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Ágrip  
 

Hér verður fjallað um hlutverk kennarans í skóla fyrir alla. Skoðað verður hvaða 

hlutverk kennarinn hefur í skólastarfinu og hvaða ábyrgð hann hefur gagnvart 

nemendum með sérþarfir. Sjónum verður beint að réttindum nemenda til náms út frá 

yfirlýstri menntastefnu yfirvalda. Þá verður matstækið Skólafærni-athugun kynnt sem 

leið fyrir kennara til að greina þarfir nemenda sinna og  framkvæma stefnuna Skóli án 

aðgreiningar í hinum almenna skóla.  
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Inngangur 

 

Hlutverk kennarans er margslungið og virðist verða sífellt flóknara. Nemendahópurinn 

verður stöðugt fjölbreyttari og er sú krafa gerð til kennarans að hann mæti þörfum 

hvers nemanda. Nemendahópurinn hefur breyst til dæmis með tilkomu opnara 

samfélags og straums innflytjenda til landsins, einnig hefur skólastarfið breyst með 

yfirlýstri stefnu yfirvalda um að skólinn sé fyrir alla. Þannig hafa börn með sérþarfir, til 

dæmis þroskaraskanir, í auknum mæli sótt sína heimaskóla í stað sérskóla. Samfélagið 

verður sífellt meðvitaðara um sérþarfir hvers einstaklings og hafa kröfur til kennara 

orðið viðameiri og beinst að því að mæta þörfum allra nemenda. Þar að auki hefur 

efnahagsástandið í okkar samfélagi í dag orðið til þess að auka álag á kennara, þar sem 

nemendahópurinn hefur stækkað innan bekkja og því fleiri nemendur sem hver 

kennara á að sinna. En hvaða leiðir eru fyrir kennarann til að mæta ólíkum þörfum 

nemendanna í samfélagi þar sem skólinn er fyrir alla?  

 

Til að allir nemendur hafi sömu möguleika til náms er mikilvægt að þeir hafi jafnan 

aðgang að lærdómsferlinu. Kennari þarf að ganga úr skugga um að grundvallarfærni 

nemenda, eins og að fara um skólabyggingu, handleika kennslugögn og félagsleg staða 

þeirra sé eins og best verður á kosið. Markmiðið með þessari ritgerð er að  auka eigin 

skilning á því hvaða leið sé hægt að fara til að meta virkni ólíkra nemenda og stuðla að 

þátttöku þeirra í skólastarfinu. Í því samhengi verður sjónum beint sérstaklega að 

börnum með sérþarfir á yngsta stigi skólans sem og skólastarfi þar sem stefnan Skóli án 

aðgreiningar er höfð að leiðarljósi. Útgangspunktur ritgerðinnar er hlutverk kennarans 

og hans þáttur í að skapa umhverfi sem tekur á móti öllum nemendum. Stuðst verður 

við þann skilning á fötlun sem félagslegu líkönin veita, þar sem áhrif umhverfis á hinn 

fatlaða eru skoðuð og verður sjónum beint að ábyrgð kennarans í þeim þætti. Í 

framhaldi af því verður fjallað um Skóla-Færni-Athugun (SFA) sem er þverfaglegt 

matstæki og getur nýst kennurum sem leið til að mæta þörfum ólíkra nemenda. 

Matstækið getur nýst til að afla upplýsinga um styrkleika og veikleika nemenda með 

sérþarfir í 1. – 7. bekk grunnskóla og færni þeirra við hinar ýmsu athafnir innan skólans. 

Matstækið veitir ennfremur upplýsingar um nemendur við ólíkar aðstæður og 
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viðfangsefni í skólaumhverfinu (Snæfríður Egilson, 2008). Opinber menntastefna gerir 

kröfu um jafngilda þátttöku allra í skólasamfélaginu, og má, með því að leggja 

matstækið SFA fyrir, kanna hvort sú sé raunin, þ.e. hvort jafnræði ríki í raun í 

skólastofunni. Einnig hentar matstækið mjög vel við gerð einstaklingsnámskrár. 

Matstækið inniheldur spurningalista um frammistöðu nemenda í skólanum og svara 

fagaðilar sem þekkja til barnsins spurningunum og vinna úr þeim. 

 

Til að nemendum líði vel í skólanum og nái árangri í námi þarf að meta stöðu þeirra til 

að hægt sé að koma til móts við þarfir þeirra og stuðla að þroska þeirra og vellíðan. 

Nemendur með hegðunarörðugleika eða skerðingu af ólíkum toga eru eðlilegur hluti af 

fjölbreytileika mannlífsins en félagslegu líkönin leggja áherslu á að allir búi við jafnræði 

og hafi sömu möguleika úti í samfélaginu. Til að geta fylgst með virkni nemenda í 

skólasamfélaginu þarf að meta stöðu þeirra og finna úrræði fyrir þá nemendur sem 

þurfa einhverskonar aðstoð, hvort sem það er í skólastofunni, í matsal eða úti á 

skólalóð. Það getur skipt sköpum fyrir þá nemendur sem þurfa aðstoð að fundin sé 

hentug lausn þannig að þeir geti notið sín í skólasamfélaginu og átt sömu möguleika til 

náms og aðrir nemendur. En jafnrétti til náms er opinber menntastefna á Íslandi og 

birtist meðal annars í Aðalnámskrá grunnskóla (2006), en hún byggist á lögum og 

reglugerðum um grunnskóla. 

 

Tilgangurinn með þessu verki er að vekja athygli kennara á því að virk þátttaka 

nemenda í skóla veltur á möguleikum nemenda til þátttöku sem byggir meðal annars á 

samspili nemandans við umhverfi sitt.  Þetta er mikilvægt fyrir kennara að hafa í huga 

þegar verið er að skipuleggja kennslu fyrir fjölbreyttan nemendahóp. Greinagerðin er 

einkum ætluð verðandi kennurum yngstu barna grunnskólans en nýtist ekki síður 

kennurum, sérkennurum og öðru fagfólki sem starfa innan grunnskólans.  

 

Ritgerðin skiptist í fimm hluta sem fjalla um ólíka þætti sem hafa áhrif á kennarann í 

skóla fyrir alla. Fyrsti kaflinn er um hlutverk kennarans, þar verður fjallað um 

skólastarfið.  Þá verður fjallað um kennslufræði og kennsluhætti, en það eru m.a. 

kennsluaðferðir, námsmat og námsumhverfi. Einnig verða samskipti kennara við 

samstarfsaðila innan skólasamfélagsins skoðuð. Í lok kaflans er fagmennska skoðuð út 
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frá Siðareglum kennara (2002). Í öðrum kafla verður fjallað um nemendur og sjónum 

aðallega beint að nemendum með sérþarfir. Fjallað verður um rétt barna til náms út frá 

lögum og reglugerðum, sbr. Lög um grunnskóla (2008) og Aðalnámskrá grunnskóla 

(2006). Þá verður fjallað um umhverfi skólastarfsins og þátttaka nemenda með 

sérþarfir skoðuð. Þriðji kafli ritgerðinnar fjallar um skólastarfið í Skóla fyrir alla. Þar er 

sjónum beint að Salamanca yfirlýsingunni og áætluninni og áhrifum hennar á opinbera 

menntastefnu. Fjallað verður um áhrifaþætti innan grunnskólans sem varða 

framkvæmd á stefnunni Skóli án aðgreiningar. Í fjórða kafla verður kynnt leið fyrir 

kennara til að hafa áhrif á þátttöku barna með sérþarfir í skólastarfi. En þar er nákvæm 

lýsing á matstækinu Skólafærni-athugun, sem nýst getur kennurum í framkvæmd 

stefnunnar Skóli án aðgreiningar. Í fimmta kafla munu ritgerðarhöfundar fjalla um eigin 

hugleiðingar um Skóla fyrir alla.  
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1.Hlutverk kennara 

 

1.1Hlutverk kennarans og skólastarfið 

Það er mikilvægt að hafa í huga að skólastarfið snýst ekki aðeins um það að fást við 

staðreyndir og að koma upplýsingum til nemenda heldur einnig það að nemendur 

öðlist þekkingu og skilning á námsefninu sem sé merkingarbær fyrir þá. Þegar börn 

hefja skólagöngu koma þau í skólann með sínar eigin hugmyndir, þekkingu og reynslu í 

farteskinu sem getur verið mjög mismunandi frá einu barni til annars.  Til þess að barn 

öðlist raunverulegan skilning á viðfangsefni  þarf barnið að geta tengt nýja þekkingu við 

fyrri reynslu sína. Það er hlutverk kennarans að gefa barni tækifæri til þess, en það 

gerir kennarinn til dæmis með því að þekkja hugmyndafræði kennslu og rannsóknir á 

því hvernig nám nemenda fer fram.  

 

Samkvæmt hugsmíðahyggjunni, sem má meðal annars rekja til hugmyndafræði Jean 

Piaget, Lev Vygotsky og John Dewey,  þá þroskast börn og læra með því að takast á við 

það umhverfi sem þau alast upp í og reyna að öðlast skilning með því að tengja nýja 

reynslu við reynsluna sem þau hafa fyrir. Hugsmíðahyggjan gengur út frá því að 

þekking verði til þegar reynsla manna gefur henni merkingu (Lightfoot, C., Cole, M., 

Cole, S. R., 2009).  Piaget lagði áherslu á að  börn byggja upp þekkingu sína með virkni 

og þannig reyna þau að ná valdi á umhverfi sínu og Vygotsky lagði ennfremur áherslu á 

að barnið lærði í gegnum félagsleg samskipti og að mikilvægt væri að kennarinn 

leiðbeindi barninu í náminu (Lightfoot, C. o.fl., 2009). Piaget sagði að líta ætti á kennara 

og nemendur sem samstarfsmenn þar sem gagnkvæm virðing og tillitssemi væri í 

hávegum höfð. Til að efla vitsmunaþroska þá ættu nemendur að fá tækifæri til að 

handleika hluti og gera tilraunir (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir, 2005).  

 

Dewey lagði áherslu á að  líta ætti á nám sem leit en ekki sem fyrirfram skilgreind 

markmið (Gestur Guðmundsson, 2008). Þær námsleiðir sem nemendum standa til 

boða skipta því meira máli en námsmarkmiðið sjálft, samkvæmt Dewey. Hann lagði 

ennfremur áherslu á að nám væri virkt ferli eða, „learning by doing“, þar sem börn 
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læra með því að vera virkir þátttakendur í námsferlinu frekar en að vera óvirk í 

skólastofunni og taka á móti upplýsingum frá kennaranum (Gestur Guðmundsson, 

2008).  Dewey lagði ennfremur áherslu á að uppspretta menntunar væri  í raun reynsla 

barnsins.  Hann beindi sjónum sínum að þjálfun hugsunar og færni og vildi meina að 

málið væri verkfæri til að hugsa og  að í samskiptum við félaga sína læra nemendur að 

tjá hugsanir sínar, hlusta á athugasemdir þeirra og gagnrýna. Dewey taldi að frjáls 

tjáskipti og skoðanaskipti ættu við í kennslu (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Dewey 

fannst samfélagið ekki veita einstaklingum næg tækifæri til að að rækta hæfileika sína 

og það væri því hlutverk skólanna að skapa mönnum tækifæri til að efla og þroska 

hæfileika sína til  að geta tekið þátt í lýðræðissamfélagi (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Að því leiðir að skólarnir kenna ekki aðeins nemendum ákveðið námsefni heldur gegna 

þeir veigamiklu hlutverki í að koma einstaklingum til manns þar sem í skólunum fá 

nemendur tækifæri til að þroskast og þjálfa sína hæfileika. 

 

Samkvæmt ofangreindum kennismiðum er ljóst að nemendur þurfa að vera virkir í 

námi sínu til að ná árangri og mikilvægt er að þeir fái sjálfir að þreifa sig áfram í 

þekkingarleit sinni með aðstoð kennarans og samnemenda sinna. Námsumhverfið þarf 

að bjóða upp á tækifæri fyrir nemendur til að fá að rannsaka uppá eigin spýtur 

fjölbreytt viðfangsefni og gefa nemendum tækifæri  til að læra hvert af öðru með því 

að tjá skoðanir sínar og hlusta á aðra. Skólinn og þær námsleiðir sem nemendum 

standa til boða í skólastofunni eru því mikilvægur þáttur í að búa nemendum umhverfi 

sem er þroskandi og hvetur nemendur til að efla hæfileika sína. Út frá þessu má sjá að 

mikilvægt er að kennarinn geri sér grein fyrir því að það er margt ólíkt í bakgrunni 

nemenda og þeir þurfa ólík stuðningskerfi og ólíkar aðferðir og leiðir til að geta þróað 

og dýpkað skilning sinn, og þar með orðið fullgildir þátttakendur í skólastarfinu.  

