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Ágrip 

 

Á undanförnum árum hefur skóli án aðgreiningar verið mikið í umræðunni og hafa margar 

hugmyndir komið fram um hvernig eigi að skipuleggja og útfæra kennslu og bekkjarstarf 

með það fyrir augum að laga námið að þörfum allra nemenda. Tilgangur rannsóknarinnar var 

að fá fram upplýsingar/vitneskju um það á hvern hátt kennarinn skipuleggur starfið þannig að 

allir nemendur  læri. Rannsóknarspurningin var: Hverjar eru hugmyndir þriggja kennara á 

yngsta- og miðstigi grunnskóla um námsaðlögun og skóla án aðgreiningar og hvernig tekur 

bekkjarstjórnun kennaranna mið af þeim? Rannsóknin var byggð á narratífri rannsóknarðferð 

sem er ein grein af meiði eigindlegra rannsóknaraðferða. Gögnum var safnað með ítarlegum 

viðtölum við þrjá umsjónarkennara í þremur skólum á Eyjafjarðarsvæðinu og með því að 

fylgjast með störfum þeirra á vettvangi. Niðurstöður sýndu að kennararnir töldu sig allir ná að 

uppfylla að mestu ákvæði Aðalnámskrár grunnskóla um námsaðlögun. Þeir höfðu skilning á 

fjölbreytileika nemenda og reyndu af fremsta megni að koma til móts við þarfir þeirra með 

breyttu námsefni og vinnubrögðum.Hins vegar töldu þeir að nemendur sem þyrftu mikla 

sérkennslu væri betur borgið utan almenna bekkjarins.  Heilt yfir vantaði þó nokkuð upp á að 

bekkjarstjórnun kennaranna tæki mið af fræðilegum skilgreiningum á námsaðlögun. 
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Abstract 

In recent years inclusive education has been a widely discussed issue and many ideas have 

been proposed regarding teaching arrangements and classroom management that enable 

teachers to meet the individual needs of every student. The purpose of this research was to 

explore how teachers organize their work to the enhancement of student learning. The 

research question was: „What are the conceptions of three primary school teachers, of 

inclusive education and adaptive learning and how does their classroom management reflect 

their ideas?“ The research was based on a narrative method which is one branch of qualitative 

research. Date was gathered through interviews with three class teachers in three separate 

schools in Eyjafjörður and by observations in their classrooms. The results showed that all of 

the teachers considered themselves to be fulfilling the requirements of the National 

Curriculum regarding inclusive education. They understood student diversity and did their 

best to provide every student with materials and methods that suited their needs. However, 

they thought that students with complex special educational needs were better off with 

special education services outside their general class. As a whole, the observer felt that the 

teachers’ classroom management procedures were to some extent consistent with scholarly 

definitions of adaptive learning but, however, lacked some features of it. 
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Formáli 

 

Rannsókn þessi er hluti af meistaranámi í menntunarfræði við menntavísindabraut 

kennaradeildar Háskólans á Akureyri og er vægi hennar 30 ECTS einingar. Leiðbeinandi 

minn í þessu verkefni var dr. Rúnar Sigþórsson prófessor við kennaradeild Háskólans á 

Akureyri. Honum vil ég þakka sérstaklega fyrir uppbyggilega leiðsögn, hvatningu og 

stuðning sem veitti mér styrk og innblástur í verkið. Einnig vil ég þakka viðmælendum 

mínum fyrir góðar móttökur og lærdómsríkar samræður og Kristínu Kolbeinsdóttur fyrir að 

lesa yfir ritgerðina og góð ráð. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir stuðninginn og 

þolinmæðina á meðan á verkinu stóð. 
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1. Inngangur 

Miklar breytingar hafa orðið á undanförnum árum og með tilkomu hnattvæðingar hefur 

samfélagið orðið mun flóknara og fjölbreyttara. Samfara því hefur verið gerð krafa um að 

skólar breytist í takt við samfélagið og komi til móts við fjölbreyttari nemendahópa en áður 

var. Þessa öru þróun hef ég upplifað í gegnum skólagöngu barnanna minna eða allt frá því að 

fyrsta barnið mitt byrjaði í grunnskóla 1990 og þar til það síðasta lauk grunnskóla 2012. Ég á 

sex börn sem hafa lokið grunnskólaprófi og má því segja að ég hafi verið í samskiptum við 

marga kennara í gegnum tíðina. Það sem vakti áhuga minn á kennsluháttum var hversu 

misjafnlega kennurum tókst að greina námsgetu, líðan og þarfir þeirra í skólanum en kennarar 

telja að samskipti á milli kennara og nemenda séu háð hæfni kennarans í mannlegum 

samskiptum, viðhorfum og viðleitni (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002, bls. 112-115). 

Í 29. gr. laga samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr.155/2013) kemur 

fram að menntun barns skuli beinast að því að „Rækta eftir því sem frekast er unnt 

persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þess“. Íslendingar undirrituðu jafnframt 

Salamanca yfirlýsinguna árið 1994 ásamt fulltrúum 92. ríkisstjórna og 25 alþjóðlegra samtaka 

en hún fjallaði um menntun öllum til handa. Þar segir að skólar eigi að taka á móti öllum 

börnum óháð félagslegum, tilfinningalegum eða líkamlegum þroska.Yfirlýsingin ítrekar að 

öll börn og ungmenni með sérþarfir eigi jafnan rétt á menntun án aðgreiningar og er þar 

meðal annars lýst yfir að: „almennir skólar væru virkasta aflið til að sigrast á hugarfari 

mismununar, móta umhverfi sem tekur fötluðum opnum örmum, móta þjóðfélag án 

aðgreiningar og koma á menntun öllum til handa“ (Salamanca-yfirlýsingin, 1995). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 31) er talað um hlutverk og skyldur skólanna gagnvart nemendum en þar kemur 

fram að samkvæmt lögum eigi allir nemendur rétt á námi við hæfi og að sveitafélögum sé 

skylt að sjá nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum hvernig sem á stendur um atgervi 

þeirra til líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Það á við 

um öll börn hvort sem þau eru fötluð eða ófötluð, afburðagreind eða greindarskert og allt þar 

á milli. Markmið aðalnámskrár er að allir nemendur eigi rétt á viðfangsefnum sem henta 

námsgetu þeirra og hæfni. 

 Til að nám verði við hæfi hvers og eins á allt skipulag skólastarfs og kennslu að 

leggja til grundvallar að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Námið á að taka mið af 
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þroska, persónugerð, getu, hæfileikum og áhugasviði hvers og eins og fara fram í hvetjandi 

námsumhverfi þar sem nemandinn finnur til öryggis og fær notið hæfileika sinna. Kennarinn 

skal leggja sig fram við að kynnast hverjum nemanda og meta stöðu hans í námi (bls. 40). 

Þar segir einnig að „meginhlutverk kennarans er kennslu- og uppeldisfræðilegt starf 

með nemendum, að vekja og viðhalda áhuga þeirra á námi, veita þeim handleiðslu á sem 

fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum starfsanda og vinnufriði meðal nemenda“ (bls. 42). 

Það er hægt með því að skapa nemendum frjóar og fjölbreytilegar námsaðstæður. 

 Í kafla um hlutverk skóla segir að á hverju skólastigi „er stefnt að fjölbreyttum 

viðfangsefnum og starfsháttum til að koma á móts við mismunandi námsþarfir ólíkra 

einstaklinga og stuðla að þroska, velferð og menntun hvers og eins“ (bls. 10). Skólinn þarf 

því að skipuleggja sig þannig að hann taki mið af þörfum allra nemenda þar sem hver 

nemandi er metinn út frá hæfileikum sínum og þroska. Einnig skal ríkja fjölbreytni í 

vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja árangursríkustu 

leiðirnar til að ná sem bestum árangri í samræmi við hæfniviðmið sem stefnt er að hverju 

sinni. Við val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum ber að taka tillit til aldurs, þroska og getu 

nemenda sem í hlut eiga ásamt eðlis viðfangsefnissins. Vönduð kennsla, sem lagar sig að 

þörfum og stöðu einstakra nemenda í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 46).  

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá fram upplýsingar/vitneskju um það á hvern hátt 

kennarinn skipuleggur starfið þannig að allir nemendur læri. Einnig getur þetta gefið 

vísbendingu um það hvort hugmyndir kennara um námsaðlögun og kennsla þeirra haldist í 

hendur. Markmið þessarar rannsóknar er því að kanna hugmyndir kennara á yngsta- og 

miðstigi um námsaðlögun og hvernig bekkjarstjórnun þeirra tekur mið af þeim með það fyrir 

augum að laga námið að þörfum nemenda jafnframt því að gæta þess að nemendur séu hópur 

sem á samleið og myndar bekkjarheild. 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í kafla tvö verður fjallað um þann fræðilega 

bakgrunn sem rannsóknin byggist á, í kafla þrjú er rannsóknaraðferðin kynnt sem notuð er í 

rannsókninni og sögur viðmælenda sagðar í kafla fjögur sem niðurstöður. Þær eru síðan settar 

í fræðilegt samhengi í kafla fimm og í kafla sex eru lokaorð höfundar. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Á undanförnum árum hefur skóli án aðgreiningar verið mikið í umræðunni og hafa margir 

fræðimenn komið fram með hugmyndir um það hvernig eigi að skipuleggja og útfæra 

kennslu og bekkjarstarf með það fyrir augum að laga námið að þörfum allra nemenda. Hér á 

eftir verður fjallað um bekkjarstjórnun út frá hugmyndum Jacobs Kounin og fleiri 

rannsakenda. Einnig verður fjallað um skóla og nám án aðgreiningar og í kjölfarið 

námsaðlögun og þá kennsluhætti sem Carol Ann Tomlinson hefur þróað. Í lokin er samantekt 

og rannsóknarspurning sett fram. 

2.1 Bekkjarstjórnun 

Þegar gengið er inn í skóla eða bekk í fyrsta skipti fær maður oft óútskýranlega tilfinningu 

fyrir því hvernig skólabragur og bekkjarandi er á þeim stað. Rannsóknir hafa sýnt að í þeim 

skólum þar sem jákvætt viðhorf til nemenda og góður skólabragur ríkir, ber minnst á 

hegðunarvanda nemenda (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006, bls. 56). Eitt af 

hlutverkum kennarans felur í sér að kenna börnum mikilvægar samskiptareglur til að skapa 

góðan vinnufrið (Anna Lilja Þórisdóttir, 2003, bls. 2). John I. Goodlad (2004, bls. 124) segir 

að agavandamál orsakist ekki af stjórnleysi eða skorti á hæfni kennarans til að taka á 

agamálum heldur miklu fremur af mistökum við að virkja nemendur í náminu sem fram fer í 

bekknum. Nemendur ná t.d. ekki að klára verkefnin sín á réttum tíma og eru ekki með á 

hreinu til hvers er ætlast af þeim. 

Hugtökin bekkjarstjórnun og agastjórnun eru nátengd hugtök en litið er á þau sem 

viðleitni kennarans til að hafa umsjón með starfsemi í skólastofunni þ.m.t. námi, félagslegum 

samskiptum og hegðun nemenda (Good og Brophy, 2008, bls. 77-79). Bekkjarstjórnun getur 

þó verið víðari á þann hátt að hún lýtur að öllu stjórnunarhlutverki kennarans sem kemur að 

skipulagningu og stjórnun á námi nemenda. Byggir það á markvissum vinnubrögðum er 

varða árangursríka kennslu. Skipulag í skólastofu, skýrar reglur og samskipti sem einkennast 

af hlýju og gagnkvæmri virðingu, eru mikilvægustu þættirnir í því (Rúnar Sigþórsson, Börkur 

Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 

1999, bls. 156). Það má því segja að þessi hugtök séu tvær hliðar á sama teningnum og því 

óaðskiljanleg og verða þau því sameinuð undir hugtakinu bekkjarstjórnun hér í ritgerðinni. 
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Savage og Savage (2009, bls. 6-7) skilgreina bekkjarstjórnun sem tvö stjórnunarstig: 

(a) að koma í veg fyrir vandamál, (b) viðbrögð þegar vandamál eiga sér stað. Ástæða þess að 

þau leggja meiri áherslu á að koma í veg fyrir vandamál er sú að fyrri rannsóknir benda til 

þess að einn af helstu breytum í góðri bekkjarstjórnum sé áhersla á fyrirbyggjandi aðgerðir 

fremur en viðbrögð við þeim (Emmer og Stough, 2001, bls. 106). Nefna má þar niðurstöður 

Jacob Kounin sem enn er vitnað í þótt gamlar séu en Kounin er almennt talinn vera 

brautryðjandi í rannsóknum á bekkjarstjórnun (Marzano, Marzano og Pickering, 2003, bls. 

66). Í rannsókn sinni (1970) skoðaði hann hvernig kennarar brugðust við truflandi hegðun 

nemenda í kennslustund. Samkvæmt skilgreiningu Kounin er góður bekkjarstjórnandi sá sem 

hefur almennt gott skipulag, heldur óæskilegri hegðun í lágmarki og nýtir tímann vel. Það sé 

ekki endilega hvernig brugðist er við truflun sem tengjast fyrrgreindum þáttum sem skilur að 

góða og slaka bekkjarstjórnendur heldur fyrst og fremst hvernig þeim tekst að fyrirbyggja 

truflandi hegðun (Cotton, 1990, bls. 5). Kounin benti á nokkur atriði sem einkenna 

árangursríka bekkjarstjórnendur: 

 

Árvekni (withitness) 

Áhrifaríkur bekkjarstjórnandi hefur gát á hvað gerist í kennslustofunni og gerir nemendum 

stöðugt ljóst með látbragði sínu að hann fylgist vel með. Hann staðsetur sig á þann hátt að 

hann geti séð alla nemendur og er meðvitaður um ef truflandi hegðun á sér stað eða er í 

uppsiglingu eða með öðrum orðum þarf hann „að hafa augu í hnakkanum“. Ef honum finnst 

þörf á þá bregst hann fljótt við truflun og einbeitir sér að þeim nemanda sem á upptökin eða 

ber mesta ábyrgð á henni. 

Skörun (overlapping) 

Áhrifaríkur bekkjarstjórnandi getur gert fleira en eitt í einu. Hann getur bæði verið að kenna 

litlum hóp nemenda og svarað nemanda utan hópsins án þess að trufla þá vinnu sem fram fer 

í hópnum. 

Framvinda (signal continuity and momentum) 

Áhrifaríkur bekkjarstjórnandi undirbýr sig vel þannig að framvinda kennslustundarinnar 

verður röskleg en samt áreynslulaus. Hann metur hvenær skuli bregðast við truflun og tekur á 

henni á viðeigandi hátt án þess að brjóta upp framvinduna í kennslustundinni. Með því á 

Kounin við að kennarinn þurfi að vega og meta hvort truflunin sé líkleg til að valda ónæði og 

taka þá á því með aðferðum sem trufla ekki taktinn í kennslunni eins og að færa sig nær 

nemandanum sem veldur ónæðinu og/eða ná augnsambandi við hann (Cotton 1990, bls. 5; 

Good og Brophy, 2008, bls. 81). 
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Stöðug virkni (group alerting) 

Áhrifaríkur stjórnandi reynir stöðugt að virkja alla og draga þá óvirku með í viðfangsefni 

hópa. Hann notar oft sérstaka tækni til að halda eða ná athygli nemenda í tímum. Hann t.d. 

horfir yfir bekkinn áður en hann velur nemanda, velur alla oft, heldur nemendum í óvissu um 

hver verði valinn næst með því að velja af handahófi, kastar fram áskorun með því að gefa í 

skyn að næsta spurning verði erfið, biður um sjálfboðaliða, kynnir skáldsögu eða áhugavert 

verkefni (Cotton 1990, bls. 5; Good og Brophy, 2008, bls. 81). 

Ábyrgð (accountability) 

Áhrifaríkur stjórnandi gerir nemendur ábyrga með því að láta þá hafa hlutverk, sýna svörin 

þeirra, hafa jafningjamat, láta þá svara sameiginlega sem hópur, fylgjast með frammistöðu og 

kalla upp einstaklinga (Good og Brophy, 2008, bls. 80-81). 

