við 

vandann getur það haft áhrif á hversu mikið hann leggur sig fram við að 

aðstoða nemendur og því getur úrræðaleysi kennarans dregið úr viðleitni 

hans til að bæta frammistöðu nemenda eða efla námsáhuga þeirra (Anna 

Dóra Steinþórsdóttir, 2009). Kennarar undir miku álagi eða streitu eiga 

einnig til að sýna nemendum minna umburðarlyndi en kennarar sem ekki 

finna til streitu. Þeir eiga auk þess í meiri erfiðleikum með að glíma við 

erfiða hegðun nemenda en þeir kennarar sem ekki finna fyrir miklu álagi 

eða streitu (Geving, 2007).  

Í skýrslu á vegum Evrópumiðstöðvar fyrir þróun í sérkennslu frá 2003 

kemur fram að nám án aðgreiningar er að miklu leyti komið undir 

viðhorfi kennara til nemenda með sérþarfir og skoðun þeirra á 

mismunandi getu nemenda í bekknum, ásamt vilja til að takast á við 

slíkar aðstæður með jákvæðum og virkum hætti. Ágústa Elín 

Ingþórsdóttir (2007) skoðaði í meistaraprófsritgerð sinni upplifun og 

reynslu unglinga og fullorðinna af því að vera með einkenni ADHD, 

æsku þeirra og uppvaxtarár, skólagöngu og framtíðarhorfur. Tekin voru 

opin viðtöl við 12 unglinga og fullorðna með athyglisbrest með eða án 

ofvirkni, þrjá náms- og starfsráðgjafa, tvo kennara, sálfræðing, félags-

ráðgjafa, fjölskylduráðgjafa og foreldri. Viðmælendur hennar upplifðu 

grunnskólagöngu sína á mjög neikvæðan hátt þar sem þeir fundu fyrir 

höfnun og fannst skólinn ekki sýna aðstæðum þeirra skilning. Fram komu 

ýmsar hindranir í skólaumhverfinu, meðal annars vanhæfi annarra til að 

skilja og sætta sig við að ekki eru allir eins.  

Mikilvægt er að taka tillit til einstaklingsþarfa nemenda við 

skipulagningu náms. Kauffman (2005) bendir á að viðurkenna þurfi 

fjölbreytileikann hjá börnum og gera ekki sömu kröfur til allra um nám 

og framkomu heldur þurfi að taka mið af einstaklingnum því ef kröfur 

séu of litlar eða of miklar missi nemandinn áhugann, verði leiður og sýni 
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truflandi hegðun. Með öðrum orðum geta óraunhæfar kröfur til nemenda 

leitt til enn erfiðari hegðunar. Námsefnið getur því stýrt hegðun nemenda. 

Yfirleitt orsakast óæskileg hegðun af ósamræmi á milli námsumhverfisins 

og þarfa barnsins. Samkvæmt Kauffman (2005) hefur rýmið mikið að 

segja fyrir líðan nemenda í skólum. Of mikill fjöldi barna í einu rými 

hefur áhrif sem og ástand umhverfisins. Hann bendir einnig á að 

nemendur með hegðunar- eða tilfinningaerfiðleika vekji oft neikvæðar 

tilfinningar hjá fólki og framkalli neikvæða hegðun hjá öðrum, þar með 

töldum kennurum. 

Að áliti Gretars L. Marinóssonar (2003) er hægt að koma í veg fyrir 

ýmsan hegðunarvanda með því að beina sjónum nemenda að spennandi 

viðfangsefnum, vinna með hugsun, merkingu, tilfinningu og sköpun. Að 

hans mati á skólinn erfitt með að ráða við þann stóra og fjölbreytta hóp 

nemenda sem sækir almenna grunnskóla í dag og þar af leiðandi þurfi að 

flokka börnin eftir þörfum þeirra. Gretar segir að skólinn byggi á 

hópkennslufyrirkomulagi sem gerir honum erfiðara fyrir. Rímar þetta við 

niðurstöður Hafsteins Karlssonar (2007) en hann bar saman kennsluhætti 

í nokkrum íslenskum og finnskum skólum í meistaraprófsverkefni sínu. Í 

niðurstöðum hans kemur fram að bæði hjá íslensku og finnsku 

kennurunum séu fremur hefðbundnir kennsluhættir ríkjandi þó sumir 

íslensku kennararnir hafi stigið skref til breyttra kennsluhátta.  

2.5 Skólastjórar í skóla án aðgreiningar 

Stjórnun skóla hefur breyst mikið í tímans rás. Skólastjórar hafa smám 

saman tekið ábyrgð á sífellt fleiri atriðum og starf þeirra hefur orðið 

víðfeðmara og flóknara en áður auk þess sem ábyrgðarsvið þeirra hefur 

aukist (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2008; Sergiovanni, 2006). Þar fyrir utan vilja sumir 

skilgreina grunnskólann fyrst og fremst sem þjónustustofnun og foreldra 

og nemendur sem viðskiptavini sem gera auknar kröfur um fyrirgreiðslu 

eða þjónustu (Sigfús Grétarsson, 2010).  

Í meistaraprófsverkefni sínu leitaði Sigfús Grétarsson (2010) svara við 

því hvaða þættir í starfsumhverfi skólastjóra væru fyrirferðarmestir að 

þeirra mati, hvaða þættir yllu álagi og hvaða þættir gætu stuðlað að betri 

líðan í starfi. Tekin voru viðtöl við fjóra skólastjóra, tvo kennara auk 

þátttökuathugunar í einum grunnskóla. Helstu niðurstöður eru þær að 

skólastjórarnir skilgreindu starfsumhverfi sitt út frá miklum samskiptum 
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við marga ólíka aðila sem hafa mismunandi hagsmuna að gæta í 

skólasamfélaginu og einnig út frá tímaskorti og ofgnótt verkefna. Álag í 

starfi var það þema sem oftast kom fram í viðtölunum og það stafaði ekki 

síst af verkefnafjölda, erfiðum samskiptum, ónógum björgum og löngum 

vinnutíma. Skólastjórarnir töluðu einnig um að vandasamt væri að fást 

við úrræðaleysi kerfisins við lausn á erfiðum málum einstakra nemenda.  

Einn tilgangur doktorsverkefnis Gunnars Einarssonar (2008) var að 

kanna hvernig skólastjórar verja vinnudegi sínum og hvað þeim finnst 

sérstaklega vandasamt að fást við. Til að komast að því héldu fjórir 

skólastjórar dagbók yfir störf sín. Fram kemur að skólastjórunum finnst 

þyngst að eiga við erfiða nemendur og málefni er tengjast þeim. Voru 

foreldrar nefndir í því sambandi.  

Ryan (2006), sem meðal annars hefur skrifað um leiðtogastarfið og 

skóla án aðgreiningar, segir að skóli án aðgreiningar standi og falli með 

trú og aðgerðum stjórnenda. Hann segir að rannsóknir bendi til þess að 

kennarar þurfi að trúa á hugmyndina á bak við skóla án aðgreiningar eigi 

hún að festa rætur í skólastarfinu. Stjórnendur þurfa einnig að hafa þessa 

trú og koma henni inn í menningu og skipulag skólans. Sergiovanni 

(2006) bendir á að árangursríkt skólastarf er meðal annars talið 

einkennast af stjórnun þar sem markmiðum skóla er fylgt fast eftir af 

stjórnendum og þar sem stöðug leit fari fram að bættum starfsháttum 

nemendum til góðs. Í rannsókn Bryndísar Björnsdóttur (2009) kemur 

fram að kennarar kalla eftir stefnu skólastjóra um það hvernig eigi að 

framkvæma stefnuna um skóla án aðgreiningar.  

Ryan (2006) bendir á að stjórnun í skóla án aðgreiningar sé 

samvinnuferli þar sem margir vinna saman á margvíslegan hátt til að láta 

hlutina ganga. Að hans mati ætti leiðtogastíll í skóla án aðgreiningar að 

leiða til þess að allir taki þátt. Hann vitnar í könnun sem Philip Hallinger 

og Ronald Heck gerðu, en þeir telja líklegra að hópur fólks sem vinnur 

saman hafi meiri áhrif á það sem gerist í skólanum en hver og einn 

einstaklingur. Sergiovanni (2006) tekur undir það. Að hans mati er 

starfsfólkið helsta auðlind skólans og gerir skólann að því sem hann er. 

Þess vegna verður að haga stjórnun og vinnutilhögun þannig að 

hæfileikar, frumkvæði og dugnaður hvers starfsmanns fái notið sín. Er 

dreifð forysta ein leið til þess að mati Sergiovanni sem leggur áherslu á 

valddreifingu skólastjórnenda. Hann telur að með því aukist gæði 

skólastarfsins, ánægja starfsfólks og virkni þess.  
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Fræðimenn eru sammála um að dreifð forysta sé líkleg til að stuðla að 

innri framförum í þróun skóla. Dreifð forysta krefst þess að þeir sem sjá 

formlega um stjórnunina feli öðrum vald og ábyrgð. Í dreifðri forystu 

þróa kennarar sérfræðiþekkingu sína með því að vinna saman. Dreifð 

forysta stuðlar að sjálfstæði starfsmanna og felur í sér að starfsfólk með 

ólíka reynslu deilir með sér ábyrgðinni (Harris, 2004, 2008). Hoy og 

Miskel (2005) benda á að með því að treysta samstarfsmönnum sínum, 

fagmennsku þeirra og hollustu sé líklegra að leiðtoginn nái að laða fram 

það besta hjá sínu fólki og nái þannig meiri árangri í starfi en ella.  

Fullan (1997) er hlynntur hugmyndinni um valddreifingu. Þar sem 

verkefni skólastjóra hafa aukist telur hann bestu leiðina til þess að komast 

yfir þau öll vera að dreifa valdi. Með því móti gefst skólastjórum tækifæri 

til þess að treysta starfsmönnum fyrir verkefnum sem annars væru á hans 

borði og fylgjast með gangi mála í stað þess að sitja einn uppi með 

verkefnin og ábyrgðina. Samkvæmt Fullan er þetta stjórnunarmynstur 

einkennandi í skólum sem sýna góðan árangur við að innleiða nýjungar í 

skólastarfi og eykur líkurnar á því að verkefnin nái fótfestu.  

Morrison, Lumby og Sood (2007) telja að ákveðið form dreifðrar 

stjórnunar geti hjálpað við að takast á við margbreytileikann í skólunum. 

Fjölbreyttur starfshópur getur að þeirra mati skapað auðugra og 

áhrifaríkara leiðtogastarf og á auðveldara með að búa nemendur undir 

lærdóm og störf í stöðugt margbreytilegra þjóðfélagi og vinnuumhverfi. 

Með öðrum orðum álíta þau að fjölbreyttur starfsmannahópur geti frekar 

komið til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda. Harris (2004) bendir á að 

rannsóknir hafi sýnt fram á að nemendur séu líklegri til að sýna framfarir 

þar sem valdi er dreift innan stofnunarinnar.  

2.6 Samvinna og samstarf 

Fræðimenn hafa í auknum mæli lagt áherslu á samvinnu og samstarf 

starfsmanna og er oft litið á hana sem svar við einangrun og brottfalli 

kennara úr starfi (Wild, Mayeaux og Edmonds, 2008). Gretar Marinósson 

og Kolbrún Gunnarsdóttir (1992) telja að í skóla án aðgreiningar sé 

samvinna lykilhugtak. Án hennar er erfitt að sinna sérþörfum nemenda. 

Ferguson og félagar (1999) taka í sama streng og benda á að eitt af því 

sem lagt er til í stefnunni um skóla án aðgreiningar sé að kennarar vinni 

saman.  
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Mörg rök mæla með samvinnu kennara. Að mati Hargreaves (1994) 

geta kennarar þróast í starfi með því að taka þátt í samstarfi og 

teymisvinnu því þannig læri þeir hver af öðrum og deili þekkingu sinni. 

Hann bendir á að samvinna sé einn möguleiki kennara til að bregðast við 

síauknum kröfum umhverfisins og flóknari viðfangsefnum. Gold (1998) 

hvetur til samstarfs og samvinnu starfsfólks. Hún bendir á að ef 

nemendur sjái kennara vinna saman af virðingu og heilindum og styðji 

hver annan sé líklegra að nemendur kjósi að vinna í styðjandi umhverfi 

og læri þar með að styðja og virða hver annan.  

Rannsókn sem gerð var af Evrópumiðstöðinni fyrir þróun í sérkennslu 

(2005) sýndi að aukinn árangur hlýst af námi án aðgreiningar með öflugu 

samstarfi kennara og annarra sérfræðinga. Viðmælendur Bryndísar 

Björnsdóttur (2009) sögðu að samvinna veitti þeim faglegan stuðning og 

oft þá endurgjöf sem þeir annars söknuðu mjög frá stjórnendum. 

Svanhildur María Ólafsdóttir (2009) skoðaði hugmyndir kennara og 

skólastjóra um teymiskennslu og samvinnu þeirra á milli í meistaraprófs-

ritgerð sinni. Rannsóknin beindist að því að skoða teymiskennslu í 

grunnskólum þar sem tveir eða fleiri kennarar vinna náið saman með 

nemendahóp og bera sameiginlega ábyrgð á námi og kennslu hópsins. 

Fylgdist hún með einu kennarateymi í þremur grunnskólum. Kennararnir 

töluðu um að það væri gott að geta deilt ábyrgð, áhyggjum og sorgum 

með öðrum. Með því móti sitji þeir ekki einir uppi með vandamálin þegar 

til dæmis vinna þarf með agamál og erfið nemendamál. 

Innri og ytri aðstæður hafa áhrif á samvinnu teyma. Með innri 

aðstæðum er átt við þætti sem viðkoma teyminu sjálfu, til dæmis 

persónugerð og samskipti. Með ytri aðstæðum er átt við þætti sem hafa 

áhrif á teymið en eru fyrir utan teymið sjálft, til dæmis húsnæði, aðbúnað, 

stundatöflu, skipulag á tíma til samvinnu, stefnu skólans, hlutverk 

skólastjóra, skipan í teymi, stærð teyma og þann tíma sem samvinnan 

varir (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009). Andersen og Petersson (1998) 

og Jolly (2007) telja að það sé hlutverk stjórnenda að setja upp ytra 

skipulag, bjargir, móta skýra stefnu fyrir samvinnu og endurmenntun til 

að samvinnan skili þeim árangri sem til er ætlast.  

2.7 Samstarf heimilis og skóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) er talað um að þrír hópar myndi skóla-

samfélagið, það eru nemendur, starfsfólk skóla og foreldrar/forráðamenn. 
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Þar kemur jafnframt fram að menntun og velferð nemenda sé sameigin-

legt verkefni heimilis og skóla. Eitt meginhlutverk grunnskóla er að vinna 

að því í samvinnu við heimilin að undirbúa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðissamfélagi. Það er hlutverk foreldra að sjá um uppeldi og 

menntun barna sinna en hlutverk skólans að sjá þeim fyrir fræðslu og taka 

þátt í félagsmótun. Gretar L. Marinósson (2003) bendir á mikilvægi 

samvinnu heimilis og skóla. Hann segir að foreldrar, kennarar og vinir 

séu þeir aðilar sem hafi öðrum fremur mótandi áhrif á hegðun og 

hugmyndir barna. Þegar barn upplifir tvöföld skilaboð, það er að segja 

heima og í skóla, lendir það í erfiðari aðstöðu og þarf að leika mismun-

andi hlutverk. 

Samstarf heimilis og skóla er mikilvægt hvort sem nemendur eiga við 

vanda að stríða eða ekki. Góð og regluleg samskipti heimilis og skóla eru 

talin sérlega mikilvæg þegar nemendur með hegðunar- eða tilfinninga-

vanda eiga í hlut. Rannsóknir hafa sýnt fram á að samvinna heimilis og 

skóla hafi jákvæð áhrif á frammistöðu nemenda í skóla bæði hvað varðar 

námsárangur og hegðun. Gott samstarf felur í sér samvinnu við íhugun og 

gagnvirkt upplýsingaflæði en einnig að komið sé fram við foreldra sem 

jafningja. Slíkt eykur sjálfstraust foreldra til að taka á málum og að verða 

virkir þátttakendur í menntun barna sinna (Cox, 2005). Rief (2005) bendir 

á að mikilvægt sé að kennarar og foreldrar hafi regluleg samskipti í 

tengslum við ákvarðanir sem varða barnið í skólanum. Hún telur að góð 

samskipti og samvinna heimilis og skóla séu mikilvæg fyrir árangur í 

kennslu ofvirkra barna. Gretar L. Marinósson (2003) bendir á að 

stuðningur heimila og skólastjórnenda við kennara geti skipt sköpum til 

að forða því að kennarar missi móðinn eftir að þeir hafa reynt að leggja 

sig fram við að sinna nemendum umfram það sem til má ætlast af þeim í 

starfi.  

Jónína Sæmundsdóttir (2009) kannaði samvinnu foreldra ofvirkra 

barna við skólakerfið. Þegar skoðað er mat foreldra á samskiptum við 

grunnskóla kemur í ljós að um þriðjungur foreldra sem tekur afstöðu telja 

að auka eða bæta þurfi samskipti við skólann. Er þetta í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og 

Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2008) en samkvæmt henni telja 

skólastjórar að áhrif foreldra, þegar kemur að hegðun og samskiptum 

nemenda, ættu að vera talsvert meiri en nú er. Skólastjórarnir virðast því 

vilja auka tengslin við foreldra og auka áhrif þeirra á hegðun og samskipti 

nemenda. Rannsókn Önnu Dóru Steinþórsdóttur (2009) leiddi í ljós að 



 

34 

þegar kemur að úrræðum sem skólinn þarf að grípa til í þeim tilgangi að 

bæta hegðun er nauðsynlegt að hægt sé að vinna að því í fullu samstarfi 

við foreldra barnsins til að sem bestur árangur náist. 

2.8 Niðurlag  

Helstu markmið skóla án aðgreiningar eru meðal annars þau að allir 

nemendur fái þá menntun og þann stuðning sem þeir þurfa til að verða 

virkir þátttakendur í samfélaginu, að vinna gegn hugarfari mismununar 

og að þróa kennsluhætti sem taka mið af því að það sé eðlilegt að fólk sé 

ólíkt. Ekki eru allir á eitt sáttir um framkvæmd stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar. Er það talið skýrast meðal annars af því að opinber 

menntastefna sé hugsuð sem leiðarljós fremur en markmið, hún sé 

fjölmörgum takmörkunum háð, einkum í fjárveitingum, og að 

framkvæmdaaðilar túlki stefnuna hver á sinn veg. Kennarar hafa meðal 

annars bent á of fjölmenna bekki, of marga nemendur með hegðunar-

vanda og skort á sérhæfðu starfsfólki. Svo virðist sem innan skólanna sé 

ríkjandi ráðaleysi, sektarkennd og uppgjöf sökum þess að skólafólki 

finnst það skorta þekkingu til að kenna fjölbreyttum hópum og telji sig 

ekki fá nægilegan stuðning til að takast á við vandamálin.  

Geðraskanir barna og unglinga er eitt stærsta heilbrigðisvandamál á 

Íslandi í dag og aðeins takmarkaður hópur þessara barna fær viðeigandi 

greiningu og meðferð. Í íslenskum grunnskólum eru að jafnaði 7–8% 

nemenda greindir með hegðunarröskun. Mat á hegðun og samskiptum er 

flókið mál og ljóst að mörk fólks hvað það varðar eru mismunandi. 

Einnig eru þolmörk kennara mismunandi til dæmis hvað varðar hávaða 

og umferð í skólastofunni. Ekki má horfa fram hjá því að skýringa á 

hegðunarvanda er í einhverjum tilvikum að finna innan skólanna sjálfra. 

Oft eru gerðar óraunhæfar kröfur til nemenda en slíkt getur leitt til enn 

erfiðari hegðunar. Kröfur í námi þurfa að taka mið af einstaklingnum því 

ef þær eru of litlar eða of miklar missir nemandinn áhugann, verður leiður 

og sýnir truflandi hegðun.  

Starfsumhverfi kennara hefur breyst á síðastliðnum árum og er orðið 

vandasamara og flóknara. Í kennslustofunni eru nemendur sem eru á 

ólíku stigi náms- og hegðunarlega og þurfa kennarar að koma sem best til 

móts við ólíkar þarfir þeirra með fjölbreyttum kennsluháttum og 

námsvali. Hefur þetta aukið vinnu þeirra, skapað spennu og árekstra. 

Meginorsök streitu í starfi kennara er talin vera vegna hegðunarvanda og 
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óhlýðni nemenda. Kennarar telja það verkefni skólastjóra að marka skýra 

stefnu um hvernig mæta eigi fjölbreyttum nemendahópum og vilja meina 

að skortur á því sé ein ástæða þess að kennarar sýna ekki samábyrgð í 

framkvæmd stefnunnar um skóla án aðgreiningar og að þeir finni fyrir 

óöryggi í framkvæmd hennar. Ekki eru allir kennarar sáttir við hvaða 

úrræði skólinn veitir nemendum í vanda. 

Dreifð forysta er talin líkleg til að stuðla að innri framförum í þróun 

skóla. Hún stuðlar að sjálfstæði starfsmanna og felur í sér að starfsfólk 

með ólíka reynslu deili með sér ábyrgðinni. Með þessu móti gefst 

skólastjórnendum tækifæri til þess að treysta starfsmönnum fyrir 

verkefnum sem annars væru á þeirra borði og fylgjast með gangi mála í 

stað þess að sitja einir uppi með verkefnin og ábyrgðina. Samvinna og 

samstarf er kjarni dreifðrar forystu og það sama má segja um skóla án 

aðgreiningar. Fræðimenn hafa í auknum mæli lagt áherslu á samvinnu 

starfsmanna og er oft litið á hana sem svar við einangrun og brottfalli 

kennara úr starfi. Þar sem gott samstarf er og kennarar sameina og 

samhæfa krafta sína leiðir það til breyttra vinnubragða, aukinnar 

þekkingar, bættrar líðanar og betri félagslegrar stöðu allra í skólanum. 

Samvinna er einn möguleiki kennara til að bregðast við síauknum kröfum 

umhverfisins og flóknari viðfangsefnum. Með því móti sitja kennarar 

ekki einir uppi með vandamálin þegar til dæmis þarf að vinna  með 

agamál og erfið nemendamál.  

Eitt meginhlutverk grunnskóla er að vinna að því í samvinnu við 

heimilin að undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi. 

Samstarf heimilis og skóla er mikilvægt hvort sem nemendur eiga við 

vanda að stríða eða ekki. Rannsóknir hafa sýnt fram á að samvinna 

heimilis og skóla hafi jákvæð áhrif á frammistöðu nemenda í skóla bæði 

hvað varðar námsárangur og hegðun. Þegar kemur að úrræðum sem 

skólinn þarf að grípa til í þeim tilgangi að bæta hegðun nemenda er 

nauðsynlegt að hægt sé að vinna að því í fullu samstarfi við foreldra 

barnsins til að sem bestur árangur náist. 
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður sjónum beint að þeirri aðferð sem notuð var í 

rannsókninni og framkvæmd hennar lýst. Einnig verður fjallað um 

hvernig vali á þátttakendum var háttað, hvernig gekk að nálgast þá og á 

hvaða hátt það var gert. Þá verður gerð grein fyrir siðferðilegum 

álitamálum sem snúa almennt að framkvæmd rannsóknarinnar.  

Rannsóknin er hagnýt og er markmið hennar að varpa ljósi á vinnu-

ferli tveggja grunnskóla vegna mála nemenda með hegðunar- eða 

tilfinningavanda. Það er að segja að reyna að fá heildarmynd af því 

hvernig skipulag skólanna vegna nemenda með hegðunar- og tilfinninga-

vanda er háttað. Í rannsókninni verður, eins og fram hefur komið, sjónum 

beint að grunnskólum sem ekki starfa eftir stefnum á borð við 

uppbyggingu eða heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun (PBS) þar 

sem ýmislegt er vitað um þessi kerfi og hvernig þau virka. Minna er hins 

vegar vitað um ferli agamála í skólum sem ekki vinna eftir slíkum 

kerfum. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er: Hvernig 

bregðast tveir grunnskólar við erfiðri hegðun nemenda með hegðunar- 

eða tilfinningavanda? 

3.1 Rannsóknarsnið  

Í þessari rannsókn er notast við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative 

research). Eigindleg aðferðafræði beinir sjónum sínum að hegðun 

einstaklinga í eigin umhverfi og lýsir heimi þeirra með þeirra eigin 

orðum. Áhersla er lögð á að safna ítarlegum upplýsingum hjá tiltölulega 

fáum einstaklingum eða innan mjög takmarkaðs umhverfis. Niðurstöður 

eigindlegrar aðferðafræði eru byggðar á túlkun sem dregin er upp af 

rannsakanda (Cozby, 2006). Markmiðið er meðal annars að reyna að 

skilja aðstæður út frá sjónarhóli þátttakanda og leiða í ljós túlkun þeirra af 

reynslu sinni (Kvale, 1996). Rannsakandinn gegnir lykilhlutverki. Hann 

safnar, skipuleggur og túlkar gögn sem hann hefur aflað með því að 

fylgjast með fólki í daglegu umhverfi þess og taka viðtöl sem miða að því 

að fá viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og upplifun (Lichtman, 2010).  