 

 

1.2 Kennsluhættir og vinnubrögð 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2006) bera kennarar faglega ábyrgð á að viðhafa 

kennsluhætti og vinnubrögð sem bera tilætlaðan árangur í skólasamfélaginu. 

Kennsluaðferðir skulu stuðla að jafnrétti og mega ekki mismuna nemendum með 

neinum hætti. Kennsluaðferðir og vinnubrögð skulu taka mið af aldri, þroska og getu 
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nemenda sem í hlut eiga hverju sinni. Hverjum skóla er skylt að koma til móts við þarfir 

allra nemenda og laga námið að þörfum þeirra. Ennfremur kemur fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2006): 

 

Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir að þorri nemenda eigi að geta náð flestum 
markmiðum námskráarinnar á sama tíma. Ljóst er þó að einhver hluti nemenda ræður vel 
við fleiri og flóknari markmið en aðrir þurfa lengri tíma og laga þarf námið sérstaklega að 
þeim. Markmið aðalnámskrár eiga því hvorki að skoðast sem hámark né lágmark. Það er 
skylda hvers skóla að laga námið sem best að hverjum einstaklingi. Nemendur eiga rétt á 
viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og hæfni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006).  

Út frá þessu má sjá að  það er mikilvægt að allir einstaklingar í skólasamfélaginu fái 

jafngild tækifæri og stuðlað sé að virkri þátttöku allra nemenda. Námið þarf að 

skipuleggja með þeim hætti að allir geti tekið þátt og að allir nemendur í fjölbreyttum 

nemendahópi geti náð markmiðum sínum. Taka verður tillit til hvers einstaklings en 

einnig alls hópsins. Til að þetta geti átt sér stað þá þarf að bjóða upp á fjölbreytta 

kennsluhætti og fara fjölbreyttar leiðir. Í grein Sólveigar Karvelsdóttur og Hafdísar 

Guðjónsdóttur (2010), Raddir kennara sem kenna fjölbreyttum nemendahópum,  

kemur fram að þróun samfélagsins hefur mikil áhrif á starf kennara. Þar segir að 

kennarar tala um að starf þeirra taki stöðugum breytingum og verði sífellt flóknara og 

ennfremur að fjölbreytni í nemendahópum hafi aukist síðustu áratugi einkum hvað 

varðar, þjóðerni, menningu, tungumál og trúarbrögð (Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig 

Karvelsdóttir, 2010). Það er því ljóst að í flóknu samfélagi eins og okkar er nauðsynlegt 

fyrir kennara að afla sér upplýsinga um fjölbreyttan nemendahóp sinn til að geta notað 

kennsluaðferðir sem taka mið af margbreytilegum þörfum nemendanna.  

 

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (1999), Litróf Kennsluaðferðanna er kennsluaðferð 

skilgreind sem: „það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er 

keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Þegar kennari velur kennsluaðferðir þarf hann að 

huga að þeim ákvæðum sem eru í Aðalnámskrá og að því hvernig hann skipuleggur 

kennsluna til að ná fram námsmarkmiðum (Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., 2005). Einnig 

þarf hann að huga að fjölbreytni svo kennslan haldist áhugaverð og ennfremur þarf 

kennsluaðferðin að falla að persónuleika kennarans. Mikilvægt er að kennarar geri sér 

grein fyrir meginforsendum þeirra kennsluaðferða sem þeir kjósa að nota svo að þeir 
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velji þá aðferð sem þeim hentar best hverju sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  Best er 

ef kennarar og nemendur ákveða í sameiningu þær námsleiðir sem henta til að ná 

námsmarkmiðunum. Þannig að kennarar bjóði upp á kennslu sem höfðar til nemenda 

og sé hvetjandi fyrir þá (Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., 2005). Það er ljóst að kennarar 

þurfa að þekkja margar ólíkar kennsluaðferðir til að geta brugðist við fjölbreyttum 

nemendahópi, en einnig að gæta þess að nota kennsluaðferðir sem hentar þeim 

sjálfum.  

 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2006) ber skólum og kennurum að fylgjast með 

að nemendur nái námsmarkmiðunum og taki þeim framförum sem skólinn og 

námskráin setja þeim. Með námsmati aflar kennarinn upplýsinga um námsgengi 

nemenda sinna og hafa foreldrar og forráðamenn rétt á að fá aðgang að þeim 

upplýsingum. Til þess að ganga úr skugga um að verið sé að koma til móts við 

fjölbreyttan nemendahóp er nauðsynlegt að matsaðferðir séu fjölbreytilegar og matið 

fari fram jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmatið skal vera sanngjarnt gagnvart 

öllum nemendum, heiðarlegt og fordómalaust. Úrlausnir námsmats verða því að 

byggja bæði á formlegu og óformlegu mati kennara og vera bæði bóklegt og verklegt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Námsmat þarf að endurspegla helstu áherslur í 

kennslu og einnig að hafa hvetjandi áhrif á nemendur. Ennfremur er mikilvægt að 

námsmatið sé leiðbeinandi og hjálpi nemendum í fjölbreyttum nemendahópi að bæta 

færni sína (Hafdís Guðjónsdóttir munnleg heimild, 6. september 2010). Kennari þarf því 

að nota fjölbreyttar aðferðir við kennslu sína og einnig fjölbreyttar aðferðir við að meta 

nám nemenda, á þann hátt geta nemendur fengið ólíkar leiðir til að sýna færni sína og 

ýtir þetta undir mikilvægi ólíkra hæfileika nemenda. 

 

Námsumhverfi yngstu nemenda í  grunnskóla þarf að vera námshvetjandi, hlýlegt, 

öruggt og taka mið af þörfum sérhvers einstaklings. Nemendur með sérþarfir þurfa 

sumir hverjir á aðlögun á umhverfi skólastofunnar að halda og tryggja þarf aðgengi 

þeirra að námsgögnum. Námsgögnin þurfa að vera staðsett þannig að nemendur geti 

nálgast þau auðveldlega og  að þau séu vel merkt. Þetta auðveldar kennaranum að 

þurfa ekki alltaf að ná í námsgögnin heldur sjá nemendur um það sjálfir. Það veitir 

þeim ábyrgðartilfinningu að finna að þeim sé treystandi til að sækja sjálf þau gögn er 
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þau þurfa að nota hverju sinni. Nemendur koma úr vernduðu umhverfi leikskólans yfir í 

stærra og flóknara umhverfi grunnskólans og því þarf að hafa það í huga við hönnun 

skólastofunnar (Hafdís Guðjónsdóttir munnleg heimild, 6. september 2010). Við 

skipulag kennslu þarf kennari að gera námskrá fyrir sinn bekk, sem tekur mið af 

nemendahópnum. En áður en kennari getur hafið það ferli þarf hann að afla upplýsinga 

um nemendur svo hann geti byggt ofan á þá færni sem nemendur hafa fyrir og sett 

markmið fyrir hópinn. Kennarinn þarf að afla upplýsinga um börnin, skrá hjá sér og 

setja námsmarkmið út frá upplýsingunum. Kennarinn þarf að vita hverjir styrkleikar og 

veikleikar nemendanna eru til að sjá hvar nemandinn þarf aðstoð. Það þarf að skrá 

áætlaða framkvæmd, hvað verður gert, hvenær og hvernig. Því betri undirbúningur, því 

meiri líkur eru á að framkvæmdin sé góð (Hafdís Guðjónsdóttir munnleg heimild, 6. 

september 2010). 

 

Það er því ljóst að það er að mörgu að hyggja þegar kemur að því að velja 

kennsluaðferðir, huga að námsmati og aðlaga námsumhverfið að fjölbreyttum 

nemendahópi. Með því að afla upplýsinga um nemendur og huga að ákvæðum í 

námskrám getur kennari komið fram með þær aðferðir sem henta hverjum og einum 

og þannig náð fram því besta í hverjum nemanda. Góð þekking kennara á 

kennsluháttum og kennslufræðum gera honum kleift að auka þátttöku allra nemenda 

og stuðla þannig að jöfnum tækifærum.  

 

1.3 Samskipti kennara við samstarfsaðila 

Kennsluaðferðir og námsmat eru mikilvægur þáttur í skólastarfi, og það sama gildir um 

samvinnu og samskipti kennara við samstarfsaðila, en sá liður skipar stóran sess í starfi 

kennarans. Kennarar eiga í stöðugum samskiptum við nemendur, foreldra þeirra, 

samkennara, skólastjórnendur og aðra starfsmenn skólans. Mikilvægt er að samskiptin 

gangi vel fyrir sig og að allir þekki sitt hlutverk í skólastarfinu til að allir eigi möguleika á 

að ná fram markmiðum sínum.  

 

Þegar nemendur með sérþarfir eru í almenna skólakerfinu þarf að finna út hvers kyns 

stuðningi þeir þurfa á að halda til að geta stundað námið. Í reglugerð um nemendur 

með sérþarfir í grunnskóla (2010)  kemur fram að það er á ábyrgð skólastjórnenda að 
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huga að því hvort í skólanum séu nemendur sem hafa sérþarfir og þurfi á stuðningi í 

námi að halda. Skal skólastjóri hafa forgöngu um að skipulagður sé stuðningur við 

nemendur með sérþarfir samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja fyrir um barnið. 

Ennfremur ber skólastjóri ábyrgð á að skipulag stuðnings og mat á sérþörfum 

nemendanna fari ávallt fram í samráði við kennara, sérkennara og foreldra barnsins og 

að leitað sé til annara fagaðila ef þörf krefur (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla nr. 585/2010). Það kemur hinsvegar í hlut umsjónakennara, sérkennara eða 

annara kennara að sinna stuðningi við nemendur með sérþarfir. Samkvæmt 10. grein í 

lögum um grunnskóla (2008) skal árlega vinna að áætlun um stuðning í námi þeirra 

nemenda sem þess þurfa. Í áætluninni skal tekið mið af annarri þjónustu við nemendur 

með fötlun (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  Til að koma til móts við þarfir nemenda 

með sérþarfir skal gera rökstudda einstaklingsáætlun fyrir þá sem er byggð á 

upplýsingum um heildaraðstæður nemanda og skal taka mið af mati á stöðu þeirra í 

námi og þroska. Námskráin skal endurskoðuð reglulega eins og þörf er á í samráði við 

foreldra og nemendur (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/ 

2010). Það er því ljóst að til að hægt sé að sinna öllum nemendum vel í almenna 

skólakerfinu þá þurfa starfsmenn skólans að vinna náið saman og eiga gott samstarf. 

Það er á ábyrgð skólastjórnenda að koma af stað stuðningsferli fyrir nemendur með 

sérþarfir en það er oft hlutverk umsjónarkennara að framfylgja áætlunum og fylgjast 

með þroska og þróun nemandans. Samvinna milli starfsfólks er því stór hluti af 

kennarastarfinu sem ekki má vanmeta.   

 

Samvinna heimilis og skóla gegnir einnig veigamiklu hlutverki fyrir velferð nemenda og 

til að tryggja þátttöku allra í skólastarfinu. En eins og fram kemur í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2006) þá má finna þrjá hópa fólks í skólaumhverfinu en það eru nemendur, 

starfsmenn skólans og svo foreldrar/forráðamenn. Mikilvægt er að þessir hópar starfi 

saman að málefnum er varða skólann og komist að sameiginlegum markmiðum. Í 

heftinu Aukin gæði náms (1999) er fjallað um samvinnu og ábyrgð allra hagsmunahópa 

til að skólasamfélagið virki. Þar kemur fram að rannsóknir styðja þá hugmynd að 

kennslustarf þar sem mikið samráð er milli allra hagsmunahópa sé mun skilvirkara en 

hjá þeim sem hafa lítið sem ekkert samráð sín á milli (Rúnar Sigþórsson, Börkur 

Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel 
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West, 1999). Í Aðalnámskrá (2006) kemur einnig fram að gott samstarf á milli foreldra 

og kennara sé mikilvægt fyrir velferð barnsins þar sem það eykur líkur á vellíðan 

barnsins og árangur þess í námi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Síðustu ár hefur 

áherslan á þátttöku foreldra í skólastarfi aukist til muna. Það má einkum sjá af því að í 

lögum um grunnskóla frá árinu 1995 kom orðið foreldrar aðeins fram 23 sinnum en 

árið 2008 kom það 64 sinnum fyrir (Nanna Kristín Christiansen, 2010). Mikilvægt er að 

gera sér grein fyrir mikilvægi samstarfs heimila og skóla og kostum þess að foreldrar og 

kennarar vinni saman að menntun og uppeldi barna. Foreldrar eru helstu áhrifavaldar í 

lífi barna sinna en börn verða einnig fyrir miklum áhrifum af þeim aðilum sem þau 

umgangast í skólaumhverfinu enda eyða þau þar löngum stundum. 