Fjölbreytt og örvandi viðfangsefni (stimulating seatwork) 

Áhrifaríkur stjórnandi leggur fram verkefni sem byggja á fyrri þekkingu og eru viðráðanleg 

fyrir nemandann en jafnframt nógu krefjandi til að viðhalda áhugahvötinni. Þetta hvetur 

nemendur til að einbeita sér að verkefninu jafnvel þegar þeir vinna einir (Cotton 1990, bls. 5; 

Good og Brophy, 2008, bls. 81). 

 

Þessi atriði eru ekki ósvipuð þeim sem Good og Brophy (2008, bls. 77- 80) setja síðan fram 

en þeir tala um að í góðri bekkjarstjórnun þurfi að fylgja nokkrum meginreglum um skipulag 

í skólastofunni en þær eru: 

 

1. Áhrifarík stjórnun hefst með því að skipuleggja námsumhverfi sem styður 

kennsluáætlun kennarans. Gott er að hafa fjórar til fimm einfaldar reglur um hegðun 

nemenda í skólastofunni sem bekkurinn hefur gert í sameiningu því líklegra er að 

nemendur fylgi reglum sem þeir eru sáttir við og skilja. Einnig þurfa reglur um 

umgengni í skólastofunni og samskipti milli nemenda að vera skýrar. 

2. Agavandamál eru í lágmarki þegar nemendur fá þroskandi verkefni sem miða að 

áhugamálum þeirra og atgervi. 

3. Stjórnendur ættu að einbeita sér að því að koma á skilvirku námsumhverfi frekar en 

að ná stjórn á hegðunarvanda. 

4. Markmiðið er að efla sjálfsstjórn nemenda í stað þess að stjórna þeim. 

 

Good og Brophy (2008, bls. 77) segja jafnframt að kennarar þurfi að búa yfir ákveðnum 

persónulegum eiginleikum til að koma á góðri bekkjarstjórnun. Þeir þurfa að ávinna sér 
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virðingu og væntumþykju nemenda, vera sjálfum sér samkvæmir og þar af leiðandi 

trúverðugir og áreiðanlegir. 

Kennarar upplifa margskonar tilfinningar vegna samskipta við nemendur í 

kennslustofunni, allt frá gleði yfir í reiði. Í samantekt Stutton, Mudrey-Camino og Knight 

(2009, bls. 133-134) á tilfinningastjórnun kennara kom í ljós að kennarar töldu sig vera 

skilvirkari ef þeir náðu að stjórna tilfinningum sínum í kennslu og með því náðu þeir meiri 

árangri bæði í samskiptum við nemendur og í agastjórnun. Jafnframt hafði það jákvæð áhrif á 

nám nemenda ef þeir sýndu jákvæðar tilfinningar. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar 

Kristínar Aðalsteinsdóttur (2002, bls.115) þar sem hún skoðaði viðmót kennara gagnvart 

nemendum í fámennum og fjölmennum skólum en þar kom fram að kennarar sem sýndu 

afburða hæfni voru eftirtektarsamir, rólegir, töluðu lágt og sýndu hlýtt viðmót. Þeir hlustuðu á 

nemendur af fullri athygli, virtust taka tillit til námsþarfa hvers nemanda og voru ekki 

hræddir við að sýna tilfinningar. 

Það eru fleiri þættir sem geta haft áhrif á góða bekkjarstjórnun. Ünal og Ünal (2012, 

bls. 48-53) rannsökuðu hvort að starfsreynsla hefði áhrif á aðferðir kennara í bekkjarstjórnun 

með því að safna gögnum frá 268 grunnskólakennurum. Niðurstöður sýndu að: 

 

1. Óreyndir kennarar lögðu áherslu á að nemendur notuðu eigið innsæi, bæru fulla 

ábyrgð á eigin námi og tækju fullan þátt í skipulagningu, reglum og öðru sem gerðist í 

kennslustofunni 

2. Reyndari kennarar annað hvort vildu hafa fulla stjórn og ábyrgð á kennslunni án 

nokkurra tillagna frá nemendum eða... 

3. fara bil beggja og nýta sér eitthvað af því sem einkennir aðferðir 1 og 2. Þá notar 

kennarinn umhverfið til að styðja við kennsluna og kennsluna til að styðja við 

umhverfið. Aðlaga þarf námskrárnar og umhverfið þannig að þeir geti beitt aðferð 1. 

 

Ünal og Ünal sögðu að mismunurinn á aðferðum óreyndra og reyndra kennara sýndi 

að það séu skil á milli hugmynda kennaranema um bekkjarstjórnun og þess sem þeir fara 

síðan að beita þegar út í starfið er komið. Hins vegar þurfa kennaraskólar að endurskoða sinn 

þátt í menntun kennara og leyfa kennaranemum að gera fleiri athuganir og fylgjast meira með 

kennslu en ekki að ganga inn í kennslu hjá öðrum þannig að þeir þori frekar að beita eigin 

aðferðum þegar á hólminn er komið. Þrátt fyrir þennan mun á skilgreiningum þá hefur verið 

vísað til aðferða bekkjarstjórnunar sem „verðmætustu færni sem kennari getur haft “ (Landau, 

2001, bls. 4). 



14 

 

2.2 Skóli og nám án aðgreiningar 

Jones (2007, bls. 346) segir að hlutverk umsjónarkennara sé að hafa umsjón með velferð 

nemenda sinna og yfirsjón yfir þeirra framvindu. Umsjónarkennarar þurfa að veita 

nemandanum stuðning og leiðsögn, vera tiltækir í daglegu starfi og skapa stöðugleika innan 

bekkja. Það er mikilvægur þáttur í starfi umsjónarkennara að vera nemendum innan handar 

og hann getur jafnvel verið eina öryggisnet þeirra nemenda sem eiga erfitt líf utan skóla sem 

innan. Hlutverk þetta krefst margþættra persónulegra eiginleika, hæfni og viðhorfa. 

Samkvæmt rannsókn Jones frá árinu 2006 kom fram í svörum nemenda að góður 

umsjónarkennari þekki nemendur sína, sé vel skipulagður, setji mörk svo nemendur séu 

meðvitaðir um hvað megi og hvað ekki og þurfi einnig að vera nokkuð skemmtilegur. Góður 

umsjónarkennari leggur metnað sinn í að skapa námssamfélag sem virkjar nemendur í þeirra 

námi (Jones, 2007, bls. 354).  

Hugtakið skóli án aðgreiningar er oftast skilgreint hér á landi sem almennur skóli sem 

tekur við öllum nemendum í sínu hverfi og kemur til móts við námsþarfir þeirra í almennum 

bekkjardeildum á áhrifaríkan hátt. Í skilgreiningu Starfsáætlunar fræðslumála hjá 

Reykjavíkurborg segir: 

 

Skóli án aðgreiningar er skóli sem er fær um að sinna öllum nemendum sínum, 

óháð stöðu þeirra. Grundvallarregla skóla án aðgreiningar er að öll börn eigi, 

hvar sem því verður við komið, að læra saman, hvað sem líður muni á þeim og 

hugsanlegum örðugleikum. Nám án aðgreiningar er virkasta leiðin til að treysta 

samstöðu meðal barna með sérþarfir á sviði menntunar og skólafélaga þeirra.  

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

 

UNESCO (2005, bls. 13) skilgreinir skóla án aðgreiningar sem ferli sem einkennist af 

því að bregðast við mismunandi þörfum allra nemenda með því að auka þátttöku þeirra í 

námi, menningu og samfélagi en vinna gegn aðgreiningu í námi og útilokun frá námi. Nám 

án aðgreiningar felur í sér aðlögun inntaks, aðferða og skipulags á grundvelli sýnar sem nær 

til allra skólabarna og þeirrar sannfæringar að það sé á ábyrgð almenna skólakerfisins að 

mennta öll börn. 

Í 2. grein reglugerðar nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskóla er 

skilgreining á sama hugtaki sem hljóðar svo: „Með skóla án aðgreiningar er átt við 

grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og 
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félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt 

réttlæti að leiðarljósi.“ Mikill samhljómur er í þessum skilgreiningum sem miðar að því að 

skólayfirvöld eigi að sjá öllum börnum fyrir menntun sem hæfir þeirra getu og þroska. 

Grundvallarkenning skóla án aðgreiningar er að:  

 

Allir geta lært en fólk læri á mismunandi hátt. 

Öllum gefist kostur á að stunda nám í almennum bekk með jafnöldrum í heimaskóla 

sínum. 

Allir læri samkvæmt einstaklingsáætlun. 

Öll börn taki þátt í félagsstarfi. 

Öll börn njóti góðs af samstarfi heimilis, skóla og hverfis síns. 

Kennarar vænti mikils af öllum nemendum sínum. 

(Tomlinson og Imbeau, 2010, bls.5-6). 

 

Kennarar og aðrir starfsmenn grunnskóla geta beitt margbreytilegum aðferðum í 

kennslu í skóla án aðgreiningar og á mismunandi skólastigum, en ávallt þurfa kennarar að 

hafa í huga að auka fjölbreytni hvað varðar þarfir nemenda innan skóla. Einnig þarf kennari 

að hafa í huga að aðlaga námið þannig að komið sé nægilega til móts við þarfir allra 

nemenda, bæði þeirra sem hafa sérþarfir og þeirra sem ekki hafa sérþarfir. Það felur í sér að 

nemandi eigi að vera einn af hópnum og eiga regluleg samskipti við skóla- eða bekkjarfélaga 

og er eitt af megineinkennum í því að viðurkenna einstaklingsmun og að hver nemandi eigi 

rétt á því að stunda nám við sitt hæfi innan félagsheildar bekkjarins. Það er því hlutverk 

skólanna að móta stefnu og starfshætti sem á öllum sviðum skólalífsins stuðlar að námi án 

aðgreiningar hvort sem er við þátttöku í félagslífi, samskiptum eða vináttutengslum (Rósa 

Eggertsdóttir og Grétar L. Marinósson, 2002, bls. 105). 

Við skipulag kennslu og náms samkvæmt skóla án aðgreiningar vinna nemendur að 

mismunandi og misflóknum verkefnum innan sambærilegra viðfangsefna. Sumir nemendur 

þjálfa sig í grundvallarfærni á meðan aðrir fara dýpra í efnið. Fjölbreytileiki nemenda er 

viðurkenndur sem og misjafnar þarfir þeirra til náms og vinna nemendur ýmist einir eða í hóp 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). Í hverjum hópi skal leitast við að hafa ólíka einstaklinga þar 

sem tekið er tillit til námslegrar getu, félagsfærni, kynferðis, hegðunar og möguleika til 

tjáningar. Stundum hentar betur að setja saman nemendur með sömu námsmarkmið eða 

sameiginleg áhugamál en megináherslan er að mismunandi hæfileikar nýtist sem best með 

því að raða saman ólíkum nemendum (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 
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Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 72). Það eykur getu þeirra í að vinna með öðrum og skipuleggja 

nám sitt. Námsgreinar eru oft samþættar og unnið að þemabundnum verkefnum þar sem 

tölvutæknin er nýtt. Með fjölbreyttum vinnubrögðum er komið til móts við fjölbreyttan hóp 

nemenda og skapaðar þannig aðstæður sem gera þeim kleift að læra á eigin forsendum. 

Kennarar þurfa að vinna saman og deila ábyrgð jafnt á nemendum sem námsgreinum (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2003). 

Svanhildur María Ólafsdóttir (2009, bls. 98) skoðaði tengsl teymisvinnu á starfshætti 

og skipulag kennara og samkvæmt hennar niðurstöðum hefur teymiskennsla gefist vel en þá 

eru tveir eða fleiri kennarar í samvinnu um nám og kennslu nemenda. Helstu kostir að mati 

kennara eru gagnkvæmur stuðningur, sameiginleg ábyrgð og vinnuhagræðing. Kennslan 

verður faglegri og fleiri hugmyndir koma upp sem hægt er að ræða. Helstu ókostir 

teymiskennslu eru flóknara skipulag og fleiri fundir. 

Stefnan um skóla án aðgreiningar á sér líka gagnrýnendur en gagnrýni þeirra byggist 

einkum á efasemdum um að almennir skólar og kennarar þar séu færir um að sinna öllum 

nemendum, einkum þeim sem hafa miklar sérþarfir og telja þeir að slíkir nemendur væru 

betur komnir meðal jafningja (Philpott, 2001). Einnig komu fram í grein Philpott (2001) 

áhyggjur af félagslegum áhrifum stefnunnar og að hún tryggi nemendum með sérþarfir ekki 

félagslega viðurkenningu meðal skólafélaga né betri sjálfsmynd, eins og gert hafði verið ráð 

fyrir. Hermundur Sigmundsson prófessor í lífeðlislegri sálfræði við Háskólann í Þrándheimi í 

Noregi kom fram með svipaða gagnrýni í viðtali við Önnu Lilju Þórisdóttur (2013) en þar 

segir hann:  

 

Ég hef séð fjölda barna með sérþarfir, sem þessi stefna hentar ekki. Þau 

þurfa svo góðan ramma í kringum sig og virkilega góða kennara sem 

þekkja þeirra vandamál, en því miður er ekki alltaf hægt að bjóða upp á 

þetta í almennum grunnskólum. Ég er ekki að sjá að þessi skólastefna 

virki eins og hún átti að gera, hvorki hérna né í Noregi. Ég held að það 

væri best fyrir alla að skoða að koma aftur upp sérskólum. Það eru oft 

miklar tilfinningar í þessu, en það sem mestu máli skiptir er hvað best sé 

fyrir barnið. 

(Anna Lilja Þórisdóttir, 2013). 

 

Það er því ljóst að það er að mörgu að hyggja í bekkjarstjórnun og ekki allir á eitt 

sáttir um hvernig eigi að framkvæma hana. Flestir sammælast þó um að mikilvægast sé að 
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nemendum líði vel í skólanum og fái nám sem stuðlar að auknum þroska bæði námslega og 

félagslega. 

2.3 Námsaðlögun 

Mörg hugtök hafa verið notuð um einstaklingsmiðað nám en ekki eru sammæli um 

skilgreiningu á því. Ingvar Sigurgeirsson (2004) segir að oftast sé átt við að „kennarinn 

kappkosti að koma með sveigjanlegum hætti til móts við einstaklingsbundnar þarfir 

nemenda.“ Hann segir að það liggi beinast við að þýða ensku hugtökin individualized 

learning, individualized instruction eða individualized education sem einstaklingsmiðað nám 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2004). Undir formerkjum þess eru þó stundum notuð ýmiss konar 

aðgreining sem ekki endilega samrýmist skilgeininingu á námi án aðgreiningar eins og 

getuskipting inn í bekk eða sérkennsla utan skólastofu (Hafþór Guðjónsson, 2005). 

Göransson, Nilholm og Magnússon (2012, bls. 163) segja jafnframt að hugtakið inclusive 

education eigi sér margar túlkanir en það sé ekki vandamálið heldur sú mistúlkun að hugtakið 

eigi bara við um börn með fötlun. Mörg önnur hugtök eru notuð yfir svipaða kennsluhætti 

eins og differentiation en það hefur meðal annars verið þýtt á íslensku sem námsaðlögun 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2004). Í bókinni Aukin gæði náms er skilgreining á því en þar segir: 

„Námsaðlögun miðar að því að koma á varanlegu skipulagi þar sem allir nemendur hafa sem 

jöfnust tækifæri til að ná árangri í námi án þess að vera dregnir í dilka eftir þekkingu, færni, 

skilningi eða námsgetu“ (Rúnar Sigþórsson og fl., 1999, bls. 179). Sú skilgreining er meira í 

anda náms án aðgreiningar heldur en skilgreining Ingvars og verður því hugtakið 

námsaðlögun notað framvegis.  