Rannsóknarsnið vísar til þess hvernig upplýsingum er safnað frá 

þátttakendum. Valin er sú aðferð sem þjónar best markmiðum 

rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn verður 

stuðst við rannsóknarsnið tilviksrannsóknar (e. case study research). 
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Tilviksathugun býður upp á lýsingu á tilviki. Tilvikin geta staðið fyrir það 

sem telst dæmigert, til fyrirmyndar, einstakt eða hið óvenjulega 

(Lichtman, 2010). Tilvikið getur verið einstaklingur, hópur, bekkur, skóli, 

fyrirtæki, stofnun, samfélag, byggðarlag, hverfi, stefna, áætlun eða 

framkvæmd (Ary, Jacobsen og Sorensen, 2010; Cozby, 2006). Í 

tilviksathugunum hefur rannsakandi meiri áhuga á upplýsingunum sem 

hann fær heldur en hæfni til að alhæfa (Lichtman, 2010). 

Grundvallarhugmyndin er að fara ofan í saumana á einu eða fleiri 

tilvikum og mismunandi aðferðir eru notaðar til að afla gagna, til dæmis 

vettvangsathuganir, viðtöl og skjalarýni. Reynt er að fá heildarmynd með 

gagnaöfluninni (Silverman, 2010).  

Í þessari rannsókn er um að ræða tvær tilviksathuganir þar sem unnið 

er með tvö sjálfstæð tilvik sem í þessu tilfelli eru tveir grunnskólar. Líkt 

og Hitchcock og Hughes (1995) benda á er fyrirfram búist við að lýsingar 

og reynsla þátttakenda sé mismunandi og veruleikinn breytilegur eftir því 

hver lýsir honum. Þrátt fyrir að sögur fárra einstaklinga hafi ekki 

alhæfingargildi getur fræðileg túlkun á þeim varpað ljósi á hvernig hægt 

er að skipuleggja starf í grunnskólum vegna nemenda með hegðunar- og 

tilfinningavanda.  

3.2 Þátttakendur  

Við val á grunnskólum til þátttöku var litið til fjögurra þátta. Í fyrsta lagi 

að skólarnir væru í nærsamfélagi rannsakanda sem er höfuðborgarsvæðið. 

Í öðru lagi að skólarnir væru heildstæðir, það er að segja með nemendur í 

1.–10. bekk. Í þriðja lagi að skólarnir ynnu ekki eftir skipulegri stefnu á 

borð við uppbyggingu eða heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun 

(PBS). Í fjórða lagi að skólarnir væru áþekkir að stærð og í ólíkum 

skólahverfum. Rætt var við fjóra starfsmenn í hvorum skóla. Var það gert 

til að fá sem besta mynd af því hvernig skipulag skólanna vegna nemenda 

með hegðunar- eða tilfinningavanda væri háttað.  

Úrtakið í þessari rannsókn er svokallað „markmiðsúrtak“ (e. purposive 

sampling). Markmiðsúrtak er notað þegar rannsakandi þarf að velja úrtak 

sem hæfir markmiði rannsóknar og er úrtakið því valið með tilliti til þess 

sem á að rannsaka (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Einstaklingarnir sem taka þátt í rannsókninni eru því svipaðir (Ary o.fl., 

2010). Einnig má segja að um hentugleikaúrtak (e. convenience) sé að 

ræða þar sem rannsakandi velur þátttakendur sem auðvelt er að ná til 
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(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Hentugleikaúrtak er 

notað þegar ekki skiptir máli að alhæfa með hliðsjón af þýði (Ary o.fl., 

2010). Leitað var eftir aðstoð skólastjóra við val á þátttakendum. Nöfn 

þátttakenda þurfa ekki endilega að endurspegla kyn þeirra. 

3.2.1 Viðmælendur 

Miðgarðsskóli 

 Bragi starfar sem deildarstjóri og er staðgengill skólastjóra. 

Hann hefur starfað í 33 ár við grunnskóla víða um land, ýmist 

sem kennari eða skólastjórnandi. Hann hefur starfað við 

Miðgarðsskóla frá 1995.  

 Freyja er umsjónarkennari í unglingadeild. Hún hóf störf við 

Miðgarðsskóla haustið 2000. Freyja er einnig verkefnastjóri í 

Olweusarverkefninu gegn einelti.  

 Iðunn starfar sem stigsstjóri í 7.–10. bekk auk þess að sjá um 

og kenna í Auðhumlu sem er sérúrræði fyrir nemendur í 8.–

10. bekk. Iðunn hefur kennt í grunnskólum bæði á Íslandi og í 

Danmörku síðan 1982. Skólaárið 2010–2011 er fimmtánda 

starfsár hennar við Miðgarðsskóla.  

 Sif er deildarstjóri sérkennslu og er þetta fjórða árið sem hún 

gegnir því starfi. Hún skipuleggur og hefur umsjón með allri 

sérkennslu í skólanum og aðstoðar kennara við að leysa vanda 

nemenda með náms- og hegðunarerfiðleika. Sif hóf störf við 

Miðgarðsskóla haustið 2002. Áður hafði hún unnið við 

sérkennslu frá árinu 1997.  

Ásgarðsskóli 

 Baldur starfar sem deildarstjóri á mið- og unglingastigi og er 

auk þess deildarstjóri sérkennslu á þessum stigum. Hann hefur 

starfað við grunnskóla síðan 1979, ýmist sem kennari eða 

stjórnandi. Hann hóf störf við Ásgarðsskóla 1983.  

 Embla er umsjónarkennari á yngsta stigi. Hún hefur mikla 

reynslu af að vinna með börnum með sérþarfir. Hún hóf störf 

við Ásgarðsskóla 1989.  
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 Heiðrún er umsjónarkennari á miðstigi. Hún er auk þess 

verkefnastjóri í Olweusarverkefninu gegn einelti. Heiðrún hóf 

störf við Ásgarðsskóla 1996.   

 Óðinn er sérgreinakennari. Hann hefur starfað við Ásgarðs-

skóla í um þrjá áratugi.  

3.3 Undirbúningur og gagnaöflun 

Áður er rannsókn er framkvæmd þarf að huga að leyfismálum og 

siðferðilegum þáttum með hliðsjón af aðgengi að einstaklingum og 

stofnunum. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og sótt var um 

leyfi hjá Menntasviði Reykjavíkur (fylgiskjal 1). Þar sem rannsóknin snýr 

óbeint að nemendum þurfti ekki formlegt leyfi frá aðalskrifstofu 

Menntasviðs Reykjavíkur. Haft var samband símleiðis við skólastjóra 

fyrirhugaðra þátttökuskóla og beðið um leyfi fyrir rannsókninni. Að 

fengnu samþykki var kynningarbréf (fylgiskjal 2) sent í skólana. Innihald 

þess verður rætt í kaflanum um siðferðileg atriði (kafli 3.5). 

Tekin voru hálfopin viðtöl (e. semi-structured). Viðtölin voru 

hljóðrituð og afrituð orðrétt. Opin viðtöl eru algengasta aðferð 

gagnaöflunar í eigindlegum rannsóknum. Með því að taka opið viðtal 

getur rannsakandi öðlast meiri skilning og þekkingu á því sem hann er að 

rannsaka. Rannsakandi hvetur viðmælanda sinn til að spjalla um 

rannsóknarefnið og spyr svo spurninga til að kafa dýpra í það sem 

viðmælandinn segir (Lichtman, 2010). Í viðtölunum var stuðst við 

viðtalsramma (fylgiskjöl 4 og 5). Var það gert til þess að tryggja að 

vitneskja um þau atriði sem rannsakanda fannst mikilvæg kæmu fram. 

Við gerð viðtalsrammans var haft að leiðarljósi að spyrja þeirra spurninga 

er vöknuðu við lestur fræðirita í tengslum við rannsóknarspurninguna. 

Viðtalsramminn er nokkuð nákvæmur en reynt var að nota hann aðeins til 

hliðsjónar. Haft var í huga að viðtalsrammar og umræðuefni geta breyst 

frá upphaflegri áætlun og að ný sjónarhorn og nýjar ábendingar 

viðmælenda geta komið rannsókninni til góða.  

Skriflegra gagna var einnig aflað í hvorum skóla fyrir sig. Um er að 

ræða verklagsreglur og aðrar skriflegar áætlanir sem til voru í skólunum 

og vörðuðu nemendur með hegðunar- eða tilfinningavanda. Má þar nefna 

handbók og starfsáætlun skólanna. Einnig var óskað eftir tölulegum 

upplýsingum um fjölda nemenda með greindan hegðunar- eða tilfinninga-
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vanda. Til að tryggja nafnleynd þátttökuskólanna er þessara gagna ekki 

getið í heimildaskrá. 

3.4 Greining rannsóknargagna 

Úrvinnsla gagna fór fram með hefðbundnu sniði úrvinnslu viðtala í 

eigindlegum rannsóknum. Lichtman (2010) bendir á að gagnagreining 

eigindlegra gagna feli almennt í sér að kóða gögnin og leita að þemum 

eða hugtökum. Hún lítur á gagnagreininguna sem flokkun og síun, það er 

að segja að sía burt það sem ekki á við og flokka í þemu það sem á að 

nota. Bogdan og Biklen (1998) líkja greiningarferlinu við trekt þar sem 

allt er opið í byrjun en mótaðra og sérhæfðara í lokin. Rannsakandinn er 

því ekki að púsla saman mynd sem er fyrirfram þekkt heldur mótast 

myndin við söfnun og skoðun á gögnunum með opnum huga.   

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og afrituð orðrétt strax 

að þeim loknum. Lengd viðtalanna var frá rúmum 48 mínútum í rúmar 76 

mínútur. Vettvangsnótur voru skráðar strax að loknum viðtölum. 

Rannsóknargögn voru samtals um 284 blaðsíður. Gagnagreining hófst 

strax að loknu fyrsta viðtali en Lichtman (2010) bendir á að rannsakendur 

eigi ekki að bíða eftir að hafa fengið öll gögn áður en hafist er handa við 

greiningarvinnuna. Gögnin voru lesin margoft og þau meginþemu sem 

þar var að finna dregin út. Opin lyklun (e. open coding) var notuð við 

gagnagreininguna. Við þemagreiningu var stuðst við túlkandi greiningu 

(e. interpretational analysis). Textanum var skipt í einingar og hverri 

einingu lýst, fyrst með orðum eða setningum og síðar með viðeigandi 

hugtökum eða þemum. Lykilþemu voru ekki ákveðin fyrirfram heldur var 

leitað eftir þeim í gögnunum sjálfum í anda grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory) (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  

Greining gagnanna fólst meðal annars í því að draga fram viðhorf 

viðmælenda til skóla án aðgreiningar, nemenda með hegðunar- og 

tilfinningavanda, valddreifingar, samvinnu og samstarfs. Einnig var reynt 

að draga fram hvernig brugðist er við nemendum með hegðunar- og 

tilfinningavanda. Tilgangur greiningarinnar var að leita að samhengi, 

draga saman aðalatriði og tengja við viðfangsefni rannsóknarspurn-

ingarinnar.  

Gögnunum er skipt í tvo hluta eða tvær sjálfstæðar tilviksathuganir. 

Fjallað er um hvort tilvikið fyrir sig. Í umræðukafla er gerð tilraun til þess 

að ræða þau málefni er helst koma fram í gögnunum út frá 

rannsóknarspurningunni og fræðilegu samhengi.  
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3.5 Siðferðileg atriði 

Eigi rannsókn að standa undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðilegar 

kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. Sigurður Kristinsson (2003) 

bendir á að hver manneskja eigi rétt á friðhelgi og að þær persónulegu 

upplýsingar sem hún hefur trúað öðrum fyrir fari ekki lengra án hennar 

samþykkis. Meðferð viðtala reynir því sérstaklega á þagmælsku, trúnað 

og varkárni rannsakandans. Lichtman (2010) tekur undir þetta og bendir á 

að rannsakendur hafi skyldum að gegna gagnvart þeim er veiti þeim 

mikilvægar upplýsingar í rannsókninni og að þátttakendur eru jafn 

mikilvægir og rannsóknin sjálf. Kynning á rannsókninni skiptir hér miklu 

máli, það er að segja að rannsakandi útbúi gott kynningarblað um 

rannsókn sína og afhendi þátttakendum. Silverman (2010) ráðleggur að 

slíkt kynningarbréf sé vandlega uppbyggt. Lýsa þarf rannsókninni vel og 

á skiljanlegan hátt. Þátttakendur þurfa að vera upplýstir um tilgang, 

aðferðafræði og hugsanleg not rannsóknarinnar og hvað felist í þátttöku 

þeirra. Vilhjálmur Árnason (2003) segir að ákjósanlegt sé að ræða við 

sérhvern þátttakanda til að ganga úr skugga um skilning hans á 

rannsókninni og auðvelda honum þannig að taka ígrundaða ákvörðun.   

Silverman (2010) bendir á að þátttakendur þurfi að samþykkja 

þátttöku sjálfviljugir án allrar þvingunar. Upplýst samþykki er leið 

rannsakandans til að lýsa áformum sínum á heiðarlegan hátt. Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir (2003) segir að til að gefa upplýst samþykki þurfi 

þátttakendur að vita hvað verið sé að rannsaka, hvernig rannsóknin fari 

fram, hversu langan tíma hún muni taka, hvernig niðurstöðurnar verði 

notaðar og hvort sú hætta sé fyrir hendi að þeir geti skaðast af 

þátttökunni.  

Vilhjálmur Árnason (2003) telur að einn erfiðasti þátturinn við upplýst 

samþykki sé sú staðreynd að rannsakandinn hefur jafnan í hendi sér hvað 

þátttakandinn fær að vita og hvað ekki. Hér skiptir heiðarleiki 

rannsakanda máli. Silverman (2010) bendir á að ekki megi blekkja 

þátttakendur um ferli rannsóknarinnar og að rannsakandi þurfi alltaf að 

vera tilbúinn að svara spurningum, bæði áður og eftir að viðtal eða 

rannsókn hefur átt sér stað. Sigurður Kristinsson (2003) nefnir að 

þátttakanda sé heimilt að draga þátttöku sína til baka hvenær sem er.  

Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir eigin afstöðu og 

tengslum við rannsóknarefnið. Rannsakandi þarf að passa hlutleysi sitt 

þar sem skortur á slíku getur haft áhrif á gæði gagna sem hann aflar 
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(Kvale, 1996). Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn mjög 

miðlægur í rannsóknarferlinu. Hann skipuleggur rannsóknina, ákveður 

hvaða upplýsingum er safnað og hefur áhrif á túlkun þeirra sem getur 

litast af eigin reynslu, þekkingu eða bakgrunni (Lichtman, 2010). 

Samkvæmt Plummer (2001) geta viðhorf og forhugmyndir rannsakanda 

haft áhrif á gæði viðtalsins þar sem spurningar geta borið keim þeirra 

hugmynda sem rannsakandi hefur um efnið. Reyndi rannsakandi þessarar 

rannsóknar að gæta hlutleysis í öllu rannsóknarferlinu auk þess að gæta 

þess eftir fremsta megni að ýta eigin hugmyndum og viðhorfum til 

skólagöngu nemenda með hegðunar- og tilfinningavanda til hliðar í 

gagnaöflun og við úrvinnslu gagna. Var það til dæmis gert með því að 

lesa rannsóknir og fræði um viðfangsefnið áður en farið var af stað í 

rannsóknina og undirbúa þannig viðtalsrammann.  

Til að gæta trúnaðar og nafnleyndar við þátttakendur var nöfnum og 

persónugreinandi upplýsingum breytt á þann hátt að hvorki væri hægt að 

þekkja viðkomandi né skólann sem hann starfar við. Skólunum var gefið 

annað nafn sem og staðháttum innan þeirra í því skyni að leyna því eins 

og kostur var um hvaða skóla er að ræða. Þátttakan var valfrjáls. 

Þátttakendur voru upplýstir um hvernig rannsóknin gengi fyrir sig, 

hvernig farið yrði með gögn og hvernig stæði til að nýta niðurstöður. Var 

það gert skriflega með kynningarbréfi (fylgiskjal 2) sem sent var í 

skólana og einnig munnlega áður en viðtal var tekið. Þátttakendum var 

gerð grein fyrir því að þeir mættu hætta hvenær sem væri í viðtalinu og 

að þeim væri ekki skylt að svara öllum spurningum. Þátttakendur voru 

beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki til þátttöku (fylgiskjal 3). Þau 

ummæli sem höfð eru eftir þátttakendum eru orðrétt en stundum hafa 

aukaorð verið tekin út í því skyni að gera textann skýrari. Settir eru þrír 

punktar inn í textann til þess að auðkenna slíkt. Ef rannsakandi hefur 

skotið inn orði er það auðkennt með hornklofa.  

3.6 Réttmæti og trúverðugleiki rannsókna 

Réttmæti (e. validity) og trúverðugleiki (e. credibility) rannsóknarniður-

staðna byggist að hluta til á því hversu trúverðuglega rannsakandanum 

tekst að setja fram niðurstöður sínar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Trúverðugleikinn er háður þeim upplýsingum sem rannsakandinn gefur 

um rannsóknarsniðið, rannsóknarferlið, hlutverk sitt og ályktanir og 

hvernig hann velur á milli ólíkra túlkunarmöguleika. Rannsakandi þarf að 
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sýna fram á að aðferðir hans séu áreiðanlegar og niðurstöðurnar réttmætar 

(Silverman, 2010). Með hugtakinu réttmæti er vísað til þess að 

rannsakandi geti sýnt fram á að niðurstöður hans byggi á traustum grunni, 

lýsi því sem þeim er ætlað að lýsa og að það sé stutt með því að vísa í 

gögnin. Réttmæti eigindlegra rannsókna er oft styrkt með því að nota 

fleiri en eina aðferð til þess að afla gagna (Hitchcock og Hughes, 1995). 

Má tengja það við margprófun gagna (e. data triangulation) þar sem 

ólíkra gagna er aflað til að skoða sama fyrirbærið (Silverman, 2010). 

Bogdan og Biklen (1998) hvetja rannsakendur til að bera hugmyndir sínar 

og túlkanir undir viðmælendur í þeim tilgangi að fá staðfestingu á að 

rannsakandi hafi skilið það sem þeir sögðu og fá fyllri upplýsingar ef með 

þarf.  

Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar eins og kostur er, er reynt að 

hafa sýnileika viðmælenda sem mestan og víða er vitnað beint til orða 

þeirra. Til að auka réttmæti niðurstaðna var rætt við fjóra einstaklinga í 

hvorum skóla sem gegna mismunandi störfum í skólunum og ná þannig 

fram ólíkum sjónarhornum á sama fyrirbærið auk þess sem skriflegra 

gagna var aflað. Til að auka trúverðugleika voru skólastjórnendur og 

deildarstjórar þátttökuskólanna beðnir um að lesa yfir niðurstöðurnar að 

lokinni gagnagreiningu og koma með athugasemdir ef ekki væri rétt eftir 

viðmælendum haft eða orð túlkuð á annan veg en til var ætlast. Engar 

athugasemdir voru gerðar. Til einföldunar voru niðurstöðurnar ekki 

sendar á alla þátttakendur og má líta á það sem ákveðinn galla. Saman-

burður við aðrar rannsóknir er einnig leið til að styðja við réttmæti og því 

er reynt að spegla niðurstöður rannsóknarinnar í þeim rannsóknum sem 

þegar hafa verið gerðar. 

Viðtölin í Miðgarðsskóla voru tekin í febrúar en viðtölin í 

Ásgarðsskóla í byrjun maí. Rannsakandi veltir fyrir sér hvort niðurstöður 

hefðu verið á annan veg hefði hann farið mánuði síðar og tekið viðtölin í 

Miðgarðsskóla, það er að segja eftir að Menntaráð boðaði niðurskurð í 

menntamálum borgarinnar. Þegar viðtölin voru tekin í Ásgarðsskóla var 

þegar búið að segja upp nokkrum lykilstarfsmönnum sem gæti hafa litað 

svör viðmælenda. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir úrvinnslu þeirra gagna sem aflað var. 

Einnig er stuðst við upplýsingar af heimasíðu skólanna til að fá fyllri 

mynd. Kaflanum er skipt í tvo meginundirkafla þar sem gerð er grein 

fyrir helstu niðurstöðum úr hvorum skóla fyrir sig. Kaflaheiti og 

skiptingar í undirkafla taka mið af því hvernig þemu og áhersluatriði urðu 

til við greiningu gagnanna.   

Til að halda trúnað við þátttakendur eru hvorki skólarnir né 

viðmælendur nefndir sínum réttu nöfnum í kaflanum. Greint er frá 

þátttakendum í aðferðafræðikaflanum hér að framan. Fyrst er gerð grein 

fyrir niðurstöðum Miðgarðsskóla og síðan Ásgarðsskóla.  

4.1 Miðgarðsskóli 

Miðgarðsskóli er heildstæður grunnskóli með nemendur í 1.–10. bekk og 

er til þess að gera nýlegur. Skólaárið 2010–2011 voru 297 nemendur í 

skólanum og 62 starfsmenn. Ekkert stendur í handbók Miðgarðsskóla um 

skóla án aðgreiningar eða einstaklingsmiðað nám. Þar kemur hins vegar 

fram að stefna skólans sé að koma til móts við þarfir nemenda á því 

þroskastigi sem þeir eru með sveigjanlegu skólastarfi og fjölbreytilegum 

kennsluaðferðum þannig að sérhver nemandi fái sem mest út úr náminu. 

Þar stendur einnig að stefna skólans sé að meta stöðu nemenda reglulega 

til að unnt sé að mæta ólíkum þörfum þeirra. Viðmælendur eru sammála 

um að reynt sé að koma til móts við alla nemendur. Allir eru velkomnir í 

skólann og engum vísað frá til dæmis vegna fötlunar. Í Miðgarðsskóla er 

faggreinakennsla frá 5. bekk. Með því telja starfsmenn skólans að 

nemendur séu að fá bestu þjónustuna og að kennarar og nemendur þekkist 

betur innbyrðis. Hver nemandi vinnur á sínum hraða og á sínum 

forsendum þannig að í kennslustofunni eru nemendur ekki að fást við 

sömu námsbækurnar í sömu greinum. Til dæmis getur nemandi í 10. bekk 

verið með námsbækur ætlaðar nemendum í 7. bekk. Iðunn, stigsstjóri í 

7.–10. bekk og umsjónarmaður Auðhumlu, álítur að mjög vel sé hugsað 

um nemendur skólans og segir að skólinn geri eins vel og hægt er miðað 

við aðstæður.  
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4.1.1 Hegðun nemenda 

Að mati viðmælenda er hegðun nemenda í Miðgarðsskóla almennt góð en 

þó eru margir nemendur með hegðunarvanda og eru sumir þeirra með 

greiningar en aðrir ekki. Í starfsáætlun Miðgarðsskóla segir að hlutfall 

nemenda sem nýtur stuðnings og sérþjónustu í skólanum er frekar hátt. 

Tölulegar upplýsingar gefa til kynna að í skólanum séu 55 nemendur með 

ýmis konar greiningar, þar af eru 23 nemendur með einhvers konar 

hegðunarraskanir eða 7,7% nemenda. Nokkrir nemendur eru á biðlista 

eftir frekari greiningu. Bragi, deildarstjóri og staðgengill skólastjóra, 

bendir á að skólinn sé í þungu skólahverfi þar sem mikið er af 

félagslegum vandamálum og að nemendur skólans spanni allt litrófið. 

Viðmælendur tala einnig um almenna óþekkt þar sem uppeldið er ekki 

alltaf nógu gott og Sif, deildarstjóri sérkennslu, telur að stór hluti 

nemenda kunni ekki almenn samskipti og framkomu. Í vetur hefur málum 

nær 10 nemenda verið vísað til barnaverndar sökum þessa. Sum þeirra 

eru enn í vinnslu þar en öðrum hefur verið vísað til þjónustumiðstöðvar 

hverfisins. Í Reykjavík eru starfandi sex þjónustumiðstöðvar. Eitt af 

markmiðum þeirra er að efla þverfaglegt samstarf sérfræðinga í 

málefnum barna og fjölskyldna þeirra (Reykjvaíkurborg, 2011).  

Að mati Freyju, umsjónarkennara í unglingadeild, fer hegðun 

nemenda og geta oft saman. Hún álítur að með hegðun sinni séu 

nemendur oft að gefa til kynna líðan sína og séu að reyna að fela hvernig 

þeim í raun líður. Iðunn og Sif taka undir það. Sif finnst stundum gerðar 

óraunhæfar kröfur til nemenda í náminu, að verið sé að láta þá fást við 

viðfangsefni sem þeir ráða ekki við og brýst það oft út í hegðun þeirra. 

Hún er þeirrar skoðunar að með því að láta nemendur vinna námsefni við 

þeirra hæfi sé verið að byggja upp sjálfstraust þeirra í stað þess að láta 

nemendur endalaust berjast við eitthvað sem þeir ráða ekki við. Iðunn 

bendir á að ef til vill sé mest tekið eftir börnum með geðraskanir því þau 

eru eldarnir sem kvikna allt í einu. Hún heldur áfram:  

Það er eitthvað alla daga. Þessi nennir ekki að vinna. Þessi 

gleymdi að taka lyfin sín. Þessi svaf ekki í nótt. Þessi er að 

fara frá mömmu sinni til pabba síns. Þetta eru allt börn sem 

eru í ofboðslegu ójafnvægi [hér er Iðunn að vísa í nemendur 

sem eru í Auðhumlu] og það má aldrei neitt út af bera. ... 