 

 Í bók Nönnu Kristínar Christiansen, Skóli og skólaforeldrar (2010) kemur fram að 

mikilvægt sé að það ríki ákveðið jafnvægi á milli námsfærni nemenda og persónulegra 

og félagslegra þátta þeirra. Til að auka líkur á að nemendur nái hámarks árangri í námi 

þá þarf að huga að almennri líðan þeirra og þar gegna foreldrar veigamiklu hlutverki. 

Draga þarf úr kvíða barnsins, rækta þarf með því félagsþroska, þjálfa það í samvinnu, 

stuðla að sjálfstjórn þess, þrautseigju, ástundun, framkvæmdavilja, þátttöku í 

lýðræðislegum ákvörðunum, sköpunargleði og siðferðilegum gildum. Sýnt hefur verið 

fram á með rannsóknum að erfitt sé að ná fram þessum árangri öðruvísi en með 

aðstoð foreldra og forráðamanna. Þetta sýnir hversu mikilvæg aðkoma foreldra er að 

námi og starfi barna  og talið er að eitt mikilvægasta viðfangsefni grunnskóla 

framtíðarinnar verði að finna leiðir til að virkja foreldra til aukins samstarfs við skólana 

(Nanna Kristín Christinasen, 2010). 

 

Það er því ljóst að margir þættir í umhverfi barnsins hafa áhrif á námsárangur þess, 

þroska og vellíðan og geta foreldrar haft mikil áhrif á gengi barna sinna í námi með því 

að koma að skólastarfinu með einum eða öðrum hætti. Samstarf heimila og skóla er sá 

þáttur í starfi skólans sem vert er að virkja og hvetja þarf foreldra og forráðamenn til 

þátttöku í skólastarfinu til að stuðla að velgengni allra nemenda í skóla án aðgreiningar. 

Samráð milli hópa innan skólasamfélagsins, það er foreldra, nemenda og starfsmanna 

skólans, er líklegt til að skila öflugra skólastarfi og ánægðari einstaklingum innan 

skólasamfélagsins.  
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1.4 Fagmennska kennara 

Eins og fram hefur komið er eitt af mikilvægustu viðfangsefnum í skólastarfi í dag að 

mæta þörfum fjölbreytts nemendahóps. Ef kennari gerir sér grein fyrir að nemendur 

hafa fjölbreyttar þarfir og að væntingar og áhugi þeirra er mismunandi þá auðgar það 

skólastarfið og um leið eykur það námstækifærin fyrir nemendur (Hafdís Guðjónsdóttir 

munnleg heimild, 6. september, 2010). Í uppeldis- og skólastarfi skiptir fagmennska og 

eiginleikar kennara og annarra starfsmanna skólans miklu máli og ekki má gleyma að  

kennarinn er fyrirmynd nemenda sinna og því mikilvægt að hann hafi það í huga í öllu 

sínu viðmóti og umgengni við þá. Þau gildi sem eru viðhöfð í daglegum samskiptum 

kennara og nemenda í skólanum eru mikilvæg fyrir börnin. Einnig skiptir viðhorf 

kennarans til margbreytileikans miklu máli. Lítur kennarinn á fjölbreyttan nemendahóp 

sinn sem vandamál eða tækifæri?  

 

Kennarastéttin er fagstétt þar sem þess er krafist að unnið sé af fagmennsku. 

Kennurum ber svo að gera  til að ramminn utan um starfið sé á faglegum grunni reistur 

en ekki á tilfinningagrunni. Til dæmis getur kennari ekki í skjóli þess að hann sé illa 

sofinn komið fram við nemendur eins og honum sýnist. Kennarar þurfa í sínu starfi að 

geta rökstutt athafnir sínar faglega og siðferðislega og geta réttlætt val sitt og 

forgangsröðun. Ennfremur þarf túlkun kennarans á sínu starfi að vera í samræmi við 

stefnu skólans, markmið og gildi (Hafdís Guðjónsdóttir munnleg heimild, janúar 2011).   

 

Stutt er síðan kennarar settu sér siðareglur en þær voru settar fram til að efla 

fagmennsku kennara og styrkja fagvitund þeirra (Siðareglur kennara, 2002).  Siðareglur 

eru mikilvægar fyrir hverja fagstétt því þær minna á hvernig vinna skuli störfin svo þau 

stangist ekki á við almenn siðferðisgildi í samfélaginu. Ennfremur minna þær á 

grundvallarhugsjón starfsins (Halla Jónsdóttir munnleg heimild, 27. janúar 2011).  

Siðareglur kennara fjallar um þau gildi sem kennarar þurfa að hafa að leiðarljósi í starfi 

sínu. Kennari skal ávallt hafa almenn siðferðisgildi í huga og getur aldrei beitt aðferðum 

í kennslu sem stangast á við viðhorf samfélagsins. Siðareglur kennara eru til að efla 

fagvitund þeirra og fagmennsku og eru til að leiðbeina þeim í starfi. Ef upp koma 

ágreiningsmál þá beina siðareglur kennarastéttarinnar þeim í viðurkenndan farveg og 
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sjá til þess að á þeim sé tekið (Siðareglur kennara, 2002). Samkvæmt siðareglum 

kennara ber kennurum að huga ávallt að jafnrétti allra nemenda og skulu þeir vinna 

gegn fordómum og mega aldrei mismuna nemendum eins og t.d. vegna trúarbragða, 

þjóðernis eða kyns. Réttlæti, lýðræði og almenn mannréttindi er það sem kennarar 

þurfa að huga að og mikilvægt er fyrir þá að bera virðingu fyrir margbreytileikanum og 

taka tillit til hvers einstaklings.  Mikilvægt er því að kennarar kynni sér réttindi barna og 

siðareglur kennara sem þeir svo hafa að leiðarljósi í sínu starfi. 

 

Hlutverk kennara í nútíma samfélagi er margslungið og samanstendur af mörgum 

ólíkum þáttum. Hægt er að segja að kennarastarfið sé lifandi og óútreiknanlegt starf  

þar sem að mörgu er að hyggja og margar ákvarðanir að taka. Mikilvægast er fyrir 

kennarann að muna að frumskylda hans skal ávallt vera hjá nemendum sínum, en það 

er fyrsta reglan í Siðareglum kennara: „ Kennarar vinna að því að mennta nemendur og 

stuðla að aðhliða þroska þeirra með fræðslu, uppeldi og þjálfun “ (Siðareglur kennara, 

2002).  

 
 

 
2. Nemendur 
 

2.1 Réttindi barna 

Ísland er hluti af alþjóðlegu samfélagi sem hefur komið sér saman um hvaða réttindi öll 

börn skulu njóta. Þessi réttindi hafa verið tekin saman í Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna (1992) en hlutverk hans er að standa vörð um réttindi allra barna. Sáttmálinn 

leggur áherslu á að réttur barna sé tryggður og að ekki skuli mismuna einstaklingum. Í 

sáttmálanum kemur fram að: 

 

Aðildarþjóðir sáttmálans skulu tryggja rétt allra barna án mismununar af nokkru tagi, án 

tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða 

annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, 

fötlunar, ætternis eða annara aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns  
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(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, I. hluti, 2. grein, 1992). Mikilvægt er að kennarar 

og aðrir starfsmenn skólans þekki inntak sáttmálans og fari eftir honum til að tryggja að 

réttur allra barna sé í hávegum hafður í skólasamfélaginu.  

 

Ennfremur hafa íslensk yfirvöld undirritað samning á vegum Sameinuðu þjóðanna sem 

nær til réttinda fólks með fötlun. Skrifað var undir þann samning þann 30. mars árið 

2007, en hann bíður nú staðfestingar og verði hann samþykktur verður hann 

lögbundinn. Fari svo að samningurinn verði bundin í lög má ætla að hann hafi mikil 

áhrif á réttindabaráttu fatlaðra. Samningurinn um réttindi fatlaðs fólks (2007) fjallar 

um fjölmarga þætti sem varða þátttöku fatlaðra í samfélagi og hvaða skilyrði 

samfélagið þarf að uppfylla til að fólk með fötlun standi jafnfætis ófötluðum. Fjallað er 

um rétt fatlaðra til menntunar og er þar tekið í sama streng og í Barnasáttmálanum 

(1992), það er að allir einstaklingar eiga rétt á  menntun óháð fötlun eða öðru. Þar er 

einnig sérstaklega fjallað um rétt nemenda með fötlun til að sækja menntun innan hins 

almenna skólakerfis og að stefna skuli að því að koma á skóla án aðgreiningar á öllum 

skólastigum (Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

 

2.2 Nemendur með sérþarfir 

Lög um grunnskóla fjalla um hlutverk skólans, og koma meðal annars  inn á rétt 

nemenda til náms og hlutverk starfsmanna skólans til að tryggja þann rétt (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í fjórða kafla í lögum um grunnskóla, þeim er varðar 

nemendur, fjallar 17. grein um nemendur með sérþarfir. Þar eru sérþarfir skilgreindar á 

eftirfarandi hátt: 

 

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða 

félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur með 

leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt 

á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla,2008). 
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Enn fremur kemur fram í þessum sama kafla í Lögum um grunnskóla (2008) að:  

Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla 

án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis (Lög um grunnskóla,2008).  

 

Af lögunum má greina að sérþarfir eru mjög vítt hugtak sem nær til margra og ólíkra 

þátta. Nemendur með sérþarfir eru því afar breiður hópur og þjónustan við þá að sama 

skapi mjög mismundandi eftir aðstæðum og getu hvers einstaklings. Innan hvers 

bekkjarhóps má því gera ráð fyrir fjölbreyttum þörfum og ólíkum einstaklingum sem 

þurfa á mismunandi kennslu að halda. 

 

2.3 Lög og reglugerðir 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) er lögum og reglugerðum um grunnskóla gerð góð og 

ítarleg skil. Þar má finna nákvæmar útskýringar á því hvað felst í lögunum og með 

hvaða hætti þeim skuli fylgt eftir. Í almennum hluta Aðalnámsskrárinnar (2006) kemur 

skýrt fram að gerð er krafa til grunnskólans um að hann mæti þörfum allra nemenda og 

sé í stakk búinn til að taka á móti öllum nemendum. Þessi krafa er síendurtekin í ólíkum 

köflum og er nokkurs konar rauður þráður í gegnum alla námskrána. Strax í fyrsta 

kaflanum sem hefur yfirskriftina Grunnskólinn kemur fram að meginstefna grunnskóla 

eigi að vera „… sú að allir nemendur eigi þess kost að stunda nám í heimaskóla sínum“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006) Í næsta kafla, þeim er hefur yfiskriftina Hlutverk og 

markmið grunnskóla, er ítarlegar fjallað um þessa kröfu og kafað dýpra ofan í að 

grunnskólinn eigi að taka við öllum börnum og sjá þeim fyrir viðeigandi 

námstækifærum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Þetta endurspeglast í Lögum um 

grunnskóla (2008) en fram kemur, líkt og í Aðalnámskrá grunnskóla (2006), að stefna 

stjórnvalda sé að nemendur með sérþarfir, þar með taldir fatlaðir, stundi nám með 

öðrum nemendum eins og kostur er (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006; Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) er einnig fjallað um jafnrétti til náms og er það nefnt 

sem grundvallarviðmið í skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Þar er enn og 
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aftur undirstrikuð sú sýn að allir nemendur eigi rétt á kennslu við hæfi. Þar er enn 

fremur fjallað um að jafnrétti til náms þýði ekki endilega að allir eigi að læra það sama 

eða njóta sömu úrræða, heldur að allir eigi að njóta sömu tækifæra og jafngildra 

úrræða. Einnig að það sé ábyrgð hvers skóla og skólayfirvalda hverju sinni að mæta 

ólíkum þörfum nemenda og finna viðeigandi lausnir fyrir einstaklinga (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2006). Þarna kemur skýrt fram að hugmyndin um einstaklingsmiðaða 

kennslu og skóla án aðgreiningar á að ráða ríkjum innan veggja almennra grunnskóla. 

Það er að hver einstaklingur á að fá tækifæri til að sækja nám í sínum heimaskóla og að 

hans þörfum á að mæta með viðeigandi hætti. Þetta leggur áherslu á að forsendur 

hvers einstaklings til náms séu mismunandi og að það eigi að mæta þörfum 

einstaklingsins og aðlaga námið að honum.  