2.3.1 Carol Ann Tomlinson 

Bandaríski kennslufræðingurinn Carol Ann Tomlinson í Virginíuháskóla í Bandaríkjunum 

hefur fengið fjölda viðurkenninga fyrir góðan árangur í starfi en hún hefur lagt áherslu á að 

finna árangursríkar leiðir til að mæta fjölbreyttum þörfum nemenda og stuðla að sköpun og 

rökhugsun í skólastofunni (Tomlinson, 2008). Hún hefur skrifað fjölmargar greinar og bækur 

um námsaðlögun (e. differentiation) sem hún skilgreinir sem viðleitni kennarans til að 

bregðast við einstaklingsbundnum þörfum nemenda eða nemendahóps í stað þess að kenna 

heilum bekk út frá því hefðbundna sjónarmiði að allir nemendur séu eins. Tomlinson segir að 

í hverri kennslustofu séu nemendur með mismunandi námsgetu, ólíkan menningarlegan 

bakgrunn og móðurmál sem eigi rétt á áhugasömum kennurum sem leiðbeina þeim í námi á 

þeirra eigin forsendum (Tomlinson, 2000, bls. 4). Þrátt fyrir það eiga margir ótrúlega erfitt 
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með að ýta út úreltum hugmyndum um nám og kennslu. Þær eru orðnar svo innprentaðar í 

huga margra vegna stöðugrar styrkingar í barnæsku. Hún segir að flest vitum við hvað eigi að 

„gera í skóla“. Jafnvel börn sem leika sér heima í skólaleik þekkja reglurnar. 

 

Kennarinn ræður og nemendurnir sitja hljóðir í beinum röðum og horfa á 

kennarann sem segir nemendum hvað þeir eigi að læra. Nemendurnir læra 

það sem þeim er sagt og skila til kennarans. Kennarinn kennir öllum eins 

(sem er bara sanngjarnt) og nemendurnir sem geta ekki fylgja reglunum eða 

verða órólegir er sparkað út úr bekknum. 

(Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 8). 

 

Algengur misskilningur varðandi námsaðlögun segir Tomlinson (2010, bls. 13) að sé meðal 

annars að námsaðlögun sé eitthvað sem kennarinn segist vera að nota eða notar ekki. 

Staðreyndin er sú að flestir kennarar sem eru lengur en einn dag inn í kennslustofu, veita 

breytileika nemenda athygli og bregðast við þeim á einhvern hátt. Sérstaklega þeim börnum 

sem valda óróa í bekkjum. Aftur á móti eru það fáir kennarar sem skipuleggja kennsluna 

stöðugt með mismunandi áhuga, reynslu og námssnið nemanda í huga. Kennarar telja 

jafnframt að námsaðlögun snúist eingöngu um kennslu en raunin er sú að þótt námsaðlögun 

sé kennslufræðileg nálgun á árangursríkum og fjölbreyttum kennsluaðferðum þá er hún 

óaðskiljanleg frá sveigjanlegri bekkjarstjórnun, námskrá, jákvæðu námsumhverfi og 

námsmati. Það hefur áhrif á alla þætti námsaðlögunar ef einn af þessum þáttum er veikur. 

Tomlinson (2010, bls. 15–18) segir að námsaðlögun eigi aldrei að bygggjast á 

aðgreiningu þar sem nemendur séu teknir út úr bekk og kennt sér heldur eigi að leita allra 

leiða til að laga námið að þörfum einstaklinga innan bekkjarhópsins þannig að nemendur séu 

eftir sem áður hópur sem á samleið og myndar bekkjarheild. Hún byggir kenningar sínar á 

hugsmíðahyggjunni og leggur mikla áherslu á þekkingu og reynslu nemenda.   

Áður en kennarinn byrjar að vinna samkvæmt námsaðlögun er mikilvægt að hann geri 

námsgreiningu fyrir hvern nemanda. Hann þarf að vita sterkar og veikar hliðar hjá hverjum 

nemanda og hvert sé aðalmarkmið með náminu fyrir hann. Kennarinn þarf að skipuleggja 

námið með það grundvallaratriði í huga að það byggi á þekkingu nemandans og það má 

hvorki vera of auðvelt né of erfitt. Námsaðlögun á ekki bara við um nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með nám og eru í sérkennslu heldur á þetta við um öll getustig og sinna þarf 

bráðgerum nemendum jafnt sem nemendum með námserfiðleika (Tomlinson, Brimijoin og 

Narvaez, 2008, bls. 5). 
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Kennarar geta þróað kennsluhætti út frá námsaðlögun á marga vegu en með þeim 

mætir kennarinn þörfum nemenda með hliðsjón af almennum meginreglum um námsaðlögun 

s.s. 

 

  Verkefni við hæfi 

 Sveigjanlegt hópastarf 

 Samfellt námsmat og aðlögun náms 

(Tomlinson og Allan, 2000, bls. 2-3). 

 

Tomlinson hefur því bent á fimm þætti í kennslunni sem kennarar þurfa að laga að 

nemendum. 

 

 

 

 

 

 

 

og laga að þrenns konar innri forsendum nemenda 

 

 

 

 

(Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 6-7). 

Mynd 1. Námsaðlögunarþættir Tomlinson 
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Þessu er hægt að mæta með því að beita fjölbreyttu kennsluskipulagi eins og: 

Tafla 1. Kennsluskipulag sem styður við námsaðlögun 

 Verkefni sem byggja á 

fjölgreindarkenningu 

 Púslaðferð  

 Upptekið efni 

 Sjálfstýrandi verkefni 

 Margvísleg ritun 

 Fjölbreytt lesefni 

 Fjölbreytt ítarefni 

 Leshringir 

 Þyngdarskipt viðfangsefni 

 Misþungar námsstöðvar  

 Misþungar úrlausnir 

 Námssamningar 

 Leiðsögn í litlum hópum 

 Rannsóknarhópar 

 Hringekjur 

 Sjálfstætt nám 

 4MAT kerfi 

 Fjölbreyttar 

spurnaraðferðir 

 Áhugastöðvar 

 Áhugahópar 

 Fjölbreytt heimanám 

 Samkomulagsnám 

 Margþætt verkefni 

(Tomlinson og Allan, 2000, bls. 3). 

Inntak námsins (content) 

Inntak námsins er það sem nemendur ættu að þekkja, skilja og vera færir um að nota að 

lokinni námseiningu. Inntakið er því bæði það sem kennarinn ætlast til að nemandinn læri og 

með hvaða hætti nemandinn nær að tileinka sér þessa þekkingu, skilning og færni. Í 

námsaðlögun er lögð áhersla á að nemendur noti mismunandi aðferðir við að nálgast 

lykilinntakið (lestur, texti á bandi, texti með myndum, hlustunarskilningur, rannsóknarvinna, 

hópavinna, leiðsögn í minni hóp, sérfræðingsvinna, osfr.) frekar en að breyta inntakinu. Mörg 

dæmi eru um það að nemendur öðlist skilning og færni á sömu undirstöðuatriðunum þar sem 

námsaðlögun fer fram en einnig hefur þurft að láta nemendur endurtaka námsefnið eða láta 

bráðgera nemendur fá námsefni fyrir lengra komna (Tomlinson og Allan, 2000, bls. 7-8; 

Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 7; Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 15). Inntak er líka 

skilgreint út frá námsskrá og námsbókum en mikilvægust er þekking kennarans á efninu og 

nemendum. Kennarinn ætti að spyrja sig spurninga eins og: hvað skiptir mestu máli?, um 

hvað er efnið?, hvaða gildi hefur efnið fyrir nemendur mína? og hvernig fæ ég þá til að skilja 

gildi námsins? Þegar hann hefur svarað þessum spurningum er hann tilbúinn til að skilgreina 

hvað nemendur eiga að þekkja, skilja og vera færir um að gera í ákveðinni námseiningu 

(Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 7). 

 

Námsferlið sjálft (process) 

Línan á milli inntaks og námsferlis er frekar óljós en Tomlinson og félagar (2005, bls. 8) 

segja að námsferlið byrji þegar nemendur hætta að vera neytendur og byrji að vinna úr, skilja 
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og fá tilfinningu fyrir inntakinu. Þetta er alvöru nám sem þarf að gerist innra með 

nemandanum og gerir honum kleift að varðveita, sækja og flytja efni. Í námsaðlögun getur 

kennarinn höfðað til mismunandi áhuga nemenda með því að bjóða upp á fjölbreytt val sem 

byggist á ólíkum aðferðum og misþungum verkefnum en kjarninn í hverju viðfangsefni er að 

nemendur tileinki sér þekkingu, skilning og færni þegar þeir vinna með inntakið (Tomlinson 

og Allan, 2000, bls. 8; Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 8; Tomlinson og Imbeau, 2010, 

bls.15). 

Afrakstur námsins (products) 

Hugtakið afrakstur vísar til þeirra aðferða sem nemendur nota til að koma á framfæri því sem 

þeir hafa lært þ.e.a.s. hvernig nemendur standa skil á þeirri þekkingu og færni sem þeir hafa 

aflað sér á ákveðnu námstímabili. Afrakstur námsins getur verið í formi verkmöppu, verkefna 

í lok námslotu eða krefjandi skriflegs prófs. Góður afrakstur fær nemendur til að endurskoða 

það sem þeir hafa lært, nýta færni sína, auka skilning sinn og hæfni og taka þátt í gagnrýnni 

og skapandi hugsun. Til að beita námsaðlögun á afrakstur námsins er meðal annars hægt að: 

 

 Hvetja nemendur til að tjá það sem þeir hafa lært á mismunandi vegu. 

 Hvetja og gera ráð fyrir fjölbreyttum aðferðum (t.d. vinna einn eða í hóp við 

úrvinnslu). 

 Nota fjölbreyttar matsaðferðir. 

 Bjóða upp á misþung verkefni vegna fjölbreytileika nemenda 

 Setja sér markmið í námi og meta sjálfir hversu vel þeim hefur tekist að ná þeim 

markmiðum. 

(Tomlinson og Allan, 2000, bls. 8-9; Tomlinson og Strickland, 

2005, bls. 8-10; Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 15-18). 

 

Tilfinningalegar þarfir (affect) 

Tilfinningar og líðan eiga upptök sín í heilanum og eru byggðar á liðinni reynslu og 

viðbrögðum við henni. Þær hafa áhrif á lærdómshvötina, hæfileika okkar til að vinna með 

öðrum og sjálfsmyndina sem námsmenn. Nemendur koma í skólann með almennar 

tilfinningalegar þarfir sem þarf að uppfylla eins og öryggi, viðurkenningu og að tilheyra hóp 

eða bekkjarsamfélagi. Þeir þurfa að finna að þeir séu metnir að verðleikum og geti náð 

árangri þegar væntingar eru miklar sem hjálpar þeim að byggja upp trú á eigin getu (self 
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efficacy). Þegar nemendur hafa jákvæðar tilfinningar gagnvart náminu og sjálfum sér, þá eiga 

þeir auðveldara með að læra en aftur á móti öfugt ef þeir hafa neikvæðar tilfinningar 

(Tomlinson og Strickland, 2005, bls 11, Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 16). Rannsókn 

Önnu Kristínar Sigurðardóttur (1996, bls. 26) sýndi að framkoma kennara gagnvart 

nemendum virtist skipta mestu við að skapa góðan bekkjaranda. Kennarar sem sýndu 

nemendum sínum vinsemd, fylgdu eftir reglum og voru meðvitaðir um eigin stefnu og 

áherslur í starfi stuðluðu að jákvæðu andrúmslofti innan bekkjar. Reyndir kennarar fylgjast 

ekki bara með hegðun nemenda heldur reyna að skilja hvaða tilfinningar kalla hana fram svo 

þeir geti leiðbeint nemendum í jákvæða átt (Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 13-14). Sá 

kennari sem gerir sér grein fyrir ólíkum tilfinningum og námsþörfum nemenda finnur hjá sér 

hvata til að hlúa betur að námsþörfum ólíkra nemenda en við það leitast hann við að þróa 

eigin kennsluhætti (Rúnar Sigþórsson og fl., 1999, bls. 66-67). Í kennslustofu þar sem  

námsaðlögun er beitt þurfa þeir stöðugt að spyrja sig hvað þeir geti gert til að: 

 

 Nemendum finnist þeir vera öruggir og ánægðir? 

 Nemendum sé ögrað og fái stuðning í náminu? 

 Sannfæra nemendur um að styrkur þeirra séu mikilvægur fyrir kennara, nemendur og 

skólasamfélagið allt. 

 

Námsaðlögun í samræmi við tilfinningalegar þarfir byggist á skilningi kennarans á 

námsforsendum, námssniði, áhuga, námsgetu, menningu, kyni, efnahag, heimilisaðstæðum 

og almennum þroska nemandans (Tomlinson og Strickland, 2005, bls 13-14). 

Námsumhverfi (learning environment) 

Nemendur læra best þegar þeir finna til öryggis, þeim er sýnd virðing, þeir fá að vera með og 

fá stuðning. Þá skiptir skipulag kennslustofu, umhverfis og námsgagna miklu máli. 

Kennslustofa með aðlaðandi litum, einstaklingsrýmum, greiðum aðgangi að efni og góðu 

fyrirkomulagi húsgagna þar sem athyglinni er beint að nemendum virkar námshvetjandi 

(Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 20). Tomlinson segir að kennarinn þurfi að spyrja sig hvað 

hann geti gert svo nemendur með mismunandi námsforsendur, áhuga og námssnið nái að 

vaxa sem námsmenn á þessum stað? Áhrifarík námsaðlögun eða athygli á námsþörfum hvers 

nemanda krefst námsumhverfis þar sem: 
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 Kennarinn fylgist með og bregst við tilfinningalegum, hugrænum og líkamlegum 

þörfum nemenda. 

 Kennarinn virðir og styður þá hæfileika sem hver nemendi býr yfir.  

 Nemendum finnst þeir öruggir bæði líkamlega og andlega. 

 Nemendur virði hvern annan sem námsmenn. 

 Einstaklingsmunur er viðurkenndur sem eðlilegur og jákvæður. 

 Kennari og nemendur taka sameiginlega ákvörðun um málefni dagsins. 

 Kennari vænti mikils af nemendum. 

 Fjölbreyttir námsmöguleikar eru í boði. 

 (Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 20). 

 

Ogden (1990, bls. 101) segir að það sé undir kennaranum komið hvernig honum takist 

að skapa námshvetjandi umhverfi. Hann segir að grundvöllur að góðu andrúmslofti sé: 

 

 Markviss og vel skipulögð kennsla. 

 Jákvæðar væntingar kennarans til nemenda. 

 Góð og markviss nýting tíma. 

 Möguleikar á samræðum milli nemenda og kennara. 

 Uppbyggjandi notkun á hrósi. 

 Jöfn og sanngjörn skipting á athygli kennarans milli allra barnanna í bekknum. 

 

Þættirnir fimm sem ræddir hafa verið hér að ofan: inntak námsins, námsferlið sjálft, 

afrakstur námsins, tilfinningalegar þarfir og námsumhverfi telur Tomlinson að þurfi sé að 

laga að þrenns konar innri forsendum og eiginleikum nemenda samanber mynd 1 sem lýst eru 

hér að neðan: námsforsendur, áhugi og námssnið. 

Námsforsendur (readiness) 

Tomlinson tekur fram að námsforsendur séu ekki samheiti fyrir getu heldur endurspegli þær 

hvað nemandinn veit, skilur og getur gert í samræmi við það sem kennarinn ætlar að kenna 

hvern dag. Markmið námsaðlögunar í samræmi við námsforsendur er að láta nemendur vinna 

stöðugt með verkefni þar sem lögð er áhersla á mikilvæga þekkingu, skilning eða færni með 

því að leggja fyrir þá verkefni sem byggist á mismunandi þyngdarstigum og eru að hluta til 

fyrir ofan þeirra námsforsendur en þó þannig að nemendur ráði við viðfangsefnin með 
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stuðningi. Samhliða því þurfa nemendur að hafa stuðningskerfi í formi kennara og/eða 

jafningjafræðslu (Tomlinson og Allan, 2000, bls. 9-10; Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 6; 

Tomlinson og Imbeau, 2010, bls.16). 

Áhugi (interest) 

Mikilvægt er að vera með námsefni sem vekur áhuga nemandans. Markmið námsaðlögunar 

með tilliti til áhuga er að hjálpa nemandanum að efla getu, skilning og færni með því að 

tengja það við eitthvað sem honum finnst skemmtilegt að læra um eða fást við (Tomlinson og 

Allan, 2000, bls. 9-10; Tomlinson og Strickland, 2005, bls.6-7). Kennarinn getur nýtt sér 

nokkrar leiðir í námsaðlögun til að koma á móts við áhugasvið nemenda eins og að: 

 

 Bjóða upp á fjölbreytt námsefni og tækni. 