Þetta er bara, sinnuleysi og þau nenna ekki. Alltaf þreytt.  
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Það er mat viðmælenda að starfsmenn skólans hafi sameiginlega sýn á 

það hvaða hegðun er ásættanleg og hvaða hegðun er það ekki. Töluverður 

fjöldi starfsmanna hefur unnið við skólann í mörg ár og er því farinn að 

þekkja hver annan mjög vel sem gerir það að verkum að þeir eru 

samstíga. Sif telur að þröskuldar starfsmanna séu þó misháir hvað varðar 

ásættanlega hegðun og ekki séu allir alveg í sömu tröppunni, að sumir 

þoli mikið á meðan aðrir þoli lítið. Bragi segir að starfsmenn eigi 

misauðvelt með að fást við þessa nemendur. Sumir kennarar leita aldrei 

til hans heldur vinna málin sjálfir á meðan aðrir koma af minnsta tilefni. 

Sif bendir á að starfsmenn séu einnig misjafnlega upplagðir til að taka á 

málunum. Iðunn tekur undir það og segir að starfsmenn eigi sína góðu og 

slæmu daga og að þolmörkin séu mismunandi eftir dögum. Hún bætir 

við: „Ég get komið hérna einn daginn og verið í vondu skapi út af 

einhverju öðru, þá tek ég harðar á einhverju sem ég ætlaði ekki að gera.“ 

Að mati Iðunnar teygja starfsmenn skólans sig eins langt og hægt er. Hún 

telur að það sé skilningur á því að ekki sé hægt að setja alla nemendur 

undir sama hatt en að það þurfi hins vegar stundum að rifja það upp. 

Iðunn heldur áfram:  

Ég fæ stundum fleiri kvartanir en aðrir. Stundum segi ég 

bara „come on, veistu hvað er í gangi með þetta barn? Það er 

búið að fjarlæga það af heimilinu. Það er ekki heima hjá sér, 

það er í vistun út í bæ. Geturðu ekki séð hann í friði þó hann 

vilji ekki fara úr skónum? ... Horfðu aðeins í hina áttina. Það 

er ekki það sem máli skiptir, að barnið vill ekki fara úr 

skónum.“ Og fólk tekur því alveg. Það er bara þetta að við 

viljum að allir fari eftir sömu reglunum. Og ef við gefum 

eftir þá erum við svo hrædd um að missa tökin.  

Braga þykir erfiðast að eiga við líkamsárásir og lítur á slíkt sem 

lögreglumál. Einnig þegar um skemmdarverk er að ræða eins og krot og 

rúðubrot. Sif finnst erfiðast að glíma við nemendur með mikil hegðunar-

vandamál, sérstaklega þegar um læknisfræðileg vandamál er að ræða eins 

og geðraskanir. Að hennar mati er oft erfitt að fá aðstoð með slík mál og 

upplifir hún sig svolítið ráðalausa gagnvart þeim. Hún er á því að 

starfsmönnum finnist almennt erfiðast að eiga við nemendur sem ræðst 

illa við, eyðileggja jafnvel bekkjarstarfið og höndla þar af leiðandi ekki 

almennt nám. Freyju þykir erfiðast að eiga við nemendur með mikla reiði. 
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Hún upplifir sig oft varnarlausa gagnvart þeim af því að henni finnst hún 

ekki kunna á þá. Einnig talar hún um nemendur sem eru mjög vanvirkir 

og þarf að hafa mikið fyrir að koma að verki. Erfiðast telur hún þó þegar 

foreldrar eru ekki tilbúnir að axla sína ábyrgð og vinna með skólanum. 

Einnig þegar foreldrar skilja ekki takmarkanir barna sinna hvort heldur 

sem það er í námi eða hegðun. Iðunn og Bragi tala einnig um 

heimilisaðstæður nemenda. Braga finnst hann oft varnarlaus og van-

máttugur gagnvart sumum málum, eiginlega berskjaldaður. Iðunn hefur 

einnig orð á þessu varnarleysi. Hún segir: 

Kannski finnst mér erfiðast að glíma við það að vera með 

börn sem mér finnst ég geta hjálpað og svo er kerfið í 

kringum mig þannig að ég get það ekki. Ég ræð ekki 

aðstæðum þeirra. ... Hvernig heldurðu að það sé að eiga 

foreldra sem hafna manni? Hvernig líður svoleiðis barni í 

skólanum? Hvað á ég að gera fyrir svoleiðis barn? Heldurðu 

að það sé eitthvað að læra á fullu allan daginn? ... Ég get 

alveg kennt þeim að lesa og reikna og allt þetta en það eru 

þessi vandamál sem snúa að lífinu sem eru erfið fyrir þau. 

Það finnst mér svolítið erfitt. ... Maður er kannski ekki 

úrræðalaus í kennslunni sinni en maður myndi vilja að þetta 

batterí sem við höfum myndi styðja betur við þessi börn.  

Stór hluti vinnutíma Braga, Iðunnar og Sifjar fer í að fást við 

nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda. Sif er á bakvakt allan 

daginn og þarf að vera tilbúin að taka á móti nemendum sem ráða illa við 

starfið inni í almennum bekk. Er þá oftast um að ræða nemendur sem 

hafa verið skjólstæðingar hennar um lengri eða skemmri tíma. Freyja 

segir nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda ekki taka stóran hluta 

vinnutíma síns. Ástæðu þess telur hún vera að erfiðustu nemendur 

unglingadeildar eru hjá Iðunni í Auðhumlu.  

Bragi og Iðunn eru á einu máli um að skólinn hafi verið mun þyngri 

þegar fleiri nemendur voru í honum. Þau benda á að starfið sé erfitt og að 

þau viti aldrei í hverju þau lendi þegar þau koma til vinnu á morgnana. 

Bragi segir að skólinn reyni að sinna þeim vandamálum sem upp koma 

eins vel og hann mögulega geti. Oftast tekst það vel en það eru líka 

ósigrar. Iðunn telur að ef til vill gangi þeim betur með hegðun nemenda 

nú en áður þar sem skólinn er farinn að ná utan um vandann fyrr. Ekki er 
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lengur stöðugt verið að slökkva elda heldur er farið að vinna betur með 

vandann á yngsta stigi og miðstigi. Hún bætir við: „Kannski sinnum við 

þeim bara öðruvísi.“  

4.1.2 Úrræði  

Mikið er lagt upp úr sérkennslu og stuðningi í Miðgarðsskóla. Stuðnings-

úrræði skólans eru nokkur þegar kemur að húsakosti. Tanngnjóstur er 

lítið hóprými þar sem unnið er með einstaklinga og mjög litla hópa. 

Miðgarðsormur er stoðver á yngsta stigi. Þar fer aðallega fram stuðningur 

í lestri. Einnig fer þar fram kennsla og þjálfun nemenda með hegðunar-

raskanir. Auk þess er álagi létt af börnum með athyglisbrest og ofvirkni 

með því að gefa þeim rými fyrir leik og hreyfingu. Nemendur sem eiga 

erfitt með að vera inni í stærri hópum geta dvalið þarna tímabundið. 

Fenrisúlfur er stoðver sem sérstaklega hefur verið hannað fyrir 

einstaklingsvinnu á miðstigi. Þar fer aðallega fram kennsla í íslensku og 

stærðfræði. Leitast er við að byggja upp sjálfstraust nemenda og trú þeirra 

á eigin getu. Stoðkennsla á elsta stigi er þríþætt. Hún fer fram í 

námskeiðsformi, sem valgrein fyrir nemendur sem standa höllum fæti og 

í Auðhumlu þar sem nemendur fá 23 tíma á viku í bóklegum greinum og 

átta tíma í verklegum greinum. Sleipnir er svæði sem staðsett er á 

skrifstofugangi stjórnenda og er ætlað nemendum sem ekki geta einbeitt 

sér að námi vegna neikvæðrar hegðunar sinnar. Nánar verður fjallað um 

Auðhumlu og Slepni síðar.   

Í Miðgarðsskóla er starfandi lausnateymi. Hlutverk þess er að vera 

starfsfólki skólans innan handar með að finna lausnir á ákveðnum 

vandamálum er upp koma í starfinu, til dæmis á vandamálum sem 

tengjast samskiptum starfsmanna og nemenda eða á milli starfsmanna. 

Teyminu er ætlað að aðstoða við úrlausnir á kennslufræðilegum atriðum 

og styðja við starfsfólk á hvern þann hátt sem það getur. Starfsfólk kýs 

þrjá kennara í teymið til tveggja ára í senn. Mál er varða nemendur verða 

alla jafna að hafa farið fyrst til lausnateymis áður en þau eru tilkynnt 

formlega til nemendaverndarráðs nema um sé að ræða mál er varða 

barnaverndarlög.  

Í Miðgarðsskóla er unnið með agamál á þann hátt að þeir sem í þeim 

lenda komi sem sterkastir frá samskiptum, reiðubúnir að líta í eigin barm 

og ná betri stjórn á hegðun sinni því allir geta gert mistök. Í handbók 

Miðgarðsskóla er verkferill um meðferð agamála sem unnið er eftir. Er 
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hann í þremur stigum. Mismunandi er eftir aldri nemenda hvernig unnið 

er eftir honum. Mest hefur reynt á hann á unglingastigi. Oftast reyna 

kennararnir að leysa málin sjálfir. Gangi það ekki er umsjónarkennari 

kallaður til og að lokum Bragi. Sýni nemandi í unglingadeild kennara eða 

starfsmanni óvirðingu eða dónaskap er honum umsvifalaust vísað heim. 

Hann þarf að mæta næsta morgun með foreldrum sínum á fund hjá Braga 

og viðkomandi kennara til að gera upp málið. Bragi hringir í foreldrana 

og lætur þá vita um atburðinn. Þetta á einnig við ef um pústra á milli 

nemenda er að ræða. Ef slíkt gerist á yngsta stigi og miðstigi eru foreldrar 

kallaðir til strax og jafnvel látnir taka nemandann heim.   

Bannað er að vísa nemanda úr kennslustund. Viðkomandi kennari á að 

hringja og fá stjórnanda til að koma og sækja nemandann. Nemandinn 

bíður eftir kennaranum fyrir framan hjá ritara, undir eftirliti ritara og 

stjórnenda. Þegar kennarinn er laus ræðir hann við nemandann um 

hegðun hans og reynir að ná sáttum. Takist það er málið afgreitt, það 

skráð í dagbók nemandans í Mentor og umsjónarkennari upplýstur um 

það.  

Ef málið leysist ekki tekur umsjónarkennari við og leitar leiða til að 

leysa málið, til dæmis með því að gera samning. Hafi nemandi ítrekað 

brotið af sér hjá sama kennara/kennurum eða brotið gegn starfsfólki og 

ekki staðið við samkomulag við umsjónarkennara, hefur umsjónarkennari 

samband og samráð við foreldra. Lagist hegðunin ekki kallar umsjónar-

kennari foreldra á fund og gerir þeim grein fyrir því að ef ekki verði bót á 

hegðun nemandans vísi hann málinu til skólastjórnenda.  

Vísi umsjónarkennari málinu áfram kallar skólastjórnandi nemandann 

og umsjónarkennarann á sinn fund og fer yfir fyrri vinnslu málsins og 

skoðar gögn sem liggja fyrir. Ef skólastjórnandinn álítur að til sé leið sem 

geti bætt hegðun nemandans og hafi ekki verið reynd áður felur hann 

umsjónarkennaranum að hafa umsjón áfram. Hafi allar tilraunir mistekist 

tekur viðkomandi skólastjórnandi við forræði nemandans tímabundið. 

Hann gæti kosið að senda nemandann í athvarfið Sleipni sem fjallað 

verður um hér á eftir. 

Oftast leysast málin á fyrsta eða öðru stigi, það er hjá þeim kennara 

sem hegðunin átti sér stað eða hjá umsjónarkennara. Ef ekki er málinu 

vísað til skólastjórnenda eins og fyrr greinir. Takist ekki að leysa mál 

innan skólans vísar skólastjóri því til úrlausnar þjónustumiðstöðvar, 

fræðsluyfirvalda eða barnaverndar. Skólinn getur einnig óskað eftir 
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aðstoð í deild sem tvær konur í skólahverfinu halda utan um. Þá koma 

þær í skólann og vinna með ákveðnum nemendum.  

Fljótlega eftir að Bragi hóf störf við Miðgarðsskóla gerðist hann 

agastjóri og hefur jafnt og þétt byggt upp þann feril sem nú er unnið eftir. 

Bragi er á þeirri skoðun að það hafi verið bylting að hafa einn starfsmann 

sem heldur utan um agamálin í stað þess að allir séu að fást við þau. Áður 

fór mestur tími skólastjórnenda í að sinna þessum málum. Að hans mati 

er komið jafnvægi á agamálin í skólanum. Eru viðmælendur sammála 

því. Að þeirra áliti eru úrræðin sem skólinn hefur sér á parti og skólinn 

vel í stakk búinn að fást við nemendur með hegðunar- og tilfinninga-

vanda. Freyja bendir að það sé það vel tekið á hegðunarvanda í skólanum 

að starfsmenn verði ekki eins varir við vandann sem til staðar er.  

4.1.2.1 Sleipnir  

Sleipnir er úrræði fyrir nemendur sem geta ekki einbeitt sér að námi 

vegna neikvæðrar hegðunar sinnar og trufla þar með aðra nemendur 

þannig að þeir geta ekki sinnt námi sínu. Áður en nemandi getur innritast 

í Sleipni verður mál hans að hafa farið í gegnum ferlið sem lýst var hér að 

framan. Þegar nemandi innritast fær hann möppu sem sérstaklega er gerð 

fyrir þetta úrræði. Fyllt er út eyðublað þar sem fram koma helstu 

áhersluatriði málsins og hefur nemandinn blaðið í möppunni. Nemandinn 

þarf að segja af hverju hann er kominn í Sleipni og gera áætlun um það 

hvernig hann ætlar að leysa málið. Nemandi getur verið í Sleipni í tímum 

hjá viðkomandi kennara, allan daginn eða upp undir eina viku, allt eftir 

eðli málsins. Stundaskrá nemandans breytist og er það ákvörðun 

skólastjórnenda hvernig hún verður. Nám í Sleipni er sérmerkt en annað 

nám óbreytt.  

Umsjónarkennari nemandans útvegar það námsefni sem honum er 

ætlað að vinna í Sleipni. Aðrir kennarar sem kenna nemandanum láta 

umsjónarkennarann fá það námsefni sem nemandinn á að vinna. Nemandi 

fær dagbókarblöð í möppuna sína og á þau fær hann staðfestingu frá 

hverjum kennara hvort hann hefur náð hegðunarmarkmiðum sínum í 

tímanum eða ekki. Haldnir eru stöðufundir þar sem nemandi og 

skólastjórnandi fara yfir árangur vikunnar (dagbókina). Ákvörðun um 

fyrirkomulag næstu viku er tekin út frá dagbókinni og þar með 

vinnutilhögun næstu viku. Ef nemandinn hefur staðið sig vel er hann 

innritaður í bekkinn eða tímann/tímana aftur. Nemandi fær ekki útskrift 

úr Sleipni fyrr en eftir að minnsta kosti eina viku án athugasemda.  
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Stundum er verunni í Sleipni sleppt. Þá fær nemandinn möppu með 

dagbók og stundatöflu. Hann þarf að vera með þessa möppu í heila viku 

og kennarar kvitta fyrir eins og fyrr er greint frá og nemandinn sækir allar 

kennslustundir.  

Reynslan er sú að nemandi sem fer í Sleipni innritast ekki þangað 

aftur. Sumum nemendum hefur líkað mjög vel að vera þar einir og vilja 

helst ekki vera annarsstaðar. Nemendur hafa komið til Braga og beðið um 

að fara í Sleipni. Oftast er það vegna þess að það er einhver ókyrrð í 

bekknum þeirra. Hefur það verið leyft í undantekningartilvikum ef enginn 

er þar fyrir. Er þá aðallega um ofvirka nemendur að ræða.  

Bragi er hvatamaður að hugmyndinni um Sleipni. Hann segir hana 

vera samtíning af hugmyndum sem hann hefur sankað að sér og fengið 

sjálfur. Þetta hefur verið í þróun og skólinn verið að fikra sig áfram. Bragi 

hefur yfirumsjón með Sleipni. Námsráðgjafi og skólastjóri bera einnig 

ábyrgð með honum. Þessir aðilar eru á svæðinu og fylgjast með 

nemendum. Það er því enginn sem situr yfir nemendum og fylgist með 

vinnu þeirra. Bragi segir að þegar nemendur eru í Sleipni sé það aukið 

álag fyrir hann, skólastjórann og námsráðgjafann.  

4.1.2.2 Auðhumla  

Auðhumla er valfrjáls sérdeild ætluð nemendum í 8.–10. bekk. Iðunn er 

hvatamaður Auðhumlu. Hugmyndina fékk hún þegar hún var að kenna 

erfiðum 7. bekk. Hún sá fram á að um helmingur bekkjarins myndi eiga 

erfitt uppdráttar í unglingadeildinni og var þetta úrræði stofnað í kringum 

þá fyrir 10 árum. Auðhumla er tvískipt. Í annarri stofunni er kennari með 

þrjá nemendur í 8. bekk. Í hinni stofunni eru 15 nemendur í 9.–10. bekk 

undir handleiðslu Iðunnar og stuðningsfulltrúa. Iðunn er umsjónarkennari 

nemenda sem eru í Auðhumlu og sér um öll foreldrasamskipti. Í gegnum 

tíðina hefur Iðunn skoðað hvað aðrir skólar eru að gera í þessum málum 

til að fá hugmyndir og bæta þannig starfsemina. Upp á síðkastið hefur 

hún gert minna af því þar sem hún á ekki auðvelt með að fara úr vinnunni 

því það þarf einhver að leysa hana af og engir peningar til að borga 

forfallakennslu.  

Nemendur sækja kennslu og stuðning í Auðhumlu. Nemendur eru þar 

af ýmsum ástæðum, til dæmis vegna hegðunar- eða tilfinningaörðugleika, 

þeim líður illa í stærri hópi eða eiga í vandræðum í náminu. Námið er 

skipulagt fyrir hvern og einn og fær hver sína stundaskrá. Nokkrir 
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nemendur eru í vinnu sem Iðunn hefur útvegað þeim í gegnum atvinnu-

tengt nám. Hefur það gefist mjög vel og nemendur verið mjög ánægðir. Á 

niðurskurðartímum óttast Iðunn að atvinnutengda námið verði lagt niður. 

Að hennar mati yrði það mikil afturför því það sé ómetanlegt úrræði.  

Misjafnt er hvort nemendur eru í Auðhumlu í eitt, tvö eða þrjú ár. 

Einnig er misjafnt hversu mikið nemendur eru í Auðhumlu og hversu 

mikið þeir eru í almennum bekk. Sumir nemendur fylgja bekkjum sínum í 

ákveðnum fögum sem valin eru af nemanda, kennara og foreldrum á 

fundi að hausti. Í Auðhumlu læra nemendur íslensku, stærðfræði, 

samfélagsfræði, náttúrufræði, ensku og dönsku, allt eftir þörfum hvers og 

eins. Nemendur fylgja bekkjum sínum í íþróttum. Þeir eru þátttakendur í 

valgreinum skólans á unglingastigi. Nemendur eru í Auðhumlu frá 

klukkan 8:10 til 11:10. Síðan fara þeir í sér- og valgreinar.  

Umsókn í Auðhumlu þarf að fara í gegnum nemendaverndarráð. 

Nemendur þurfa sjálfir að sækja um. Þeir þurfa að tilgreina af hverju þeir 

vilja innritast í Auðhumlu og þurfa að sýna fram á að þeir vilji vera þar. 

Nemendur sem eru í Auðhumlu þurfa einnig að sækja um áframhaldandi 

veru þar. Í fyrsta foreldraviðtali á haustin þurfa foreldrar að skrifa á þar til 

gert eyðublað af hverju barnið þeirra er í Auðhumlu og hvernig aðstoð 

það þarf. Þannig er það öllum ljóst hvers vegna nemandinn er þar. 

Foreldrar sem hafna því að barn þeirra fari í Auðhumlu eru einnig látnir 

skrifa undir að barnið þeirra þurfi aðstoð en þeir hafni henni.  

Erfiðustu nemendur unglingadeildar Miðgarðsskóla eru í Auðhumlu 

og eru þeir flestir með brotið bakland en þó ekki allir. Iðunn segir: „Ég er 

með fimmtán krakka hérna sem enginn annar vill hafa.“ Iðunn segir að 

hegðun nemenda í Auðhumlu sé almennt góð og telur að mun meiri ró sé 

í kennslunni hjá sér en í almennu bekkjunum, öfugt við það sem aðrir 

kennarar halda. Hún bætir við: „Auðvitað erum við stundum með börn 

sem við þurfum að berjast við en það er bara af því að þeim líður illa, þau 

þurfa að finna sig.“ Í Auðhumlu eru tveir drengir sem voru alveg hættir 

að mæta í skólann en mæta upp á hvern einasta dag eftir að þeir byrjuðu 

þar og eru báðir farnir að vinna með skólanum. Álíta viðmælendur það 

vera til marks um gott starf sem þar fer fram. 

Viðmælendur segja að nemendum líði mjög vel í Auðhumlu og bendir 

Iðunn á að annars væru þeir ekki þar. Í tvígang hafa drengir sótt um að fá 

að vera þar fjórða árið, það er að segja að taka 11. bekk þar. Nemendur í 

Auðhumlu eru ekki litnir hornauga af samnemendum sínum og fá engan 
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stimpil á sig fyrir að vera þar en þannig var það áður. Þeir blandast vel 

við aðra nemendur í unglingadeild og eru margir þeirra félagslega sterkir. 

Það er ekki svo með alla og þá er reynt að blanda þeim í stærri hópa. Að 

mati Iðunnar er ótrúlegt hvað rætist úr nemendum Auðhumlu miðað við 

allar greiningarnar sem þeir hafa. Þetta er þó ekki alltaf dans á rósum. 

Nemendur hafa farið úr Auðhumlu í önnur úrræði. Iðunn segir:  

En það fellur ekki öllum svona úrræði. Þeir eru bara sumir 

það veikir að þeir þrífast ekki einu sinni á svona vernduðum 

stað. Það hafa trúlega þrír farið frá okkur í Brúarskóla og 

einn fór úr Brúarskóla og út á land af því að hann gat heldur 

ekki verið þar. Við erum náttúrulega með alveg hrikalega 

veik börn. ... En ég held að við höfum lagt okkur svolítið 

fram við að koma til móts við þau. Það eru ekkert allir 

ánægðir með það innan skólans. Þeim finnst við vera að 

sanka að okkur erfiðum börnum. ... Það eru kannski ekkert 

allir kennarar voða sáttir við það að fá sífellt börn með 

náms- og hegðunarerfiðleika í staðinn fyrir að fá bara 

elítuna.  

Starfið í Auðhumlu er orðið það þekkt í skólasamfélaginu í Reykjavík 

að stöðugt er verið að reyna að koma nemendum annars staðar frá þar 

inn. Er þá um erfiðustu málin í viðkomandi skólum að ræða, gjarnan 

nemendur sem eru búnir að mála sig út í horn eða jafnvel hættir að mæta í 

skólann. Menntasvið hefur einnig komið með mál til Miðgarðsskóla. 

Skólaárið 2010–2011 var helmingur nemenda Auðhumlu úr öðrum 

skólum. 

Ekki liggur ljóst fyrir hvort fjármagn fáist til að halda starfinu í 

Auðhumlu áfram. Nemendur eru þegar farnir að spyrja hvenær megi 

sækja um fyrir næsta skólaár. Í vetur kom stúlka í 7. bekk til Iðunnar og 

sagði: „Það eina sem heldur í mér lífinu núna, ég dreg bara andann djúpt, 

það eru bara fimm mánuðir þangað til ég fæ að koma til þín.“ Iðunni 

þykir þetta óþægilegt því hún má ekkert gefa til kynna hvernig næsta 

skólaár verður. Henni finnst sárt að þurfa að segja í vor: „Nei þú færð 

ekki að fara í [Auðhumlu]. Það verður engin [Auðhumla].“ 
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4.1.3 Fyrirbyggjandi aðgerðir 

Í handbók Miðgarðsskóla kemur fram að stefna skólans er að kenna 

nemendum tillitsemi í samskiptum, tjáskiptum og að bera virðingu fyrir 

öðrum. Miðgarðsskóli tekur þátt í Olweusarverkefninu gegn einelti sem 

er samstarfsverkefni Menntamálaráðuneytisins, Sambands íslenskra 

sveitarfélaga, Kennarasambands Íslands og Heimilis og skóla. Áætlunin 

byggir á kenningum prófessors Dan Olweus sem rannsakað hefur einelti 

síðastliðin 35 ár og er einna fremstur fræðimanna í heiminum á því sviði 

(Olweusarverkefnið gegn einelti, 2011). Viðmælendur telja að vinnan í 

þessu verkefni sé fyrirbyggjandi aðgerð í agamálum skólans. Þar kemur 

til dæmis skýrt fram að allir starfsmenn skólans eigi að skipta sér af öllu, 

allir bekkir eigi að setja sér bekkjarreglur að hausti og í öllum bekkjum 

eigi að vera bekkjarfundir einu sinni í viku þar sem meðal annars er rætt 

um samskipti og skólabrag. Í skólanum er starfandi fjögurra manna 

stýrihópur sem leiðir starfið áfram og er Freyja verkefnisstjóri.  

Á hverju hausti stendur Olweusarteymið fyrir kynningu á nemendum 

fyrir starfsmenn skólans. Þá er sérstaklega hugað að nemendum sem eru 

mikið einir, hverjir eru hugsanlega í hættu með að vera lagðir í einelti, eru 

jafnvel lagðir í einelti og hverjir eru hugsanlegir gerendur. Hingað til 

hefur eingöngu verið rætt um nemendurna en Freyja álítur að heppilegra 

sé að sýna mynd af hverjum nemanda sem til umfjöllunar er þannig að 

fólk átti sig á hvernig viðkomandi lítur út. Olweusarteymið hittir 

starfsmenn skólans nokkrum sinnum yfir veturinn til að rifja upp 

starfshætti verkefnisins. Einu sinni á ári er könnun lögð fyrir nemendur í 

4.–10. bekk og eru niðurstöður hennar kynntar á starfsmannafundi.  