Það kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) að starfshættir grunnskólans eiga að 

byggja á þeirri sýn að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi, sbr. 2. grein 

nr. 91 í Lögum um grunnskóla (2008). Þannig eigi hver nemandi að fá tækifæri til að 

læra og þroskast í námshvetjandi umhverfi. Skólinn verður að geta tekið mið af ólíkum 

eiginleikum einstaklinga og komið til móts við þá með margskonar námsframboði sem 

eflir og þroskar hvern og einn nemanda. (Aðalnámskrá grunnskóla 2006; Lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008). Hluti af því að búa til námshvetjandi umhverfi er að huga að 

því að ytra umhverfi skólans sé í stakk búið til að taka á móti öllum. Til að mynda 

húsnæði og leiksvæði nemenda þurfa að taka mið af ólíkum þörfum þeirra. Má nefna 

nemendur með hreyfihamlanir, en í slíkum tilvikum þarf að athuga hvað í umhverfinu 

hamlar því að þeir geti tekið þátt í skólastarfi og verið þátttakendur í námshvetjandi 

umhverfi. Til dæmis þarf að skoða hvort þröskuldar hamli aðgengi nemenda eða hvort 

stigar komi í veg fyrir aðgang þeirra að skólastofum.  Í Lögum um grunnskóla (2008) 

kemur fram í 6. grein að í hverju sveitarfélagi skuli starfa skólanefnd sem beri skylda til 

að framfylgja lögunum. Þar er meðal annars fjallað um að hlutverk þessarar nefndar er 

að sjá um að „…jafnan sé fyrir hendi viðeigandi húsnæði til kennslu og annar 

aðbúnaður, þ.m.t. útivistar- og leiksvæði nemenda, …“  (Lög um grunnskóla, 2008). 

Auk þess má nefna að samningurinn um réttindi fatlaðs fólks (2009), sem nefndur var 

að ofan, tekur á aðgengismálum fatlaðra. Þar er fjallað um að eitt af hlutverkum skóla, 

og annara opinberra bygginga, sé að tryggja að aðgengi innan byggingarinnar sé þannig 
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að allir komist þar um og gera viðeigandi ráðstafanir í átt að því. Einnig þurfa skilaboð í 

byggingu skólans og á skólalóðinni að vera þannig að allir geti skilið þau, samanber 

skilti með t.d. með blindraleti eða á myndmáli (Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 

2007).  

Það má því áætla, líkt og kemur skýrt fram í fyrrgreindum reglugerðum, að skólinn sé 

fyrir alla nemendur og að það skuli vera réttur hvers nemenda að hann fái viðeigandi 

nám og að skólanum beri skylda til að sjá til þess að viðeigandi útbúnaður sé hafður í 

hverjum skóla til að mæta öllum þörfum og sérþörfum nemenda.  

 

2.4 Umhverfið og félagslegur skilingur á fötlun 

Umhverfið gegnir veigamiklu hlutverki þegar kemur að því að sinna nemendum með 

sérþarfir. Umhverfi skólans má skipta í innra og ytra umhverfi, innra umhverfið tekur 

mið af viðhorfum og reglum sem höfð eru að leiðarljósi í skólastarfi, en ytra umhverfið 

nær til umgjarðar skólans eins og til dæmis skólastofunnar. Dæmi um innra umhverfi 

geta verið þeir kennsluhættir sem beitt er í skólanum og hvort viðleitni til að mæta 

þörfum ólíkra nemenda sé til staðar. Dæmi um ytra umhverfi gæti verið uppröðun í 

skólastofu eða fjarlægð milli kennslustofa. Þessir þættir geta haft mikið að segja um 

hvernig staðið er að málum barna með sérþarfir. Eins og í dæminu sem tekið var að 

ofan um nemendur með hreyfihamlanir, má sjá að ytra umhverfið hefur mikið að segja 

um möguleika nemendanna til þátttöku í skólastarfi, en það sama gildir um  innra 

umhverfið. Dæmi um slíkt gæti verið viðhorf kennara og viðleitni þeirra til að laga 

umhverfið að nemendum með hreyfihamlanir og finna viðeigandi lausnir á þeirra 

þörfum. Þröskuldar, sem hamla aðgengi þeirra hreyfihömluðu, eru þannig dæmi um 

ytra umhverfi en viðleitni til að finna lausn á málinu er dæmi um innra umhverfi.  

Ef þessir þættir eru skoðaðir út frá þeirri sýn á fötlun sem félagsleg líkön (e. social 

models) veita má sjá áhrif umhverfisins á möguleika fatlaðra til þátttöku. Félagslegur 

skilningur á fötlun snýst um samspil umhverfis og einstaklings. Litið er á fötlun þannig 

að gert er ráð fyrir að röskun eða fötlun einstaklings liggi ekki í vangetu hjá honum 

sjálfum heldur sé það umhverfið og samfélagið sem hamli. Félagslegur skilningur á 
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fötlun felst því í að umhverfið geti haft gríðalega mikil áhrif á möguleika einstaklings 

með fötlun til þátttöku, til að mynda í skólastarfi. Í umhverfinu liggja ýmsar hindranir, 

þar á meðal félagslegar, sem takmarka getu einstaklinganna til þátttöku (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Norræna tengslalíkanið lítur einnig á fötlun í félagslegu samhengi, 

þannig er hugtakið fatlaður afstætt þar sem það er háð aðstæðum og félagslegu 

samspili hvers samfélags hverju sinni (Grétar L. Marinósson, 2007). Mótsvar við 

félagslegri sýn á fötlun myndi þá vera læknisfræðileg sýn sem beinir sjónum sínum að 

því sem er að hjá einstaklingnum. Þá er reynt að greina þá þætti sem valda 

vandamálum eða skilgreinast sem erfiðleikar hjá einstaklingnum og svo er reynt að 

finna meðferð eða lausn til að bæta eða vinna með þá þætti (Hermína Gunnþórsdóttir, 

2010).   

Með því að skoða umhverfi skólans út frá þeirri sýn sem félagslegu líkönin veita, í stað 

læknisfræðilegrar sýnar, er verið að sýna fram á ábyrgð skólans og kennarans í að 

mæta nemendum með ólíkar þarfir.  Það er hlutverk kennara og skólastjórnenda að sjá 

til þess að skólaumhverfið efli þátttöku allra barna og geri þeim öllum kleift að taka 

þátt í skólastarfinu. Eins og kom fram í umfjöllun um Aðalnámskrá grunnskóla (2006) er 

hlutverk skólans gagnvart börnum með sérþarfir skýrt. Það er krafa um að skólinn sinni 

öllum börnum og að komið sé til móts við þarfir þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006) 

Áætla má að auðveldara sé fyrir kennara að ná tökum á að sníða ytra umhverfið að 

þörfum nemenda sinna, en að það geti reynst flóknara fyrir hann að sinna innra 

umhverfinu. Það gæti reynst flókið að skilgreina alla þætti innra umhverfis, sem þurfa 

að taka mið af viðhorfum, gildum og viðleitni innan veggja skólans. Að sama skapi gæti 

reynst flókið að ná tökum á að breyta þeim öllum, ef slíkt þyrfti að gera. Það má þó 

gera ráð fyrir að mikilvægt sé að kennari byrji á að skoða innra umhverfið inni í 

kennslustofunni, hjá sjálfum sér og sínum nemendahópi. Eins og kemur fram í sýn 

félagslega líkansins geta hindranir umhverfisins verið margskonar og meðal annars 

félagslegar (Snæfríður Þóra Egilson, 2003).  Það má því leiða líkur að því að kennari geti 

gert margt til að vinna með þessa þætti innan síns bekkjar. Til að mynda samskipti 

innan nemendahópsins sem gætu komið í veg fyrir að nemendur með sérþarfir 

einangrist félagslega vegna sinnar sérstöðu. Mikilvægt er að skoða virkni barna með 

sérþarfir út frá möguleika þeirra til þátttöku í skólastarfi innan kennslustofunnar. Með 
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þátttöku í skólastarfi er átt við bæði þátttöku í námi og verkefnum en einnig félagsleg 

samskipti innan bekkjarhópsins.  

Snæfríður Þóra Egilsson (2003) gerði rannsókn á þátttöku nemenda með hreyfihömlun 

í nokkrum íslenskum skólum. Áhersla rannsóknarinnar er á umhverfið og er þátttaka 

nemenda  skilgreind út frá kanadíska líkaninu um eflingu iðju. Líkanið skiptist í 

efnisheim, stjórnsýslu, samfélag og menningu. Þáttur samfélagsins snýst um félagsleg  

samskipti og tengsl, þar falla einnig undir samskipti innan hóps, til dæmis bekkjarhópa, 

sem grundvallast á sömu viðmiðum og gildum (Snæfríður Þóra Egilsson, 2003). Þar 

kemur fram að allir þátttakendur í rannsókninni, foreldrar og nemendur, telja að 

félagsleg samskipti séu það mikilvægasta í skólastarfinu. Þar kemur einnig fram að 

sjaldan var unnið markvisst að því að efla samskipti þess fatlaða við aðra nemendur í 

bekknum. Skortur var á skýrum markmiðum og þess vegna urðu tilraunir til eflingar 

samskipta gjarnan tilviljanakenndar og fátíðar (Snæfríður Þóra Egilsson, 2003). 

Stuðningur við hinn fatlaða nemanda, til dæmis í formi aðstoðarmanns, var yfirleitt inni 

í kennslustundum og í formlegu námi. Töldu þátttakendur að það skorti meiri stuðning 

í félagslegum aðstæðum, til dæmis úti í frímínútum þar sem tækifæri gefst til að taka 

þátt í leikjum með bekkjarfélögum. Þátttakendur nefndu að sjaldan væru þeir spurðir 

álits á því hvernig þeir vildu að stuðningi yrði háttað og í hvaða námsgreinum og/eða 

aðstæðum þeir teldu mikilvægast að þeim yrði veittur stuðningur (Snæfríður Þóra 

Egilsson, 2003). Af þessu má sjá mikilvægi þess að kennari sé meðvitaður um þátt 

félagslegra samskipta fyrir nemendur með sérþarfir. Kennarinn þarf að hafa áætlun og 

vinna markvisst að því að efla tengsl þessara nemenda við bekkjarhópinn. Einnig þarf 

kennarinn að greina þarfir nemendanna og finna út hvar og hvernig stuðningi við 

nemendur skuli háttað. Ofangreind rannsókn nær eingöngu til lítils hóps innan hóps 

nemenda með sérþarfir, og því ekki hægt að alhæfa um þarfir ólíkra hópa. Sérþarfir 

eru, eins og fjallað hefur verið um, vítt hugtak sem nær til margra ólíkra þátta. Það er 

hlutverk kennarans að meta þarfir nemendanna og út frá því vinna að því að laga 

umhverfið að þessum þörfum. Dæmið um nemendur með hreyfihömlun er gott þar 

sem nokkuð auðvelt er að ímynda sér hvaða þætti í ytra umhverfinu þyrfti að laga að 

nemendunum. En það væri einnig hægt að fjalla um margs konar aðrar og ólíkar 

raskanir og  taka dæmi út frá þeim, til dæmis börn á einhverfurófinu. En eins og þekkt 
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er,þá er margt í umhverfinu sem þarf að laga að nemendum á einhverfurófi, þessir 

nemendur hafa oft ríka þörf fyrir mjög fastmótað skipulag og þurfa áætlun sem breytist 

sjaldan. Einnig hafa þau oft mjög ólíka skynjun þannig að ýmis hljóð sem trufla yfirleitt 

ekki aðra nemendur geta hamlað þessum nemendum og verið þeim óþægileg 

(Umsjónarfélag einhverfra, e.d). Mergur málsins er sá að kennarinn þarf að mæta 

þörfum allra nemenda með sérþarfir og finna viðeigandi lausnir til að nemendurnir geti 

tekið þátt í skólastarfinu. Hluti af skólastarfinu er að efla félagsleg tengsl og sýnir 

rannsókn Snæfríðar Þóru Egilsson (2003) vel hversu mikilvægur nemendum og 

foreldrum þykir sá þáttur í skólastarfinu. 

Þetta viðhorf endurspeglast einnig í  rannsókn sem stýrt var af Grétari L. Marinóssyni 

(2007) og kallast Tálmar og tækifæri. Rannsóknin fjallar um menntun nemenda með 

þroskahömlun á Íslandi og nær til allra skólastiga og eru þátttakendur starfsfólk og 

foreldrar.  Þar kemur fram að félagsleg tengsl nemendanna eru bæði starfsmönnum og 

foreldrum mjög hugleikin, sérstaklega höfðu þessir aðilar áhyggjur af félagslegri 

einangrun nemendanna (Grétar L. Marinósson, 2007). Niðurstöður úr 

spurningakönnunum sýna að foreldrum og starfsfólki ber ekki alltaf  saman um umfang 

samskipta nemendanna við ófatlaða nemendur. Foreldrar virðast halda að félagsleg 

samskipti barna sinna við ófatlaða nemendur séu meiri en starfsfólk telur. En hafa 

verður í huga að margir starfsmenn töldu ekki hægt að svara þessari spurningu fyrir 

hópinn í heild sinni því munurinn væri mikill á milli einstaklinga. Nefna hóparnir að 

frumkvæði til samskipta komi oftast frá umsjónarkennurum eða sérkennurum (Grétar 

L. Marinósson, 2007). Þessar niðurstöður undirstrika þá ábyrgð sem kennarinn hefur í 

að skapa félagsleg tengsl barna með sérþarfir við aðra nemendur og það traust sem er 

sett á herðar kennarans.  