 Fá fullorðinn einstakling eða jafningja til að vera leiðbeinanda í áhugamáli sem hann 

á sameiginlegt með nemandanum. 

 Leyfa nemendum að velja verkefni og úrvinnslu. 

 Bjóða nemendum upp á ólíkar leiðir í að kynna sér viðfangsefni og tjá sig um þau. 

 Hvetja til rannsókna eða notkunar á lykilhugtökum og lögmálum innan áhugasviðs 

nemenda. 

(Tomlinson og Allan, 2000, bls.10). 

Námssnið ( learning profile) 

Námssnið mótast af fjórum þáttum og samspili þeirra á milli. Þeir eru námsaðferðir, greind, 

kyn og menning (Tomlinson og Strickland, 2005, bls.7 ; Tomlinson og Imbeau, 2010, bls.17). 

Markmið námsaðlögunar í samræmi við námssnið er að hjálpa nemendum að finna leið sem 

hentar þeirra námssniði og geta kennarar farið nokkrar leiðir til að koma til móts við 

nemendur með því að: 

 

 Skapa námsumhverfi með sveigjanlegu rými og námsvali. 

 Setja fram upplýsingar er miða að sjón, heyrn eða hreyfingum nemenda. 

 Hvetja nemendur til að kynna sér upplýsingar og viðfangsefni í gegnum sjón, heyrn 

og hreyfingu. 

 Leyfa nemendum að vinna einum eða með jafningjum. 
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 Leyfa nemendum að velja hvort þeir læra með aðferðum sem byggja á samkeppni, 

samvinnu eða einstaklingsvinnu. 

(Tomlinson og Allan, 2000, bls.10). 

2.5 Samantekt og rannsóknarspurning 

Miklar breytingar hafa orðið á þjóðfélaginu undanfarna tvo áratugi. Aðild Íslands að 

alþjóðlegum samþykktum og breytt lagaumhverfi íslenskra skóla er lúta að menntun barna 

óháð félagslegum, tilfinningalegum eða líkamlegum þroska, felur í sér að skólar og kennarar 

þurfa að takast á við miklar breytingar. Sú skólaþróun sem á sér stað fer ekki síst fram í 

skólastofunni. Samsetning nemendahópsins hefur breyst þar sem miðað er að námi án 

aðgreiningar og allir nemendur eiga að vera jafnir og fullgildir á eigin forsendum. Þetta gerir 

nýjar og breyttar kröfur til kennara um að hafa vald á bekkjarstjórnun og bekkjarskipulagi þar 

sem nemendahópurinn er fjölbreyttur hvað varðar félagslegan bakgrunn, uppruna, 

námsforsendur, menningu og almennan þroska. Bandaríski kennslufræðingurinn Carol Ann 

Tomlinson hefur bent á fimm kennsluþætti sem kennarar geta tileinkað sér til að auka gæði 

náms nemenda sem jafnframt þarf að laga að þrennskonar innri forsendum þeirra. Það fellur 

því í hlut kennarans sem bekkjarstjórnanda að laga tilhögun kennslu og náms að þörfum 

einstakra nemenda jafnframt því sem hann gætir þess að þeir séu hópur sem á samleið og 

myndar bekkjarheild. Eins og fyrr hefur komið fram þá er tilgangur rannsóknarinnar að fá 

fram upplýsingar/vitneskju um það á hvern hátt kennarinn skipuleggur starfið þannig að allir 

nemendur læri. Einnig getur hún gefið vísbendingu um það hvort hugmyndir kennara um 

námsaðlögun og kennsla þeirra haldist í hendur. Markmið rannsóknarinnar er því að leita 

svara við rannsóknarspurningunni sem er: Hverjar eru hugmyndir þriggja kennara á yngsta- 

og miðstigi grunnskóla um námsaðlögun og skóla án aðgreinningar og hvernig tekur 

bekkjarstjórnun kennaranna mið af þeim? 
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3. Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla er fjallað um hvernig rannsóknin var gerð. Fyrst verður fjallað um 

rannsóknarsniðið og þátttakendur. Síðan verður gerð grein fyrir aðferð við gagnasöfnun og 

úrvinnslu og að lokum fjallað um siðferði og álitamál. Rannsóknaraðferðin var valin með það 

í huga að leggja áherslu á að safna lýsandi gögnum sem kæmu frá þátttakendum sjálfum um 

starf sitt sem bekkjarstjórnendur og byggðist á einstaklingsviðtölum og vettvangsathugun.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin byggir á narratífri rannsóknaraðferð sem er ein grein af meiði eigindlegra 

rannsóknaraðferða (qualitative research). Þetta er tiltölulega ný rannsóknaraðferð í 

menntarannsóknum hér á landi þótt rætur hennar megi rekja aftur til 18. og 19. aldar (Lilja M. 

Jónsdóttir, 2007, bls. 737-738). Hún byggir staðfastlega á þeirri forsendu að fólk skilji og gefi 

merkingu í líf sitt í gegnum sögur (Andrews, Squire og Tambokou, 2008, bls. 1-4). 

Kanadísku fræðimennirnir Michaels Connelly og Jean Clandinin hafa verið afkastamikil í 

narratífum rannsóknum en þau segja að narratífa sé hvort tveggja aðferð í rannsókn og 

fyrirbæri sem er rannsakað (Clandinin og Connelly, 2000; Connelly og Clandinin, 2006). 

Lilja M. Jónsdóttir (2007, bls. 739) tók saman skilgreiningar þeirra en þar segir: 

 

Þessi aðferð byggir á athugun á því hvernig manneskjur skilja hina daglegu reynslu 

sína með því að segja og endursegja sögur af sjálfum sér sem bæði endurskapa 

fortíðina og skapa tilgang í framtíðinni. Með því að nota narratífa aðferðafræði 

tileinkar rannsakandinn sér sérstaka sýn á mannlega reynslu. Aðferðin er sem sagt leið 

til að skilja reynslu. Hún er samvinna rannsakandans og þátttakenda, yfir nokkurt 

tímabil, á ákveðnum stað eða stöðum og í samspili við umhverfið. 

 

Það getur verið mjög krefjandi að nota narratífa rannsókn. Rannsakandinn þarf að safna 

ítarlegum upplýsingum um þátttakanda og hafa skýran skilning á öllu samhengi í lífi 

einstaklingsins. Það þarf glöggt auga til að greina einstök atriði og sögur sem geyma reynslu 

einstaklingsins. Virk samvinna við þátttakanda er nauðsynleg og rannsakendur þurfa að ræða 

sögur þátttakanda og skoða hvernig persónulegur bakgrunnur mótar hugmyndir hans 

(Creswell, 2007, bls. 57). 
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Narratíft viðtal byggist á því að rannsakandi spyr fyrst um bakgrunn viðmælanda en 

fer síðan út í rannsóknarefnið og fær viðmælanda til að lýsa reynslu sinni, upplifunum og 

viðbrögðum við þeim. Rannsakandi skrifar síðan vinnslusögu og ber undir viðmælanda sem 

gerir athugasemdir ef þurfa þykir. Þetta er gert til að enginn misskilningur verði í túlkunum 

og skilningi rannsakanda á því sem viðmælandi sagði. Rannsakandi skrifar síðan söguna og 

ber aftur undir viðmælanda til að fá samþykki sem lokaútgáfu (Clandinin og Connelly, 2000, 

bls. 61-62). 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru þrír kennarar í grunnskólum á Eyjafjarðarsvæðinu. Skólarnir sem þeir 

kenna við eru allir heildstæðir og nemendafjöldinn ólíkur. Við val á þátttakendum var haft 

samband við skólastjórnendur (sjá fylgiskjal 3) til að fá samþykki og þeir beðnir að mæla 

með einum kennara sem væri góður bekkjarstjórnandi að þeirra mati. Einn skólastjóri mælti 

með þremur kennurum til að tala við en tveir skólastjórar töluðu sjálfir við ákveðinn kennara 

sem þeir mæltu síðan með. Kennararnir fengu sendan tölvupóst (sjá fylgiskjal 4) með stuttri 

greinagerð um rannsóknina og boð um að taka þátt. Í honum kom líka fram að það jafngilti 

skriflegu samþykki að svara beiðninni játandi í tölvupósti. Viðmælendurnir voru allir 

umsjónarkennarar og önnuðust að mestu sjálfir kennslu í viðkomandi bekkjum. Einn kenndi á 

yngsta stigi en tveir kenndu á miðstigi. Reynsla þeirra í kennslu var allt frá 7 árum og upp í 

16 ár og höfðu þeir allir kennt lengur en 5 ár í viðkomandi skólum. Viðmælendur voru allir 

konur og áhersla var lögð á að þátttakendur væru fúsir til þátttöku.  

3.3 Gagnasöfnun 

Gögnum var safnað með ítarlegum viðtölum og með því að fylgjast með störfum kennaranna 

á vettvangi.Viðtölin fóru öll fram í heimaskóla viðkomandi kennara og voru allt frá 40 mín 

upp í 70 mín. Vettvangsathuganir voru u.þ.b. tveir dagspartar hjá hverjum kennara og voru 

upplýsingar skráðar inn á staðlað form (sjá fylgiskjal 6). Í viðtölunum var sami 

spurningarammi (sjá fylgiskjal 5) hafður til viðmiðunar hjá öllum. Öll viðtölin voru 

hljóðrituð með leyfi viðmælanda og svo afrituð orðrétt. Að loknum viðtölum og 

vettvangsathugun var gerð vinnslusaga. Til að koma í veg fyrir allan misskilning var 

vinnslusagan send viðmælendum til að fara yfir og leiðrétta. Það er hluti af vinnulagi 

narratífra rannsókna og er meðal annars gert til að tryggja að rannsakandinn fari rétt með og 

styrkja þannig réttmæti niðurstaðnanna. Með réttmæti er átt við það að niðurstöðurnar eða 
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sögurnar séu eins sönn lýsing á raunverulegum aðstæðum eins og kostur er (Creswell, 2007,  

bls. 204-206). Eftir það fór fram úrvinnsla gagna þar sem gögnin voru greind í megin þemu út 

frá rannsóknarspurningunni og viðmælendum sendar spurningar til að dýpka viss atriði. 

Lokaútgáfa var síðan borin aftur undir viðmælendur til samþykkis en mikilvægt er að þeir fái 

að lesa afraksturinn yfir og draga til baka einstaka þætti ef þeim finnst ástæða til (Sigurður 

Kristinsson, 2003, bls. 173) og fá rétta mynd af hugmyndum og bekkjarstjórnun viðmælenda. 

Sögurnar eru sagðar á talmáli en ekki ritmáli og orðfæri kennaranna látið halda sér. 

3.4 Siðferði og álitamál 

Byrjað var á því að tilkynna rannsóknina til persónuverndar (sjá fylgiskjal 1) og óskað eftir 

leyfi hjá fræðslustjóra (sjá fylgiskjal 2) til að hafa samband við ákveðna skóla. Til að uppfylla 

siðferðislegar kröfur í rannsókninni voru hafðar til hliðsjónar fjórar meginreglur sem 

mikilvægt er að hafa í huga til að rannsókn standi undir nafni en þær eru: 

 

1. Sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) sem kveður á um 

mikilvægi þess að bera virðingu fyrir viðmælendum og sjálfræði þeirra. Nauðsynlegt 

er að þeir gefi upplýst og óþvingað samþykki. 

2. Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) fjallar um að vernda rétt 

þátttakenda í rannsóknum og huga að hagsmunum þeirra og öryggi. Í eigindlegum 

rannsóknum skal vera á verði ef viðtalið er að taka skaðvænlega stefnu fyrir 

þátttakandann og vera með áætlun um hvernig bregðast skuli við. 

3. Velgjörðareglan (e. the principle of beneficence) kveður á um skylduna að láta gott af 

sér leiða. Huga þurfi að gagnsemi rannsóknarinnar á móti hugsanlegri áhættu. 

4. Réttlætisreglan (e. the principle of justice) kveður á um rétt þátttakenda til einkalífs, 

trúnaðar og nafnleyndar. Það getur verið erfitt að gera eigindleg gögn 

ópersónugreinanleg því þau lýsa einstaklingsbundinni reynslu. Rannsakandi þarf því 

að gæta sérstaklega að þagmælsku, varkárni og trúnaði við meðferð viðtala (Sigurður 

Kristinsson, 2003, bls. 163-173). 

 

Hvergi koma fram í rannsókninni raunveruleg nöfn viðmælenda en dulnefnin þeirra í 

rannsókninni eru Helga, Eva og Inga. Hljóðskrám var eytt að lokinni rannsókn. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla segja þrír umsjónakennarar frá hugmyndum sínum um námsaðlögun og 

hvernig bekkjarstjórnun þeirra tekur mið af henni. Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla þar sem 

hver kennari segir sína sögu. Hver saga er þemaskipt og eru sömu þemu hjá öllum. Þemun 

voru búin til með það í huga að svara rannsóknarspurningunni sem best. Fyrst er fjallað um 

hugmyndir hvers kennara um námsaðlögun og skóla án aðgreiningar. Síðan verður fjallað um 

bekkjarstjórnun með hliðsjón af samskiptum og skipulagi kennslu og námsmati.  

4.1. Helga 

Ég veit eiginlega ekki hvað leiddi til þess að ég varð kennari. Ég hef áhuga á börnum og 

gaman af sögu, stærðfræði og ýmsum greinum og þetta höfðaði bara til mín. Eftir 

fjölbrautarskóla flutti ég út á land og kenndi þar í tvo vetur til að sjá hvort þetta ætti við mig. 

Fyrst samkennslu í 2. og 3. bekk, og tölvur í 7. og 8. bekk en seinni veturinn kenndi ég tölvur 

og heimilisfræði. Eftir það fór ég síðan í kennaranám 2001 og útskrifaðist sem kennari á 

yngra barnasviði árið 2005 og byrjaði að kenna hér í Stjörnuskóla. Núna er ég að kenna í 4. 

bekk en það eru 52 börn í árganginum. Við erum þrír umsjónakennarar sem erum með 

teymiskennslu og skiptum umsjóninni þannig að ég er með 18 börn í minni umsjón. 

Bekkjunum er síðan blandað eftir því hvað er verið að gera hverju sinni. 

4.1.1 Hugmyndir Helgu um námsaðlögun og skóla án aðgreiningar 

Námsaðlögun 

Mér finnst námsaðlögun þýða að hver eigi að fá námsefni við sitt hæfi, ekki að hann eigi að 

fá að stjórna hvað hann lærir sem er oft misskilningurinn. Ef foreldrum finnst t.d. barnið sitt 

vera svo klárt í stærðfræði þá á það bara að vera í stærðfræði af því það sé þess sterka hlið. 

Það finnst mér ekki vera námsaðlögun. Það á auðvitað að byggja á styrkleikunum en það 

þurfa kannski ekki allir að fara í gegnum alla íslenskuna eða alla stærðfræðina. Það þurfa ekki 

allir að kunna allt en það þarf samt að fara í gegnum allt. Mér finnst það heldur ekki vera 

námsaðlögun ef þú ert ótrúlega löt og gerir ótrúlega lítið. Þá þurfum við að keyra þig áfram 

en kannski gerum við aðeins minna af því að þú ert svo löt að þú kemst ekki yfir neitt. Það er 

ekki þannig að þú fáir alltaf að vera í öðrum bekk af því þú kemst ekki í gegnum 

stærðfræðibókina. Eins ef þú ert ótrúlega góð í stærðfræði þá áttu ekki að fara til hliðar af því 
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þú ert búin með bókina, þú átt að fara áfram. Ef þú veist hvað sérnöfn og samnöfn eru í 

íslensku þá áttu ekki endalaust að þurfa að vinna með það þótt hinir í bekkjum séu að því, þá 

getur þú bara farið í eitthvað annað. Það finnst mér vera námsaðlögun en ekki að þú fáir meiri 

tíma í smíðum eða eitthvað svoleiðis. 

Ef ég mætti ráða þá myndi ég bara hafa þessi 18 börn hérna lokuð inni hjá mér því ég 

er svo gamaldags og það myndi henta mér ótrúlega vel en ég ekki viss um að það myndi 

henta börnunum eins vel en auðvitað er gott að blanda saman umsjónarbekkjum eins og við 

gerum með þennan árgang og allt það.  