Haustið 2010 stóð Olweusarteymið fyrir vinaviku. Í tengslum við hana 

var komið upp vinaskógi þar sem útikennsla verður stunduð í framtíðinni. 

Í nokkur ár hefur 6. bekkur tekið á móti 1. bekk og verið vinabekkurinn 

þeirra það skólaárið. Nú var ákveðið að allur skólinn tæki þátt og er búið 

að para tvo og tvo árganga saman. Vinabekkirnir hittast reglulega og gera 

eitthvað skemmtilegt saman, til dæmis spila, fara í göngutúr, skoða 

stjörnur, lesa hvert fyrir annað, drekka kakó og borða piparkökur. 

Vinabekkirnir sjá auk þess um uppákomu í sal fyrir allan skólann. Mikil 

ánægja er með þetta framtak og er ætlunin að halda því áfram. Að mati 

viðmælenda hefur það mikið að segja að yngri nemendur kynnist þeim 

eldri og að þeir eldri fái ábyrgðartilfinningu gagnvart þeim yngri. Einnig 
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finnst þeim gott að nemendur kynnist og þekkist. Eru viðmælendur á 

þeirri skoðun að þetta sé liður í fyrirbyggjandi aðgerðum í agamálum.  

Sif er á því að starfsfólk sé almennt duglegt að gefa ráð og veita 

upplýsingar. Henni finnst það skipta miklu máli í fyrirbyggjandi 

aðgerðum í agamálum. Sem deildarstjóri sérkennslu hefur hún útbúið 

lista yfir alla árganga þar sem fram kemur hvaða nemendur eiga erfitt 

uppdráttar á einn eða annan hátt og hvað hrjáir hvern og einn. Sif segir: 

„Þetta er heilmikið að muna hvað er að hverjum og einum og hvernig eigi 

að meðhöndla hvern og einn. ... Það gildir eitt með þennan og annað með 

hinn.“ Sif bendir á að kennarar noti Stig af stigi töluvert þar sem 

nemendur læra að leysa vandann sjálfir. Að hennar mati er það eitthvað 

sem flestir þyrftu að nota því það hefur gefist mjög vel. Stig af stigi er 

samið af Kathy Beland fyrir Commitee for Children í Seattle í 

Bandaríkjunum. Í Stig af stigi þjálfast nemendur í að skilja aðra og láta 

sér lynda við þá. Þeir læra að leysa úr vanda, umgangast reiði og draga úr 

æsingi (Reynir-ráðgjafastofa, 2011).  

Sem fyrirbyggjandi aðgerð í agamálum finnst Braga skipta miklu máli 

að vera sýnilegur og bendir á að stjórnendur eigi á hættu að einangrast. 

Hann er þónokkuð á ferðinni og heimsækir bekki. Hann fer í 

kennslustundir ef það eru erfiðleikar í bekkjum og mætir einnig á 

bekkjarfundi. Nemendur eru orðnir vanir því að hann komi inn í 

skólastofuna og kippa sér ekkert upp við það. Braga þykir skipta máli að 

hann þekki nemendur og að þeir þekki hann. Lengi vel kenndi hann 1. 

bekk íþróttir. Þannig kynntist hann öllum nýjum nemendum sem komu í 

skólann.  

Í Miðgarðsskóla er mikið lagt upp úr samstarfi starfsmanna og að 

kennarar vinni saman. Reglulega eru árgangafundir þar sem allir kennarar 

er koma að árganginum hittast. Þá gefst tækifæri til að ræða, spyrjast fyrir 

og fá ráð um einstaka nemendur. Einnig hittast kennarar sem kenna sömu 

faggrein. Árganga- og stigsfundir eru fastir á stundatöflu en annað 

samstarf þurfa kennarar að fastmælast um eftir kennslu. Freyja telur að 

starfsmenn hafi nægan tíma til samstarfs en segir að best sé þó að hafa 

það fast á stundatöflu. Viðmælendur eru sammála um að samstarf hafi 

áhrif á þróun mála vegna nemenda með hegðunar- og tilfinningavanda og 

sé liður í fyrirbyggjandi aðgerðum. Með því að hittast og ræða um 

nemendur geti starfsmenn hjálpast að við að koma í veg fyrir agavanda.  



 

57 

Einnig finnst viðmælendum samstarf við foreldra skipta miklu máli. 

Bragi segir að oftast séu samskipti við foreldra mjög góð en að þau hafi 

verið upp og ofan í gegnum tíðina. Að hans mati er vandasamt að eiga við 

mál þegar um erfiða foreldra er að ræða, þá vinnist hægt eða ekkert. Í 

einstaka tilfelli er verið að kljást við foreldra sem eru ekki hæfir til að ala 

upp börnin sín. Iðunn tekur undir þetta og álítur að oft fylgist að veik 

börn og veikir foreldrar. Hún þarf að hafa mjög mikið samstarf við 

foreldra nemenda í Auðhumlu. Hún telur að starfið þar myndi ekki ganga 

jafn vel og það gerir nema af því að samstarfið er það mikið. Í flestum 

tilfellum gengur samstarfið vel. Iðunn leggur sig fram um að setja sig í 

spor foreldranna og er ekki að ætlast til einhvers af þeim sem hún veit að 

þeir standa ekki undir. Það sem Iðunni finnst erfiðast í foreldra-

samskiptum er þegar foreldrarnir eru ekki samtaka, segja sitt hvorn 

hlutinn við barnið. Sif finnst foreldrasamstarf skipta máli bæði til að 

halda tengslum við foreldrana og til að skapa traust þannig að foreldrar 

finni að þeir eru velkomnir í skólann. Henni þykir skipta máli að 

nemendur viti að heimili og skóli tali og vinni saman. Búin hafa verið til 

teymi í kringum marga nemendur skólans þar sem foreldrar, aðilar innan 

skólans og fagaðilar frá til dæmis þjónustumiðstöð hittast og fara yfir 

stöðu mála. Reynt er að hafa slíka fundi mánaðarlega.  

Í Miðgarðsskóla er ábyrgð dreift á meðal starfsmanna. Þar eru til 

dæmis tveir stigsstjórar, verkefnisstjóri Olweusar, deildarstjóri sérkennslu 

og starfsmaður sem heldur utan um þróunarverkefni sem unnið er að í 

skólanum. Viðmælendur eru sammála um að það skipti máli að dreifa 

ábyrgð meðal starfsmanna. Bragi álítur að það skipti sköpum að dreifa 

ábyrgðinni og þurfa ekki að týnast í öllum þeim fjölmörgu verkefnum 

sem þarf að sinna og klúðra þeim jafnvel vegna mikilla anna. Iðunn og 

Sif taka undir þetta. Þær benda á að það sé enginn einn sem geti sinnt 

öllum þessum verkefnum og borið ábyrgð á þeim og því þurfi að dreifa 

kröftunum. Bragi telur að vel gangi að virkja fólk til ábyrgðar. Freyja 

heldur hins vegar að starfsfólk sé almennt ekki tilbúið að taka að sér 

mikla aukavinnu nema það fái greitt fyrir það. 

4.1.4 Hvernig gengur að vinna með nemendur með hegðunar- 

og tilfinningavanda? 

Viðmælendur eru sammála um að allir starfsmenn Miðgarðsskóla séu að 

gera sitt besta til að takast á við nemendur með hegðunar- og 

tilfinningavanda og að það sé fullur metnaður innan skólans til að gera 
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það vel. Hins vegar skorti fjármagn og sérfræðiþekkingu til að sinna 

erfiðustu málunum og benda viðmælendur á að það séu bara „venjulegir“ 

kennarar sem sinna þessum málum. Bragi orðar það svo: „Við erum að 

sinna stóru hlutverki eins vel og kostur er.“ Iðunn og Freyja telja að 

skólinn hafi ekki tækifæri til að vinna öðruvísi að agamálum en nú er 

gert. Það vanti mannskap, bakland og að fagaðilar vinni saman til að 

sinna því betur. Iðunn bendir á að ef til vill þurfi að hafa fjölbreyttari 

námsleiðir til að ná betur utan um nemendur með hegðunar- og 

tilfinningavanda, til dæmis með því að hafa námið meira við þeirra hæfi 

með aukinni sérgreinakennslu. Iðunn vill meina að skólafólki hætti til að 

dæma út frá of fáum bóklegum greinum.  

Sif telur að þó skólinn vinni vel með agamál þyrfti að vinna meira 

með virðingu, virðingu nemenda gagnvart sjálfum sér, öðrum og 

umhverfinu. Einnig finnst henni starfsmenn ekki alltaf gefa sér nægan 

tíma til að setja sig inn í málefni nemenda. Sif er á því að það sé ekki 

auðvelt fyrir einn kennara með yfir tuttugu nemendur og tvo til þrjá með 

mikil hegðunarvandamál og aðrar greiningar að ætla að sinna því öllu. 

Hún bætir við:  

Það er auðvelt að vera einhvers staðar á skrifstofu niðri í bæ 

og búa til fallega stefnu. Ég er ekki alveg viss um að ef þetta 

fólk færi inn í skólastofuna að það ætti eitthvað auðveldara 

með að framfylgja henni. Þannig að ég er ekki sátt við að 

þessi börn sem þurfa svona mikla hjálp og þjálfun, með svo 

margvísleg vandamál, að kennari með tuttugu og fimm 

nemendur geti ráðið við það að allir fái námsefni við hæfi. 

Bragi segir að þá sé oft á tíðum eina ráðið að taka nemendur úr 

umhverfinu og setja þá annars staðar. Sif tekur undir það. Henni finnst 

gagnast best að vinna með nemendur sem eiga erfitt uppdráttar í námi eða 

hegðun í fámennum hópum. Hún telur að það hafi bjargað mörgum 

nemendum sem eiga við hegðunarvanda að stríða og átt erfitt með að vera 

inni í bekkjum. Sif segir að með þessu móti sé hægt að ná þeim í vinnu 

auk þess sem þeir haldi ekki bekkjum sínum í gíslingu. Hennar reynsla er 

sú að þessi börn vilji í langflestum tilfellum komast í minni hópa. Í 

þessum litlu hópum vinna nemendur með námsefni við hæfi, sjálfstraust 

þeirra er byggt upp og þeir fá kennslu í framkomu og samskiptum. Sif 

myndi vilja fá meiri tíma úthlutað til sérkennslunnar, að það væri með 
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henni starfsmaður í fullu starfi þar sem hún kemst ekki lengur yfir þau 

verkefni sem hún þarf að sinna.  

Freyju finnst vanta meiri fræðslu um það hvernig tekið er á 

nemendum með hegðunar- og tilfinningavanda og segir að hún hafi ekki 

hlotið hana í kennaranámi sínu. Bragi telur sig hafa nægilega þekkingu til 

að takast á við nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda. Iðunn fer á 

þrjú til fjögur námskeið á ári til að afla sér þekkingar um nemendur með 

hegðunar- og tilfinningavanda. Hennar skoðun er sú að kennarar verði að 

afla sér þeirrar menntunar og þeirrar hæfni sem þarf til að leysa erfið mál 

því ekki sé endalaust hægt að hlaupa til stjórnenda. Að hennar áliti er 

engin hvatning til að fara á námskeið. Starfsmenn þurfa að borga það 

sjálfir og geta fengið styrk úr Vonarsjóði til þess. Henni finnst það í lagi 

en þar sem sum þessara námskeiða eru á starfstíma kennara þarf að ráða í 

forföll sem er vandkvæðum bundið þar sem ekki er til peningur í 

forfallakennslu. Auk þess geta starfsmenn ekki skráð sig á námskeið 

nema biðja um leyfi fyrst. Þetta þykir Iðunni ekki hvetjandi.  

Sif telur sig einnig þurfa að afla sér þekkingar og hefur farið á öll 

hugsanleg námskeið er tengjast starfi hennar og er komin með töluverða 

reynslu í gegnum það. Samt telur hún sig ekki hafa hlotið nægilega 

þekkingu til að taka á öllum þeim málum sem upp koma. Hún segir að 

erfitt sé að vera sérfræðingur á svona mörgum sviðum. Hún bendir á að 

starfsmenn skólans þyrftu meiri upprifjun. Hún segir að vandamálin sem 

skólinn stendur frammi fyrir séu það margvísleg sem og greiningarnar 

sem nemendur hafi auk þess sem gerð er sú krafa að nemendum sé mætt 

hverjum og einum þar sem þeir eru staddir og því þurfi starfsmenn 

stanslaust að vera að rifja upp.   

Iðunn myndi vilja fá handleiðslu frá einhverjum utan skólans. Að 

hennar mati fæst ekki alltaf ný sýn á málin innan skólans þar sem 

starfsmenn eru oft með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um það hvernig 

nemendur eru og að ekki séu allir sem geti horft hlutlaust á það.  

4.1.5 Samantekt 

Stefna Miðgarðsskóla er að koma til móts við þarfir nemenda á því 

þroskastigi sem þeir eru með sveigjanlegu skólastarfi og fjölbreytilegum 

kennsluaðferðum þannig að nemendur fái sem mest út úr náminu. Er það 

skoðun viðmælenda að allir starfsmenn Miðgarðsskóla séu að gera sitt 

besta til að takast á við nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda og 
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að það sé fullur metnaður innan skólans að gera það vel. Skilningur er á 

því að aðstæður nemenda eru misjafnar og að engir tveir eru eins. Reynt 

er að gera raunhæfar kröfur til nemenda með hegðunar- og tilfinninga-

vanda og þeim mætt á þeirra grundvelli. Að mati viðmælenda eru þó 

stundum gerðar óraunhæfar kröfur til nemenda í náminu, þá eru þeir 

látnir fást við viðfangsefni sem þeir ráða ekki við og brýst það oft út í 

hegðun þeirra.  

Viðmælendur telja að starfsmenn skólans hafi sameiginlega sýn á það 

hvaða hegðun er ásættanleg og hvaða hegðun er það ekki. Viðmælendur 

eru á einu máli um að þröskuldar starfsmanna séu misháir og að þeir séu 

misjafnlega upplagðir til að taka á hegðunarvanda nemenda hverju sinni.  

Almennt er hegðun nemenda í Miðgarðsskóla góð en þó eru margir 

nemendur með hegðunarvanda, ýmist með greiningar eða án. Eru 7,7% 

nemenda skólans greindir með einhvers konar hegðunarraskanir. Nokkrir 

nemendur eru á biðlista eftir frekari greiningu. Auk þess tala 

viðmælendur um almenna óþekkt hjá hluta nemenda. Það sem 

viðmælendum finnst erfiðast að eiga við eru líkamsárásir, skemmdarverk, 

hegðunarvanda þegar um læknisfræðileg vandamál er að ræða og mikla 

reiði, vanvirkni og erfiðar heimilisaðstæður. Almennt telja viðmælendur 

að það vanti meiri fræðslu um það hvernig taka eigi á hegðunarvanda 

nemenda. Þá fræðslu þurfa starfsmenn að sækja sér sjálfir og er það ekki 

alltaf auðvelt því hún kostar og er oft á starfstíma kennara.  

Fljótlega eftir að Bragi hóf störf við Miðgarðsskóla gerðist hann 

agastjóri og hefur jafnt og þétt byggt upp þann feril sem nú er unnið eftir. 

Að mati viðmælenda eru úrræðin sem skólinn hefur einstök. Þeir telja það 

einnig kost að hafa haft agastjóra um tíma sem gerði það að verkum að 

unnið er markvissar með agamál í skólanum. Hins vegar skorti fjármagn 

og sérfræðiþekkingu til að sinna erfiðustu málunum og benda 

viðmælendur á að það séu bara „venjulegir“ kennarar sem sinna þessum 

málum og erfitt fyrir þá að vera sérfræðingar á svona mörgum sviðum. Í 

handbók Miðgarðsskóla er verkferill um meðferð agamála sem unnið er 

eftir. Mismunandi er eftir aldri nemenda hvernig unnið er eftir þessum 

verkferli. Mest hefur reynt á hann í unglingadeild. Oftast reyna 

kennararnir að leysa málin sjálfir. Gangi það ekki er umsjónarkennari 

kallaður til og að lokum Bragi.  

Sleipnir er úrræði fyrir nemendur sem ekki geta einbeitt sér að námi 

vegna neikvæðrar hegðunar sinnar og trufla þar með aðra nemendur. 
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Áður en nemandi getur innritast í Sleipni verður mál hans að hafa farið í 

gegnum ákveðið ferli. Nemandi getur verið í Sleipni í einni námsgrein, 

allan daginn eða eina viku, allt eftir eðli málsins. Auðhumla er valfrjáls 

sérdeild ætluð nemendum í 8.–10. bekk. Þangað sækja nemendur kennslu 

og stuðning. Auðhumla er þekkt úrræði í skólasamfélaginu í Reykjavík 

og er stöðugt verið að reyna að koma nemendum annars staðar frá þar 

inn. Skólaárið 2010–2011 var helmingur nemenda Auðhumlu úr öðrum 

skólum. 

Miðgarðsskóli tekur þátt í Olweusarverkefninu gegn einelti og álíta 

viðmælendur að vinnan í því sé fyrirbyggjandi aðgerð í agamálum í 

skólanum. Á hverju hausti stendur Olweusarteymið fyrir kynningu á 

nemendum fyrir starfsmenn skólans. Auk þess hefur deildarstjóri 

sérkennslu útbúið lista yfir alla árganga þar sem fram kemur hvaða 

nemendur eiga erfitt uppdráttar og hvað hrjáir hvern og einn.  

Í Miðgarðsskóla er ábyrgð dreift á meðal starfsmanna. Benda 

viðmælendur á að það þurfi að dreifa kröftunum því enginn einn geti 

sinnt öllum þeim fjölmörgu verkefnum sem skólinn þarf að takast á við 

og borið ábyrgð á þeim. Mikið er lagt upp úr samstarfi og samvinnu 

starfsmanna. Samstarfið er ekki fast á stundatöflu. Árgangafundir eru 

reglulega þar sem allir kennarar er koma að árganginum hittast. Þá gefst 

tækifæri til að ræða um, spyrjast fyrir og fá ráð um einstaka nemendur. 

Að mati viðmælenda er samstarf, samvinna og upplýsingastreymi liður í 

fyrirbyggjandi aðgerðum til að koma í veg fyrir agavanda. Viðmælendur 

eru sammála um að samstarf við foreldra skipti miklu máli bæði til að 

halda tengslum við foreldrana og til að skapa traust þannig að foreldrar 

finni að þeir séu velkomnir í skólann. 

4.2 Ásgarðsskóli 

Ásgarðsskóli er heildstæður grunnskóli með nemendum í 1.–10. bekk. 

Hann hefur starfað í yfir hálfa öld. Skólaárið 2010–2011 voru um 470 

nemendur í skólanum og um 70 starfsmenn. Baldur, deildarstjóri á mið- 

og unglingastigi, og Heiðrún, umsjónarkennari á miðstigi, tala um að 

Ásgarðsskóli sé ekki skóli stífra reglna og að í skólanum ríki mikill 

sveigjanleiki. Heiðrún vill meina að það sé ákveðinn losarabragur í 

stjórnuninni og að skólabragurinn sé frjálslegur. Baldur samsinnir því og 

bætir við: „Við erum svolítið sjálfala. Það eru margir smákóngar hérna. 

En það þýðir ekki að það sé óstjórn hérna. Starfsfólk kvartar bæði undan 
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vanstjórn og ofstjórn.“ Heiðrún og Baldur kunna bæði að meta þetta 

fyrirkomulag og líta á það sem einn af kostum skólans. Margir 

starfsmenn eru þeim sammála en svo er ekki með alla og í skólanum eru 

starfsmenn sem finnst alltof margt í skólanum of losaralegt og telja þetta 

þar af leiðandi vera einn af veikleikum hans. Baldur heldur að álag á 

starfsmenn geti verið meira af þessum sökum.  

4.2.1 Skóli án aðgreiningar 

Ásgarðsskóli hefur orð á sér fyrir að vera mannúðarskóli. Í starfsáætlun 

skólans kemur fram að skólinn er fjölmenningarlegur og án aðgreiningar, 

jafnréttismiðaður og vinnur skipulega gegn einelti. Litið er á fjölbreyti-

leikann sem styrk og forréttindi sem gefa endalausa möguleika. Að mati 

Heiðrúnar hefur stefna stjórnenda alltaf verið mild þegar kemur að 

nemendum með frávik og að reynt sé eftir mætti að koma til móts við 

þarfir þessara nemenda. Heiðrún vill meina að það hafi verið gert löngu 

áður en farið var að tala um skóla án aðgreiningar. Hún heldur áfram:  

Ég myndi segja að það hafi alltaf loðað við [Ásgarðsskóla] 

að hér gætu allir verið. Ég held að það sé sterkt í 

skólahefðinni hérna að sýna umburðarlyndi þeim nemendum 

sem eru öðruvísi. Mér finnst fólk vera mjög meðvitað að 

skipta sér af krökkunum og mér finnst öll framkoma við 

nemendur einkennast af umhyggjusemi.  

Í starfsáætlun Ásgarðsskóla kemur fram að viðurkenning og skilningur 

sé á því að nemendur þurfi ekki allir að vera með sömu markmið í námi 

til að geta verið saman í almennum bekkjardeildum. Að börn með 

sérþarfir verði að fá þann stuðning sem þau þurfa til að stunda nám í 

sínum heimaskóla og vera virkir þátttakendur í almennum bekkjum. Eru 

viðmælendur á einu máli um að þetta gangi ekki sem skyldi. Baldur segir 

að hann finni fyrir neikvæðni í garð stefnunnar um skóla án aðgreiningar 

víða í skólasamfélaginu, ekki aðeins í Ásgarðsskóla. Hann heldur að þetta 

sé umræða sem brenni á fólki og að um sé að ræða markmið sem eru það 

háleit að enginn nái að uppfylla þau. Hann heldur áfram:  

Ég náttúrulega hef mjög miklar skoðanir á skóla án 

aðgreiningar og segi að það sé fyrirbæri sem ekki gengur 

upp. Það er afskaplega falleg hugsjón en mér finnst hún ekki 
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ganga upp. Okkur er skylt að hafa alla krakka, hvort sem þau 

eru hæf eða ekki og hvort sem okkur líkar það betur eða 

verr. Við reynum eftir mætti að fylgja þessari stefnu en það 

er mjög erfitt. ... Ég legg til að skóli án aðgreiningar verði 

stokkaður upp og að þetta verði skóli með aðgreiningu. Ég 

held að ég eigi mörg skoðanasystkini í því.  

Óðinn, sérgreinakennari, tekur undir þetta. Hann er á þeirri skoðun að 

fólk sem tali um skóla og skólamál hafi oft ekki mikið vit á því sem það 

er að tala um né hve starfið geti reynt á kennara. Hann bætir við:  

Skóli án aðgreiningar, jú jú, þetta hljómar vel og svo er 

öllum hrúgað þarna inn og svo eru ekki gerðar þær 

ráðstafanir sem gera þarf. Þetta er svona dæmigerður 

íslenskur frasi. Ég held að það séu gerðar mjög óraunhæfar 

kröfur bæði til skólans og þessara einstaklinga. Þess vegna 

sárnar manni nú stundum þegar sagt er að þessir helvítis 

kennarar eru alltaf í fríi, af því að þetta er allt öðruvísi heldur 

en önnur vinna. Ég get verið gjörsamlega búinn eins og á 

föstudegi klukkan tvö. Get ekki hugsað mér að kenna næstu 

daga. 

Óðinn bætir við að sér þætti gaman að fá þetta fólk inn í skólann til að 

sýna hvernig eigi til dæmis að kenna sjö ára nemendum frá klukkan átta 

til klukkan 16.  

4.2.2 Hegðun nemenda 

Að mati viðmælenda er hegðun nemenda í Ásgarðsskóla almennt góð og 

Óðinn tekur fram að í skólanum sé mikið af „velræktuðum“ krökkum. 

Tölulegar upplýsingar gefa til kynna að um 10% nemenda séu greindir 

með einhvers konar hegðunar- og tilfinningavanda. Þar fyrir utan eru tæp 

5% nemenda sem ekki hafa formlega greiningu en eiga erfitt með hegðun 

sína og skap og þar með að fylgja reglum skólans. Málefni 15 nemenda 

skólans eru í vinnslu hjá barnavernd. Viðmælendur telja að nemendur 

með hegðunar- og tilfinningaörðugleika geti valdið miklum vanda, bæði 

fyrir starfsmenn skólans og samnemendur. Baldur telur að um það bil 

einn til tveir nemendur í hverjum bekk skapi starfsmönnum um 90–95% 

vinnunnar. Hann heldur áfram:  
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Við erum með börn hérna sem ættu bara heima á geðdeild. ... 

Þau hafa hlaupið út úr tímum, gert það sem þeim sýnist og 

sumum þarf bara að halda svo þau fari ekki sér eða öðrum á 

voða. ... Það eru árekstrar við starfsfólk, jafnvel gróf 

ókurteisi og erfiðleikar því samfara. Það er ósætti við 

bekkjar- og skólafélaga. Þau fara á svig við allt sem eðlilegt 

er. Stundum er þetta kallað leti og óþekkt. Þau mæta ekki, 

sinna ekki náminu, trufla og svo eru jafnvel líkamsárásir. 

Oftast eru þetta einhver vandræði heima fyrir, einhver 

vanræksla. Blessuð börnin koma fín í heiminn en svo er illa 

hugsað um þau. Þetta er voðalega sorglegt. 