 

2.5 Þátttaka á yngsta stigi grunnskólans 

Þátttaka nemenda með sérþarfir í almennum grunnskólum var könnuð í ofangreindri 

rannsókn, ritstýrðri af Grétari L. Marinóssyni (2007). Þar kemur fram að þátttaka 

nemenda með þroskahömlun í almennum hópum er mest á yngstu stigum 

grunnskólans og í leikskólum (Grétar L. Marinósson, 2007). Einnig kemur þar fram að 
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tilfinning starfsfólks á síðari stigum grunnskólans sé að bilið milli nemenda með 

þroskahömlun og ófatlaðra nemenda breikki mikið með hverju árinu og verði erfiðara 

að brúa. Þannig aukist sérkennsla á síðari stigum grunnskólans fyrir þessa nemendur og 

þau eyði sífellt minni tíma með bekkjarhópnum sínum (Grétar L. Marinósson, 2007). 

Rannsakendur nefna að rök starfsfólks fyrir þessu breikkandi bili einskorðist við að 

vandamálin liggi hjá nemandanum, litið er á hann sem frávik frekar en að skoðað sé 

hvað í umhverfinu komi í veg fyrir þátttöku hans. Rannsakendur telja að starfsmenn 

leitist við að finna skammtímalausnir sem henti einstaklingum hverju sinni í stað þess 

að skoða hvaða lausnir geti dugað til frambúðar. Rannsakendur nefna svo félagsleg 

samskipti sem lykilatriði í velgengni og vellíðan þessara nemenda og möguleikum 

þeirra á áframhaldandi veru innan bekkjarhópsins (Grétar L. Marinósson, 2005).  

Af þessari rannsókn að dæma virðist sem áherslan í skólakerfinu sé frekar á 

læknisfræðilega sýn á fötlun fremur en á félagslegan skilning á fötlun. Í ljósi þessara 

niðurstaðna má því segja að tækifærin til að búa vel að félagslegum tengslum barna 

með sérþarfir séu á yngstu stigum grunnskólans. Með því að vinna markvisst að því að 

efla samskipti nemendahópsins og auka tækifæri nemenda með sérþarfir til þátttöku 

er hægt að auka líkur á áframhaldandi samskiptum út grunnskólann. Ábyrgðin liggur 

hjá kennaranum í að búa til góðan félagslegan grunn meðal nemendahópsins sem 

auðvelt er að  byggja ofan á þegar líður á skólagönguna.  

 
 

3. Skólastarfið 

 
 
3.1 Skólastarfið í skóla fyrir alla 

Stefnan Skóli án aðgreiningar er yfirlýst menntastefna íslenskra yfirvalda og er bundin í 

lög, eins og fram hefur komið. Sýn Aðalnámskrá grunnskóla (2006), á nemendur með 

sérþarfir, hefur verið rakin hér að ofan, en þar kemur skýrt fram að það er á ábyrgð 

skólans að taka á móti öllum nemendum og veita þeim viðundandi námstækifæri 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Grunnurinn að þeirri sýn sem endurspeglast í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2006) var lagður árið 1994 þegar íslensk yfirvöld rituðu undir 

alþjóðlegan sáttmála sem kallast Salamanca yfirlýsingin. En það var gert á alþjóðlegri 
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ráðstefnu, á vegum Sameinuðu þjóðanna, um menntun nemenda með sérþarfir sem 

haldin var í Salamanca á Spáni. Tilgangur ráðstefnunnar var að bregðast við breyttri 

réttindastöðu fatlaðra og efna fyrri heit áðurgerðra samninga um skólagöngu fatlaðra. 

Salamanca yfirlýsingin felur í sér nýjar hugmyndir um menntun nemenda með 

sérþarfir, sem byggir á þeirri sýn að allir nemendur eigi rétt á menntun og að skólum 

beri að taka tillit til mismunandi þarfa einstaklinga. Þar er að sama skapi fjallað um þau 

tækifæri sem felast í að virkja stefnuna, skóli án aðgreiningar, inni í almennum skólum, 

en talið er að þannig megi best vinna gegn fordómum  og búa til umhverfi sem fagnar 

fjölbreytileikanum. Ásamt sáttmálanum var útbúin rammaáætlun vegna nemenda með 

sérþarfir, sem hefur það markmið að gera stefnuna skóli án aðgreiningar að virkri 

stefnu grunnskólanna (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

 

3.2 Salamanca áætlunin 

Salamanca áætlunin (1994) um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir byggir á þeirri 

hugmynd að kennsla eigi að taka mið af þörfum nemendanna og að það þurfi að aðlaga 

kennsluna að þeim en að þeir þurfi ekki að aðlaga sig að kennslunni.  Þá kemur fram að 

það sé hagur þjóðfélagsins og allra nemenda að læra saman í virku námsumhverfi sem 

leggur áherslu á fjölbreytileikann (Menntamálaráðuneytið, 1995). Áætlunin kemur inn 

á ólíka þætti sem hafa áhrif á grunnskólana og getu þeirra til að sinna nemendum með 

sérþarfir. Þar kemur fram að stefnumótun yfirvalda þarf að vera skýr og veita þarf 

skólunum nægilegt fjármagn til að sinna öllum nemendum og ólíkum þörfum þeirra.  

Skólarnir sjálfir ættu svo að sjá til þess að starfsmenn fái fræðslu og viðeigandi þjálfun, 

þannig starfsmenn skólans þrói með sér jákvætt viðmót gagnvart opnum skólum. 

Komið er inn á hlutverk skólans í að hafa námsefni sveigjanlegt og sjá til þess að 

verkefni séu við hæfi fyrir nám hvers og eins einstaklings, að sama skapi skal námsmat 

vera sveigjanlegt. Fjallað er um að skólinn geti gert margt með því að endurskoða 

skipulag sitt og vinna að endurbótum til að mæta breyttum áherslum í átt að opnum 

skóla (Menntamálaráðuneytið, 1995:16-29). 

Auk þessara þátta er einnig komið inn á val og þjálfun starfsfólks. Fjallað er um að 

aukin áhersla þurfi að vera á kennslu nemenda með sérþarfir í menntun kennara. 
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Einnig þarf að vinna að því að auka fræðslu meðal starfsfólks inni í skólum og efla 

endurmenntun meðal kennara og þannig stuðla að breyttum viðhorfum til skóla án 

aðgreiningar. Þá er komið inn á það að nemendur með fötlun þurfi að fá að vera í 

tengslum við fullorðið fólk með fötlun sem hefur náð árangri í lífinu. Þannig fái þau 

fyrirmyndir sem eru góð viðmið fyrir nemendurna og geta þannig sett sér markmið sem 

raunhæft er að ná. Skólar ættu því að reyna að ráða inn manneskju með fötlun sem 

getur verið þessi tengiliður í kennslu nemenda með sérþarfir. (Menntamálaráðuneytið, 

1995:30-31)  

Fjallað er um stoðkerfið sem grunnskólinn þarf að hafa í kringum sig til að starfa á 

árangursríkan hátt og hvaða þætti þarf að skoða til að efla þjónustu í heimabyggð. Þar 

er sérstaklega komið inn á þætti sem varða samhæfingu á þjónustu við nemendur með 

sérþarfir, það er að sérfræðingar og aðrir fagaðilar sem koma að málefnum barna með 

sérþarfir þurfa að vera tiltækir og aðgengilegir fyrir skólana.  Með því að samþætta 

þjónustuna og gera hana heildræna má efla þjónustu heimabyggðarinnar og gera hana 

öflugri fyrir bæði skólana og fjölskyldur nemenda með sérþarfir sem nýta sér þessa 

þjónustu. (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Í Salamanca yfirlýsingunni (1994) kemur fram að ætlast sé til að hún sé höfð að 

leiðarljósi við stefnumótun yfirvalda í menntun nemenda. Menntamálaráðuneytið 

hefur staðfært áætlunina yfir á íslenskan veruleika sem á að fela í sér raunhæf 

markmið fyrir íslenska skólakerfið (Menntamálaráðuneytið, 1995). Það má sjá áhrif 

Salamanca yfirlýsingarinnar í Aðalnámskrá grunnskóla, þar sem sýnin á opna skóla og 

ólíkar þarfir nemenda er höfð í forgrunni. Hugsjónin í Salamanca yfirlýsingunni um að 

skólinn sé fyrir alla og að allir nemendur eigi rétt á viðunandi námstækifærum er því 

greinilega höfð að leiðarljósi í stefnumótun yfirvalda. Margt áhugvert kemur fram í 

Salamanca áætluninni og er vert að skoða þá þróun sem orðin hefur síðan yfirlýsingin 

var undirrituð, þá hvort markmiðum áætlunarinnar hafi verið náð eða hvaða hafi 

komið í veg fyrir það. Til þess að fá nákvæmar niðurstöður þyrfti að rannsaka þessa 

þætti gaumgæfilega en þó er hægt að taka nokkur dæmi úr íslensku samfélagi í dag.  

 Skýrt kemur fram í Salamanca yfirlýsingunni og áætluninni, að gert er ráð fyrir því að  

ýmislegt þurfi að laga í skólakerfinu svo hægt sé að opna skólana fyrir öllum 
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nemendum, samanber upptalninguna hér að ofan. Þar kemur skýrt fram að pólitískt 

umhverfi og breytingar á því umhverfi hafa mikil áhrif á skólastarf. Mjög nærtækt 

dæmi um slíkt eru áætlaðar breytingar á skólakerfinu sem meirihluti Reykjavíkurborgar 

hefur kynnt. Eins og fjallað hefur verið um í fjölmiðlum er ætlunin að sameina 

skólastarf leik- og grunnskóla að einhverju leyti, í þeim tilgangi að spara fjármagn án 

þess að skerða þjónustu skólanna. Fjármagn frá sveitarfélögum og ríkinu hefur því 

mikið að segja um hversu öflugt skólastarf getur orðið hverju sinni, en eins og fjallað 

hefur verið um hér ofar þá er gert ráð fyrir því í Salamanca yfirlýsingunni að veita þurfi 

nægt fjármagn til skólanna eigi þeir að geta sinnt öllum nemendum.  

Má þá bæta við að ýmsar endurbætur eru í þann mund að eiga sér stað í íslensku 

samfélagi sem eiga að vinna að því að gera þjónustu við einstaklinga með sérþarfir og 

þar með skólastarfið í skóla án aðgreiningar öflugra. Til dæmis má nefna að um síðustu 

áramót voru málefni fatlaðra færð frá ríki yfir til sveitarfélaga, þannig má segja að verið 

sé að stíga skref í átt að því að efla þjónustu í heimabyggð. Það er enn ekki komin næg 

reynsla á yfirflutninginn til að segja til um hvernig tókst til en vonin er sú að þetta muni 

reynast betur og gera þjónustuna samhæfðari og skilvirkari fyrir notendur. Í öðru dæmi 

um umbætur í átt að öflugra skólastarfi má nefna breytingar á menntun kennara á 

öllum skólastigum, en náminu á að breyta í fimm ára háskólanám í stað þriggja ára 

náms, og munu þá allir kennarar sem útskrifast vera með meistaraprófsgráðu. Leiða 

má líkur að því að með þessum breytingum verði til öflugri fagstétt og innan námsins 

skapist meira svigrúm til að opna augu verðandi kennara fyrir breyttum áherslum í 

skólastarfi.  

Það er greinilegt að vilji yfirvalda er til staðar fyrir opnum skólum og bættri þjónustu 

við nemendur með sérþarfir. En hvað er það þá sem kemur í veg fyrir að stefnan Skóli 

án aðgreiningar virki inni í hinum almennu grunnskólum? 