Skóli án aðgreiningar 

Það er ekkert mál að vera með getublandaðan bekk ef það eru fá börn og góður kennari. Það 

er ekkert mál að sinna námsbreiddinni en hegðunarbreiddin er erfiðari að eiga við og oft 

aðalvandamálið. Það er ekkert mál að vera með 30 börn ef þau eru öll stillt og góð og öll á 

sama stað en um leið og þú þarft að fara að sinna þeim einstaklingslega þá þarf hópurinn að 

vera minni. Þú ert alltaf með einhverja miðju sem er á svipuðum stað í öllu og svo ertu með 

frávikin í sitt hvora áttina og það er ekkert mál að sinna frávikunum ef þú ert að sinna þeim 

en ekki aðalmálunum. 

Þau njóta sín ekki inn í bekk ef eitthvað er að. Í fyrra var ég t.d. með einn erfiðan 

nemanda og ef ég ætlaði að sinna honum þá skildi ég 26 börn eftir og þau fengu enga aðstoð. 

Ef ég ætlaði ekki að sinna honum þá gat ég sinnt 20 börnum og sex fengu kannski aldrei 

aðstoð. Þá snérist þetta um hvort ég ætti að velja hann eða hina og það gengur ekki því að 

kláru börnin sem bjarga sér, eiga líka rétt á aðstoð, vinnufriði og hinu og þessu. Það gleymist 

svo oft að það er ekki bara þroskaskertu börnin, agavandamála börnin og einhverfu börnin 

sem eiga einhvern rétt. 

Það er sett eitthvert barn í bekkinn sem á rétt á því og það er gott og blessað en þá er 

ekki þar með sagt að þetta sé eina barnið sem á rétt á kennslu, það eru 20 eftir og mér finnst 

það gleymast svo oft þegar það er verið að getublanda. Ég hef ekkert á móti því að hafa börn 

með þroskaskerðingu eða annað en hvaða samleið á nemandi sem er með þroska á við fjögra 

ára barn með 10 ára börnum, hvað græðir hann á því? Hann er svo langt frá þeim í þroska og 

getu og fleiru að þú þarft kannski að finna einhvern nær í þroska svo þú getir híft þetta barn 

upp því það er orðið of langt bil til þess að hin börnin hífi. Ég er ekki að segja að þau eigi að 

vera á einhverri stofnun eða eitthvað sér heldur fá umhverfi og félagsskap við sitt hæfi og 

þeirra hæfi er kannski ekki endilega inn í bekk. Það er búið að ganga svo langt í því að þau 
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eigi rétt á hinu og þessu, eins og að fylgja sínum jafnöldrum, að það gleymist í rauninni 

hverjar þarfir þeirra eru. Jafnaldrarnir græða jafnvel meira því þau læra að umgangast skert 

barn og læra að við erum mismunandi og það er ótrúlega gott. En kannski er skerta barnið 

ekki að græða neitt á þessu. 

Við erum með einn einhverfan sem er í hópnum og hann er með ágætan þroska en það 

vantar ýmislegt hjá honum en við erum líka með hérna 20 „mömmur” í bekknum. Ef hann 

öskrar og rífur af þér pennann þá koma fimm og rétt honum penna sem er ekki rétt fyrir þetta 

barn heldur. Þau verða svo meðvirk og þetta barn er að tapa svo miklu á því. Þau hlaupa til að 

klæða hann í fötin og hjálpa honum úr því við erum alltaf að minna þau á að þau verði að 

vera góð og taka tillit en nú erum við svolítið farin að vera í hina áttina. Við segjum: „þið 

megið ekki vera svona góð, þið megið ekki taka svona mikið tillit“. Ég held að þessi börn séu 

ekki alltaf að græða og við megum ekki gleyma hinum, þau eiga líka rétt þessi kláru og 

meðalbörnin en það er oft vandamálið að réttur einhvers er meiri en annarra. Ef það er góð 

þjónusta fyrir alla þá er það bara flott enda er ekkert mál að hafa marga ólíka hópa ef við 

höfum fólk til að sinna þeim en það er ekki þannig í skólakerfinu í dag, það vantar alltaf 

peninga. 

4.1.2 Bekkjarstjórnun Helgu 

Samskipti 

Það sem mér finnst einkenna góð samskipti kennara og nemenda er almennt traust. Bæði að 

nemandinn treysti kennaranum til þess að vera alltaf að hugsa um þeirra hag og svo öfugt að 

kennarinn geti treyst barninu. Auðvitað er það aldrei þannig að þú getir treyst öllum en að 

það sé þetta gagnkvæma traust og virðing um leið. Að nemandinn beri virðingu fyrir 

kennaranum sínum og að kennarinn virði barnið, þarfir þess og persónuleikaeinkenni því það 

eru oft þau sem kennaranum líkar ekki endilega við. Hann þarf að virða að svona er barnið og 

honum verður bara að líka við það. Ég reyni því að vera hlýleg og vingjarnleg við þau en 

samt ákveðin. Ég held að hitt komi allt ef þetta er til staðar. 

Eins er með samskipti á milli nemenda. Þau þurfa að geta treyst hvert öðru og trúa því 

að það sé ekki verið að fara á bak við þau eða einhver sé að reyna að koma þeim um koll. Þau 

þurfa að geta treyst því að þótt þetta barn sé að hlæja þá er það ekki að hlæja að þér, sem er 

auðvitað ekki alltaf. Í sambandi við hegðunarvandamál þá erum við með bekkjarfundi 

vikulega þar sem allur bekkurinn ræðir svona mál og í vetur höfum við verið með stelpurnar 

sér þegar strákarnir fara í sund og öfugt því þetta eru oft svo ofboðslega ólík mál. Strákarnir 
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eru að tala um hver lamdi hvern á fótboltavellinum á meðan stelpurnar eru meira að segja 

„einhver særði mig“ eða eitthvað svona.  

Við höfum svolítið mikið verið að einblína á þetta jákvæða í samskiptum og núna 

erum við farin að segja að það sé ekki í boði að tala illa um einhvern. Ekki endalaust: „af 

hverju talarðu illa um hana“ heldur bara „þetta gerum við ekki hér“ því þessar stelpur sem eru 

alltaf að búa til einhver vandamál eru ekki að átta sig á því hversu grimmar þær eru. Við 

erum með skýr skilaboð um að þetta megi ekki og það hefur verið einkennandi í 

bekkjarstjórnuninni undanfarið að vera svolítið svona karlamiðaðar og svolítið harðar. 

Það sem reynir á í samskiptum við nemendur er óheiðarleiki, þegar þeir segja ekki rétt 

frá. Þá einhvern veginn fer maður alltaf að efast og mér finnst það svo óþægilegt ef ég treysti 

þeim ekki. Ef þú kemur inn og segir að einhver hafi lamið þig þá ég efast strax um að hann 

hafi lamið þig af því þú laugst að mér í síðustu viku eða bara fyrir þremur mánuðum. Mér 

finnst óþægilegt að barnið geti ekki leitað til mín og vitað að ég leysi málið eða hjálpað því 

að leysa málið en ég reyni. 

Ég er ekki tilfinningarík persóna eða mikið að opna mig í samskiptum við börn en ég 

reyni að setja þetta í svona orð: „Mér líður illa“ eða „ég var mjög sár“ þannig að maður sé 

ekki yfir öllu heldur til að sýna að ég hafi tilfinningar. Ég er ekki mikið að knúsa þau á 

göngum og eitthvað svoleiðis, ég hef haldið mig stundum mikið frá en ég vil frekar að við 

séum vinnufélagar þar sem ríkir traust á milli. Ég er ekki mamma þeirra en ég tek auðvitað 

utan um þau og faðma þau þegar þau meiða sig en ekkert þess á milli. Ég er ekki vinur þeirra 

heldur en vil frekar að þau geti leitað til mín. Ég er fullorðin og þau eru börn og það eru skýr 

skilaboð þarna á milli. Ég er ekki bara í vinnunni minni heldur erum við saman hérna og 

erum öll að gera okkar besta. Ég legg áherslu á að nemendum líði vel á meðan þeir eru að 

læra og þess vegna mega þeir oft velja sér stað til að vinna á eins og á gólfinu, við borð, bak 

við skilrúm eða þar sem þeim líður best. Ég geng á milli og hjálpa eða þeir koma til mín með 

bækurnar. Með því næ ég fram rólegu andrúmslofti og góðri virkni nemenda. En það er ekki 

alltaf þögn í bekknum enda ekki nauðsynlegt. Það er í lagi að þau spjalli aðeins saman á 

meðan þau trufla ekki hina og halda áfram að vinna en stundum þegar óróleikinn verður 

aðeins of mikill þá reyni ég að brjóta upp tímann með því að skipta um námsefni eða láta þau 

hlaupa hringinn í kringum skólann allt eftir því hvað mér dettur í hug hverju sinni. Til að gera 

stofuna hlýlegri og persónulegri hengi ég sum verkefni þeirra upp á vegg og ýmislegt fleira 

sem er þeim gagnlegt. Uppröðun á borðunum getur líka verið breytileg en það fer bara eftir 

því hvað er í gangi hverju sinni. Núna er ég t.d. með þriggja til fjagra nemenda hópaborð sem 

gæti breyst í næstu viku 
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Skipulag kennslu og námsmat 

 

Við förum á haustin í gegnum markmiðin fyrir veturinn bæði fyrir íslensku og stærðfræði en í 

samfélagsfræði og náttúrufræði velur maður svolítið markmiðin því þau eru fyrir fyrsta til 

fjórða bekk og ekki fastmótað hvað er í fyrsta, öðrum, þriðja eða fjórða þannig að við reynum 

að vera búin að ná þeim öllum fyrir fjórða bekk. Við skoðum því aftur í tímann í 

samfélagsfræði og náttúrufræði til að sjá hvað þau eru búin með og hvað þau eiga eftir og 

eins í íslensku og stærðfræði. Síðan veljum við námsefni út frá þessu og þetta erum við allan 

veturinn að skoða. Ég er algjörlega sjálfráð með þetta en vinn í samráði við mína 

samstarfskennara. Skólastjórinn kemur ekki og athugar hvort við höfum uppfyllt þessi 

markmið en auðvitað er ætlast til þess. Við setjum markmiðin inn í Mentor á haustin og það 

er fylgst með að við gerum það en við veljum námsefnið allt sjálfar. Það er engin stefna í 

skólanum um að það verði að taka Sprota en ekki Einingu eða eitthvað svoleiðis. Skólinn 

minn er aftur á móti búinn að setja markmið um hvað við viljum að börn geti gert að lámarki 

þegar þau hafa lokið fjórða bekk og við höfum þau til hliðsjónar ásamt Aðalnámskránni. Við 

erum því allan veturinn að vinna með þau, krossum við markmiðin sem eru búin, hvað eigum 

við eftir og hvernig ætlum við að gera þetta til að ná þessum markmiðum. Sum þurfa meira 

og önnur minna, sum eru komin í fimmta bekkjar námsefni í stærðfræði sem þýðir að þau eru 

komin í markmið fyrir fimmta bekk. Það er aðallega það sem stýrir öllu hinu þ.e.a.s 

Aðalnámskráin og skólamarkmiðin en þau eru náttúrulega byggð á aðalnámskránni. Við erum 

svo meira að vinna út frá skólastefnunni heldur en slagorðum skólans en auðvitað tvinnast 

þetta allt saman. 

Kennslustundir eru misjafnar eftir því hvaða dagur er og hvaða viðfangsefni við erum 

með en ég byrja alltaf á 15 mínútna lestrarstund. Við höfum verið að nota byrjendalæsi en 

það hefur minnkað örlítið eftir að við komum í fjórða bekk. Ég kenni mjög lítið á 

mánudögum en hinar tvær kenna mínum börnunum á mánudögum og þá lesa þær bókina fyrir 

þau í byrjendalæsi. Við vinnum svo allar með það á þriðjudegi og þá er oft hópavinna og 

samvinna hjá öllum árganginum en oftast er blandað, bæði samvinna eða einstaklingskennsla 

og af því við erum bara með átján börn þá getum við svolítið leyft okkur að sitja með þeim og 

verið með hálfgerða sérkennslu. 

Í stærðfræði eru öll börnin á sínum stað og það er engin töflukennsla nema fyrir 

eitthvað tilfallandi. Við erum ekki að fara fyrst í margföldun og svo í deilingu en það eru 

nokkrir samvinnuhópar þvert á árganginn sem eru á svipuðum stað þannig að þetta byggist 

voða mikið á samvinnu þeirra á milli og þau sækja mikið í það. Ég nota Sprota í stærðfræði 
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sem okkur finnst gríðarlega gott námsefni þannig að við höfum eiginlega ekki notað neitt 

annað. Á meðan við vorum með Einingu þá vorum við að taka margt með en Sprotabókin er 

byggð á markmiðunum þannig að það er ekkert sem okkur vantar aukalega.Við viljum að þau 

nái að taka 4a og b í fjórða bekk því í þeim eru markmiðin fyrir fjórða bekk. Sum auðvitað ná 

því ekki og það er eðlilegt því þau eru ekki öll á sama stað í markmiðunum. Það fylgja Sprota 

kaflapróf sem hafa gildi til einkunnar og við höfum ekki tekið jólapróf eftir að við fórum að 

nota hana af því að nemendur eru hvort sem er á svo ofboðslega breiðu bili að það hentar ekki 

að fara að setja alla í sama prófið. Ef barnið fær hátt í kaflaprófinu (yfir 8) þá fer það beint í 

næsta kafla en ef það er neðar (ca. 5-8) gerir barnið æfingasíður sem fylgja líka og svo er 

farið í óformlegt próf eða fylgst með hvernig æfingasíðurnar gengu. Ef þetta gengur vel fer 

barnið í næsta kafla, ef ekki eru fundin til ný dæmi annarsstaðar frá eða farið aftur í kaflann 

og verkefnin unnin aftur. Svo erum við með markmiðin og við höfum verið að prófa úr þeim 

bæði skriflega og munnlega. Við gerum það með því að kalla þau til okkar og athuga t.d. 

hvort nemandinn kann að taka til láns. Þá finnum við bara eitt dæmi og látum hann sýna 

okkur hvernig hann leysir það og þá sjáum við hvort hann eru búinn að fylla upp í 

markmiðin. 

Í íslensku byrja ég tímann á töflukennslu þegar ég er að fara í nýtt efni og þá tökum 

við alltaf fyrir eitthvað ákveðið eins og sérnöfn, samnöfn o.þ.h. og svo vinna þau 

einstaklingslega eða saman. Við veljum stundum saman nemendur í byrjendalæsinu en oftast 

leyfum við þeim að velja sér hópa og þá ráða þau hvort þau vinna einstaklingslega, í pörum 

eða þrjú saman af því það hentar þeim misjafnlega vel og ef þau vilja vinna ein þá vinna þau 

ein. Það hefur gefist langbest að við séum ekki að skipta okkur af því.Við erum með eina 

grunnbók í málfræði en annars er námsefnið héðan og þaðan sem aðstoðar okkur við að 

uppfylla markmiðin sem við erum að vinna með í hvert skipti. Þetta eru bæði verkefni sem 

við búum til og svo auðvitað byrjendalæsið sem er allt heimatilbúið. Tölvukennarinn hefur 

jafnframt í samráði við okkur látið þau skrifa sögu í tölvunum sem tengist því sem við erum 

að gera. Líkt og í stærðfærði þá prófum við út frá markmiðunum í íslensku og höfum bæði 

munnleg og skrifleg próf. Þegar við höfum skriflegt próf, höfum við tekið markmiðin og 

spurt: hvað er sérnafn?, hvað er samnafn?, komdu með dæmi, og það er gert eins í munnlegu 

prófi. 

Við erum líka með sjálfsmat og þá erum við að skoða hvaða markmið nemandinn 

heldur að hann þurfi að ná betur, en ekki endilega hvað hann kann. Við tökum þetta svona af 

og til því þótt þau séu á sitthvorum stað í íslenskunni þá höfum við verið að leggja þetta fyrir 

hópinn, bæði munnlega og alla á saman tíma í þessu sama. Við erum líka að fá þau til að 
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velta því fyrir sér hvaða markmiðum þau þurfi að ná, hvað þau kunni og hvað þau þurfi að 

bæta, svo að þetta sé meira á þeirra ábyrgð heldur að við séum að segja „þú ert ekki nógu 

góður í sérnöfnum, þú þarft að bæta þig.“ Þau þurfa að finna það hjá sér að þetta sé ekki bara 

námsefni sem við erum að láta þau gera eftir okkar hentileika heldur það sem allir nemendur í 

fjórða bekk á öllu landinu eiga að kunna þetta. Við höfum aldrei látið þau áætla á sig sjálf en 

það hefur stundum verið hugsað um það en aldrei komist í framkvæmd. 