Óðinn talar einnig um skort á uppeldi og reglufestu, jafnvel skort á 

greind. „En þetta situr maður uppi með,“ segir hann. Heiðrún bætir við:  

Ég veit að það eru nemendur hér í skólanum sem halda 

bekkjunum sínum í gíslingu. Það eru kennarar sem njóta sín 

ekki í starfi vegna þess að það eru nemendur með alvarlegar 

hegðunarraskanir í bekkjum þeirra og þeir fá ekki þá hjálp 

sem nauðsynleg er.  

Baldri þykir vinna með agamál taka stóran hluta vinnutíma síns og 

bendir á að í rauninni eigi hann að sinna allt öðrum verkefnum. Hann 

segir að þetta komi í skorpum og sé mismikið frá degi til dags. Málin eru 

einnig miserfið og taka sum marga klukkutíma í vinnslu. Einhver mál 

koma upp á hverjum degi og stöðugt er verið að slökkva elda. Heiðrún 

segir að þó bekkurinn sem hún er með í umsjón þetta skólaárið sé 

þægilegur og að agamál taki ekki stóran hluta vinnutíma hennar þá hafi 

hún verið með nemendur sem hafi hreint og beint eyðilagt bekkjarstarfið. 

Hún bætir við að henni finnist vera meiri ró í skólanum núna þegar 

nemendur eru um 470 en áður þegar þeir voru um 600. Embla, 

umsjónarkennari á yngsta stigi, segir að agamál taki ekki lengur stóran 

hluta vinnutíma síns en að það geri það hjá mörgum kennurum. Hún telur 

að þessi mál brenni þungt á starfsmönnum. Óðinn álítur að agamál brenni 

mest á umsjónarkennurum. Honum finnst leiðinlegt hvað agamál geta 

skemmt fyrir í kennslunni og hreinlega sett allt á annan endann.  

Baldur, Embla og Heiðrún eru á einu máli um að þegar kemur að 

nemendum með hegðunar- og tilfinningavanda sé erfiðast að eiga við 
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foreldra þessara barna. Þá eru heimilin ekki samvinnuþýð og taka ekki 

þátt í vinnunni með nemendurna í samvinnu við skólann. Þau segja að 

yfirleitt bregðist foreldrar vel við, séu viðræðugóðir og mæti á fundi 

þegar þeir eru boðaðir. Því miður verði þó ekki alltaf eins mikið um 

efndir og lofað er. Baldur orðar það þannig:  

Við erum að gera okkar hér. Svo þegar þau koma heim úr 

skólanum tekur ekkert við. Það er haldinn kannski fundur, 

eftir fund eftir fund. Foreldrarnir lofa að gera þetta og ætla 

að gera þetta en svo gerist ekki neitt. Foreldrarnir virðast 

vera sinnulausir fyrir þessu. 

Viðmælendur eru sammála því að erfiðar heimilisaðstæður nemenda 

séu sorglegustu málin því þar getur skólinn ekki breytt hlutunum og oft 

eina ráðið að láta krökkunum líða vel í skólanum án þess að gera nokkrar 

kröfur á þá eða heimilin. Þeir telja að samvinna við heimilin sé afar 

mikilvæg. Baldur bætir við: „Ef foreldrarnir taka þátt í þessu með okkur 

af fullum krafti þá náum við árangri. Sem betur fer er það stundum.“ 

Baldur bendir á að ef til vill mætti skólinn vera duglegri að láta heyra frá 

sér.  

Heiðrúnu finnst oft á tíðum erfitt að eiga við nemendur sem eru 

greindir með það sem hún kallar persónuleikaröskun. Þá er hún að tala 

um nemendur sem ekki er hægt að höfða til með venjulegum 

siðferðilegum rökum. Þetta eru nemendur sem stöðugt eru að hrekkja og 

ögra umhverfi sínu og virðast ekki hætta þó það sé endurtekið talað við 

þá og þar af leiðandi þarf stöðugt að hafa afskipti af þeim. Óðinn tekur 

undir þetta. Honum finnst erfiðast að eiga við nemendur sem er ekki 

sjálfrátt með hegðun sína. Einnig talar hann um að erfitt sé að vera með 

stóra bekki þar sem eru nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda.  

4.2.3 Úrræði  

Í starfsáætlun Ásgarðsskóla er vitnað í reglugerð um skólareglur nr. 

270/2000 en þar segir í 6. grein: „Nýta skal til fullnustu allar þær leiðir 

sem skólinn ræður yfir til að leita lausna og ráða bót á hegðun nemenda. 

Leita þarf allra mögulegra orsaka innan skólans til að viðurlög verði bæði 

markviss og komi nemendum að gagni við að bæta hegðun sína.“ Er þetta 

haft að leiðarljósi við úrvinnslu agamála í skólanum. Í starfsáætlun 

Ásgarðsskóla kemur fram að stefna skólans sé að vinna agamál þannig að 
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þeir sem í þeim lendi komi sterkari frá samskiptum, reiðubúnir að líta í 

eigin barm og ná betri stjórn á hegðun sinni framvegis því allir geta gert 

mistök. Þar er einnig að finna verkferil sem starfsmenn eiga að vinna eftir 

þegar upp koma agamál og er hann í þremur skrefum. 

Það fer eftir alvarleika hvers máls fyrir sig hvernig starfsmenn 

bregðast við. Yfirleitt er reynt að leysa málin strax, á stund og stað. Með 

alvarlegri mál er leitað beint til skólastjórnenda. Fylgi nemandi hvorki 

fyrirmælum starfsfólks né skólareglum fær hann tiltal. Starfsmaður sem 

verður var við neikvæða hegðun nemanda ræðir við hann og leitar 

skýringa á hegðun hans og framkomu. Umsjónarkennari er upplýstur um 

málið. Láti nemandi ekki segjast er hann áminntur og málinu vísað til 

umsjónarkennara. Mikil áhersla er lögð á að atvik séu skráð í dagbók 

nemandans í Mentor. Óðinn segir að kosturinn við það sé að þá er ekki 

bara einn kennari sem sendir skilaboð heim heldur sjá foreldrarnir að 

hegðunin á sér stað víðar. Haft er samband við foreldra og leita umsjónar-

kennari og foreldrar lausna. Beri það ekki árangur koma deildarstjóri, 

aðstoðarskólastjóri eða skólastjóri að málinu. Stundum eru foreldrar 

boðaðir á fund. Í einstaka tilfelli hafa foreldrar verið beðnir um að sækja 

börn sín eða að sitja með þeim í tímum. Baldur veltir fyrir sér hvort beita 

ætti þessum úrræðum oftar enda kemur fram í starfsáætlun skólans að við 

alvarlegum brotum er nemanda vísað úr skóla meðan afgreiðsla máls er 

undirbúin og foreldrar kallaðir til.  

Leysist málið ekki á fyrsta skrefi fer það á næsta stig, skref tvö. Þá er 

leitað ráða hjá ráðgjafanefnd, frekari upplýsinga er aflað og reynt að 

koma fram með úrræði. Á heimasíðu Ásgarðsskóla segir um ráðgjafa-

nefndina:  

Ráðgjafanefnd er annað skrefið í vinnuferli skólans um lausn 

mála sem varða námsvanda nemenda, hegðun, félagslegan 

vanda, tilfinningavanda, geðrænan vanda og skólasókn. 

Umsjónarkennari, foreldrar og starfsmenn skólans geta í 

samvinnu við ráðgjafanefnd leitað leiða og úrræða til lausnar 

vandans. Markmið með ráðgjöf nefndarinnar er að leysa mál 

þannig að nemandi geti haldið áfram árangursríku námi í 

getublönduðum bekk. Nefndinni er líka ætlað að finna 

úrræði ef lausnir í almennum bekk eru fullreyndar.  
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Þessi texti var síðast uppfærður 12. október 2009. Baldur segir að 

ráðgjafanefndin hafi ekki verið starfrækt um einhvern tíma, alla vega ekki 

í þeirri mynd sem hér er lýst. Því er hoppað yfir skref tvö og málum því 

vísað beint af skrefi eitt yfir á skref þrjú þar sem málinu er vísað til 

nemendaverndarráðs. Þaðan getur málinu verið vísað til þjónustumið-

stöðvar hverfisins eða barnaverndar.  

Í starfsáætlun Ásgarðsskóla kemur fram að ef nemandi veldur 

verulegri truflun í kennslustund og lætur ekki segjast við áminningu 

kennara er heimilt að vísa honum úr tíma og til viðtals við 

skólastjórnendur. Að mati Baldurs er það tiltölulega sjaldgjæft að 

nemendum sé vísað úr tíma. Þegar það gerist fer það eftir alvarleika 

málsins hvort nemendur fari sjálfir á skrifstofu skólastjórnenda eða hvort 

þeim er fylgt. Sá stjórnandi sem er á staðnum, deildarstjóri, aðstoðar-

skólastjóri eða skólastjóri tekur á móti nemandanum. Baldri finnst ekki 

nógu markvisst að nemendur setjist í spjall hjá stjórnendum en það er oft 

á tíðum eina úrræðið sem skólinn hefur þegar nemendur eru ekki hæfir til 

að vera inni í bekkjunum sínum. 

Tvö námsver eru í Ásgarðsskóla, annað fyrir nemendur í 1.–7. bekk og 

hitt fyrir nemendur í 8.–10. bekk. Í námsverunum starfa sérkennarar og 

stuðningsfulltrúar. Hlutverk námsveranna er að koma til móts við þá 

nemendur sem höllum fæti standa námslega. Nemendum er vísað í 

námsver vegna námsvanda en bent er á að hegðunar- og námsvandi fari 

oft saman. Við Ásgarðsskóla starfar atferlisfræðingur í fullu starfi. Hann 

hefur sinnt nemendum með miklar greiningar og þá aðallega aðstoðað þá 

við námið þannig að þeir geti verið inni í almennum bekkjum. 

Atferlisfræðingurinn fylgir skjólstæðingum sínum inn í bekkina.  

Í Ásgarðsskóla er starfandi listmeðferðarfræðingur í 40% starfi. Á 

heimasíðu skólans kemur fram að listmeðferð sé sjálfstætt 

meðferðarform. Í listmeðferð er barninu veitt tækifæri til að tjá 

tilfinningar sínar og hugarheim með litum, leir og öðrum myndlistar-

efnivið í öruggu umhverfi undir umsjón listmeðferðarfræðings. Lögð er 

áhersla á það hvernig barnið upplifir sjálft sig, þarfir sínar og eigin vanda. 

Listmeðferðarfræðingur veitir athygli tilfinningalegum viðbrögðum, 

hegðun, vinnulagi, hvernig barnið upplifir verk sitt, innihaldi 

myndverksins og hvað barnið hefur um myndverkið að segja. 

Listmeðferðarfræðingurinn hjálpar barninu að vinna með þær tilfinningar 

sem koma upp á yfirborðið. Starfið felur í sér einstaklingstíma og 

hóptíma. Almenn ánægja er með störf listmeðferðarfræðingsins og segja 

viðmælendur að hann hafi reynst nemendum mjög vel.  
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4.2.4 Hvernig gengur að vinna með nemendur með hegðunar- 

og tilfinningavanda? 

Viðmælendur eru á einu máli um að skólinn gæti verið betur í stakk búinn 

við að þjóna nemendum með hegðunar- og tilfinningavanda. Þeim finnst 

skólinn almennt ekki vera með nein úrræði fyrir þessa nemendur. Að 

þeirra mati ríkir ákveðið úrræðaleysi og of mörg mál sem vinnast hægt. 

Bent er á að það vanti bæði fjármagn og sérmenntað starfsfólk til að sinna 

þessum málaflokki betur. Viðmælendur eru sammála um að þeir hafi ekki 

nægilega þekkingu til að takast á við nemendur með hegðunar- og 

tilfinningavanda. Þeir telja sig hafa hlotið ákveðna þekkingu í gegnum 

reynslu sína í starfi en að hún dugi ekki til. Embla bætir við: „Við getum í 

rauninni ekki sagt að við séum fullkomlega með skóla án aðgreiningar 

þegar við höfum ekki hjálp frá fagfólki sem hefur velt fyrir sér 

þroskafrávikum og öðru slíku er viðkemur þessum nemendum.“ Óðinn 

heldur áfram: „Það er talað um skóla án aðgreiningar og þetta er voðalega 

falleg stefna en svo tíma þeir ekki, þeir sem stjórna, að setja í þetta þann 

pening sem þarf.“ Embla og Heiðrún gagnrýna hvernig fjármagn berst til 

skólanna vegna nemenda með greiningar, það er að segja að peningarnir 

séu eyrnamerktir ákveðnum fötlunum óháð þörfum einstaklingsins. Að 

þeirra mati er það oft þannig að erfiðustu nemendurnir eru þeir sem lítið 

eða ekkert fjármagn fylgir.  

Baldur telur að kennarar hafi misjafna sýn á það hvaða hegðun er 

æskileg og hvaða hegðun er það ekki. Fyrir nokkrum árum fór skólinn í 

þriggja ára þróunarverkefni þar sem kennarar lærðu meðal annars að nota 

samvinnunám. Meginmarkmið verkefnisins er að nemendur læri 

samkennd, samvinnu , samstöðu og vinni í hópum þar sem hver nemandi 

hefur skilgreint hlutverk. Olweusarverkefnið gegn einelti var innleitt í 

skólann á sama tíma. Meginstoðir þess eru bekkjarreglur, bekkjarfundir, 

stöðug fræðsla og opin umræða. Heiðrún álítur að í gegnum þessa vinnu 

hafi starfsmenn skólans orðið meðvitaðri um þessa hluti, breytt aðferðum 

sínum og að meiri sveigjanleiki og fjölbreytni ríki í allri nálgun við 

nemendur og námsefnið síðan. 

Baldur bendir á að kennarar hafi mismikið þanþol sem og 

umburðarlyndi gagnvart ákveðnum nemendum. Embla og Óðinn taka 

undir það. Óðinn orðar það þannig: „Svo er náttúrulega misjafnt hvað 

fólk er smámunasamt.“ Embla samsinnir því. Hún bendir á að sumir 

starfsmenn hafi meira umburðarlyndi gagnvart erfiðri hegðun nemenda 
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heldur en aðrir. Embla vill meina að starfsmenn séu með hærri þröskuld 

gagnvart nemendum sem sífellt lenda í útistöðum. Oft er það vegna þess 

að bakland þeirra er ekki nógu gott, það er að segja að foreldrarnir eru 

ekki færir um að takast á við erfiða hegðun barna sinna. Baldur finnur 

einnig þennan mun á milli kennara og að þeir horfi oft mismunandi 

augum á málin. Til dæmis er hann með kennara sem koma endurtekið 

með mál til hans á meðan aðrir koma sjaldan og jafnvel aldrei.  

Baldur álítur að reynt sé að mæta hverjum nemanda á hans grundvelli 

og að sveigjanleikinn sé mismikill eftir því hvaða nemandi á í hlut. Að 

hans mati er skilningur á erfiðleikum nemenda. Hann bætir við: „En 

auðvitað þreytir þetta okkur, með sum mál sem maður kemst ekkert 

áfram með.“ Heiðrún veltir fyrir sér hvort meira umburðarlyndi og 

skilningur sé gagnvart nemendum með hegðunar- og tilfinningavanda í 

dag en var á árum áður. Hún upplifir það. Hún telur að reynsla í starfi hafi 

kennt henni umburðarlyndi gagnvart þessum nemendum og að kröfur 

hennar í þeirra garð séu raunhæfari nú en þegar hún hóf sinn kennsluferil. 

Að hennar mati þarf að miða við hvern einstakling. Embla giskar á að 

80–90% starfsmanna geri raunhæfar kröfur til nemenda með 

hegðunarvanda. Hún bendir á að ef til vill séu gerðar meiri kröfur en 

viðkomandi einstaklingur ræður við. Finnst henni það oft á tíðum jákvætt 

því þannig læri nemendur betur að takast á við vanda sinn. Baldur telur 

að hegðun og námsgeta fari stundum saman og segir að þegar nemendur 

ráða ekki við námsefnið sem þeim er ætlað að vinna brjótist það oft út í 

kjánalátum.  

Viðmælendum er tíðrætt um duglega, stillta og prúða nemendur. Þeim 

finnst þeir oft gleymast í amstri dagsins. Þeir eru sammála um að það fari 

allt of mikill tími, athygli og orka í erfiða nemendur og nemendur með 

litla námsgetu miðað við hina þægu og góðu. Embla orðar það þannig:  

Við tökum mest eftir þeim sem hegða sér hvað verst. Við 

gleymum alveg þeim sem eru með góðu hegðunina. Við 

erum alltaf að hugsa um óhreinu börnin hennar Evu en við 

gleymum alltaf hreinu börnunum. ... Og duglegi nemandinn 

er alltaf að draga upp óþekktarorminn úr drullupollinum af 

því að óþekktarormurinn fær alltaf að fylgja með. 

Óðinn talar í þessu sambandi um mannréttindi góðu barnanna. Að 

hans mati er stöðugt verið að brjóta rétt þeirra sem góðir eru. Hann bendir 



 

70 

á að kennarinn sitji stundum uppi með 1–2 nemendur sem eru ekki húsum 

hæfir. Baldur tekur undir það. Hann vill sjá að hinn venjulegi nemandi 

geti fengið að vera í eðlilegu umhverfi, að þurfa ekki að líða fyrir einn 

eða tvo sem skemma allt. Embla er á sama máli og bætir við: „Það er ekki 

nóg að þessir erfiðu nemendur séu sjálfum sér erfiðir þeir trufla svo oft 

miklu meira fyrir hinum og hræða og gera allan hópinn sinn fársjúkan.“  

Viðmælendur myndu vilja sjá húsnæði eða stað innan skólans þar sem 

hægt væri að leyfa nemendum að vera þegar þeir ættu erfitt uppdráttar og 

einnig að hvíla aðra nemendur á þeim. Talað er um hegðunarver í því 

sambandi. Baldur telur að aðrir starfsmenn skólans séu sammála þeim. 

Baldur gengur enn lengra. Hann vill sjá sérdeild eða sérskóla þar sem 

nemendur gætu farið ef þeir rækjust ekki eðlilega í almennum skóla. Þar 

væru þeir um lengri eða skemmri tíma. Baldri finnst vanta einhverja 

mótun fyrir nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda, atferlismótun, 

hegðunarmótun eða eitthvað slíkt. Heiðrún er sammála. Að hennar mati 

líður mörgum nemendum illa og brýst það út í hegðun þeirra. Fyrir þá er 

oft álag að vera inni í bekk og því myndi athvarf fyrir þá hjálpa til. Hún 

heldur áfram: „Það væri voða gott ef þessir nemendur gætu fengið að fara 

aðeins og spjalla við einhvern. Ég veit að það eru margir kennarar sem 

eru alveg í vandræðum.“ Heiðrún bendir á að í skólanum sé ekkert teymi 

í kringum agamál líkt og Olweusarteymið heldur utan um eineltismál. 

Hún myndi vilja sjá slíkt því bakland starfsmanna í þessum málum sé 

aðeins deildarstjórar, aðstoðarskólastjóri og skólastjóri og finnst henni 

öryggisnetið í kringum kennara í raun mjög götótt.  

Óðinn bendir á að skólar á Íslandi séu með vel útbúnar sérgreinastofur 

sem sé einn af stærstu kostum íslensks skólakerfis. Að hans mati á að 

nýta það. Hann bendir á að gallinn sé að skólinn er niðurnjörvaður í 

stundatöflu. Hann vill að skólarnir horfi út fyrir rammann í umfjöllun 

sinni um nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda. Hann telur að 

það sé ákveðin tilhneiging til að steypa allt og alla inn í rúðustrikaðar 

reikningsbækur því það sé svo þægilegt fyrir allt skipulag. Hann vill 

meina að stöðugt sé verið að laga mannlega þáttinn að kerfinu, að troða 

öllum inn í einhver mót, en í raun ætti því að vera öfugt farið. Hann segir 

að starfsmenn skólanna verði að passa sig á að falla ekki í þessa gryfju og 

ætla sér að reyna að troða nemendum inn í einhverja kassa sem þeir eiga 

ekkert heima í. Hann leggur til að nemendur með hegðunar- og 

tilfinningavanda fái að vera undir handleiðslu, til dæmis list- og 

verkgreinakennaranna, hluta af degi, í nokkurs konar athvarfi hjá þeim. 
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Að hans mati yrði það hvíld fyrir þessa nemendur sem og bekkjarfélaga 

þeirra. Hans ósk er að skólinn skapi svigrúm til þessa. Baldur tekur undir 

með Óðni. Hann er á því að kennarar þurfi að skoða hvaða kröfur þeir 

geri til nemenda og að ekki megi gera sömu kröfur til allra. Til dæmis 

finnst honum að ekki eigi að pína nemanda til að lita heila blaðsíðu þegar 

vitað er að úthald hans er ekki nægjanlegt. Einnig finnst honum að hvíla 

eigi slíkan nemanda og leyfa honum að lesa eða fara í saumatíma svo 

dæmi sé tekið.  

Viðmælendur benda á að umfang umsjónarkennarans sé orðið það 

mikið að hann nái ekki að halda utan um alla þræði starfsins. Hann geti 

ekki verið með einstaklingsmiðað nám við hæfi hvers og eins þegar um 

eða yfir helmingur bekkjarins bregður út af eðlilegu viðmiði. Þá geta í 

einum og sama bekknum verið nokkrir nemendur af erlendum uppruna, 

nokkrir nemendur með mikla námsörðugleika, aðrir með greindan 

hegðunar- eða tilfinningavanda og enn aðrir sem ræðst illa við en eru án 

greininga. Þessu á einn aðili að sinna og finnst viðmælendum það ekki 

vera í mannlegu eðli að ná utan um þetta allt. Heiðrún segir: „Við erum á 

hverjum einasta degi að brjóta það sem við segjumst vera að gera, að við 

séum að koma til móts við nemendur, en við erum ekki að því. Við 

einfaldlega getum það ekki.“ 

Viðmælendur eru sammála um að bekkirnir séu of fjölmennir. Að 

mati Emblu þyrfti að vera einstaklingur í hverjum bekk til að hjálpa þeim 

einstaklingum sem eiga erfitt og eiga við mikinn hegðunar- og 

tilfinningavanda að stríða. Óðinn tekur undir það en hann vill að slíkir 

einstaklingar séu menntaðir, til dæmis þroskaþjálfar. Hann er ekki hrifinn 

af því að vera með stuðningsfulltrúa og segir að það sé oft íþyngjandi að 

hafa þá í tímum og eiginlega bara viðbót við það að vera með bekk því 

oft á tíðum þurfi hann að segja þeim fyrir verkum. Að hans mati er það 

tvennt ólíkt að vera með þroskaþjálfa því þeir lesi betur í aðstæður og 

hann geti leitað aðstoðar og ráða hjá þeim því þeir þekki til þeirra raskana 

sem nemendur hafa og viðbragða við þeim.  

Mikill niðurskurður hefur verið boðaður í grunnskólum Reykjavíkur 

og kemur hann niður á Ásgarðsskóla. Nokkrum starfsmönnum hefur 

verið sagt upp, þar á meðal Baldri, þroskaþjálfa, atferlisfræðingi og 

listmeðferðarfræðingi og finnst viðmælendum það miður. Embla segist 

hræðast að mæta til starfa næsta haust og vera án þessara starfsmanna. Að 

hennar mati þurfi starfsmenn skólans á þeim að halda vegna nemenda 
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með hegðunar- og tilfinningavanda enda séu þeir þrír síðarnefndu 

sérstaklega menntaðir til þess að sinna þeim. Að hennar mati er verið að 

spara á vitlausum enda og bitnar boðaður niðurskurður mest á þessum 

hópi nemenda. Hún er á þeirri skoðun að skólarnir eigi að hafa það 

starfsfólk sem þeir þurfa til þess að sinna öllum nemendum skólans vel. 

Henni finnst gott að leita til atferlisfræðingsins og þroskaþjálfans því þeir 

hafa meiri þekkingu en hún á frávikum nemenda. Heiðrún tekur undir 

þetta. Hún segir:  

Við erum með mjög fjölbreyttan nemendahóp, að ætla að 

bjóða okkur upp á það að segja að það sé ekki þörf fyrir 

þessar manneskjur. Þetta eru manneskjur sem taka við því 

sem sérkennarinn getur ekki sinnt sem er þá einmitt inni í 

bekk, vinna inni í bekk og vinna með krakka sem eru með 

svona frávik, ekki bara námslega heldur líka í hegðun.  

4.2.5 Fyrirbyggjandi aðgerðir 

Baldur og Heiðrún segja að eftirfylgni og utanumhaldi sé ábótavant í 

Ásgarðsskóla. Hluta af skýringunni telja þau vera vegna mannfæðar eða 

skipulagsleysis. Embla bendir einnig á að kennarar gefi sér ekki tíma til 

þess. Í skólanum eru skólareglur en ekki hefur gengið nógu vel að 

framfylgja þeim og eru starfsmenn sjálfum sér verstir í því að mati 

Baldurs. Farið er yfir skólareglurnar með nemendum á sal skólans á 

haustin og haldnir eru reglulegir bekkjarfundir þar sem farið er yfir 

reglurnar og bent á hvaða hegðun er rétt og hvaða hegðun er röng. Telja 

viðmælendur þetta vera lið í fyrirbyggjandi aðgerðum í agamálum. Eins 

álíta þeir að vinnan í samvinnunáminu og Olweusarverkefninu hjálpi til 

að fyrirbyggja agavanda í skólanum og að takast á við neikvæða hegðun 

nemenda.  