3.3  Framkvæmd stefnunnar Skóli án aðgreiningar 

Hermína Gunnþórsdóttir (2010) gerði rannsókn á kennurum í skóla án aðgreiningar og 

bar saman kennara frá Íslandi og Hollandi. Í rannsókninni skoðaði Hermína hvaða 

skilning og hugmyndir kennarar hefðu um hlutverk sitt í skóla án aðgreiningar. Þar 

kemur fram að skoðanir og viðhorf kennara til stefnunnar eru mikilvægasti þátturinn í 
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framkvæmd hennar. Hafi kennarar jákvæð viðhorf til stefnunnar, og þar með til 

fjölbreytileikans og ólíkra þarfa nemenda, er líklegra að stefnan gangi vel í framkvæmd 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Íslenskir kennarar nefna að þeir séu meðvitaðir um 

rétt allra nemenda til náms og rétt þeirra til náms í sínum heimaskóla. Einnig kemur 

fram að þeir séu vel meðvitaðir um þá stefnumótun sem Lög um grunnskóla (2008) og 

Aðalnámskrá grunnskóla (2006) gera ráð fyrir. Það sem þeim finnst þó vanta til að 

stefnan Skóli án aðgreiningar geti orðið að veruleika er að fjallað sé um 

hugmyndafræði stefnunnar innan skólans og hvaða leiðir sé hægt að fara til að mæta 

þörfum nemenda með sérþarfir. Þeim þykir helst skorta stuðning frá skólastjórnendum 

og fræðslu um breyttar áherslur í skólakerfinu. Kennarar sem unnið hafa með 

nemendum með sérþarfir nefna að þeir leggi áherslu á sveigjanlegt nám og beri 

nemendur ekki saman við viðurkennd viðmið úr námskrá, heldur reyni frekar að vinna 

með þá þætti sem þeir telja gagnast nemendunum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Rannsókn Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2010) rennir stoðum undir 

ofangreinda rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2010). Rannsókn Hafdísar og Jóhönnu 

fjallar um skipulag og framkvæmd stefnunnar Skóli án aðgreiningar og nær til fimm 

grunnskóla á Íslandi. Þar kemur fram, líkt og í fyrri rannsókninni, að viðhorf kennara til 

stefnunnar skiptir höfuðmáli við framkvæmd hennar. Jákvæð viðhorf meðal kennara til 

stefnunnar leiða til þess að auðveldara reynist að koma henni í framkvæmd. Þá kemur 

einnig fram að kennarar vilja fá tækifæri til gagnrýnnar umræðu sín á milli og vilja efla 

samvinnu milli starfsfólks (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010).  

Í þessum tveimur rannsóknum sem kynntar hafa verið er ljóst að bil er á milli á 

stefnunnar Skóli án aðgreiningar og framkvæmdar hennar í skólum. Rannsakendur 

nefna að viðhorf kennara skipti gífurlegu máli þegar kemur að því að framkvæma 

stefnuna. Þátttakendur nefna að það skorti gagnrýna og uppbyggjandi umræðu innan 

skólans, sem og fræðslu um inntak stefnunnar. Það er því ljóst að skólastjórnendur 

og/eða menntayfirvöld þurfa að bregðast við þessari þörf kennara, því með markvissri 

fræðslu og umfjöllun er hægt að hafa áhrif á viðhorf kennara og kynna fyrir þeim kosti 

stefnunnar. Áætla má að samvinna milli fagstétta og skólastiga geti orðið til þess að 

hjálpa kennurum og auka kunnáttu þeirra, því virkt upplýsingaflæði kemur í veg fyrir að 

starfsfólk þurfi sífellt að leita að nýjum lausnum og leiðum. Einnig má nefna mikilvægi 
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þess að kennarar séu sveigjanlegir og tilbúnir að fara nýjar leiðir í vali á námsefni. Af 

þessu að dæma má sjá að kennarar eru meðvitaðir um þá stefnu sem skólakerfið tekur 

en það vantar að bilið frá hugsjón til veruleika sé brúað. Það skortir á að framfylgja 

þeim hluta Salamanca áætlunarinnar sem varðar endurmenntun og fræðslu starfsfólks 

innan skólanna. Meðan ekki er unnið að því að laga viðhorf kennara að breyttum 

áherslum muni skólakerfið ekki taka breytingum. Það má ætla að erfitt sé fyrir kennara 

og verðandi kennara að upplifa það að námið og sú sýn sem ætlast er til að þeir vinni 

eftir sé ekki virk í grunnskólum.  

 

3.4 Stefnan Skóli án aðgreiningar innan leikskólans. 

Í áðurnefndri rannsókn Tálmar og tækifæri  (2007) er fjallað um menntun nemenda 

með þroskahömlun á mismunandi skólastigum , í almennum skólum og sérskólum. Við 

undirbúning spurningalista sem sendur var til starfsfólks og foreldra voru gerðar 

tilviksathuganir í fjórum skólum á mismunandi stigum. Þar var þátttaka barna með 

sérþarfir skoðuð og stuðningur við þessa nemendur metinn. Í samanburði milli 

skólastiga kemur í ljós að í leikskólanum virðist blöndun nemenda ganga mjög vel og 

þátttaka nemenda með sérþarfir vera mikil í öllu starfi skólans. Síðan fer þátttaka 

nemenda með sérþarfir minnkandi eftir því sem líður á skólagönguna. Ástæðan er 

meðal annars talin vera sú að í leikskólanum er lengri hefð fyrir starfi með börnum með 

sérþarfir og svo virðist sem að með tímanum hafi tekist að flétta sérkennsluna inn í 

almennt leikskólastarf. Einnig er nefnt að starfsfólk talar sjaldnar um nemendur með 

sérþarfir og virðist ekki upptekið af greiningum, heldur talar frekar um almennar þarfir 

nemendanna (Grétar L. Marinósson, 2007). Líklegt er að margir þættir liggi að baki þess 

að betur takist upp í leikskólanum að efla þátttöku nemenda með sérþarfir en á öðrum 

skólastigum. Ástæðan gæti verið ólíkar kröfur til starfsfólks leikskóla og 

leikskólastarfsins en þess sem ætlast er til inni í grunnskólanum. Einnig gæti ástæðan 

verið ólíkar áherslur í menntun leikskólakennara en grunnskólakennara. Þar að auki er 

þekkt að grunnskólakennarar eru yfirleitt með fleiri nemendur í hóp en 

leikskólakennarar og ná þess vegna líklega ekki að sinna nemendum eins og þyrfti. Það 

eru því að öllum líkindum margir samverkandi þættir sem liggja að baki þessa en ljóst 
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er að leikskólinn virðist vera lengra kominn með að ná markmiðum Salamanca 

yfirlýsingarinnar um skóla án aðgreiningar heldur en grunnskólinn. Til dæmis er hægt 

að nefna að inni í leikskólanum eru dæmi um að ráðið sé inn starfsfólk með 

þroskahamlanir, sem fjallað er um í Salamanca áætluninni, en það er stórt skref í átt að 

því að efla þátttöku nemenda með sérþarfir og sýna öllum nemendum gildi 

fjölbreytileikans og ólíkra einstaklinga. Þannig má segja að leikskólinn sé komin lengra 

frá hinni læknisfræðilegu sýn á fötlun en grunnskólinn, þar sem ekki er sama áhersla á 

greiningar og frávik nemenda.  

Velta má fyrir sér hvort efla mætti samstarf milli skólastiga þannig að hægt sé að læra 

af reynslu þeirra sem standa vel að þátttöku allra nemenda í skólastarfi. Þannig væri 

hægt að búa til öflugara stoðkerfi fyrir kennara og skapa grundvöll fyrir uppbyggjandi 

umræðu milli starfsfólks. Líklega verður samvinna milli kennara á leik- og 

grunnskólastigum auðveldari ef áætlanir um sameiningu þeirra ná fram að ganga. 

Einnig má vænta að með breytingum á námi kennara skapist grundvöllur til að efla 

samstarf milli þessara skólastiga. 

 

4. Leið fyrir grunnskólakennara til að efla þátttöku nemenda 

Ábyrgð kennara á þátttöku nemenda með sérþarfir er mjög mikil og virðast viðhorf 

kennara skipta meginmáli við framfylgd stefnunnar Skóli án aðgreiningar, líkt og fjallað 

hefur verið um. Því er mikilvægt fyrir kennara að huga að þeirri grundvallarfærni sem 

nemendur þurfa að búa yfir til að geta tekist á við lífið í skólanum og sinnt sínu námi. 

Með því að laga umhverfið og námið að þörfum nemendanna má ganga úr skugga um 

að enginn verði útundan og allir hafi sömu möguleika til náms.  

 

4.1 Áhrif kennara á þátttöku barna með sérþarfir í skólastarfi 

Hlutverk kennarans er margþætt, eins og fram hefur komið, og þarf hann að huga að 

óteljandi þáttum í kennslustofunni. Eins og fjallað hefur verið um þarf kennarinn að 

laga kennsluhættina að nemendahópnum hverju sinni. Hann þarf að fylgjast með að 

öllum gangi vel í sínu námi og nái tilætluðum námsmarkmiðum. Ekki síður þarf hann að 
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sjá til að nemendum líði vel í skólastofunni, bekkjarandi sé góður og að nemendur eigi 

góð samskipti við bekkjarfélagana. Umhverfið þarf að vera námshvetjandi og 

nemendur þurfa að læra viðeigandi umgengnisreglur og hvernig þeim beri að koma 

fram hvert við annað. Þetta eru allt þættir í ytra og innra umhverfinu sem kennari getur 

haft bein áhrif á og varða þátttöku nemenda. 

 

Í kennslu nemenda með sérþarfir þarf kennari að reyna að koma til móts við 

mismundandi og misflóknar þarfir nemendanna. Kennari getur því þurft að leita nýrra 

leiða og bregðast við á ólíkan hátt en hann hefur áður gert, þegar nemendur með 

sérþarfir eiga í hlut. Eitt af hlutverkum kennara þegar kemur að því að skipuleggja 

skólastarfið er að búa til kennsluáætlun fyrir bekkinn. Kennsluáætlun þarf að taka mið 

af markmiðum aðalnámskrár grunnskóla og lögum um grunnskóla hverju sinni, sem og 

námskrá skólans, öðrum markmiðum og viðmiðum sem sett eru af stjórnendum 

skólans. Í fjölbreyttum hópi nemenda með ólíkar þarfir er líklegt að nemendur nái 

námsmarkmiðum á misjöfnum hraða og eftir ólíkum leiðum. Í hópnum geta verið 

nemendur sem munu ekki ná námsmarkmiðunum  nema að óverulegu leyti og því 

líklegt að þeir þurfi á annars konar þjálfun að halda. Þessir nemendur þurfa því 

sérhæfðari markmið sem henta þeirra getu og þörfum. Kennari þarf því að geta gert 

einstaklingsáætlun fyrir nemendur sem ekki hafa forsendur til að fylgja eftir áætlun 

bekkjarins. Einstaklingsáætlun byggir á nákvæmum upplýsingum um nemanda og er 

sniðin að þörfum einstaklingsins. Misjafnt er hvaða á þætti lögð er áhersla en valið 

byggir á getu, áhugasviði og raunhæfum markmiðum fyrir einstaklinginn. (Bryndís 

Halldórsdóttir, Jóna G. Ingólfsdóttir, Stefán J. Hreiðarsson og Tryggvi Sigurðsson,  

2008). Einnig getur kennari getur þurft að vera í sambandi við aðra fagaðila ef þörf 

krefur eins og t.d. sálfræðinga, iðjuþjálfa, þroskaþjálfa, námsráðgjafa eða 

hjúkrunarfræðinga. Sama má segja um öflugt samstarf við foreldra nemenda með 

sérþarfir, en það verður oft viðameira en við foreldra annarra nemenda.   

 

Það er margt sem þarf að huga að við kennslu nemenda  og sérstaklega nemenda með 

sérþarfir. Kennarinn þarf  að hafa leið til að meta þarfir nemendanna og út frá því að 

búa til raunhæf markmið fyrir bekkinn og einstaka nemendur eftir aðstæðum. 

Skólafærni- athugun er matstæki sem farið er að nota í skólum á Íslandi og hefur verið 
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staðfært yfir á íslenskan veruleika. Þetta matstæki getur nýst kennurum til að meta 

þarfir nemenda og sníða þannig umhverfið að þörfum nemendahópsins með tilliti til 

ólíkra þarfa. Þannig getur matstækið orðið leið fyrir kennarann til að skoða hvaða þætti 

í umhverfinu, bæði innra og ytra umhverfinu, hægt er að laga að þörfum nemandans. 

Hér á eftir kemur nákvæm lýsing á matstækinu, Skólafærni- athugun, sem byggð er á 

kynningarbæklingi Snærfríðar Þóru Egilson og Þóru Leósdóttur.  

 

4.2 Skólafærni- athugun (SFA) 

Skólafærni- athugun (SFA) er þverfaglegt matstæki sem notað er til að meta þátttöku 

og færni barna 6-12 ára með sérþarfir í skólastarfi.  Hugtakið „skólafærni“ á við færni 

nemandans til þátttöku í skólastarfi, bæði námi og félagslegum athöfnum.  

 

Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu (International Classification of 

Function, Disabilities and Health) eða ICF er sú hugmyndafræði sem liggur að baki 

Skólafærni- athuguninni. ICF byggir á kenningum um samspil heilsufars, færni og 

aðstæðna. Í ICF er hugtakið færni lykilhugtak sem birtist í þremur víddum, sem eru 

líkamsstarfssemi/líkamsbygging, þátttaka og svo athafnir. Áherslan er á samspilið á 

milli heilsufars einstaklingsins og þátta í umhverfinu hans.  