Við höfum verið að einbeita okkur að því að hafa fjölbreytt viðfangsefni í tímum. Í 

íslenskunni eru lestrarstundir og við erum að láta þau lesa upp eitt og eitt eða saman í kór. 

Þau vinna líka með heildstæða texta sem unnið er út frá í málfræði, ritun og lestri. Eins 

höfum við verið leggja áherslu á framsögn því hún vill svolítið gleymast. Við erum með 

sérkennara sem tekur fjögur börn úr þessum hópi tvisvar í viku, tvö og tvö. Annað skiptið fær 

annar hópurinn 40 mín og hinn 60 og svo skiptist það hinn daginn. Þau eru aðallega í 

lestarþjálfun og eitt barnið er líka í stærðfræði þjálfun. Ástæðan er léleg námsstaða en hún er 

oftast vegna lélegrar einbeitningar og því finnst okkur best að börnin fái frið til að vinna. Það 

er hægt að skapa þessar aðstæður inn í bekk en mín persónulega reynsla segir mér að það er 

oft gott að komast út úr bekknum og fá að blómstra í einföldum verkefnum en þurfa ekki að 

skammast sín fyrir að maður sé með eitthvað alltof einfalt. Það er ekki endilega slæmt að fara 

í sérkennslu og fara út úr bekknum. Hin börnin horfa löngunaraugum á börnin sem fara og fá 

oft að fara með vegna þess að þetta er spennandi og þannig viljum við hafa það. 

Í vetur eru öll börn hjá okkur að vinna á sínum stað útfrá sínum markmiðum og við 

höfum náð að sinna þeim algjörlega en við erum með sérkennara sem hjálpar okkur. Við 

náðum því ekki í fyrra þótt við hefðum líka sérkennara þá. Núna hef ég tilfinningu fyrir 

hverju einasta barni, hvað þau þurfa að leggja áherslu á, hvar þau þurfa að bæta og laga og 

hvar þau eru sterk, enda ef maður hugsar aftur í tímann þá er ekki mannlegt að hafa svona 

fjölda eins og í fyrra þótt þau séu stillt og góð. 

Þau eru öll hvert á sínum stað í stærðfræði. Það er barn hérna í 2. bekkjar námsefni og 

það eru þrjú börn hérna í 5. bekkjar námsefni þannig að þau eru öll með námsefni við hæfi. 

Við erum með börn sem vinna bara aðra hvora blaðsíðu því þau komast ekki yfir meira eða 

eru svo klár að þau þurfa ekki meira. Þau þurfa ekki að byrja á bls. 1 og klára á bls. 100 

heldur hoppa þau bara fram og til baka í efninu. Við erum með nokkur börn sem vinna hægt 

en vel og þurfa því ekki að vinna allar bls. því þau eru búin að ná efninu með mjög fáum 

æfingum. Svo eru hin börnin sem vinna hratt og á svo miklum hraða að þau staldra ekki við 

og hugsa heldur vinna vélrænt og ná ekki efninu nægilega vel. Þetta er eins í íslenskunni. Það 

eru börn hérna sem eru í íslensku fyrir 2. bekk og önnur sem teygja sig í 5. bekk, þetta er 
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mjög mikil breidd. En svo fara þau öll í gegnum sömu ritunina og þá gerir maður samt 

misjafnar kröfur eins og Gunna skrifar kannski bara 10 línur á meðan ég veit að Jón getur 

skrifað 100 og þá gerir maður bara kröfur eftir því. Það er reyndar stundum smá hætta með þá 

slöku að maður geri ekki nægar kröfur. Þannig að þau eru öll stödd á sitthvorum staðnum. 

Ég er með einn nemanda sem er með þroskaraskanir og þá aðallega málþroskaröskun 

sem gerir það að verkum að hann á oft erfitt með að orða hlutina og koma þeim frá sér. Hann 

gerði aldrei neitt í stærðfræði en fór svo í samræmt próf þar sem hann fékk hjálp við að skrifa 

og fékk 9 sem sagði okkur að hann er ótrúlega klár í stærðfræði en hann komst bara ekki yfir 

neitt. Hann fékk því tölvu og vinnur allt á hana og gengur miklu betur. Það er eins og þessar 

hömlur tefji hann í skriftinni en ekki í tölvuvinnu. Hann gerir kannski ekki nema eitt dæmi af 

fimm en hann fær samt 10 í kaflaprófum sem segir mér að hann nær þessu. 

Í vetur hefur gengið vel uppfylla það sem námskráin mælir fyrir um námsaðlögun því 

ég er bara með 18 börn en í fyrra var ég með 27 og þá gekk það ekki. Það var bæði fjöldinn 

og samsetningin sem olli því. Það er svo auðvelt að vinna með ýmislegt ef það eru ekki læti 

og þarf ekki að vera að taka á agamálum. Ég hefði viljað getað sinnt hverjum og einum betur 

í fyrra en þá var það þannig að ég settist hjá einhverjum sem kallaði á hjálp og áður en hann 

var búinn að ná hlutunum almennilega þá var ég farin, ég gat ekki setið og beðið. Ég sagði 

bara svona áttu að gera þetta og þegar nemandinn gat dæmið þá var ég farin. Síðan kom 

kannski næsta dæmi og þá vissi barnið ekkert hvað átti að gera. Það varð til þess að klárustu 

börnin náðu hlutunum, miðjan svona gat hlutina en botninn kannski gerði ekki neitt eða ég 

var bara í botninum sem kannski verður tilhneigingin því að maður hefur mestar áhyggjur af 

þeim, hin redda sér. Þetta á ekki að vera þannig. Núna get ég setið og reiknað fjögur, fimm 

dæmi með barninu og þá er það bara búið að ná því og þá er það klárt. 

Við skiptum aðeins í fyrravetur í getuskipta hópa til að auðvelda okkur lífið af því við 

vorum með svo mörg börn en í vetur höfum við ekki gert það. Við höfum aðeins gert það í 

byrjendalæsinu fyrir þau sem þurftu mikla þjálfun og þá fengu þau aðeins meiri aðstoð í því 

en önnur, en við hættum því eiginlega strax. Við erum bara svo vel mannaðar núna að við 

náum að sinna þeim einstaklingslega og þurfum ekkert endilega að setja þau í hóp saman. 

4.2 Eva 

Ég var leiðbeinandi í tvö ár frá ´97 til ´99 og var um leið í uppeldis og menntunarfræðum í 

háskóla og útskrifaðist þaðan með grunn- og framhaldsskólaréttindi í uppeldis og 

menntunarfræðum. Ég er búin að vinna í þessum skóla síðan 2001 og hef alltaf verið á 
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miðstigi fyrir utan einn vetur. Kennslan varð fyrir valinu af því ég er alin upp í skátastarfi og 

þetta var því eðlilegt framhald af því sem ég þekkti. Síðasta haust tók ég við þessum 20 

nemendum sem núna eru í 6. bekk og ég reyni yfirleitt að vera með sömu nemendurna í þrjú 

ár með því að taka bara miðstigið. Það er yfirleitt ekki í boði að fylgja þeim áfram því það eru 

svo margir sem sitja um umsjónarkennarastöðuna upp á unglingadeild. 

4.2.1 Hugmyndir Evu um námsaðlögun og skóla án aðgreiningar 

Námsaðlögun 

Námsaðlögun þýðir náttúrulega að hver nemandi sé með námsefni við hæfi sem hann ræður 

við. Ekki of létt og ekki of þungt því mér finnst oft hugsað meira um að þetta sé ekki of þungt 

en það má heldur ekki vera of létt. Fyrst var talað um að nám ætti að vera einstaklingsmiðað 

og það ætti að spinnast út frá áhugahvöt hvers og eins en mér finnst að þau eigi svona af og til 

að hafa eitthvað um það að segja en ekki alltaf. 

Ef ég mætti ráða þá myndi ég hafa tvo umsjónarkennara í öllum bekkjum til að geta 

sinnt hverjum og einum betur. Við erum með svo breiðan hóp af börnum sem koma frá 

ofboðslega brotnum heimilum og vantar stuðning eða sem þurfa bara meiri athygli, meiri 

nánd, meiri þjónustu, meiri tengingu sem að myndi fleyta þeim miklu lengra ef þau hefðu 

þetta. Ég vildi geta þjónustað þau betur. Mér finnst að kennarar ættu að starfa meira í teymum 

því kennarar þurfa líka dálítinn stuðning hver af öðrum og mér finnst ég sjá að það munar 

rosa miklu. Núna er ég t.d. kennari á miðstigi og ég get verið að kenna allt upp í 6-8 greinar. 

Þú heldur ekki skapandi og frjóu starfi mjög lengi ef þú ætlar að vera æðislega frjór allsstaðar 

og kennsluhættirnir sem við eigum að vera með núna eru ekki eins og áður þegar við vorum 

messandi yfir þeim með endalausar töflu kennslu og innlagnir. Þau eiga meira að uppgötva 

og gera og vinna og við erum hér til að svara spurningum sem þau spyrja sem er frábært en 

svona vinna finnst mér kalla á allt öðruvísi og meiri undirbúning. Þú þarft oft meiri 

undirbúningstíma fyrir skapandi vinnu og tveir gera helmingi meira en einn, tveir eru faglegri 

en einn, tveir eru frjórri í hugsun heldur en einn og tveir hafa betri endingu heldur en einn. 

Þannig að ég held að við fengjum faglegri vinnubrögð með því að hafa tvo umsjónarkennara 

yfir einum bekk. 

Skóli án aðgreiningar 

Ef ég ætti fatlað barn t.d. þroskaskert barn þá myndi ég vilja að mitt barn væri meðal 

jafningja. Ég held að börnunum sjálfum myndi líði betur. Bara gott dæmi er ef þú ert fjórtán 
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ára og þú ert með þroska á við sex ára, hvað áttu að gera innan um aðra fjórtán ára unglinga? 

Hvað áttu sameiginlegt með þeim? Ekkert nema aldursárið. En þetta á bara við um 

þroskaskerðingu. Svo getum við verið að tala um krakka sem eru á einhverfurófi, þau geta 

verið alveg frá því að vera ótalandi yfir í það að „funkera“ vel þannig að mér finnst þetta 

svolítið matsatriði hver er og hver ekki. 

Mér finnst eins og þetta hefur verið gert hingað til þá hafi virkilega verið brotið á 

öllum. Það hefur verið brotið á þessum börnum sem þurfa meiri stuðning eða þjálfun, það 

hefur líka verið brotið á hinum börnunum. Það hefur algjörlega verið brotið á kennurum, því 

það er ekki séns að við ráðum við þetta allt saman. Það er bara til einn Guð og hann er ekki 

kennari og hann er ekki hér en fólk vill gjarnan halda það að við séum eitthvert 

kraftaverkafólk sem við erum ekki. Við erum bara að gera okkar besta. Foreldrar skilja ekkert 

í því að þeir ráða ekkert við barnið heima hjá sér. Þeir segja bara já og amen við öllu svo það 

þegi en geta svo sett sig á háan hest því það er verið að aga barnið, af því það funkerar ekki í 

20 eða 30 manna hópi og allir rosa hissa. 

Mér finnst þetta „skóli án aðgreiningar“ geti verið gott og blessað en það þarf að gera 

það allt öðruvísi en það hefur verið gert hingað til. Mér finnst reyndar að það eigi að vera til 

sérskólar og að fólk hafi val. Það þarf að fræða foreldra mjög vel og gefa þeim valkosti til að 

geta tekið réttar ákvarðanir og helst myndi ég vilja sjá að krakkar ættu heimaskóla og þá er ég 

að tala um verulega þroskaskert börn. Þau geta bara verið hér en þau ættu þá sinn heimaskóla 

og væru í íþróttum og sérgreinum. Þau væru með krökkunum í hverfinu og ættu jafnvel 

félaga hér en færu svo líka meðal jafningja af því þau verða að gera það. Ég tek út fyrir það 

að sjá krakka hérna sem einangrast sem unglingar eða halda ekki í við jafnaldra. Þetta er með 

því ömurlegra sem maður sér. Svo fara þau á æfingu hjá Akri íþróttafélagi sem er á vegum 

Sjálfsbjargar og eru að keppa þar og alveg blómstra. Þetta er svo gaman og þetta eru svo 

góðir vinir, loksins. Og svo verður þetta bara að einhverju helvíti að þurfa að koma hingað í 

skólann, þá erum við ekki að gera neinum greiða. 

4.2.2 Bekkjarstjórnun Evu 

Samskipti 

Það sem einkennir samskipti kennara og nemenda er gagnkvæm virðing. Ég get verið og er 

mjög ákveðin við þau og hef alveg orð á mér fyrir að vera ekki alveg í uppáhaldi en ég hef 

líka alveg sprellað við þau og stríði þeim góðlátlega. Mér finnst þetta þurfa að vera þannig að 

þau vita að það sem ég segi, það stendur. En þótt ég sé mjög ákveðin þá er ég ofsalega góð 
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við þau. Þau vita að mér þykir alveg ofboðslega vænt um þau og ég vil þeim allt það besta í 

heiminum. Þetta verður að vera létt og skemmtilegt en samt þannig að þau viti til hvers ég 

ætlast af þeim. Við erum hérna til að vinna, við erum hérna til að gera okkar besta og ef allir 

eru að því þá höfum við góðan tíma saman. Í samskiptum á milli nemenda gildir alveg það 

sama, virðing og vinsemd en ekki endilega vinátta, það þarf ekki. Þau þurfa að vera kurteis 

við hvert annað og virða þetta nærsvæði sem hver hefur, virða skoðanir hvers annars og virða 

það að við erum ekki eins. Við höfum þurft að vinna svolítið í því hjá okkur. 

Fyrir utan allt námsefni þá er ég alltaf með sömu áherslurnar. Ég er með áherslu á 

lífsleikni, metnað og námstækni. Ég held að með því að eyða miklum tíma í það að ræða við 

þau um hegðun og til hvers er ætlast af þeim þá náist góður árangur. Ég ræði t.d. við þau um 

þessa ábyrgð sem þau hafa á öllu sem kemur út úr munninum á þeim. Svo er bara um leið og 

það er orðið gaman, skemmtilegt og áhugavert þá er enginn að nenna að eyða tímanum í að 

vera í einhverju tuði. Ég passa það líka með foreldrana þegar ég ræði við þau að koma alltaf 

fram við þau eins og jafningja. Ég hleyp samt ekki til út af öllum hugmyndum sem foreldrar 

fá en auðvitað ef það er verið að biðja um einhverjar greiningar eða fólk hefur áhyggjur af 

börnunum sínum þá geri ég það. 

Til að fyrirbyggja hegðunarvandamál þarf að vera með ramma, það þarf alltaf að setja 

þeim mörk, hvað má og hvað má ekki. Svo er þetta SMT skóli þannig að við erum með 

allskonar leiðir og ferli þannig að það er mjög skýrt og stýrir mér náttúrulega en bara 

hvatning og hrós gera ótrúlega margt. Þú getur stýrt og afstýrt miklu bara með því að hvetja 

og hrósa. Ef þetta eru tveir aðilar sem eru að rekast alltaf saman þá þarf bara að vinna með 

það með því að láta þá leika saman eða bara spila við hvern annan og leyfa þeim að kynnast. 

Ansi oft er það nóg en alls ekki alltaf. 

Það sem reynir helst á eru nemendur sem hafa einhver alvarleg hegðunarvandamál og 

átta sig ekki á orsök og afleiðingu. Það þarf lítið til að espa þá og ansi margir hafa ekki 

þroska í að átta sig á því að þessi lamdi mig í rauninni af því að ég hárreytti hann. Á þessum 

tímapunkti verð ég oft gríðarlega þreytt og maður segir þetta aftur og aftur og aftur hvað má 

og hvað má ekki. 