Heiðrún telur að mjög mikið sé gert í skólanum til að fyrirbyggja 

hegðunarvanda nemenda. Að hennar mati snýst starfið meira og minna 

um það. Emblu finnst hins vegar ekki nógu mikið gert í skólanum til að 

fyrirbyggja agavanda og vill að með fyrirbyggjandi aðgerðum verði hægt 

að koma í veg fyrir að aðrir nemendur verði hræddir við þá einstaklinga 

sem eiga erfitt vegna hegðunar sinnar. Einnig álítur hún að nemandi sem 

brýtur af sér með hegðun sinni eigi að missa af einhverju sem honum 

finnst skemmtilegt eða sem bekkurinn er að fara að gera. Heiðrún tekur 
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undir það. Að hennar mati á nemandi sem hefur rangt við að finna fyrir 

því.  

Óðinn telur að stöðugt sé verið að reyna að fyrirbyggja agavanda til 

dæmis með umræðum og með því að para nemendur í hópa eða sæti eftir 

því hvernig þeir eiga saman. Að hans mati er margt hægt að gera, til 

dæmis að brjóta upp daginn og láta nemendur standa upp og hreyfa sig. 

Hann telur að eitt grundvallaratriðið sé að nemendur fái nóg að gera í 

tímum, að þeir séu önnum kafnir, að námið sé skemmtilegt og við hæfi 

hvers og eins. Óðni finnst að hegðun og virkni nemenda í tímum ætti að 

vera stærri þáttur í námsmati. Ekki með tölum heldur vel völdum orðum. 

Hann telur að það geti haft fyrirbyggjandi áhrif á hegðun nemenda. 

Honum finnst í raun skipta meira máli að nemendur hagi sér vel og að 

öðrum líði vel í kringum þá heldur en að þeir geti spilað flókinn takt á 

trommur eða leyst erfiða stærðfræðiþraut. Einnig finnst honum vanta 

þjálfun í félagsþroska. Honum finnst skipta máli að hrósa nemendum og 

segir að það sé óþægileg staða fyrir einstakling að vera úthrópaður og 

eiga sér jafnvel ekki viðreisnar von. Í starfsáætlun Ásgarðsskóla kemur 

fram að einstaklingsmiðað nám feli í sér að sérhver nemandi fái að þroska 

þá eiginleika sem eru nauðsynlegir til að læra alla ævi, að njóta 

persónulegra hæfileika sinna og að leggja sitt af mörkum til samfélagsins. 

Undirstrikar þetta orð Óðins. Hann bætir við: „Þetta er bara verkefni fyrir 

mann.“ 

Töluverð samvinna er í Ásgarðsskóla. Samvinnan beinist aðallega 

innan árganga í 1.–7. bekk og faggreina í unglingadeild. Ekki er mikil 

samvinna á milli stiga. Hálfsmánaðarlega eru deildarfundir og kennara- 

og árgangafundir eru einu sinni í mánuði. Annað samstarf er ekki fast í 

stundatöflu og þurfa starfsmenn að fastmælast um það. Baldur, Heiðrún 

og Óðinn telja að samvinna starfsmanna hafi áhrif á agamál. Með því nái 

þeir til dæmis að samræma vinnu sína og væntingar. Baldur bendir á að ef 

einn leyfir eitt og annar ekki þá geti það skapað árekstra. Að hans mati 

mætti samvinnan vera meiri og fjölbreyttari. Óðinn leggur mikla áherslu á 

að umsjónarkennarar viti hvernig nemendur haga sér hjá honum og telur 

hann að upplýsingastreymi skipti máli þegar að hegðunarvanda kemur. 

Embla bendir á að flestir starfsmenn skólans séu búnir að vinna lengi 

saman, séu farnir að þekkja hver annan mjög vel og vinni því vel saman. 

Heiðrún myndi vilja sjá mikla samvinnu og að hinir fullorðnu í 

skólasamfélaginu finni allir til ábyrgðar gagnvart nemendunum rétt eins 
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og þeir væru þeirra eigin börn. Henni finnst vanta meiri samstöðu. Að 

hennar áliti væri hægt að leysa margt ef það væri meiri samvinna og 

eftirfylgni. Hún hefur bæði unnið með samstarfsmanni sem ekki var 

tilbúinn til samvinnu og öðrum sem vildi mikla samvinnu og segist finna 

mikinn mun. Hún talar um að þau ár sem hún hefur verið í góðu samstarfi 

líði sér mikið betur. Hún segist verða afslappaðri og eiga auðveldara með 

að taka á þeim erfiðu málum sem upp koma.  

Viðmælendur eru á því að dreifa eigi ábyrgð og verkefnum á meðal 

starfsmanna og benda á að ekki sé gert nóg af því. Baldur segir að sér 

finnist ekki fýsilegt að starfa lengur í grunnskóla því það eru sífellt færri 

hendur sem eiga að sinna fleiri verkefnum. Heiðrún segist hafa lært mjög 

mikið af því að vera verkefnisstjóri yfir Olweusarverkefninu. Henni 

finnst að fleiri ættu að fá að spreyta sig á slíkri ábyrgð. Að hennar mati 

gæti það þaggað niður í þeim kennurum sem alltaf eru að kvarta og 

kveina, það er að segja að þeir þurfi að standa fyrir máli sínu fyrir framan 

starfsmannahópinn. Heiðrún telur að sá sem prófað hefur að vera 

verkefnisstjóri sé ekki eins harður í garð stjórnenda því með því viti hann 

hvernig það er að vera í þeirra sporum og hversu erfitt það getur reynst.  

4.2.6 Samantekt 

Almennt er hegðun nemenda í Ásgarðsskóla góð. Um 10% nemenda 

skólans eru greindir með einhvers konar hegðunar- eða tilfinningavanda. 

Til viðbótar eru nokkrir nemendur sem ekki hafa verið greindir en eiga 

erfitt með hegðun sína og skap og þar með að fylgja reglum skólans. 

Telja viðmælendur að þessir nemendur geti valdið miklum vanda, bæði 

fyrir starfsmenn skólans og samnemendur. Í skólanum eru nemendur sem 

starfsmenn telja að haldi bekkjum sínum í gíslingu og kennarar sem njóta 

sín ekki í starfi vegna nemenda með alvarlegar hegðunarraskanir. 

Viðmælendum finnst erfitt að eiga við nemendur sem ekki er sjálfrátt 

með hegðun sína og ekki hægt að höfða til með siðferðilegum rökum. 

Erfiðast finnst þeim þó að eiga við foreldra nemenda með hegðunar- og 

tilfinningavanda, það er að segja að heimilin eru ekki samvinnuþýð og 

taka ekki þátt í vinnunni með nemendurna í samvinnu við skólann. Í 

þessu sambandi er talað um bágar heimilisaðstæður nemenda, skort á 

uppeldi og reglufestu. Viðmælendur eru á einu máli um að samstarf við 

foreldra skipti sköpum ef árangur eigi að nást.   
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Að mati viðmælenda er stefnan um skóla án aðgreiningar ekki að 

takast sem skyldi og segjast þeir finna fyrir neikvæðni í hennar garð víða 

í skólasamfélaginu, ekki aðeins í Ásgarðsskóla. Eru þeir á einu máli um 

að þetta sé umræða sem brenni þungt á fólki og að nemendur með 

hegðunar- og tilfinningavanda þreyti starfsmenn skólanna. Viðmælendur 

benda á að umfang starfs umsjónarkennarans sé orðið það mikið að hann 

nái ekki að halda utan um alla þræði starfsins. Að hann geti ekki verið 

með einstaklingsmiðað nám við hæfi hvers og eins þegar um eða yfir 

helmingur bekkjarins bregður út af eðlilegu viðmiði. Viðmælendur eru 

sammála um að bekkirnir eru of fjölmennir. Að þeirra áliti þyrfti að vera 

einstaklingur í hverjum bekk til að hjálpa nemendum sem eiga við mikinn 

náms-, hegðunar- eða tilfinningavanda að stríða. Þyrfti hann að vera til 

þess menntaður eins og þroskaþjálfi.  

Viðmælendum í Ásgarðsskóla finnst skólinn ekki vera með nein 

úrræði fyrir nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda. Að þeirra mati 

ríkir ákveðið úrræðaleysi og of mörg mál sem vinnast hægt. 

Viðmælendur eru á einu máli um að þeir hafi ekki nægilega þekkingu til 

að takast á við nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda. Bent er á að 

það vanti bæði fjármagn og fagmenntað starfsfólk til að sinna þessum 

málaflokki betur. Einnig finnst þeim eftirfylgni og utanumhaldi vera 

ábótavant í skólanum.  

Viðmælendum finnst duglegir, stilltir og prúðir nemendur oft 

gleymast og að stöðugt sé verið að brjóta rétt þeirra. Þeir vilja sjá að hinn 

venjulegi nemandi geti verið í eðlilegu umhverfi og þurfi ekki að líða 

fyrir einn eða tvo sem skemma bekkjarstarfið. Í því sambandi tala þeir um 

hegðunarver og myndu vilja sjá slíkt við skólann. Stað þar sem nemendur 

geta dvalið í lengri eða skemmri tíma og fengið atferlis- eða 

hegðunarmótun. Viðmælendum finnst ekki nógu markvisst að nemendur 

setjist í spjall hjá stjórnendum en það er oft á tíðum eina úrræðið sem 

skólinn hefur þegar nemendur eru ekki hæfir til að vera inni í bekkjum 

sínum. Bent er á að gott væri að hafa teymi í kringum agamál líkt og 

Olweusarteymið heldur utan um eineltismál. 

Í starfsáætlun Ásgarðsskóla er að finna stefnu skólans í agamálum og 

verkferil sem starfsmenn eiga að vinna eftir þegar upp koma agamál. Er 

hann í þremur skrefum. Fer það eftir alvarleika hvers máls fyrir sig 

hvernig starfsmenn bregðast við. Í fyrsta skrefi er reynt að leysa málin 

strax, á stund og stað. Með alvarlegri mál er leitað beint til 
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skólastjórnenda. Áhersla er lögð á að atvik séu skráð í dagbók nemenda í 

Mentor og að haft sé samband við foreldra. Skref tvö gerir ráð fyrir að 

leitað sé til ráðgjafanefndar en hún hefur ekki verið starfrækt um einhvern 

tíma. Því er hoppað yfir skref tvö og málum vísað beint af skrefi eitt yfir 

á skref þrjú þar sem þeim er vísað til nemendaverndarráðs. Þaðan getur 

málum verið vísað til þjónustumiðstöðvar hverfisins eða barnaverndar.  

Tvö námsver eru í Ásgarðsskóla, annað fyrir nemendur í 1.–7. bekk og 

hitt fyrir nemendur í 8.–10. bekk. Hlutverk námsveranna er aðallega að 

koma til móts við þá nemendur sem standa höllum fæti námslega. Í 

Ásgarðsskóla er starfandi listmeðferðarfræðingur og atferlisfræðingur. 

Hafa þeir sinnt nemendum með hinar ýmsu greiningar, þar á meðal 

hegðunar- og tilfinningavanda. Í sparnaðarskyni hefur þeim verið sagt 

upp störfum og finnst starfsmönnum það miður því þeir hafa reynst 

nemendum vel.  

Ásgarðsskóli hefur haft orð á sér fyrir að vera mannúðarskóli. Það er 

sterkt í skólahefðinni að sýna umburðarlyndi þeim nemendum sem eru 

öðruvísi. Reynt er að koma til móts við þarfir þeirra og telja viðmælendur 

að oftast séu gerðar raunhæfar kröfur til þeirra. Viðmælendur eru einnig á 

því að kennarar hafi sameiginlega sýn á það hvaða hegðun er ásættanleg 

og hvaða hegðun er það ekki. Álíta þeir að vinna tengd samvinnunáminu 

og Olweusarverkefninu hafi hjálpað til við það. Þeir benda einnig á að sú 

vinna sé liður í fyrirbyggjandi aðgerðum í agamálum. Viðmælendur eru 

sammála um að kennarar hafi mismikið þanþol sem og umburðarlyndi 

gagnvart ákveðnum nemendum og hegðun þeirra. Sumir kennarar koma 

sjaldan eða aldrei með mál til stjórnenda á meðan aðrir koma af minnsta 

tilefni.  

Töluverð samvinna er í Ásgarðsskóla og telja viðmælendur að hún 

hafi áhrif á agamál, til dæmis með því að samræma vinnu og væntingar 

starfsmanna. Deildar-, kennara- og árgangafundir eru fastir á stundaskrá 

en annað samstarf þurfa starfsmenn að fastmælast um. Viðmælendur eru 

á því að dreifa eigi ábyrgð og verkefnum meðal starfsmanna og benda á 

að ekki sé gert nóg af því. Að þeirra mati geti hvorki starfsmenn né 

stjórnendur tekið einir á öllum þeim málum sem upp koma og því þurfi 

að dreifa verkefnunum betur en nú er gert.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman 

og þær skoðaðar í ljósi fræðilegra skrifa og rannsókna sem fjallað var um 

í kafla tvö. Við greiningu gagna komu fram nokkrir áhugaverðir þræðir 

sem leiddu rannsakanda að svari við rannsóknarspurningunni. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er: Hvernig bregðast tveir 

grunnskólar við erfiðri hegðun nemenda sem greinst hafa með hegðunar- 

eða tilfinningavanda? Kaflanum er skipt í átta undirkafla. Sjö þeirra taka 

mið af rannsóknarspurningunni og áhersluatriðum rannsóknarinnar. 

Þessir meginþræðir eru Hegðunarvandi nemenda; Úrræði; Kennarar og 

einstaklingsþarfir nemenda; Skóli án aðgreiningar; Samvinna og 

samstarf; Samstarf heimilis og skóla og Hlutverk skólastjóra í skóla án 

aðgreiningar. Í áttunda undirkafla kemur rannsakandi fram með 

hugmyndir að frekari rannsóknum er vöknuðu við úrvinnslu gagnanna. 

5.1 Hegðunarvandi nemenda 

Almennt er hegðun nemenda í Ásgarðs- og Miðgarðsskóla góð en þó eru 

nokkrir nemendur sem eiga erfitt með hegðun sína og skap og þar með að 

fylgja reglum skólanna. Eru þessir nemendur ýmist með greiningar eða 

án. Tölulegar upplýsingar gefa til kynna að í Ásgarðsskóla séu tæp 10% 

nemenda með greindan einhvers konar hegðunar- eða tilfinningavanda. Í 

Miðgarðsskóla eru 8% nemenda greindir með samskonar vanda. Eru þetta 

sambærilegar tölur og innlendar rannsóknir hafa leitt í ljós (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 

2005).  

Viðmælendur beggja skólanna telja að stór hluti vinnutíma starfs-

manna fari í að fást við nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda og 

þá sérstaklega skólastjórnenda. Styðja innlendar rannsóknir við það. Til 

dæmis leiddi rannsókn Ragnhildar Jónsdóttur (2007) í ljós að málefni 

nemenda með hegðunarvanda og erfiðleika í samskiptum voru fyrir-

ferðarmestu málin í báðum nemendaverndarráðunum sem hún fylgdist 

með. Í nýlegri TALIS könnun kemur einnig fram að kennarar tapa 

töluverðum tíma kennslunnar vegna nemenda sem trufla og telja 

skólastjórar að truflun í skólastofu hafi nokkur eða mikil hamlandi áhrif 

(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Taka viðmælendur 

Ásgarðsskóla undir það. Þeir benda á að í skólanum séu nemendur sem 
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haldi bekkjum sínum í gíslingu og eyðileggi þar með bekkjarstarfið. Að 

þeirra mati njóta kennarar þessara nemenda sín ekki starfi. Í skoskri 

rannsókn kemur einmitt fram að kennarar telja truflun á kennslu vegna 

nemenda með hegðunarvanda valda mestu álagi og vera mesta vandamál 

skólastarfsins (Allan, 2007). 

Viðmælendum beggja skólanna finnst duglegir, stilltir og prúðir 

nemendur oft gleymast í amstri dagsins. Þeir eru sammála um að það fari 

allt of mikill tími, athygli og orka í erfiða nemendur og nemendur með 

litla námsgetu miðað við hina þægu og góðu. Að þeirra mati er stöðugt 

verið að brjóta rétt þeirra síðarnefndu. Viðmælendur vilja sjá að hinn 

almenni nemandi geti fengið að vera í eðlilegu umhverfi og að þurfa ekki 

að líða fyrir einn eða tvo sem skemma skólastarfið. Eru þetta sambæri-

legar niðurstöður og Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2006) 

komust að í sinni rannsókn. Auk þess bendir Gretar L. Marinósson (2003) 

á að foreldrar vænti þess að börn þeirra fái frið til náms frá öðrum 

nemendum sem trufla. 

Af ofansögðu má ætla að nemendur með hegðunar- og tilfinninga-

erfiðleika geti valdið miklum vanda, bæði fyrir starfsmenn skólanna og 

samnemendur. Ljóst er að stór hluti vinnutíma starfsmanna fer í að halda 

aga og leysa úr samskipta- eða hegðunarmálum er upp koma yfir skóla-

daginn. Greinilegt er að þetta er málaflokkur sem er íþyngjandi fyrir 

skólastarfið, brennur þungt á starfsmönnum og þreytir þá þarf að leiðandi. 

Alvarlegar afleiðingar þess geta verið að starfsmenn njóta sín ekki í starfi 

sem hugsanlega kemur niður á getu þeirra til að takast á við vandann. Því 

er áhugavert að skoða hvaða úrræði starfsmenn hafa þegar upp koma 

hegðunarvandamál í skólum.  

5.2 Úrræði  

Úrræði Ásgarðs- og Miðgarðsskóla eru ekki að öllu leyti ólík. Í 

starfsáætlun beggja skólanna kemur fram að stefna skólans sé að vinna 

agamál þannig að þeir sem í þeim lendi komi sterkari frá samskiptum, 

reiðubúnir að líta í eigin barm og nái betri stjórn á hegðun sinni. Þar er 

einnig að finna verkferil í þremur skrefum sem starfsmenn eiga að vinna 

eftir þegar upp koma agamál. Í báðum skólum er lögð áhersla á að leysa 

mál á stund og stað sé þess kostur, að atvik séu skráð í dagbók 

nemandans í Mentor og að haft sé samband við foreldra. Takist ekki að 

leysa mál innan skólans fer það fyrir nemendaverndarráð. Þaðan getur 
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málinu verið vísað til þjónustumiðstöðvar hverfisins eða barnaverndar. 

Miðgarðsskóli getur einnig óskað eftir aðstoð í deild sem tvær konur í 

skólahverfinu halda utan um.  

Hegðunarvandi er það sem truflar kennara og kennslu og því grípa 

kennarar oft til þess ráðs að vísa nemendum út úr kennslustofunni (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Í starfsáætlun Ásgarðsskóla 

kemur fram að ef nemandi veldur verulegri truflun í kennslustund og 

lætur ekki segjast við áminningu kennara er heimilt að vísa honum úr 

tíma og til viðtals við skólastjórnendur. Þegar það gerist fer það eftir 

alvarleika málsins hvort nemendur fari sjálfir á skrifstofu skólastjórnenda 

eða hvort þeim er fylgt. Sá stjórnandi sem er á staðnum, deildarstjóri, 

aðstoðarskólastjóri eða skólastjóri, tekur á móti nemandanum og ræðir 

við hann. Í Miðgarðsskóla er bannað að vísa nemanda úr kennslustund. 

Viðkomandi kennari á að hringja og fá stjórnanda til að koma og sækja 

nemandann. Nemandinn bíður eftir kennaranum fyrir framan hjá ritara. 

Þegar kennarinn er laus ræðir hann við nemandann um hegðun hans og 

reynir að ná sáttum. Takist það er málið afgreitt og það skráð í dagbók 

nemandans í Mentor. Takist ekki að ná sáttum fer málið í ákveðið ferli 

sem lýst er í kafla 4.1.2. Hér sést að ákveðnara ferli fer af stað í 

Miðgarðsskóla ef vísa þarf nemanda úr kennslustund. Telur rannsakandi 

þetta vera eina leið í því að minnka álagið á skólastjórnendum. 

Rannsakandi spyr sig hins vegar hvort álagið aukist á kennarana fyrir 

vikið sem geti leitt til þess að þeir veigri sér við að vísa nemendum úr 

tímum.  

Niðurstöður innlendra rannsókna gefa til kynna að kennarar séu ekki 

sáttir við hvaða úrræði skólar hafi fyrir nemendur í vanda (Anna Dóra 

Steinþórsdóttur, 2009; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006). Kemur það skýrt fram í Ásgarðsskóla. Viðmælendum finnst 

skólinn almennt ekki vera með nein úrræði fyrir nemendur með 

hegðunar- og tilfinningavanda og að stöðugt sé verið að slökkva elda. 

Auk þess er eftirfylgni og utanumhald að þeirra áliti ábótavant. Er það 

skoðun viðmælenda að það vanti einhverja mótun fyrir þessa nemendur, 

atferlis- eða hegðunarmótun. Þeim finnst ekki nógu markvisst að 

nemendur setjist í spjall hjá stjórnendum en það er oft á tíðum eina 

úrræðið sem skólinn hefur þegar nemendur eru ekki hæfir til að vera inni 

í bekkjunum sínum. Að þeirra mati þyrfti að vera teymi í kringum 

hegðunarvandamál líkt og Olweusarteymið heldur utan um eineltismál.  
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Úrræðin sem Ásgarðsskóli hefur eru tvö námsver, listmeðferðar-

fræðingur og atferlisfræðingur. Annað námsverið er fyrir nemendur í 1.–

7. bekk og hitt fyrir nemendur í 8.–10. bekk. Hlutverk námsveranna er að 

koma til móts við nemendur sem standa höllum fæti námslega. 

Nemendum er því vísað í námsver vegna námsvanda en bent er á að 

hegðunar- og námsvandi fari oft saman. Listmeðferðarfræðingur og 

atferlisfræðingur sinna nemendum með náms-, hegðunar- og 

tilfinningavanda. Í sparnaðarskyni hefur þeim verið sagt upp störfum. 

Finnst viðmælendum það miður og gagnrýna þennan niðurskurð og telja 

hann bitna mest á nemendum í vanda hvort heldur sem er í námi, hegðun 

eða tilfinningalífi.  

Viðmælendur Ásgarðsskóla myndu vilja sjá húsnæði eða stað innan 

skólans þar sem hægt er að leyfa nemendum að vera þegar þeir eiga erfitt 

uppdráttar og einnig til að hvíla aðra nemendur á þeim. Er talað um 

hegðunarver í því sambandi. Einnig tala viðmælendur um sérdeild eða 

sérskóla þar sem nemendur gætu verið til lengri eða skemmri tíma ef þeir 

rækjust ekki eðlilega í almennum skóla. Nemendur sem eru með truflandi 

hegðun í kennslustundum í Miðgarðsskóla eru hiklaust teknir úr umhverfi 

sínu og reynt að skapa þeim ákjósanlegar námsaðstæður. Þar með ná þeir 

ekki að skemma starfið fyrir samnemendum sínum. Deildarstjóri 

sérkennslu álítur að það hafi bjargað mörgum nemendum sem eiga við 

hegðunarvanda að stríða og þar með átt erfitt með að vera inni í bekkjum.  

Mikið er lagt upp úr sérkennslu og stuðningi í Miðgarðsskóla og eru 

stuðningsúrræði skólans nokkur þegar kemur að húsakosti. Tanngnjóstur, 

Miðgarðsormur og Fenrisúlfur eru stoðver á yngsta stigi og miðstigi þar 

sem nemendur fá stuðning í námi og reynt er að byggja upp sjálfstraust 

þeirra og trú á eigin getu. Unnið er með nemendur sem trufla kennslu-

stundir á þessum stöðum. Auðhumla er valfrjáls sérdeild þar sem 

erfiðustu nemendur unglingadeildar stunda nám. Sleipnir er úrræði fyrir 

nemendur sem ekki geta einbeitt sér að námi vegna neikvæðrar hegðunar 

sinnar. Í skólanum er auk þess starfandi lausnateymi. Hlutverk þess er að 

vera starfsfólki skólans innan handar með að finna lausnir á ákveðnum 

vandamálum er upp koma í starfinu, til dæmis á vandamálum sem 

tengjast samskiptum starfsmanna og nemenda.  

Fljótlega eftir að Miðgarðsskóli hóf starfssemi sína var einn starfs-

maður er gegndi starfi agastjóra og hefur hann jafnt og þétt byggt upp 

þann feril sem nú er unnið eftir. Þó ekki sé starfandi agastjóri í Miðgarðs-
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skóla lengur telja viðmælendur að jafnvægi sé komið á agamálin í 

skólanum. Að þeirra áliti er það vel tekið á hegðunarmálum í skólanum 

að starfsmenn verða ekki eins varir við vandann sem til staðar er. Ekki er 

lengur stöðugt verið að slökkva elda heldur er farið að vinna betur með 

vandann á yngsta stigi og miðstigi. Skortir á það í Ásgarðsskóla.   