 

Matstækið var þróað til að athuga hvernig börnum með sérþarfir í grunnskóla gengur 

að koma til móts við þær kröfur sem eru gerðar til þeirra í skólanum. Tilgangurinn með 

matstækinu er að nota þær upplýsingar sem fást með matinu  til að laga 

námsumhverfið að nemandanum og gera einstaklingsnámskrá eftir þörfum 

nemandans. Matið fer þannig fram að fagaðilar, einn eða fleiri, svara spurningalistum 

um frammistöðu nemenda við ólík viðfangsefni í skólaumhverfinu eins og t.d. hvort 

barnið geti notað þau áhöld sem það þarf að nota í skólastofunni, hvort það kemst 

óhindrað um skólabygginguna og skólalóð, hvernig samskipti barnsins eru við 

bekkjarfélagana og hvort barnið geti séð um sínar persónulegu þarfir (Snæfríður Þóra 

Egilson og Þóra Leósdóttir, e.d.). 

 Matstækinu er skipt niður í fjögur stig sem eru;  

1. stig. Þátttaka og hlutverk. Hér er kannað hversu virkur nemandinn er í 

skólastarfinu og hvort hann nýti sér þau tækifæri sem honum standa til boða. 
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Einnig er athugað hvort og þá hvernig nemandinn finni fyrir takmörkunum sem 

lúta að fötlun hans, fordóma eða mismununar. 

2. stig. Færni við viðfangsefni. (Með viðfangsefni er átt við þær athafnir sem hafa 

sameiginlegan tilgang og áherslur). Á þessu stigi er kannað hvernig 

nemandanum gengur að ljúka mikilvægum og dæmigerðum viðfangsefnum í 

skólanum.  

3. stig. Færni við athafnir. Sjónum er beint að þeim þáttum sem nemandi þarf að 

fást við til að ljúka ákveðnum viðfangsefnum og þeir þættir skoðaðir nánar.  

4. stig. Eiginleikar og hæfni. Hér er átt við þá mannlegu eiginleika sem nauðsynlegt 

er að hafa til að takast á við viðfangsefni tengd skólastarfinu. Hér er átt við 

vitsmunaþætti, skynhreyfiþætti og sálfélagslega þætti. Þetta stig er metið með 

ýmsum þroskaprófum og matstækjum sem ná til hegðunar, félags- og 

tilfinningalífs svo að matstækið tekur ekki til þessa stigs.  

 

Matstækið er einkum ætlað kennurum, sérkennurum, sálfræðingum, iðjuþjálfum, 

þroskaþjálfum og öðrum þeim fagmönnum sem vinna með börnum með sérþarfir og er 

eingöngu ætlað til notkunar í tengslum við skólastarf. Matstækið skoðar hver 

frammistaða nemenda er við ólík viðfangsefni og ýmsar aðstæður í skólanum.  Með 

matinu má fá heildstæða mynd af því hverjir styrkleikar barnsins eru og ennfremur 

hvar þörf er á aðlögun í námi eða í skólaumhverfinu. Komi í ljós vandi þá má laga 

umhverfið að nemandanum og  skipuleggja námsefnið að þörfum hans eða veita 

honum stuðning eins og þörf er á (Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, e.d.).  

 

Þegar stuðla þarf að samvinnu starfsmanna skólans, skoða hver áhrif íhlutunar eru, við 

skráningu árangurs eða við framkvæmd laga og reglugerða varðandi skólamál þá 

kemur matstækið að góðum notum. Allir þættir matstækisins eru skrifaðir með 

almennu orðalagi sem stuðlar að því að allir þeir sem koma að námsáætlun nemandans 

geti átt markviss samskipti sín á milli. Ennfremur beinir matstækið ekki sjónum að 

hömlun barnsins eða takmörkunum þess, heldur að styrkleikum barnsins. Það hentar 

öllum börnum með sérþarfir (Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, e.d.).  
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4.3 Helstu einkenni SFA 

Eitt af einkennum matstækisins er að hvert stig beinir sjónum að mismunandi þáttum 

færni en það getur verið erfitt að meta getu nemanda á einu sviði án þess að vita hver 

færni hans er á öðru sviði. Í matstækinu nær færni bæði til einstaklingsins sjálfs og 

umhverfis hans. Þegar talað er um skerðingu á færni er átt við þegar umhverfið gerir 

kröfur til einstaklingsins sem hann getur ekki mætt. Sem dæmi má nefna að ef  

nemandi getur ekki hengt upp úlpuna sína þar sem snaginn er staðsettur of hátt fyrir 

barnið, má með því að færa snagann neðar á veggnum gera nemandann sjálfbjarga 

hvað varðar það að klæða sig í og úr yfirhöfn.  

 

Það sem einnig einkennir matstækið er að hver kvarði þess einkennist af færni 

nemenda á ákveðnum vettvangi. Sá hluti matstækisins sem fjallar um færni við athafnir 

hefur að geyma marga kvarða sem hver lýsir ákveðnu viðfangsefni, eins og til dæmis 

það að nota efni og áhöld og að fara um skólann. Með þessu fæst vitneskja um helstu 

styrk- og veikleika nemenda sem má svo nýta til að laga námsefnið og aðstæður að 

einstaklingnum.  

 

Annað einkenni SFA er að færni nemendanna er háð þeim aðstæðum sem þeir eru í 

hverju sinni. Eins og til dæmis skiptir máli sú kunnátta að geta skrifað læsilega inni í 

skólastofunni en ekki þegar viðkomandi er kominn út á skólalóð. Það sem ennfremur 

einkennir matstækið er að fara má ólíkar leiðir til að ná settum markmiðum. Það eru 

ekki aðferðirnar heldur árangurinn sem skiptir máli. Sem dæmi má nefna að hvort 

nemandinn fer um skólann fótgangandi eða í hjólastól, skiptir ekki máli heldur aðeins 

það að hann komist um skólann (Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, e.d.).  

 

Fyrsti hluti matstækisins snýst um að skoða þátttöku nemendanna við sex mismunandi 

aðstæður í skólaumhverfinu. Það er gert í kennslustofu/sérkennslustofu, á skólalóð, á 

snyrtingu, við að fara í og úr skóla, við máltíðir í mötuneyti eða nestistímum og við að 

fara um skólann.  

 

Annar hlutinn athugar hversu mikla aðstoð nemandinn fær til að geta sinnt þeim 

viðfangsefnum sem skólinn ætlast til af honum. Þá er horft til aðstoðar fullorðinna og 
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hvort búið sé að laga umhverfið að einstaklingnum. Þeim viðfangsefnum sem sjónum 

er beint að eru skipt í tvennt, þ.e. líkamleg viðfangsefni og svo vitræn og atferlistengd 

viðfangsefni. Í þessum hluta eru fjórir kvarðar sem síðan gefa samtölu, en þeir eru: 

1. Aðstoð við líkamleg viðfangsefni. 

2. Aðlögun við líkamleg viðfangsefni. 

3. Aðstoð við verkefni sem eru vitræn og atferlistengd. 

4. Aðlögun við verkefni sem eru vitræn og atferlistengd. 

 

Þriðji hluti matstækisins beinir sjónum að færni við athafnir. Skoðuð er færni 

nemandans við mismunandi athafnir í skólaumhverfinu. Hér eru kvarðarnir 21 og hver 

kvarði inniheldur nokkrar tengdar athafnir sem segja til um almenna færni nemanda 

eins og t.d. það að fylgja skólareglum og að tjá sig um eigin þarfir. Athafnirnar eru svo 

notaðar til að skoða nánar hvert viðfangsefni í öðrum hluta af meiri nákvæmni 

(Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, e.d.).  

 

4.4 Fyrirlögn SFA 

Eins og áður hefur komið fram þá eru það helst kennarar, sérkennarar, 

stuðningsfulltrúar, talmeinafræðingar, sjúkraþjálfarar, þroskaþjálfar og iðjuþjálfar sem 

geta notað matstækið og fyllt út matsheftið. Mikilvægt er að þeir aðilar sem leggja 

matið fyrir þekki til þátttöku nemandans í skólastarfinu og þurfa þeir ennfremur að 

hafa fylgst með nemandanum í nokkur skipti við þær athafnir sem SFA tekur mið af 

áður en þeir leggja matið fyrir. Einnig þurfa þeir að þekkja þann búnað og aðlaganir 

sem hinn almenni nemandi hefur aðgang að og aldurstengd færni nemendanna á þeim 

þáttum sem metnir eru (Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, e.d.).  

Þegar matstækið er svo lagt fyrir þarf að nota handbók og matshefti og fylgja þarf 

ákveðnum leiðbeiningum við fyrirgjöf.  Handbókin er á ensku en matsheftið og allar 

leiðbeiningar eru til á íslensku. Hægt er að leggja fyrir allt matstækið í heild sinni eða 

valda hluta þess og sá tími sem það tekur að leggja matið fyrir fer eftir því hve stór hluti 

matsins er lagður fyrir hverju sinni. Fyrir óvana má áætla að það taki um tvær 

klukkustundir að leggja allt matið fyrir en mun skemmri tíma fyrir þá matsmenn sem 

eru vanir fyrirlögn matstækisins. Það er ekki skilyrði að leggja allt matið fyrir á einum 
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degi en það má ekki taka lengri tíma en tvær til þrjár vikur. Þeir sem svo vinna úr þeim 

upplýsingum sem fást með matinu þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

 Hafa þá sérfræðiþekkingu sem við á, eins og háskólagráðu í iðjuþjálfun, 

þroskaþjálfun, sálfræði, sjúkraþjálfun, kennslu og sérkennslufræðum. 

 Hafa kunnáttu á þeim fötlunum eða þroskafrávikum sem nemendur eru haldnir 

sem metnir eru og þeim erfiðleikum sem þeim fylgja.  

 Þekkja matsaðferðir. 

 Hafa þekkingu á úrvinnslu matstækisins. 

(Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, e.d.)  

 

Niðurstöður SFA má túlka á tveimur stigum. Annars vegar koma fram grunnupplýsingar 

um það hvort færni nemandans sé frábrugðin færni jafnaldra hans og hins vegar eru 

einstök atriði skoðuð innan tiltekinna kvarða og viðmiðstölum til að bera kennsl á og 

skýra færnimynstur einstaklingsins. Þegar sýna þarf fram á að nemandi  þurfi á 

þjónustu að halda má nota viðmiðunarmörkin á grunnstiginu sem rökstuðning 

(Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, e.d.). SFA metur færni grunnskólanemenda 

með sérþarfir í skólaumhverfinu og má með því að styðjast við niðurstöður 

matstækisins aðlaga námsumhverfið að þörfum nemenda með sérþarfir. Matstækið 

metur þá þætti sem hafa þýðingu fyrir afköst og virkni grunnskólanemenda og tekur 

mið af öllu skólaumhverfinu (Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir, e.d.).  

  

4.5 Samantekt um Skólafærni- athugun 

Hér hefur verið fjallað um matstækið, Skólafærni- athugun, og hvernig má nýta það í 

skólastarfi. Kennarinn getur notað matstækið við að skilgreina þarfir nemenda og 

bregðast við þessum þörfum. Niðurstöðurnar hjálpa kennara að sjá hvaða þætti í 

umhverfinu, bæði innra og ytra, hann þarf að aðlaga. Það er mikilvægt fyrir kennara að 

gera sér grein fyrir hvar er þörf á stuðningi og hvað þarf að aðlaga til að nemandi geti 

tekið fullan þátt í skólastarfinu. Skólafærni- athugunin getur því verið góður stuðningur 

fyrir kennarann til ná markmiðum stefnunnar skóla án aðgreiningar og verið leið til að 

brúa bilið milli hugsjónar og veruleikans.  
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5. Hugleiðingar verðandi kennara 
 
Sem verðandi kennarar þykir okkur nauðsynlegt að dýpka skilning okkar á hlutverki 

okkar í skóla án aðgreiningar. Það er okkur mikilvægt að sjá að ábyrgð okkar sem 

kennara liggur hjá nemandanum og að okkur ber að bregðast við þörfum hans. Það er 

okkur ljóst að það er bæði lagaleg og siðferðileg skylda kennara að veita öllum börnum 

tækifæri til viðeigandi náms, eins og kemur skýrt fram í lögum og reglugerðum sem 

varða grunnskóla, ásamt Siðareglum kennara (2002). Til að ná þeim markmiðum fram 

teljum við mikilvægt að við höfum jákvæð viðhorf til fjölbreytileikans og séum tilbúnar 

að beita margskonar kennsluháttum, bæði kennsluaðferðum og námsmati.  