Ef það kemur upp hegðunarvandi og þau eru að brjóta eina af þessum reglum sem eru 

í skólanum þá fá þau áminningu eða þau fá alltaf val um að hætta þ.e.a.s þessari hegðun og 

fara eftir fyrirmælum sem þau hafa fengið. Ef þau velja að gera það ekki þá fá þau svo 

kallaða skráningu. Þegar þau eru búin að fá fjórar skráningar yfir ákveðinn tíma þá er hringt 

heim. Ef það bætist við á einhverjum tíma þá er fundur með deildarstjóra, umsjónarkennara, 

foreldri og nemanda. Það virkar ofboðslega vel. Þegar maður er með erfiða bekki þá viltu 
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eiginlega komast á þetta fundarstig því þá ertu búin að koma foreldrum inn í málið. Það er því 

miður þannig að eftirfylgnin er ekki gríðarlega mikil heima fyrir, ekki alltaf en ansi oft. Þá er 

ekki endilega verið að spá í það hvort hann eða hún hafi fengið skráningu eða af hverju. Það 

er ekki tenging en hún kemur ansi oft þegar búið er að kalla foreldra inn á fund og barnið sér 

líka að það er verið að funda um það. Ég hef aldrei lent í því að halda tvisvar sinum fund með 

sama nemanda. Yfirleitt kemur í ljós að það er eitthvað annað undirliggjandi, einhver 

vanlíðan sem þarf bara að vinna með og við erum ofboðslega heppin að vera með 

námsráðgjafa hérna sem sinnir þeim alveg gríðarlega vel og hugsar ofboðslega vel um þau og 

það hefur svolítið létt á okkur kennurum. Mér finnst muna miklu að vera ekki með þessa 

pressu á mér líka. Þótt maður fái alltaf að frétta um gang mála þá getur maður meira einbeitt 

sér að því að vera kennari aftur. 

Ég er ekki vinur þeirra en ég er samt vinur þeirra, ég er ekki mamma þeirra en ég er 

það samt. Ég er vinur þeirra en þau eiga samt að hlýða mér. Ég er vinsamleg við þau, sýni 

þeim áhuga og spyr þau um þeirra áhugamál. Ég spjalla við þau um þeirra dag og líðan og allt 

það og ég ber hag þeirra fyrir brjósti en við erum alls ekki á sama plani. Ég er drottningin og 

þau eru hirðin mín og það er alveg klárt. Það verður alltaf að vera pínu bil án þess þó að 

maður setji sig á háan hest. Ég held að það fari ekkert eins mikið í taugarnar á börnum og þau 

finna það strax þegar kennarar eru svona yfirlætislegir. 

Skipulag kennslu og námsmat 

Ákvörðunin um kennslu og skiplag er svolítið í bland en auðvitað reynir maður að fylgja 

aðalnámskránni og skólanámskránni. Aftur á móti stjórna ég sjálf hvaða námsefni ég kenni, 

hvenær og í hvaða röð. Ég þarf ekki að fara eftir ákveðinni formúlu hvað varðar kennsluefni 

og kennsluhætti. Ég vinn alltaf ein, ég hef hingað til aldrei náð heilum vetri sem 

umsjónarkennari með neinum öðrum og ræð mér því ótrúlega mikið sjálf. Ég er samt viss um 

að fagmennskan er meiri þegar unnið er í teymum. 

Það sem stýrir hjá mér kennslunni er hvað við erum að gera hverju sinni og stýrist líka 

af veðri og vindum. Samsetning hóps skiptir líka miklu máli. Þú getur ekki boðið öllum 

hópum upp á eins vinnu því það eru ekki alltaf forsendur til þess. Stundatafla hefur líka mikið 

að segja t.d. ef það eru langir dagar í stofu þá verður þú að vera með þetta svolítið ört og 

breyta til og hafa t.d. stuttar lotur eða eitthvað þema þar sem þau eru mikið á hreyfingu og eru 

að vinna í hópum en ekki endalausar setur. Dagsform hefur líka áhrif, stundum er bara 

stemningin sem segir mér að þetta er ekki að virka og þá gerum við bara eitthvað annað. Gott 
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dæmi um það var þegar þau misstu vin sinn í slysi og þá þýddi ekki að bjóða upp á neina 

massífa vinnu í vikunni á eftir. Þau voru öll frekar dofin og þá bara verður maður að vera 

viðbúin og bakka og segja: „æi nú lesum við bara, nú setjum við bara lappirnar upp á borð og 

hlustum eða...,“ það þarf svolítið bara líka að lesa í þau. Ég er ekki hérna fyrir mitt skipulag 

og það á ekki að stjórna, ég er hérna fyrir þau. Það er voða gott ef það er að hjálpa en þetta 

snýst um það að vera sveigjanlegur. 

Ég vil helst byrja daginn á stærðfræði því þá fæ ég mestu vinnuna út úr þeim. 

Stærðfræðin krefst oft meiri einbeitingar og þrautseigju en íslenskuna er auðveldara að brjóta 

upp og gera „skemmtilegri/léttari“ þá meina ég fyrir lundina og þá er betra að eiga það inni 

þegar líður á daginn og börnin orðin þreyttari. Það sama gildir um samfélags- og 

náttúrufræðigreinar. 

Þau vinna yfirleitt tvö til þrjú saman og mér finnst þau læra langmest af því. Við 

byrjum bara að vinna, ég skrifa á töfluna hvað við erum að fara að gera, í hvaða bók eða 

hvaða kafla við ætlum að vinna. Þau byrja alltaf á því að setja sér markmið um hvað þau ætli 

að gera í þessum tíma þannig að þau áætla fyrir hvern tíma og í stærðfræði eru þau pínu að 

keppa við sjálfan sig en þar erum við í Stiku. Mér finnst henta þeim betur svoleiðis námsefni 

þar sem er minni lestur, minni lesskilningur og bara fleiri æfingar. Þegar Geisli kom til 

sögunnar dalaði áhugi í stærðfræði því hann var svo háður því að nemendur séu með góðan 
lesskilningi. Nemendum fannst ekkert gaman. Það var eitt og eitt dæmi sem þau gátu gert og 

síðan var farið í eitthvað annað þannig að ég sá mikinn mun eftir að þau byrjuðu í Sprota. Þar 

gera þau miklu fleiri dæmi í einu og fá miklu meiri vissu á að þau séu að gera rétt. Þau eru 

öruggari með sig og þar af leiðandi kemur áhugi. Þú færð ekki áhuga hjá fólki sem er ekki 

öruggt með það sem það er að gera. Ég er meira að segja svo gróf að ég lét þau hafa svörin í 

stærðfræðinni og ef þau eru ekki viss þá kíkja þau í svörin og sjá hvort þetta sé rétt hjá þeim 

eða ekki. Ef þetta er ekki rétt þá reyna þau aftur og ef þetta er rétt þá geta þau haldið áfram og 

ef þau vita ekki hvað á að gera þá er kallað í mig. Mér finnst mikilvægt að allar upplýsingar 

séu vel aðgengilegar fyrir þau svo þau geti bjargað sér sjálf. Það fór nefnilega svo mikill tími 

í að sinna þeim sem kölluðu á hjálp sem þurftu í raun ekki hjálp. 

Ég var með sex eða átta tíma í stuðning inn í þessum bekk í fyrra sem fór niður í tvo 

tíma þannig að ég þurfti virkilega að hugsa mig um hvað ég ætti að gera og þetta var lausnin, 

láta þau fá svörin og þeim líður miklu betur og þau eru svo ánægð. Þau eru með markmiðin, 

hvaða dæmi á að gera, hvaða liði, og svörin. Þau fá þetta allt á blaði og svo vinna þau. Þau 

hafa reyndar alveg misnotað þessi svör og ég átti alveg von á því. Það er bara hollt og gott 

fyrir suma að lenda í þeirri gryfju að vera kannski búinn að reikna heilan kafla og kíkja 
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svolítið mikið í svörin og kunna svo ekki neitt. Þá verða þau að standa skil á því þegar þau 

fara í könnun og bara reikna og læra svolítið meira. Þau voru nú fljót að læra að það borgaði 

sig ekki að svindla, en megnið af þessum bekk eru stelpur sem þora ekki að svindla. Þær eru 

kannski ekki ragari en þær eru lúmskari og dettur það ekki eins fljótt í hug og strákum. 

Síðan erum við með uppbrot þrisvar í viku, um ellefu leytið og þá blandast fimmti, 

sjötti og sjöundi bekkur saman. Við höfum verið að einbeita okkur í vetur að grunnþáttunum 

og við gerum mjög skemmtileg verkefni í kringum það. Um miðjan morgun þá reynum við að 

taka ensku og seinnipart dags tökum við íslensku og samfélagsfræði og þá vinna þau saman í 

litlum hópum. Þau eru að vinna með Sögueyjuna sem er um landnámið og sjálfstæði Íslands 

og það er samþætt við íslensku. 

Þegar það er langur dagur í stofu þ.e. þessa tvo daga sem þau eru lengi hjá mér, þá er 

hringekja. Þá eru þau í ákveðnum hópum og vinna í 30 mínútur á hverri stöð og skiptast á að 

vera hópakennari þannig að í hópnum er kannski einn sem er sterkari í stærðfræði eða 

kominn lengra í stærðfræði sem er þá hópakennarinn og þau spyrja hann fyrst og fá aðstoð 

hjá honum. Ef það gengur ekki þá koma þau til mín. Svo fara þau í samfélagsfræði og 

íslensku og þá er einhver annar sem er hópakennarinn þannig að þau fá svolítið að skiptast á 

og ég hef þá lengri tíma í að sinna öðrum. Ef einhver er slakur í stærðfræði þá get ég bara 

verið þar. Með því bý ég til meira rými fyrir mig til að sinna þeim sem þurfa. 

Ég vel yfirleitt í hópana, það er mjög sjaldan sem þau fá að velja sjálf í hópa. 

Stundum hef ég bara sterka saman og slakari saman ef það er verið að vinna eitthvert eitt fag 

en mismunandi efni á hverri stöð því þá get ég verið á einum stað en helst vil ég hafa slakan 

og sterkan saman því þau læra miklu meira á því þar sem þessi sterku eru að leiðbeina. 

Stundum læt ég þá nemendur vera saman í hóp sem ég veit að kemur ekki vel saman eða sem 

vilja stjórna því það er svo gott fyrir þau að komast í þær aðstæður að þurfa að takast á við 

hvort annað og það hefur virkað vel. 

Ég nota mikið samlestur og þau lesa fyrir hvort annað. Þau eru sex í bekknum sem eru 

lesblind plús þrír í viðbót sem eru hæglæsir þannig að hingað til hef ég notað hlustun þegar 

við erum komin í svona þyngra efni en þau eru að skríða svolítið frá því núna og spyrja hvort 

þau megi fara fram og lesa sjálf á meðan hin hlusta þannig að það er allt að koma. Svo er ég 

mikið með umræður og er mjög mikið að láta þau vinna saman. Þau vinna oft í hópum og 

komast að sameiginlegri niðurstöðu, við notum mikið einn, tveir og allir en þá hugsar fyrst 

einn, síðan tala tveir saman, síðan allir í hópnum og síðan koma þau með niðurstöðurnar og 

þá er mikilvægt að hlusta og taka þátt í umræðum. Svo er náttúrulega þetta klassíska, 

verkefnavinna og þá eru þau að skrifa og safna í verkmöppur. Hlustun hefur minnkað en 
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munnleg tjáning er kannski svolítið mikil þannig að þetta er svona blandað því það er miklu 

skemmtilegra. Það er ekkert gaman að hafa þetta allt eins en svo koma tímabil þar sem þetta 

er allt flatt, svona samdauna allt saman. Ég er ekki geðveikt frjó alltaf en ég reyni að hafa 

þetta fjölbreytt. 

Þau eru mikið í sjálfsmati, vinnubókarmati þ.e.a.s. þau meta vinnubókina sína sjálf 

ásamt mér. Það eru sóknarkvarðar og mikið um hópamat þannig að þau meta hvernig vinnan 

gekk eftir tímann. Þegar þau eru t.d. í hringekjum þá meta þau hvernig vinnan gekk eftir lotu, 

og það gera þau bara sjálf. Þau búa sér sjálf til blöð og merkja með plús og mínus. Þeim 

finnst þetta ægilega gaman. Það er ekki metið eftir hverja lotu en öðru hvoru og þá þurfa þau 

að ræða saman og spyrja hvort annað: hvernig fannst þér hafa gengið núna áðan hjá þér? Þá 

verða þau einmitt virkari og þetta vil ég fá miklu oftar en ég hef verið að gera, að þau 

virkilega spái í hvað þau séu að gera og þau verða þá að segja bekkjarfélögum sínum það: 

„nei ég var bara löt eða ég nennti þessu ekki eða nei sko mér fannst þið vera svo mikið hérna 

og ég fékk ekkert að vera með.“ Þetta kemur allt upp á borðið strax þannig að þá er hægt að 

laga strax og hópurinn metur einstaklinginn: „hvernig fannst þér ganga?“ „Mér fannst mér 

ganga vel“og þá getur hinn sagt: „mér fannst þú svolítið lengi að byrja sko“ og þá getur hann 

fengið bæði plús og mínus. Þetta er bara eitthvað kerfi sem þau hafa hannað sjálf. Ég sýndi 

þeim bara aðeins fyrst en þau ákváðu síðan alveg sjálf hvernig þau höguðu því. Svo skila þau 

mér blaðinu voða stolt. Svo er ég auðvitað líka með kannanir og próf og oft hin svokölluðu 

svindlpróf þar sem þau mega skrifa hjá sér það sem þau vilja skoða betur heima og svara því 

svo aftur næst. 

Við erum með eina tölvu sem ég „náði“ og ég nota hana rosa mikið fyrir pólskan 

nemanda sem kom í haust, þannig að þegar þau eru í samfélagsfræði þá fær hann að nota 

hana í gagnvirkri íslensku. En tæknin er pínu að stríða okkur í vetur svo ég hef ekki notað 

tölvur mikið. Ég hef klukkutíma á viku þannig að það er hálftími á mann og þá erum við bara 

að æfa okkur í exel forritinu. Þau hafa verið að gera bókmenntaritgerðir og þá hafa þau leitað 

sér heimilda um höfund. Það er það eina sem þau hafa gert í að leita sér að efni á netinu. 

Uppröðun og skipulag skólastofunnar miðast af því að þau eru í hringekju og þá er 

gott að hafa svona hópaborð en annars fer það bara eftir því hvað er verið að gera. Helst vildi 

ég hafa uppröðunina í U því þá er auðveldara að fara á milli og hjálpa en borðin eru að vísu 

ekki mjög meðfærileg svo þau eru kannski minna hreyfð heldur en ég vildi. Í samvinnu færa 

þau sig inn í U-ið, og sitja á móti hvort öðru. Einnig erum við með fjölmörg borð og sófa 

frammi á gangi sem við nýtum mjög mikið. Ég hef nú aldrei verið mikið fyrir að föndra en 
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reyni samt að hafa verkefni og gagnlegar upplýsingar upp á vegg og færi þær svo til reglulega 

því þær eiga það til að verða hálf ósýnilegar annars. 

Það er bara upp og ofan hvernig gengur með að uppfylla það sem námskráin mælir 

fyrir um í sambandi við námsaðlögun. Ég held ég nái því nú samt og maður reynir að sinna 

hverjum og einum. Ég held ég hafi þó aldrei náð að uppfylla 10 eða 20 % af því sem 

Aðalnámskráin segir um upplýsinga og tæknimennt til dæmis. Ég hef ekki forsendur til að 

kenna forritun en aðalnámskráin er alltaf að verða þægilegri og þægilegri. Nemendur eru 

mjög svipaðir í bekknum og þegar ég vinn með einstaklingsmuninn er ég í rauninni ekki með 

neinn nemanda sem þarf að hafa annað námsefni. Sumir fara hægar yfir og þau taka þá bara 

færri atriði og sleppa innan úr en þau eru alltaf öll að læra sama efni og mér finnst það skipta 

mjög miklu máli að þau séu á sama stað og hinir og að gera það sama og hinir sérstaklega 

þegar maður er með svona hóp af stelpum því þá er það viðkvæmara. Þær bera sig miklu 

meira saman en strákarnir. En með samvinnunámi, með því að láta þau vinna í hópum og 

með því að láta þau vinna saman þá er svo ótrúlega margt sem gerist þar. Ég geng síðan á 

milli og aðstoða en mér finnst skipta meira máli að þau læri að setja sér markmið og meta sig 

en hvað þau læra. 