Eins og fram hefur komið starfa skólarnir í þessari rannsókn ekki eftir 

ákveðnum kerfum á borð við uppbyggingu eða heildstæðan stuðning við 

jákvæða hegðun (PBS). Miðgarðsskóli hefur búið til sitt eigið kerfi sem 

unnið er eftir þegar taka þarf á hegðunarvanda nemenda. Eru starfsmenn 

skólans ánægðir með það og finnst það skila árangri. Ásgarðsskóli hefur 

hins vegar ekkert slíkt kerfi og upplifa viðmælendur losarabrag og skort á 

eftirfylgni þegar kemur að agamálum nemenda. Kalla þeir eftir meiri 

reglufestu, samstöðu og úrræðum í þessum málum. Má leiða að því líkum 

að nauðsynlegt sé hverjum skóla að hafa fastmótað vinnuferli þegar unnið 

er með hegðunarvanda nemenda. Að unnið sé eftir einhverju ferli og 

málum þar með fylgt eftir líkt og gert er í Miðgarðsskóla. Skiptir þá engu 

hvort um er að ræða skipulögð kerfi líkt og minnst er á í upphafi 

efnisgreinar eða heimatilbúið ferli eins og Miðgarðsskóli hefur gert. Ætti 

það að auka líkur á samábyrgð í allri framkvæmd og um leið að gera 

starfsmenn öruggari.  

5.3 Kennarar og einstaklingsþarfir nemenda  

Kennarar þurfa að vera í stakk búnir að sinna nemendum með hinar ýmsu 

sérþarfir. Þeir þurfa að taka mið af þörfum fjölbreytts nemendahóps um 

leið og þeir þurfa að uppfylla kröfur um yfirferð á námsefni samkvæmt 

menntastefnu landsins. Hargreaves (1994, 2003) bendir á að starf 

kennarans er orðið flóknara, umfangsmeira og þýðingarmeira en það var 

á árum áður. Viðmælendur Ásgarðsskóla eru sammála því. Þeir telja að 

starf umsjónarkennarans sé orðið það mikið að hann nái ekki að halda 

utan um alla þræði þess. Að hann geti ekki verið með einstaklingsmiðað 

nám við hæfi hvers og eins þegar um eða yfir helmingur bekkjarins 

bregður út af eðlilegu viðmiði. Tekur deildarstjóri sérkennslu Miðgarðs-

skóla undir það. Kemur þetta sjónarmið fram í fleiri rannsóknum. Ljóst er 

að í hverjum bekk eru margir nemendur með sérþarfir sem leiðir til þess 

að þeir fá ekki það aðhald sem þeir þurfa þar sem kennarinn kemst ekki 

yfir það (Anna Björk Sverrisdóttir, 2010; Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006). 
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Þolmörk kennara varðandi hávaða og umferð í skólastofunni eru 

mismunandi (Gretar L. Marinósson, 2003; Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006) og eru starfsmenn Ásgarðs- og Miðgarðsskóla 

ekki undanskildir því. Þar eru þröskuldar starfsmanna misháir hvað 

varðar ásættanlega hegðun, sumir þola mikið á meðan aðrir þola lítið. Þó 

telja viðmælendur beggja skóla að starfsmenn hafi sameiginlega sýn á 

það hvaða hegðun er ásættanleg og hvaða hegðun er það ekki. Fyrir 

nokkrum árum var Ásgarðsskóli í þriggja ára þróunarverkefni þar sem 

kennarar lærðu meðal annars að nota samvinnunám og Olweusar-

verkefnið gegn einelti var innleitt í skólann á sama tíma. Þessi vinna gerði 

það að verkum að starfsmenn skólans urðu meðvitaðri, þeir breyttu 

aðferðum sínum og meiri sveigjanleiki og fjölbreytni ríkir í allri nálgun 

við nemendur og námsefnið síðan. Viðmælendur Miðgarðsskóla telja 

einnig að vinnan í Olweusarverkefninu geri starfsmenn meðvitaðri og 

samstilltari í agamálum. 

Benda viðmælendur beggja skóla á að starfsmenn séu einnig mis-

jafnlega upplagðir til að taka á málunum. Töluðu deildarstjórar í báðum 

skólum um að mismunandi sé hvort og hversu oft kennarar senda 

nemendur til þeirra. Sumir senda þá af minnsta tilefni á meðan aðrir 

senda þá mjög sjaldan og jafnvel aldrei. Hér vaknar sú spurning hvort 

ástæða þess geti legið í því að kennararnir séu með það þunga 

nemendahópa að þeir upplifi sig úrræðalausa inni í kennslustofunni og 

ráði þar með ekki við vandann. Rannsóknir styðja það. Úrræðaleysi 

kennara getur haft áhrif á það hversu mikið hann leggur sig fram við að 

aðstoða nemendur. Auk þess eiga kennarar sem eru undir miklu álagi til 

að sýna nemendum minna umburðarlyndi og eiga þar með erfiðara með 

að glíma við hegðunarvanda (Anna Dóra Steinþórsdóttir, 2009; Geving, 

2007). 

Sérgreinakennari Ásgarðsskóla telur að það sé ákveðin tilhneiging til 

að steypa allt og alla inn í rúðustrikaðar reikningsbækur því það sé svo 

þægilegt í öllu skipulagi. Hann segir að starfsmenn skólanna verði að 

passa sig á að falla ekki í þessa gryfju og ætla sér að reyna að troða 

nemendum inn í einhverja kassa sem þeir passa ekki í. Um leið er verið 

að gera kröfur sem þeir ráða illa við, sumir kikna undan álaginu og 

vandræðin taka við, því eins og Sarason (1990) bendir á kalla nemendur á 

mismunandi leiðir til að læra þar sem hugsunin „ein stærð fyrir alla“ 

hentar ekki einstaklingsþörfum þeirra. Kom þetta einnig fram í rannsókn 

Ágústu Elínar Ingþórsdóttur (2007) en viðmælendur hennar bentu meðal 
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annars á vanhæfi annarra til að skilja og sætta sig við að ekki eru allir 

eins.  

Viðmælendur úr Miðgarðsskóla taka undir þetta. Að þeirra mati fer 

hegðun og geta oft saman og að með hegðun sinni séu nemendur oft að 

gefa yfirlýsingu um líðan sína. Þeim finnst stundum gerðar óraunhæfar 

kröfur til nemenda í náminu, að verið sé að láta þá fást við viðfangsefni 

sem þeir ráða ekki við og brýst það oft út með óæskilegri hegðun. Er 

þetta í samræmi við fyrri skrif en þar kemur meðal annars fram að 

óæskileg hegðun orsakast yfirleitt af ósamræmi á milli námsumhverfisins 

og þarfa nemenda (Kauffman, 2005; Geving, 2007) 

Viðmælendur beggja skóla telja að skólafólki hætti til að dæma út frá 

of fáum bóklegum greinum. Þeir vilja að skólarnir horfi út fyrir rammann 

í umfjöllun sinni um nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda, til 

dæmis með fjölbreyttari námsleiðum og aukinni sérgreinakennslu. Þeir 

benda á að skólar á Íslandi séu með vel útbúnar sérgreinastofur sem þurfi 

að nýta betur. Sérgreinakennari Ásgarðsskóla leggur til að nemendur með 

hegðunar- og tilfinningavanda fái að vera undir handleiðslu, til dæmis 

list- og verkgreinakennara, hluta af degi, í nokkurs konar athvarfi hjá 

honum. Að hans mati yrði það hvíld fyrir nemendurna og bekkjarfélaga 

þeirra. Er það mat allra viðmælenda að skólinn þurfi að skapa svigrúm til 

þessa en þeir benda á að skólinn sé niðurnjörvaður í stundatöflu sem 

hamli framkvæmd. Bendir Gretar L. Marinósson (2003) á að skólinn 

byggir á hópkennslufyrirkomulagi og eigi því erfitt með að ráða við þann 

stóra og fjölbreytta hóp nemenda sem sækir almenna grunnskóla í dag. 

Greinilegt er að margir samverkandi þættir geta haft áhrif á líðan og 

hegðun nemenda í skólanum og þurfa starfsmenn að vera meðvitaðir um 

það. Þeir þurfa að viðurkenna fjölbreytileikann og gera ekki sömu kröfur 

til allra um nám og framkomu því ef þær eru of litlar eða of miklar missir 

nemandinn áhugann, verður leiður og sýnir truflandi hegðun. Það að 

námið sé sniðið að þörfum nemenda, þannig að nemendur þurfi ekki að 

laga sig að náminu, ætti að mati rannsakanda að vera leiðarljós þeirra er 

skipuleggja skólastarf. Til að svo megi vera þarf meira til en færni og 

viðleitni kennarans, til dæmis sveigjanlegri námstilboð og stundatöflur.  

5.4 Skóli án aðgreiningar  

Eins og fram hefur komið eru ekki allir sáttir við framkvæmd stefnunnar 

um skóla án aðgreiningar. Kochhar, West og Taymas (2000) telja að 
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hindranirnar skiptist í þrjá þætti. Í fyrsta lagi skipulagslegar hindranir, í 

öðru lagi að mörgum finnst þeir illa undir það búnir að vinna að 

markmiðum skóla án aðgreiningar og í þriðja lagi eru það þekkingar-

hindranir. Komu þessar þrjár hindranir skýrt fram í Ásgarðsskóla. Þar eru 

viðmælendur sammála um að stefnan um skóla án aðgreiningar sé falleg 

hugsjón en að hún gangi ekki upp. Að þeirra mati eru markmiðin það 

háleit að erfitt sé að uppfylla þau auk þess sem þær kröfur sem gerðar eru, 

bæði til skólanna og nemenda sem erfitt eiga uppdráttar í námi og 

hegðun, séu óraunhæfar.  

Viðmælendur í Ásgarðs- og Miðgarðsskóla segja að þar sé reynt að 

framfylgja stefnunni um skóla án aðgreiningar og að það sé fullur 

metnaður innan skólanna að gera það vel en að það sé mjög erfitt. Til 

þess vanti fjármagn, sérmenntað starfsfólk, mannskap, bakland og að 

fagaðilar vinni saman. Viðmælendur eru á einu máli um að þeir hafi ekki 

nægilega þekkingu til að takast á við nemendur með hegðunar- og 

tilfinningavanda. Að þeirra mati eru vandamálin sem skólinn stendur 

frammi fyrir það margvísleg sem og greiningarnar sem nemendur hafi og 

því erfitt að vera sérfræðingur á svona mörgum sviðum. Einnig er talað 

um of fjölmenna bekki.  

Er þetta í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna. Þar hafa meðal 

annars komið fram efasemdir um að skóli án aðgreiningar sé að skila 

góðum árangri þar sem hugmyndafræði hennar og framkvæmd fari ekki 

vel saman. Að innan skólanna ríki ráðaleysi, vonbrigði, sektarkennd og 

uppgjöf sökum þess að skólafólki finnst það skorta þekkingu til að kenna 

fjölbreyttum hópum og það telur sig ekki fá nægilegan stuðning til að 

takast á við vandamálin (Allan, 2007; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006; Kochhar, West og Taymas, 2000). Í nýlegri TALIS 

könnun kemur einmitt fram að íslenskir kennarar telja sig hafa frekar eða 

mjög mikla þörf fyrir starfsþróun varðandi kennslu nemenda með 

sértækar námsþarfir og einnig varðandi aga- og hegðunarvandamál 

(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009).  

Viðmælendur beggja skólanna kalla á aukinn stuðning inn í skólana. 

Að þeirra mati er það ekki raunhæft að einn aðili sinni bekkjarstarfinu 

þegar svo margir nemendur bregða út af eðlilegu viðmiði sem raun ber 

vitni. Þeim finnst það í raun ekki vera í mannlegu eðli að ná utan um 

þetta allt. Að mati viðmælenda Ásgarðsskóla þyrfti að vera einstaklingur í 

hverjum bekk til að hjálpa nemendum sem eiga erfitt hvort sem er í námi 
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eða hegðun. Þyrftu þeir að vera til þess menntaðir, til dæmis þroska-

þjálfar. Tveir viðmælendur Ásgarðsskóla gagnrýna hvernig fjármagn 

berst til skólanna vegna nemenda með greiningar, það er að segja að 

peningarnir séu eyrnamerktir ákveðnum fötlunum óháð þörfum 

einstaklingsins. Að þeirra mati er það oft þannig að erfiðustu 

nemendurnir eru þeir sem lítið eða ekkert fjármagn fylgir. Deildarstjóri 

sérkennslu í Miðgarðsskóla tekur undir þetta og segist myndi vilja fá 

meiri tíma úthlutað til sérkennslunnar.  

Af ofansögðu sést að viðmælendur eru ekki sannfærðir um fram-

kvæmd stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Jákvæðara viðhorf virðist 

ríkja í Miðgarðsskóla. Í skýrslu á vegum Evrópumiðstöðvar fyrir þróun í 

sérkennslu frá 2003 kemur fram að nám án aðgreiningar er að miklu leyti 

komið undir viðhorfi kennara til nemenda með sérþarfir. Það vekur 

athygli rannsakanda að viðhorf til skóla án aðgreiningar virðist vera 

svipað nú og það var árið 2002 þegar Gallup gerði könnun fyrir 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson, 

2002). Einnig vekur það athygli að tölur frá Hagstofu Íslands sýna að 

svipaður fjöldi nemenda fær sérkennslu og stuðning skólaárið 2009-2010 

og skólaárið 2004-2005 á meðan nemendum í sérskólum fækkar um 179 

á sama tíma. Rannsakandi spyr sig hverju þetta megi sæta. Hefði ekki 

verið eðlilegt að með tilkomu skóla án aðgreiningar hefði fjöldi nemenda 

sem nýtur sérkennslu og stuðnings aukist á sama tíma og nemendum í 

sérskólum virðist fækka? Gæti þetta skýrt það álag sem kennarar telja sig 

verða fyrir, að nemendur sem áður voru í sérskólum eru í auknum mæli 

komnir inn í hina almennu skóla án þess að þeim fylgi stuðningur eða 

aukið fjármagn? 

5.5 Samvinna og samstarf 

Mikið er lagt upp úr samvinnu og samstarfi í Ásgarðs- og Miðgarðsskóla. 

Viðmælendur beggja skólanna eru sammála um að þeim sé skapað 

nægilegt rými til samstarfs. Innlendar rannsóknir hafa sýnt fram á annað. 

Þar kemur meðal annars fram að kennurum finnist þröngur stakkur 

sniðinn varðandi samvinnu því stundatafla sé lítið sveigjanleg (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Bryndís Björnsdóttir, 2009). 

Samstarf starfsmanna er ekki fast á stundatöflu, hvorki í Ásgarðs- né 

Miðgarðsskóla, fyrir utan árganga-, stigs- og kennarafundi. Kennarar 
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þurfa því að sammælast um það sjálfir. Finnst einum viðmælanda 

Miðgarðsskóla það miður og myndi vilja hafa það fast á stundatöflu.  

Fræðimenn hafa í auknum mæli lagt áherslu á samvinnu starfsmanna. 

Þeir telja að samvinna og samstarf sé einn möguleiki kennara til að 

bregðast við síauknum kröfum umhverfisins og flóknari viðfangsefnum, 

þar með að sinna sérþörfum nemenda (Ferguson o.fl., 1999; Gretar 

Marinósson og Kolbrún Gunnarsdóttir, 1992; Hargreaves, 1994; Wild, 

Mayeaux og Edmonds, 2008). Taka viðmælendur beggja skólanna undir 

það. Þeir eru sammála um að samstarf og samvinna hafi jákvæð áhrif á 

agamál og vinnu með nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda.  

Einn viðmælandi Ásgarðsskóla segist vera afslappaðri og eiga 

auðveldara með að taka á þeim erfiðu málum sem upp koma þegar hann 

er í góðri og mikilli samvinnu. Innlendar rannsóknir styðja við þetta. 

Kennurum finnst gott að geta deilt ábyrgð, áhyggjum og sorgum með 

öðrum. Þeir segja að skortur á samstarfi geri þeim erfiðara fyrir að mæta 

nemendum í vanda (Bryndís Björnsdóttir, 2009; Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009). Að mati 

rannsakanda ætti að vera eftirsóknarvert að skapa og styðja samstarf 

starfsmanna. Engin áhöld eru um að samvinna veitir kennurum faglegan 

stuðning og endurgjöf. Þannig geta starfsmenn hjálpast að við að koma í 

veg fyrir agavanda og samræmt væntingar og aðgerðir varðandi einstaka 

nemendur. Með því móti sitja kennarar ekki einir uppi með vandamálin 

til dæmis þegar vinna þarf með agamál og erfið nemendamál. 

5.6 Samstarf heimilis og skóla 

Viðmælendur Ásgarðs- og Miðgarðsskóla eru sammála um að samvinna 

við heimilin sé afar mikilvæg og benda á að ef foreldrar taka fullan þátt í 

vinnunni með skólanum náist árangur, enda segir í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2006) að þrír hópar myndi skólasamfélagið, það eru 

nemendur, starfsfólk og foreldrar/forráðamenn. Gretar L. Marinósson 

(2003) bendir á mikilvægi samvinnu heimilis og skóla. Hann segir að 

stuðningur heimila og skólastjórnenda við kennara geti skipt sköpum til 

að forða því að kennarar missi móðinn eftir að þeir hafa reynt að leggja 

sig fram við að sinna nemendum umfram það sem til má ætlast af þeim í 

starfi. 

Viðmælendum beggja skólanna finnst foreldrasamstarf skipta máli 

bæði til að halda tengslum við foreldrana og til að skapa traust þannig að 
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foreldrar finni að þeir séu velkomnir í skólann. Til að bæta hegðun 

nemenda finnst þeim nauðsynlegt að hægt sé að vinna að því í fullu 

samstarfi við foreldra til að sem bestur árangur náist. Einnig telja þeir 

mikilvægt að nemendur viti að heimili og skóli tali og vinni saman. 

Rannsóknir sýna að samvinna heimilis og skóla hefur jákvæð áhrif á 

frammistöðu nemenda í skóla, bæði hvað varðar námsárangur og hegðun 

(Anna Dóra Steinþórsdóttir, 2009; Cox, 2005; Rief, 2005). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og 

Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2008) telja skólastjórar að áhrif foreldra 

þegar kemur að hegðun og samskiptum nemenda ættu að vera talsvert 

meiri en nú er.  

Að mati viðmælenda bregðast foreldrar yfirleitt vel við, eru 

viðræðugóðir og mæta á fundi þegar þeir eru boðaðir í skólann. Því miður 

verði hins vegar ekki alltaf eins mikið um efndir og lofað var. Finnst 

viðmælendum erfitt þegar heimilin eru ekki samvinnuþýð og taka ekki 

þátt í vinnunni með nemendurna í samvinnu við skólann. Höfðu þeir orð 

á að í einstaka tilfellum væri um að ræða foreldra sem væru ekki hæfir til 

að ala upp börn sín og töluðu þá um skort á uppeldi og reglufestu í því 

sambandi. Þessi viðhorf hafa komið fram í fleiri rannsóknum enda ljóst 

að hegðunarvandi tengist oft erfiðum heimilisaðstæðum (Geving, 2007; 

Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Kristján Már 

Magnússon, 2004).  

Áhyggjur af heimilisaðstæðum nemenda koma skýrt fram í báðum 

skólum. Viðmælendur eru á einu máli um að erfiðar heimilisaðstæður 

nemenda séu sorglegustu málin því þar á skólinn ekki auðvelt með að 

grípa inn í og breyta hlutunum. Segjast þeir vera varnarlausir og 

vanmáttugir gagnvart sumum málum. Samrýmist það niðurstöðum 

Sigfúsar Grétarssonar (2010) og Gunnars Einarssonar (2008) en hjá þeim 

kemur meðal annars fram að skólastjórum finnst vandasamast að eiga við 

erfiða nemendur og málefni er tengjast þeim. Voru foreldrar og úrræða-

leysi kerfisins við lausn á erfiðum vandamálum einstakra nemenda nefnd 

í því sambandi. Rannsóknir sýna að til að bæta hegðun nemenda þarf 

trúnaður og traust að ríkja á milli heimilis og skóla og samstarf að vera 

gott (Anna Dóra Steinþórsdóttir, 2009; Cox, 2005; Rief, 2005). Eru 

viðmælendur Ásgarðs- og Miðgarðsskóla tilbúnir til þess en ljóst að 

bágar heimilisaðstæður nemenda og úrræðaleysi kerfisins geta hamlað 

því að árangur náist.   
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5.7 Hlutverk skólastjóra í skóla án aðgreiningar 

Viðmælendur Ásgarðs- og Miðgarðsskóla eru á því að dreifa eigi ábyrgð 

og verkefnum á meðal starfsmanna. Bent er á að það skipti sköpum að 

dreifa ábyrgðinni svo skólastjórnendur þurfi ekki að tapa áttum í þeim 

fjölmörgu verkefnum sem þarf að sinna og klúðra þeim jafnvel vegna 

mikilla anna. Bendir deildarstjóri sérkennslu í Miðgarðsskóla á að hún 

komist ekki lengur yfir þau verkefni sem ætlast er til að hún sinni. 

Viðmælendur Ásgarðsskóla segja að ekki sé gert nóg af því að dreifa 

ábyrgð og verkefnum í skólanum og finnst það vanta. Deildarstjóra 

Ásgarðsskóla hefur verið sagt upp störfum. Hann segist að sumu leyti 

vera feginn því honum finnist ekki fýsilegt að starfa lengur í grunnskóla 

þar sem sífellt færri hendur eiga að sinna fleiri verkefnum.  

Ýmsir fræðimenn, til dæmis Fullan (1997) og Sergiovanni (2006), 

benda á að starf skólastjóra sé orðið víðfeðmara og flóknara en það var. 

Hvetja þeir til valddreifingar. Morrison, Lumby og Sood (2007) taka 

undir það og segja að ákveðið form dreifðrar stjórnunar geti hjálpað til 

við að takast á við margbreytileikann sem er í skólunum. Með hliðsjón af 

því telur rannsakandi mikinn ávinning hljótast af því að dreifa ábyrgð og 

verkefnum á meðal starfsmanna. Að hans mati getur enginn einn sinnt 

öllum þeim verkefnum sem skólum er ætlað að sinna né borið ábyrgð á 

þeim. Rannsakandi telur að með því að dreifa ábyrgð og verkefnum 

aukist gæði skólastarfsins, ánægja starfsfólks og virkni þess. Sergiovanni 

(2006) segir að starfsfólkið sé helsta auðlind skólans og því þurfi 

hæfileikar, frumkvæði og dugnaður hvers starfsmanns að fá að njóta sín. 

Tekur rannsakandi undir það.  

Eins og fram hefur komið eru viðmælendur Ásgarðs- og 

Miðgarðsskóla sammála um að samstarf og samvinna hafi jákvæð áhrif á 

agamál og vinnu með nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda. Er 

það mat Andersen og Petersson (1998) og Jolly (2007) að það sé hlutverk 

stjórnenda að setja upp ytra skipulag til að styðja við samvinnu og 

samstarf, það er að segja að skapa rými til samstarfs og móta skýra stefnu 

fyrir samvinnu til að hún skili þeim árangri sem til er ætlast. Það sama á 

við um hvernig tekið er á málum nemenda með hegðunar- og 

tilfinningavanda.  

Viðmælendur Ásgarðsskóla kalla eftir skýrri stefnu um það hvernig 

mæta eigi fjölbreyttum hópi nemenda. Kom það einnig fram í rannsókn 

Bryndísar Björnsdóttur (2009) en þar segja kennarar að skortur á skýrri 
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stefnu skólastjóra um það hvernig eigi að framkvæma stefnuna um skóla 

án aðgreiningar sé ein af ástæðum þess að kennarar sýni ekki samábyrgð í 

framkvæmd hennar og séu óöruggir. Dóra S. Bjarnason (2007) bendir á 

að skóli án aðgreiningar vísi til skóla og skólamála á að minnsta kosti 

þremur sviðum. Eitt þeirra er meso svið sem tekur til skipulags og 

stjórnunar skóla sem stofnunar. Undirstrikar það ábyrgð skólastjóra en 

Ryan (2006) segir að skólastjórar þurfi að koma hugmyndinni á bak við 

skóla án aðgreiningar inn í menningu og skipulag skólans. 

Það kemur fram í þessari rannsókn og öðrum að kennurum finnst þá 

skorta þekkingu til að takast á við þann fjölbreytta nemendahóp sem í 

skólunum er (Allan, 2007; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006; Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Rannsóknir 

sýna að aukinn árangur hlýst af námi án aðgreiningar með öflugu 

samstarfi kennara og annarra sérfræðinga (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í 

sérkennslu, 2005). Þyrftu skólastjórnendur að taka það til athugunar og fá 

fagaðila til að kynna fyrir starfsmönnum greiningar nemenda og hvernig 

best sé að bregðast við þeim því nemendur hafa ólíkar þarfir. Þá skiptir 

máli að upplýsingastreymi innan skólans sé virkt. Gæti kynning á 

nemendum líkt og gert er í Miðgarðsskóla verið góð leið til þess. 

Ryan (2006) leggur áherslu á að skóli án aðgreiningar standi og falli 

með trú og aðgerðum stjórnenda. Að ofansögðu má ljóst vera að það eru 

orð að sönnu. Hlutverk skólastjóra í skóla án aðgreiningar er mikið og er 

framkvæmd stefnunnar að miklu leyti undir frumkvæði hans og skipulagi 

komin eigi hún að festa rætur í skólastarfinu. Það sama gildir um hvernig 

tekið er á málum nemenda með hegðunar- og tilfinningavanda. Í 

fylgiskjali 6 er mynd sem rannsakandi hefur útbúið og sýnir þá þætti sem 

vert er að hafa í huga þegar starf vegna nemenda með hegðunar- og 

tilfinningavanda er skipulagt. 

5.8 Hugmyndir að frekari rannsóknum 

Við vinnu rannsóknarinnar vöknuðu fjölmargar spurningar hjá rann-

sakanda sem að hans mati væri áhugavert að kanna frekar. Er þeirra getið 

hér.  