 

Við skiljum að það er ábyrgð okkar sem kennara að gera umhverfi nemendanna 

aðgengilegt fyrir alla og stuðla þannig að virkri þátttöku nemenda. Í okkar huga bendir 

margt til þess að stefnan Skóli án aðgreiningar hafi enn ekki náð að festa sig í sessi í 

skólakerfinu, þó að stefnumótun yfirvalda sé skýr um að það skuli vera hin opinbera 

skólastefna. Í þeim alþjóðlegu samningum og sáttmálum sem Ísland hefur skuldbundið 

sig til að framfylgja, samanber þá sem nefndir hafa verið hér að ofan, koma fram 

margar fallegar hugmyndir um þátttöku fatlaðra í skólasamfélaginu. Okkar mat er að 

það virðist vanta herslumuninn á að þetta nái fram að ganga. Í námi kennara er þessi 

stefna kynnt sem hin opinbera stefna en við veltum fyrir okkur hvort henni sé ekki 

framfylgt inni í skólunum. Velta má fyrir sér hvort jafnvel skorti aukna símenntun 

kennara svo að tengslin milli þróunar skólamála og kennslu verði skilvirkari, en í 

síbreytilegu samfélagi teljum við þörf á að kennarar haldi sér í góðum tengslum við 

nýjar hugmyndir. En það kemur einmitt fram í siðareglum kennara að þeim beri ávallt 

að fylgjast með þróun skólamála (Siðareglur kennara, 2002). Við gerum okkur grein 

fyrir því að kennarastarfið er flókið og óútreiknanlegt, þar sem það er lifandi starf sem 

á sér stað í samskiptum við aðra. Gagnrýni getur því virst ósanngjörn frá verðandi 

kennurum, en við teljum mikilvægt fyrir kennara að horfa uppbyggilegum en 

gagnrýnum augum á eigið starf og vera stöðugt tilbúnir að þroskast í starfi.  

 

Kennarar verða að hafa í huga að þeim ber skylda til að koma til móts við þarfir 

nemenda sinna og veita öllum jöfn tækifæri til þátttöku í skólastarfi. Okkur finnst að 
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kennarar þurfi ávallt að gera sitt besta til að veita nemendum sínum tækifæri á 

viðeigandi námi og þurfi að bjóða alla nemendur velkomna í skólastofuna. Til dæmis 

þekkjum við til foreldra barna með fötlun sem hafa lent í því að vera þröngvað til þess 

að velja sérskóla. Þessir foreldrar hafa þá reynt að hafa barnið sitt í sínum heimaskóla 

en skólinn ekki verið tilbúinn eða viljugur til að laga námið að barninu. Okkur þykir 

sorglegt að vita til þess að einhverjir foreldrar upplifi að barnið þeirra sé ekki velkomið í 

sinn heimaskóla. Við viljum trúa því að fjölbreytileiki samfélagsins geti vel blómstrað 

saman undir einu þaki og að skólastarfið geti þannig verið skilvirkt og öflugt.  

 

Á sama tíma gerum við okkur líka grein fyrir því að veruleiki okkar er ekki svarthvítur og 

að engin ein lausn hentar öllum. Til dæmis er erfitt að ímynda sér hvað kennari getur 

gert ef þarfir nemendanna stangast á og kennarinn nær ekki að finna viðeigandi lausnir 

handa öllum nemendum sínum. Undanfarið hafa fjölmiðlar til dæmis fjallað mikið um 

stefnuna Skóli án aðgreiningar, og hafa bæði verið uppi raddir sem hafa mótmælt því 

að sérskólum skuli útrýmt, á meðan aðrir vilja heldur sjá blöndun nemenda inni í hinum 

almenna skóla. Þó svo að við trúum því að öll börn geti verið saman í skóla þá skiljum 

við líka vel að það er ekki gott fyrir börn að vera í umhverfi sem þau hafa ekki 

forsendur til að skilja. Sjálfsmynd barna getur skaðast ef þau upplifa sig alltaf slakari og 

minna virði. Við teljum því mikilvægt fyrir sjálfsmyndina að barn finni að það sé meðal 

jafningja og geti setið við sama borð og aðrir. Við þekkjum af eigin raun nemendur með 

fötlun sem hafa gengið í almenna grunnskóla og þegar þau fara í sérdeild í 

framhaldskólanum eiga þau erfitt með að eignast vini því þau hafa átt lítil félagsleg 

samskipti við jafningja og jafnvel einangrast frá jafnöldrum sínum, þessir nemendur 

geta hinsvegar staðið vel að vígi námslega. Á meðan aðrir nemendur sem koma úr 

sérskólum eiga auðvelt með félagsleg samskipti en geta verið slakari námslega. Þennan 

samanburð byggjum við eingöngu á eigin reynslu og er þetta sú tilfinning sem við 

höfum um muninn á nemendum með fötlun sem koma úr almennum skólum og þeim 

sem koma úr sérskólum. Það má því velta fyrir sér hver séu raunveruleg gildi 

menntunar fyrir lífsgæði einstaklinganna. Eru til dæmis hæfileikar í lestri og reikningi 

meira virði en félagsleg tengsl eða vináttan?  
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Við teljum í það minnsta að foreldrar ættu alltaf að hafa val um það hvort þeir vilji 

senda börn sín í sinn heimaskóla eða í sérskóla. Þess vegna finnst okkur að kennarar 

þurfi að vera tilbúnir að takast á við þá ábyrgð sem fylgir því að mæta þörfum ólíkra 

nemenda og gera þeim kleift að vera fullgildir þátttakendur í skólastarfinu. Eins og 

fjallað er um í ritgerðinni er þátttaka í skólastarfi ekki einskorðuð við námið heldur 

skipta félagsleg samskipti miklu máli. Að okkar mati er markviss vinna að eflingu 

félagslegra tengsla milli nemenda mjög mikilvæg ef stefnan Skóli án aðgreiningar á að 

virka.  

 

Fyrir okkur var matstækið Skólafærni-athugun kærkomin stuðningur fyrir kennara til að 

skoða hvaða þætti þeir geta lagað í umhverfinu til að veita nemendum viðeigandi 

tækifæri. Með hjálp matstækisins getur kennari greint þarfir nemenda sinna og skoðað 

hvenær er viðeigandi að veita nemendunum stuðning og hvað í umhverfinu er að 

hamla aðgengi þeirra. Við teljum nauðsynlegt fyrir kennarann að átta sig á hvar þarf að 

grípa inn í til að efla þátttöku nemendanna, til að greina á milli þess hvenær nemandi 

getur unnið sjálfstætt og hvaða aðstæður krefjast stuðnings. Þetta á bæði við um 

þátttöku í námi og félagslegum samskiptum. Við teljum mikilvægt að unnið sé að því að 

horfa fremur á nemendur með sérþarfir út frá þeim skilningi sem félagslegu líkönin 

veita í stað læknisfræðilegrar sýnar, samanber umfjöllun að ofan. Við teljum að með 

því að beina sjónum að umhverfinu er kennarinn að axla ábyrgð á því að sinna 

nemendum með sérþarfir.  

 

Einn liður í starfi kennara sem sinnir nemendum með sérþarfir er að eiga samskipti við 

aðra starfsmenn sem vinna með þessum nemendum. Virkt upplýsingaflæði getur 

auðveldað kennaranum að vinna með nemendurna og komið í veg fyrir að sífellt sé 

verið að finna nýjar leiðir í stað þess að horfa á það sem hefur virkað áður og byggja 

ofan á þann grunn. Til dæmis þegar nemendur hefja nám í grunnskóla, sérstaklega 

nemendur með sérþarfir, er gott að vera í góðum samskiptum við þá aðila sem hafa 

unnið með barninu í leikskólanum. Auk kennarans eru oft margir aðilar sem koma að 

málefnum nemenda með sérþarfir, til dæmis iðjuþjálfar, þroskaþjálfar eða 

talmeinafræðingar. Samvinna milli þessara aðila getur skipt sköpum fyrir nemendurna 

því mikilvægt er að samræmi sé milli markmiða og aðgerða sem varða velferð 
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nemendanna. Einnig teljum við að það sé mikilvægt að vinna náið með foreldrum 

og/eða forráðamönnum nemenda með sérþarfir, því að þeir eru auðvitað sérfræðingar 

í sínum eigin börnum og vita oft hvað er þeim fyrir bestu. Ennfremur má nefna að góð 

samskipti við foreldra allra nemenda geta stuðlað að samkennd og góðum bekkjaranda 

og orðið til þess að efla félagsleg tengsl milli nemendanna.  

 

Eins og fram hefur komið er að mörgu að hyggja ef stefnan Skóli án aðgreiningar á að 

verða að virkri stefnu innan skólanna og ekki eru allir sammála um réttmæti þessarar 

stefnu. Okkar spurning er þess vegna sú hvort ekki sé hægt að sameina kosti sérskóla 

og kosti þess að hafa skóla án aðgreiningar? Þarf að líta á sérskóla og skóla án 

aðgreiningar sem tvo andstæða póla?  

 

Við teljum að kostir sérskólanna séu helst þeir að þar er starfsfólk sem býr yfir 

sérþekkingu og reynslu af því að vinna með nemendum með sérþarfir, sem og hafa 

áhuga á því að starfa með þessum nemendum. Í skóla án aðgreiningar teljum við helstu 

kosti vera þá að gert er ráð fyrir því að allir séu jafnir og fjölbreytileikinn fái að njóta sín 

undir sama þaki. Velta má fyrir sér hvort ekki sé hægt að hafa alla með á 

jafningjagrundvelli en veita þeim stuðning sem þurfa á því að halda. Til eru dæmi um 

skóla sem hafa náð að samtvinna kosti sérskóla og skóla án aðgreiningar. Þar eru þá 

starfræktar sérdeildir sem sérhæfa sig í starfi með nemendum með sérþarfir. Þar er 

starfsdeildin oft í sérhúsnæði og starsfólk sem vinnur á deildinni er með menntun og 

áhuga á vinnu með þessum nemendum. Gjarnan er passað vel upp á að virk tengsl séu 

milli nemenda og þeirra bekkjarhóps, nemendurnir taka þátt í almennu bekkjarstarfi í 

þeim tímum sem þeir hafa forsendur til að taka þátt í. Má þar nefna ef nemandi er 

sterkur í listgreinum getur hann tekið þátt í þeim tímum með sínum almenna bekk, en 

fær svo aukinn stuðning og næði í þeim námsgreinum sem hann þarf á auka stuðningi 

að halda. Þetta þykir okkur vera dæmi um að áhersla sé lögð á velferð nemandans og 

að hans hagur sé hafður í forgrunni.  

Við erum sammála því að viðhorf kennara til fjölbreytileikans og nemenda með 

sérþarfir skipti sköpum í starfi í skóla fyrir alla. Við viljum verða kennarar sem bera 

virðingu fyrir öllum nemendum. Við viljum að allir nemendur hafi sama rétt til náms og 

að við sem kennarar getum unnið að því að hver og einn fái þá örvun og kennslu sem 
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viðkomandi þarf. Okkar ósk er sú að í kennslustofunni ríki samkennd og vinátta. Þannig 

að nemendur læri að fagna fjölbreytileikanum og við getum þannig stuðlað að 

fordómaleysi. Til að vinna að þessum markmiðum teljum við að mikilvægasta atriðið sé 

að vera góð fyrirmynd, að sýna í verki gildin og viðmiðin sem eiga að ríkja í 

kennslustofunni. Í siðreglum kennara kemur fram að frumskyldan sé að bera ávallt hag 

nemenda fyrir brjósti, og er þar komið sérstaklega inn á að borin sé virðing fyrir 

nemendum og hverjum og einum sýndur áhugi (siðareglur kennara, 2002). Þá viðleitni 

verður kennari að hafa í huga í öllu sínu starfi og þegar öllu er á botninn hvolft má segja 

að við séum öll með einhvers konar sérþarfir.  
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Að lokum  

Okkar mat er að skilningur okkar á eigin hlutverki í skóla án aðgreiningar hefur aukist 

eftir vinnslu þessar ritgerðar og við skiljum betur hvar ábyrgð okkar liggur gagnvart 

nemendum. Allir nemendur eiga rétt á tækifæri til viðeigandi náms og það er okkar 

hlutverk sem kennara að koma til móts við þarfir nemendanna, til dæmis með því að 

laga umhverfið og námið að þeim. Að líta á fjölbreyttan hóp nemenda sem tækifæri 

fremur en vandamál er líklegt til að hjálpa okkur að skapa samkennd og virðingu í okkar 

nemendahópi. Skóli án aðgreiningar er hin opinbera menntastefna á Íslandi og þess 

vegna er nauðsynlegt fyrir okkur sem verðandi kennara að rækta með okkur þá 

viðleitni að bjóða alla nemendur velkomna í skólann. Við erum þess vissar að sú 

viðleitni mun vera okkur stuðningur í komandi starfi og hvetja okkur til að fara 

fjölbreyttar leiðir í kennsluháttum og þannig gera okkur betur í stakk búnar að mæta 

ólíkum þörfum nemenda.  

Siðreglur kennara (2002) eru okkur hugleiknar þar sem þær eru settar saman af 

kennurum, fyrir kennara og fjalla að miklu leyti um það að kennurum beri ávallt að 

hafa hag nemenda í huga í starfi sínu (Siðareglur kennara, 2002). Von okkar er sú að við 

getum tekið þessi viðhorf með okkur út á vettvang og haft að leiðarljósi í starfi okkar.  
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