Skólarnir sem til skoðunar voru starfa ekki eftir ákveðnum kerfum á 

borð við uppbyggingu eða heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun 

(PBS). Gagnaöflun leiddi hins vegar í ljós að annar skólinn hefur búið til 

sitt eigið kerfi og verkferil þegar kemur að agamálum nemenda sem 
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starfsmenn eru ánægðir með. Hinn skólinn hefur ekki fastmótaða stefnu í 

agamálum og upplifa viðmælendur skólans losarabrag og að málum sé 

ekki fylgt nógu vel eftir. Þessi niðurstaða varpar fram þeirri spurningu 

hvernig þetta sé almennt í skólum sem ekki vinna eftir skipulegum 

kerfum. Rannsakandi veltir einnig fyrir sér hvort betur sé staðið að 

þessum málum þar sem unnið er eftir skipulögðum kerfum og hvernig 

starfsmenn þeirra upplifi agamál í skólunum sínum. Telur rannsakandi 

þörf á að skoða hvernig tekið er á málum nemenda með hegðunar- og 

tilfinningavanda í fleiri skólum. Rannsakandi telur einnig þörf á að kanna 

rækilega hvernig unnt sé að haga skólastarfi þannig að það komi sem best 

til móts við þarfir allra nemenda.  

Í öðrum skólanum kom fram að starfsmenn vilja heldur hafa menntað 

fólk sér til aðstoðar heldur en stuðningsfulltrúa. Væri fróðlegt að skoða 

störf stuðningsfulltrúa í skólum landsins og kanna þörfina fyrir þá 

starfsstétt.  

Áhyggjur af heimilisaðstæðum nemenda og samskiptum við erfiða 

foreldra voru miklar í báðum skólunum. Finnst rannsakanda áhugavert að 

skoða hvaða úrræði skólar hafa þegar þeir standa frammi fyrir þessum 

vanda og hvernig kerfið styður við nemendur sem búa við erfiðar 

heimilisaðstæður. Einnig væri áhugavert að kanna hvað hægt er að gera 

þegar foreldrar bregðast samstarfi. 

Í rannsókninni kemur fram að þolmörk kennara eru mismunandi þegar 

kemur að erfiðri hegðun nemenda. Sumir kennarar senda nemendur til 

skólastjórnenda af minnsta tilefni á meðan aðrir vísa nemendum sjaldan 

eða aldrei til þeirra. Væri áhugavert að skoða hvers vegna kennarar senda 

nemendur til skólastjórnenda. Er það vegna þess að umburðarlyndi þeirra 

er svona lítið? Er það vegna þess álags sem þeir verða fyrir í kennslu 

sinni? Er það vegna þess að þeir fá ekki nægan stuðning í starfi? Getur 

verið að ágreiningur á milli kennara og nemenda sé til kominn vegna 

viðbragða kennarans við tímabundnum mótþróa nemandans? 
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6 Lokaorð 

Rannsóknir gefa vísbendingar um að kennarar telji truflun vegna 

nemenda með hegðunar- og tilfinningavanda valda mestu álagi í kennslu 

og vera mesta vandamálið í skóla án aðgreiningar. Markmið þessarar 

rannsóknar var að kanna hvernig tveir grunnskólar taka á málum 

nemenda með hegðunar- og tilfinningavanda. Rannsóknarspurningin sem 

lagt var upp með er: Hvernig bregðast tveir grunnskólar við erfiðri 

hegðun nemenda sem greinst hafa með hegðunar- eða tilfinningavanda? Í 

þessum kafla er samantekt yfir helstu niðurstöður og rannsóknar-

spurningunni svarað.  

Við greiningu rannsóknargagna komu bæði fram líkir og ólíkir þættir í 

skólunum tveimur sem tengjast nemendum með hegðunar- og tilfinninga-

vanda. Til dæmis virðist vandinn sem verið er að glíma við sá sami, og 

talað er um úrræðaleysi þegar kemur að þeim nemendum sem eru í 

mestum vanda. Viðmælendur beggja skólanna eru þeirrar skoðunar að 

stefnan um skóla án aðgreiningar gangi ekki upp í núverandi mynd og 

telja að þessi málaflokkur brenni þungt á starfsmönnum skóla landsins. 

Þeir telja auk þess að nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda þreyti 

starfsmenn skólanna. Til að geta sinnt erfiðustu málunum vantar 

fjármagn, þekkingu, sérmenntað fólk og samstarf við fagaðila.  

Viðmælendur beggja skóla eru sammála um að allir starfsmenn séu að 

gera sitt besta til að takast á við nemendur með hegðunar- og 

tilfinningavanda og að það sé fullur metnaður innan skólanna að gera það 

vel. Í báðum skólunum kemur fram að starf kennara er orðið það mikið 

að þeir nái ekki að halda utan um alla þræði þess. Það er vandkvæðum 

bundið að vera með einstaklingsmiðað nám við hæfi hvers og eins þegar 

um eða yfir helmingur bekkjarins bregður út af eðlilegu viðmiði. Bent er 

á að vandamálin sem skólinn stendur frammi fyrir séu margvísleg sem og 

greiningarnar sem nemendur hafa og erfitt að vera sérfræðingur á svona 

mörgum sviðum. Venjulegir kennarar eiga að sinna þessu öllu og þeir 

hafa ekki nægilega þekkingu til þess.  

Báðir skólar tala um að meiri ró sé í skólunum eftir að nemendum þar 

fækkaði. Samt eru tæp 8% nemenda Miðgarðsskóla og 10% nemenda 

Ásgarðsskóla greindir með einhvers konar hegðunar- eða tilfinninga-

vanda. Þar fyrir utan er hluti nemenda í báðum skólum sem ekki hefur 

greiningu en á erfitt með hegðun og skap og þar með að fylgja reglum 



 

92 

skólanna. Giska viðmælendur Ásgarðsskóla á að um 1–2 nemendur í 

bekk skapi starfsfólki skólans um 90–95% vinnunnar. Að þeirra áliti eru 

kennarar sem njóta sín ekki í starfi vegna erfiðra nemenda í bekkjum 

þeirra. Að auki finnst viðmælendum beggja skóla duglegir, stilltir og 

prúðir nemendur oft gleymast í amstri dagsins. Að þeirra mati fer of 

mikill tími og orka kennarans í að sinna erfiðum nemendum. Þeir vilja að 

hinn venjulegi nemandi geti verið í eðlilegu umhverfi og þurfi ekki að 

líða fyrir þá nemendur sem stöðugt trufla kennslustundir. 

Starfsmönnum beggja skóla finnst almennt erfiðast að eiga við 

nemendur með mikil hegðunarvandkvæði sem gengur illa að ráða við og 

eyðileggja sumir hverjir jafnvel bekkjarstarfið fyrir samnemendum 

sínum. Þá eru nemendur Miðgarðsskóla oft teknir úr umhverfinu. Hefur 

skólinn góða aðstöðu til þess því húsnæði skólans er rúmt. Starfsmenn 

Ásgarðsskóla sakna þess að hafa ekki slíkt úrræði og myndu vilja sjá 

hegðunarver innan skólans þar sem nemendur væru í lengri eða skemmri 

tíma og fengju þjálfun í hegðun og framkomu. Í báðum skólum er talað 

um að mörgum nemendum líði illa og eigi erfitt með að vera í fjölmenni 

sem getur endurspeglað hegðun þeirra. Þá er gott fyrir þá að komast í 

minni hóp, minna rými.  

Einnig finnst starfsmönnum skólanna erfitt að eiga við foreldra sumra 

þessara nemenda og hafa áhyggjur af heimilisaðstæðum þeirra. Í sumum 

tilfellum telja viðmælendur að verið sé að vinna með foreldrum sem eru 

ekki hæfir til að ala upp börn sín og er talað um skort á uppeldi og 

reglufestu í því sambandi. Viðmælendur telja að samstarf við heimilin 

skipti afar miklu máli og benda á að ef foreldrar taka fullan þátt í 

vinnunni með skólanum náist árangur.  

Viðmælendur beggja skóla telja að bóknámi sé gert of hátt undir höfði 

og vilja auka vægi sérgreinakennslunnar sérstaklega fyrir nemendur sem 

eiga erfitt uppdráttar. Vara þeir starfsmenn skóla við að falla í þá gryfju 

að ætla sér að troða öllum nemendum undir sama hattinn því „ein stærð 

hentar ekki öllum.“ Með því er verið að gera kröfur sem nemendur ráða 

illa við, sumir kikna undan álaginu og vandræðin taka við. Eru 

starfsmenn skólanna meðvitaðir um að reyna að gera raunhæfar kröfur til 

nemenda og mæta þeim á þeirra grundvelli bæði í námi og hegðun. Að 

þeirra mati fer hegðun og geta oft saman og segja viðmælendur 

Miðgarðsskóla að nemendur séu oft að gefa yfirlýsingu um líðan sína 

með hegðun sinni.  
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Samvinna er einn möguleiki kennara til að bregðast við síauknum 

kröfum umhverfisins og flóknari viðfangsefnum. Í báðum skólunum er 

lögð áhersla á samvinnu og samstarf starfsmanna. Finnst viðmælendum 

það jákvætt og segja að með því að hittast og ræða um nemendur geti þeir 

hjálpast að við að koma í veg fyrir agavanda og samræmt væntingar og 

aðgerðir varðandi einstaka nemendur. Þannig sitji þeir ekki einir uppi 

með vandamálin, til dæmis þegar vinna þarf með agamál og erfið 

nemendamál.  

Viðmælendur voru eindregið þeirrar skoðunar að æskilegt sé að dreifa 

ábyrgð og verkefnum á meðal starfsmanna svo stjórnendur drukkni ekki í 

þeim fjölmörgu verkefnum sem þeim er ætlað að sinna. Öflug teymi 

halda utan um Olweusarverkefnið gegn einelti í báðum skólunum og 

finnst starfsmönnum sú vinna vera til góðs í agamálum skólanna.  

Báðir skólar eru með verkferil í þremum skrefum sem vinna á eftir 

þegar upp koma agamál nemenda. Verkferill Miðgarðsskóla er skýrari og 

markvissar farið eftir honum. Miðgarðsskóli hefur einnig fleiri úrræði 

þegar að agamálum nemenda kemur og þar virðist vera meira rætt um 

þarfir nemenda og upplýsingastreymið því virkara. Segja má að 

Miðgarðsskóli sé vel í stakk búinn til að takast á við nemendur með 

hegðunar- og tilfinningavanda. Í nokkur ár hafði skólinn agastjóra sem 

byggði upp það vinnuferli sem unnið er eftir og hefur gefist vel. Má ætla 

að það sé ein skýring á því hversu vel unnið er með þennan málaflokk í 

skólanum.  

Á hinn bóginn virðist Ásgarðsskóli ekki nægilega vel í stakk búinn að 

takast á við nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda. Þar vantar að 

skerpa verkferilinn betur og framfylgja þeim málum er upp koma. Auk 

þess vantar starfsmenn fleiri úrræði ef upp koma erfið nemendamál. Kalla 

starfsmenn skólans eftir meira utanumhaldi, eftirfylgni og samstöðu og 

þar með meiri festu er kemur að agamálum nemenda.  

Þegar lagt var af stað í vinnu þessarar rannsóknar var hugmyndin að 

fjalla um erfiðustu málin í hvorum skóla. Í ljós kom að í hugum 

viðmælenda rennur þetta saman, það er að segja erfiðustu málin og hin 

almennu agavandamál. Viðmælendur telja allir að erfiðustu nemendurnir 

eigi ekki heima í almennum bekkjum og jafnvel ekki í almennum skólum. 

Þeir vilja sjá hegðunarver eða sérdeildir fyrir þá þar sem þeir fá 

markvissa þjálfun í atferlismótun, nokkuð sem hinn almenni kennari 

getur ekki veitt. Er vísir að því í Miðgarðsskóla. 
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Að mati rannsakanda ættu þær vinnuaðferðir sem viðhafðar eru í 

Miðgarðsskóla varðandi nemendur með hegðunar- og tilfinningavanda að 

vera öðrum skólum hvatning og fyrirmynd til að stuðla að árangursríku 

starfi fyrir þennan hóp nemenda. Orð Iðunnar: „Kannski sinnum við þeim 

bara öðruvísi“ er lykilsetning því þessum nemendum þarf að sinna 

öðruvísi, þeir þurfa meira umburðarlyndi og sveigjanleika og ekki er 

verra að þeir hafi athvarf sem þeir geta leitað í.  

Ljóst er að hlutverk skólastjóra í skóla án aðgreiningar er mikið og er 

framkvæmd stefnunnar að miklu leyti undir frumkvæði þeirra og 

skipulagi komin eigi hún að festa rætur í skólastarfinu. Skortur á því 

eykur líkur á að kennarar sýni ekki samábyrgð í framkvæmd stefnunnar 

og verði óöruggir í allri framkvæmd. Það sama má segja um hvernig tekið 

er á málum nemenda með hegðunar- og tilfinningavanda. Má leiða að því 

líkum að nauðsynlegt sé hverjum skóla að hafa fastmótað vinnuferli 

þegar unnið er með hegðunarvanda nemenda. Skiptir þá engu hvort um sé 

að ræða skipulögð kerfi á borð við uppbyggingu eða heildstæðan 

stuðning við jákvæða hegðun (PBS) eða heimatilbúið ferli. 

Hafa verður í huga að ekki er hægt að alhæfa um það hvernig 

grunnskólar bregðast við nemendum með hegðunar- og tilfinningavanda 

með hliðsjón af þessari rannsókn. Er það von rannsakanda að rannsóknin 

vekji umræðu um málefni nemenda með hegðunar- og tilfinningavanda 

og auki skilning og viðbrögð skólasamfélagsins á vanda þeirra þannig að 

þeim farnist vel í námi og skólagangan verði þeim jákvæð reynsla.  
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Fylgiskjal 1 – Leyfisumsókn til Menntasviðs 

Reykjavíkur 

   Dagsetning 27. janúar 2011 

Menntasvið Reykjavíkur 

Borgartún 12-14 

105 Reykjavík 

 

Leyfisumsókn til rannsóknar í grunnskóla 

 

Undirrituð er nemandi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er að 

vinna lokaverkefni til M.Ed. gráðu með áherslu á stjórnun mennta-

stofnana. Leiðbeinandi er dr. Börkur Hansen, prófessor við HÍ. Í 

verkefninu er gert ráð fyrir að gera tilviksathugun í tveimur grunnskólum 

á höfuðborgarsvæðinu, helst í Reykjavík. Markmið rannsóknarinnar er að 

varpa ljósi á vinnuferli grunnskóla vegna mála nemenda með hegðunar- 

og tilfinningavanda ásamt því að reyna að koma auga á leiðir til að mæta 

þessum nemendum enn betur innan veggja hins almenna grunnskóla en 

nú er gert. Í rannsókninni verður sjónum beint að grunnskólum sem ekki 

starfa eftir stefnum á borð við uppbyggingu (e. restitution) eða 

heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun (e. positive behavior support, 

PBS) þar sem ýmislegt er vitað um þessi kerfi og hvernig þau virka. 

Minna er hins vegað vitað um ferli agamála í skólum sem ekki vinna eftir 

slíkum kerfum.  

Óskað er eftir leyfi Menntasviðs Reykjavíkur fyrir ofangreindri 

rannsókn. Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar. Óskað verður 

eftir að viðkomandi skólastjóri heimili athugunina skriflega. Fyllsta 

trúnaði er heitið varðandi meðferð gagna og þagnarheit varðandi 

nafnleynd skóla og einstaklinga sem taka þátt í rannsókninni. 

 

Virðingarfyllst, 

 

____________________________________________ 

Klara E. Finnbogadóttir 

Kt. 0702714519 

Breiðuvík 16 

112 Reykjavík 

S.: 866-8646 
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Fylgiskjal 2 – Kynning á rannsókn 

Kynning á rannsókn 
Ritgerð til lokaverkefnis í M.Ed. prófi 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 

Ágæti samstarfsaðili 

Undirrituð er nemandi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er að 

vinna lokaverkefni til M.Ed. gráðu með áherslu á stjórnun 

menntastofnana. Leiðbeinandi er dr. Börkur Hansen, prófessor við 

Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á vinnuferli 

um meðferð mála nemenda með hegðunar- og tilfinningavanda ásamt því 

að reyna að koma auga á leiðir til að mæta þessum nemendum enn betur 

innan veggja hins almenna grunnskóla en nú er gert. Rannsóknar-

spurningin sem lagt er upp með er: Hvernig bregðast tveir grunnskólar 

við erfiðri hegðun nemenda sem greinst hafa með hegðunar- eða 

tilfinningavanda? 

 

Hluti ritgerðarinnar er rannsókn. Rannsóknin er eigindleg og verður gerð 

tilviksathugun í tveimur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Ætlunin er 

að taka viðtöl við stjórnendur og kennara þátttökuskólanna. Viðtölin 

verða hálfopin (e. semi-structured) þar sem rannsakandi styðst við 

viðtalsramma. Gagnaöflun mun fara fram í febrúar til maí 2011. Áhersla 

er lögð á að viðmælandi ígrundi svör sín og lýsi persónulegri upplifun og 

skoðunum. Viðtalið verður hljóðritað og síðan afritað orðrétt. Að því 

loknu verður hljóðupptökunni eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað 

við viðmælendur sína og hvergi koma fram nöfn á fólki, stofnunum eða 

öðrum staðháttum að öðru leyti en því sem fyrr hefur verið getið um 

staðsetningu þátttökuskólanna. Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær 

sem er í viðtalinu ef hann kýs af einhverjum ástæðum. Viðmælanda er 

ekki skylt að svara öllum spurningum.  

 

Með bestu kveðju,  

 

_______________________________________ 

Klara E. Finnbogadóttir 

S.: 866-8646 
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Fylgiskjal 3 – Upplýst samþykki 

  

 

Upplýst samþykki 

 

 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með alla þá skilmála sem 

settir eru fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem 

trúnaðarmál. Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni og 

staðfesti það með undirskrift minni. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

 

________________________________________ 

 

Samstarfsaðili (má setja merki í stað nafns) 
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Fylgiskjal 4 – Viðtalsrammi: Skólastjórnandi 

1. Segðu mér aðeins frá 

sjálfri/sjálfum þér. 

 

 Hvað hefur þú starfað lengi í 

grunnskóla? 

 Hve lengi hefur þú gegnt því 

starfi sem þú sinnir nú? 

2.  Hver er stefna skólans 

um skóla án aðgrein-

ingar? 

 Er hún öllum ljós? 

 Finnur þú fyrir neikvæðni í garð 

stefnunnar? 

3.  Hvernig er hegðun og 

framkoma nemenda 

almennt við skólann? 

 

 Eru hegðunarvandkvæði í 

skólanum?  

 Hvernig lýsa þau sér? 

 Hversu margir nemendur koma 

við sögu? 

 Hversu stóran hluta vinnutímans 

taka þau? 

 Hversu þungt brenna þau á þér/ 

starfsmönnum? 

 Hvað er erfiðast að fást við? Af 

hverju? 

 Er munur á milli stiga? 

 Hafa starfsmenn skólans 

sameiginlega sýn á það hvaða 

hegðun er ásættanleg og hvaða 

hegðun er það ekki? 

4.  Hvernig er tekið á 

hegðunarvandkvæðum í 

skólanum? 

 Hefur skólinn verklagsreglur 

þegar kemur að hegðunar- eða 

tilfinningavanda nemenda? 

 Er eitthvað ferli sem fer af stað?  

 Hverjir koma þar að málum?  

 Hvernig hafa þessar aðferðir 

gefist?  

 Hver var hvatamaður verklags-

reglanna? 

 Hvaðan var hugmyndin sprottin 
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og hvernig var hún upphaflega 

hugsuð? 

 Er eins brugðist við hjá öllum 

nemendum? 

 Telur þú að gerðar séu raunhæfar 

kröfur til nemenda með 

hegðunar- og tilfinningavanda? 

 Er skilningur kennara vegna 

erfiðrar hegðunar nemenda til 

staðar? 

5. Hvernig er skólinn í 

stakk búinn að koma til 

móts við ólíkar þarfir 

nemenda sem eiga erfitt 

uppdráttar vegna 

hegðunar- eða tilfinn-

inga sinna? 

 Hvað vantar helst til að starfsfólk 

skóla nái tökum á hegðunar-

málum?  

 Hvaða úrræði hefur skólinn? 

Duga þau? Hvert leitar hann? 

 Hvert leitar þú? Dugar það? 

 Hefur þú nægilega þekkingu til 

að takast á við þessa nemendur? 

 En aðrir starfsmenn? 

 Hvernig telur þú að skólinn þinn 

standi að vígi, samanborið við 

aðra skóla, í sambandi við 

þjónustu við nemendur með 

hegðunar- og tilfinningavanda? 

6. Er eitthvað gert til að 

fyrirbyggja agavandamál 

í skólanum?  

 

 Hvernig hefur það gefist? 

 

7.  Telur þú að samstarf geti 

haft áhrif á þróun mála 

varðandi nemendur með 

hegðunar- eða tilfinn-

ingavanda? 

 

 Hvernig? 

 Hvernig er samstarfi starfsmanna 

við skólann háttað?  

 Er það gott eins og það er eða 

mætti breyta því og þá hvernig? 

 Hvernig gengur samstarf við 

foreldra nemenda með hegðunar- 

og tilfinningavanda? 
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 Þyrfti það að vera meira eða 

öðruvísi?  

 Skiptir það einhverju máli? 

 Er valdreifing viðhöfð innan 

skólans? Hvernig? 

 Hvernig gengur að virkja 

starfsmenn til ábyrgðar? 

8. Myndir þú vilja sjá 

unnið með agamál í 

skólanum á annan hátt 

en nú er gert? 

 

 

 

9. Er eitthvað sem þú vilt 

taka fram að lokum? 
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Fylgiskjal 5 – Viðtalsrammi: Kennari 

1. Segðu mér aðeins frá 

sjálfri/ sjálfum þér. 

 

 Hvað hefur þú starfað lengi í 

grunnskóla? 

 Hve lengi hefur þú gegnt því 

starfi sem þú sinnir nú? 

 

2. Veist þú hver er stefna 

skólans um skóla án aðgrein-

ingar? 

 

 Er hún öllum ljós? 

 

 

 

3. Hvernig er hegðun og 

framkoma nemenda almennt 

við skólann? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eru hegðunarvandkvæði í 

skólanum?  

 Hvernig lýsa þau sér? 

 Hversu margir nemendur koma 

við sögu? 

 Hversu stóran hluta vinnutímans 

taka þau? 

 Hversu þungt brenna þau á þér/ 

starfsmönnum? 

 Hvað er erfiðast að fást við? Af 

hverju? 

 Hafa starfsmenn skólans 

sameiginlega sýn á það hvaða 

hegðun er ásættanleg og hvaða 

hegðun er það ekki?  

 

4. Hvernig er tekið á 

hegðunarvandkvæðum í skól-

anum?  

 Hvaða aðferðum hefur helst 

verið beitt? 

 Hvernig hafa þessar aðferðir 

gefist? 

 Hverjir koma þar að málum? 

 Er eins brugðist við hjá öllum 

nemendum? 
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 Telur þú að gerðar séu 

raunhæfar kröfur til nemenda 

með hegðunar- og tilfinninga-

vanda? 

 

5. Hvernig er skólinn í stakk 

búinn að koma til móts við 

ólíkar þarfir nemenda sem 

eiga erfitt uppdráttar vegna 

hegðunar eða tilfinninga 

sinna?  

 Hvað vantar helst til að 

starfsfólk skóla nái tökum á 

hegðunarmálum?  

 Hvaða úrræði hefur þú? Hvert 

leitar þú? Dugar það? 

 Hvaða úrræði hefur skólinn? 

Duga þau? Hvert leitar hann? 

 Hefur þú nægilega þekkingu til 

að takast á við þess nemendur? 

 Hvernig telur þú að skólinn 

þinn standi að vígi, samanborið 

við aðra skóla, í sambandi við 

þjónustu við nemendur með 

hegðunar- og tilfinningavanda? 

 

6. Er eitthvað gert til að 

fyrirbyggja agavandamál í 

skólanum?  

  

 Hvernig hefur það gefist? 

 Hugar þú sérstaklega að nem-

endum með hegðunar- og til-

finningavanda þegar þú skipu-

leggur kennslu? 

 En þegar þú raðar upp í kennslu-

stofunni? 

 

7. Telur þú að samstarf geti 

haft áhrif á þróun mála 

varðandi nemendur með 

hegðunar- og tilfinninga-

vanda? 

 

 Hvernig? 

 Hvernig er samstarfi starfs-

manna við skólann háttað? 

 Telur þú að samstarf starfs-

manna sé gott eins og það er eða 

mætti breyta því og þá hvernig? 

 Hvernig gengur samstarf við 
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foreldra barna með hegðunar- 

og tilfinningavanda? 

 Þyrfti það að vera meira eða 

öðruvísi.  

 Skiptir það einhverju máli? 

 Skiptir máli að deila ábyrgð/ 

verkefnum á meðal starfs-

manna? 

 

8. Hvernig myndir þú vilja sjá 

unnið með agamál í þínum 

skóla? 

 

 Er það gott eins og það er? 

 

 

 

9. Er eitthvað sem þú vilt taka 

fram að lokum? 
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Nemendur með 
hegðunar- og 

tilfinningavanda 

Samvinna 
og 

samstarf Samstarf 
við 

foreldra 

Hegðunar
-ver 

Fræðsla 

Skýrt ferli  

Sameigin-
leg sýn 

Upplýsinga 
streymi 

Sýnilegur 
skóla-

stjórnandi 

Raunhæfar 
kröfur 

Hrós 

Fylgiskjal 6 – Vinna með nemendur með hegðunar- og 

tilfinningavanda. 

 

  

 

 

 