Það er alltaf einhver aðgreining en hún er ekki rosalega skýr. Ég fæ inn kennara 

tvisvar í viku og ég nýti þá tíma í stærðfræði en þessi kennari er ekki eyrnamerktur neinum 

einum. Ég er með aðila þarna inni sem er rétt skriðinn yfir 100 atkvæði í lestri og þá nota ég 

þessar hringekjur til að ná þessari sérkennslu en hún er ekki mjög sýnileg og alls ekki mjög 

sýnileg fyrir krökkunum. Þau eru bara alltaf saman, alltaf að vinna saman í hópum og þau eru 

missterk. En það er ekki þannig að einn sé tekinn út nema náttúrulega þessi pólski sem er 

nýbyrjaður. Hann fær sérkennslu í íslensku einu sinni á dag. Hann er ekki ennþá farinn að tala 

íslensku inn í bekknum en hann er mjög áhugasamur. 

Ég er oftast sátt við það hvernig mér tekst að laga námið að þörfum nemenda. Ég 

myndi samt viljað geta sinnt pólskumælandi nemendunum betur og aukið hjá þeim orðaforða 

og hjálpað þeim betur við að skrifa rétt en það kemur líka svolítið inn á þeirra stolt því þau 

afþakka og segjast geta þetta. En ég sigra ekki heiminn ef þau fara ekki og tala við íslensk 

börn eftir skóla og fara bara heim í sína pólsku tölvuleiki og horfa á sína pólsku 

sjónvarpsstöð. Ef Ísland er bara íslenskt á skólatíma þá gerist ekki neitt og ég geri mér grein 

fyrir því að ég get verið að berjast við vindmyllur en mann langar samt alltaf að þau nái betri 

árangri. 

Annað sem ég er ekki sátt við að ná ekki betri árangri með er ritun barna heilt yfir. 

Það er búið að leggja ofuráherslu á málfræði í íslensku síðustu árin en svo kemur í ljós í 
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samræmdum prófum að það er ekki rétta áherslan. Þótt þau hafi alla þessa fínu máltilfinningu 

þá erum við ennþá föst í því að menn verði að kunna nafnorð, sagnorð og lýsingarorð og geta 

fallbeygt í staðinn fyrir að hvetja þau í ritun og vinna með það. Það er bara mjög erfitt að rífa 

sig frá þessum bókum, hefðbundnu námsbókum, en ég nota engar svona bækur í íslensku 

núna. Þau nota í íslensku, bókina Sögueyjan og svo taka þau einstaka sinnum Mál í mótun. 

 

4.3 Inga 

Ég var eiginlega búin að ákveða ung að verða kennari. Mig langaði alla veganna að verða 

kennari eða hjúkrunarfræðingur, vinna með fólki eða börnum og var oft búin að vera í þannig 

leik þegar ég var yngri. Ég tók mér svo ársfrí eftir framhaldsskóla og fór að vinna á leikskóla. 

Ég var aðeins að gæla við það hvort ég ætti að fara í leikskólakennarann eða 

grunnskólakennarann og eftir að hafa unnið eitt ár og tvö sumur á leikskóla þá ákvað ég að 

fara frekar í grunnskólakennarann. Ég fór því í háskóla og útskrifaðist með B.Ed. í 

grunnskólafræði 2006. Eftir það kenndi ég einn vetur í litlu sjávarþorpi og kom svo hingað og 

er búin að vera hér síðan 2007. Núna er ég með 16 nemendur sem eru að klára sjöunda bekk. 

4.3.1 Hugmyndir Ingu um námsaðlögun og skóla án aðgreiningar 

Námsaðlögun 

Þegar ég var í námi þá var mjög mikið talað um námsaðlögun og einstaklingsmiðað nám og 

mér fannst þetta rosalega heillandi fyrst. Allir áttu að sitja við sama borð og ganga í sama 

skóla og allir fengu nám við sitt hæfi en svo er þetta bara meira en að segja það þegar átti að 

framkvæma það. Ég finn mikinn mun á því frá því að ég byrjaði hér en þá var ég í 

teymiskennslu. Þá voru þrír kennarar með tvo bekki og þá náði ég að halda vel utan um þá 15 

nemendur sem ég var með í umsjón og fylgja þeim betur. En þegar maður er einn með 20 

nemendur þá verður það erfiðara. Þá fer maður ósjálfrátt að vera með meira það sem allir geta 

saman og fá svo stuðningskennara til að aðstoða þessa slöku nemendur þannig að ég held að 

maður þyrfti meiri tíma í undirbúning til að geta sinnt þörfum allra eins og námsaðlögunin 

leggur áherslu á. 

Það er svo margt sem er hægt að gera en maður hefur ekki tíma í það af því að 

vinnuramminn og undirbúningstíminn er bara búinn. Það eru fleiri nemendur og maður er 

svona meira einn en aftur á móti í teymum er ábyrgðin komin yfir á fleiri og þá er hægt að 

vinna þetta meira saman. Auðvitað reynir maður alltaf að gera sitt besta með því að nota 
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mismunandi aðferðir og finna kennsluefni fyrir þessa nemendur sem eru slakari. Svo má 

náttúrlega ekki gleyma bráðgeru nemendunum. Það fer einnig aukavinna í að finna námsefni 

sem hæfir þeim, efni sem er nógu krefjandi og gefandi fyrir þá. Ég held að það þurfi alla 

veganna að endurskoða þessi vinnubrögð, líka bara hvernig og hvenær kennarar eiga að vinna 

þetta svo hægt sé að koma til móts við allar þessar þarfir. Ef það er blandaður hópur þá þurfa 

að vera til úrræði fyrir kennarann, um að fá þá einhvern stuðning eða eitthvað svoleiðis inn 

svo hann geti þá sinnt þessum þörfum. 

Persónulega myndi ég vilja hafa teymisvinnu þar sem væru þrír kennarar með tvo 

bekki og sameiginleg ábyrgð. Jafnvel ef einhver þyrfti sérstakan stuðning að það væri hægt 

að bæta honum inn hvort sem það væri námsstuðningur eða fötlun. Þeir myndu skipta fögum 

á milli sín en allir væru samt að vinna sameiginlega að undirbúning faganna. Þá dreifist 

álagið og léttir undir og þeir hefðu líka stuðning hver af öðrum. 

Skóli án aðgreiningar 

Fyrir flest börn gengur þetta bara fínt upp en fyrir þá sem á einhvern hátt þurfa mikinn 

stuðning þá getur þetta verið jafnvel til hins verra. Nemandinn er kannski ekki að fá þá aðstoð 

sem hann þyrfti í rauninni að fá eins og viðeigandi aðstoð og hjálpargögn sem hann hefði 

kannski kost á annarsstaðar af því að skólarnir geta gert ákveðna hluti en það er oft 

takmarkað. Ef barn er t.d. að fara í sérskóla fyrir blinda eða sérskóla fyrir einhverfa þá eru þar 

deildir þar sem er búið að miða kennsluna markvisst að þessum hópi. Þrátt fyrir að almennir 

skólar geri það líka þegar þeir fá þannig nemendur þá ég held að það verði aldrei eins 

markvisst. Þetta er auðvitað val foreldra hvað þeir vilja gera og það er gott að geta verið í 

blönduðum hópi þannig að allir fái að kynnast öllum og sjá að við erum ólík. 

    Nemendur með þroskahömlun verða þó alltaf aðeins út undan þegar þeir verða eldri, 

sérstaklega félagslega. Maður sér það aðallega í leik úti í frímínútum að þau verða meira ein 

og meira á röltinu en auðvitað reynir maður að vinna með það eins og maður getur innan 

skólans með því að blanda þeim í hópa og reyna að vekja athygli á sterkum hliðum hvers og 

eins. Það sést minna þegar þeir eru yngri því þá eru þeir meira í leik og eru ekkert að spá í 

það, en svo þegar þeir koma lengra og verða eldri þá fer nánast allt námsefnið að verða allt 

annað og þeir geta tekið minni þátt í öllum verkefnum. Þegar þeir eru yngri þá get ég látið þá 

sem eru slakir taka þátt í hópverkefnum með nemendum með því að setja þá í einfaldari 

hlutverk, en mér finnst það verða erfiðara þegar þeir koma lengra upp á grunnskólastigið. Þá 

eru kröfurnar orðnar það miklar að þeir eru í allt öðru efni þó það sé oft reynt að hafa þá með. 
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Þetta er eins og hjá nemanda hér í 9. bekk að hann er ekkert mikið með þeim sem 

hópur en þau taka honum mjög vel og leyfa honum að vera með ef hann vill. Það er alltaf 

einhver með honum og hann er inn í stofunni þannig að hann verður eins og einn af hópnum 

og upplifir sig alveg eins og einn af hópnum en hann er aldrei með sama námsefnið. Ég man 

fyrst þegar hann kom þá var hann hérna hjá mér og þá var ég oft að reyna að hafa bækur eða 

bókakápu eins samkvæmt beiðni hans sjálfs og foreldra hans en svo fór þetta bara þannig að 

hann varð það mikið á eftir að við ákváðum að hætta að eltast við það. En svo eru nemendur 

sem funkera vel í svona blönduðum hópi og þurfa kannski bara aukna aðstoð í lestri t.d. og 

það er kannski hægt að vinna bara með í ákveðinn tíma með mikilli þjálfun heima og í skóla 

og þá gengur þetta bara vel. 

4.3.2 Bekkjarstjórnun Ingu 

Samskipti 

Í samskiptum milli kennara og nemenda þarf að vera gagnkvæm virðing. Nemendur þurfa að 

vita til hvers er ætlast af þeim í upphafi annar, í hverju fagi fyrir sig og vita hvað er í vændum 

og bera líka virðingu fyrir því að það er kennarinn sem ræður ferðinni og stjórnar. Ég reyni 

því að koma fram við þá af vinsemd og þolinmæði en er samt ákveðin en það er misjafnt 

hversu vel maður nær til nemenda. Það getur tekið tíma að fá ró í bekkinn en þeir vita að ég 

ræð og ég held þeim við efnið. Það er dálítil valdabarátta á þessum aldri finnst mér. 

Nemendur vilja svolítið fá að ráða hvenær er heimavinna, hvað á að gera og ætla sér ekki að 

gera allt. Það er því mikilvægt að þeir sjái bara að maður geti gert svo miklu meira með þeim 

ef að tímarnir ganga betur fyrir sig og þeir fara eftir fyrirmælum því þá verður meira um 

uppbrot. Svo er bara mikilvægt að samskipti við foreldra séu góð af því það smitast oft líka til 

nemenda ef það er eitthvað í gangi þar, en það hefur bara gengið vel hjá mér. 

Það er líka mikilvægt að það sé virðing og kurteisi í samskiptum á milli nemenda. Þeir 

þurfa að virða eigur hvers annars og líka mörk. Nemendur vilja stundum ganga dálítið yfir 

strikið og það er bara mjög mikilvægt að vinna með bekkjarandann og bekkinn sem hóp. Við 

erum með gæðahringstíma hérna einu sinni í viku þar sem við erum að spjalla um hitt og 

þetta og gera alls konar verkefni eins og hópeflisverkefni. Það hefur auðvitað líka áhrif á 

líðan þeirra hvernig samskiptin eru innan bekkjarins, þannig að það er mjög mikilvægt að 

halda utan um þá og fylgjast vel með því. 

Til að fyrirbyggja að eitthvað komi upp á held ég að það skipti máli að vera vel 

skipulagður. Ef maður er tilbúinn með öll þau gögn sem þarf að nota, ákveða hvernig þetta á 
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að vera og útskýra vel, þá er maður strax aðeins búinn að fyrirbyggja að það verði einhver 

misskilningur eða einhver leiðindi en auðvitað getur alltaf eitthvað komið uppá. 

Við erum með ástundunarkerfi hjá okkur þar sem nemendur fá á sig punkta ef þeir 

mæta of seint eða fá fjarvist en við erum líka með skráningarkerfi í 7. bekk og það er grænt, 

gult og rautt spjald. Þegar nemendur fá einhverja viðvörun um að þeir séu að trufla, fara ekki 

eftir fyrirmælum eða eru ókurteis þá lenda þeir á grænu spjaldi og ef þeir gera eitthvað aftur 

þá lenda þeir á gulu spjaldi og þá skrái ég þetta inn í Mentor. Ég nota Mentor rosalega mikið í 

allskonar skráningar hvað varðar hegðun og ástundun og flest þeirra vilja ekki lenda á gula. 

Það var eiginlega orðið þannig að við kennararnir vorum orðnir of sveigjanlegir og farnir að 

gefa þeim þrisvar viðvaranir áður en við fór að gera eitthvað þannig að það var ákveðið að 

taka dálítið hart á þessu. Núna fær nemandi bara eina viðvörun og svo er viðkomandi kominn 

inn í Mentor sem er sent heim til foreldra og vonandi rætt þar. Kennarinn tekur viðkomandi 

nemanda líka á eintal í lok dagsins. Ef hann heldur áfram þá lendir hann á rauða spjaldinu og 

er annað hvort vísað til skólastjórnenda eða settur í einhverjar aðrar aðstæður. Síðan er fundur 

með foreldrum eða hringt í foreldra. Ég hef ekki þurft að senda til skólastjóra. Ég er sjálf ekki 

hlynnt því að senda þau út úr tíma þannig að ég vil heldur reyna að koma nemandanum í 

einhverjar aðrar aðstæður eða bjóða honum að fara bara í eitthvað annað núna og við ræðum 

síðan hvað gerðist á eftir. Best er að reyna að finna einhverja sameiginlega leið með 

nemandanum. 

Það sem reynir á í samskiptum er þessi bekkjarstjórnun sem þarf alltaf að huga að og 

hvaða afleiðingar verða af einhverju sem nemendur gera. Hversu langt get ég gengið og hef 

ég farið réttu leiðina núna? Hvaða lausnir hef ég og hvað á ég að gera næst? Við svoleiðis 

aðstæður er gott að geta leitað til hinna samstarfskennaranna og stjórnendanna. Ég reyni að 

vera frekar jákvæð og ræða um það sem betur má fara og hvað gengur vel hvort sem það eru 

nemendurnir eða samstarfsfólk. Það er mikilvægt að geta óhikað tekið gagnrýni og að hún sé 

bara uppbyggileg og það sé eitthvað sem maður geti bætt sig í. Mér finnst foreldrasamskiptin 

oft erfið en mér finnst samt mikilvægt að þau séu góð og að samskipti við kennara gangi vel. 

Ég er að fá pósta frá foreldrum sem eru að spyrja hvernig gangi eða eru að biðja mig að gefa 

einhverju sérstöku auga. Ef ég verð vör við eitthvað svoleiðis þá reyni ég að vinna með það 

og því fyrr því betra ef maður sér eitthvað sem maður telur algjörlega óviðeigandi. 

Í samskiptum við nemendur er ég svona mitt á milli vinar og foreldris af því að maður 

fer stundum í þetta hlutverk að vera pínu foreldri með öll þessi hegðunarmál og agamál sem 

eru að koma upp. Ég hugsa oft með mér að maður myndi vilja vera bara kennari því ég er 

hérna til að fræða þau og mennta, ekki til að ala þau upp. Ég vil auðvitað að þeim líki við mig 
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og beri virðingu fyrir mér en ég er kannski ekki vinur þeirra því ég hleypir þeim ekki inn fyrir 

ákveðinn ramma en samt þannig að þeir geti treyst mér. Þeir eiga að geta komið til mín ef 

eitthvað kemur uppá og sagt mér frá. 

Skipulag kennslu og námsmat 

Ég er nú bara nokkuð sjálfráð í sambandi við kennslu og skipulag en auðvitað stýrist þetta 

alltaf af aðalnámskránni og skólastefnunni og svo er það mitt að útfæra það. Maður fer yfir 

aðalnámsskrána og skoðar hvað það er sem á að kenna þessum árgangi hverju sinni og hver 

viðfangsefnin eru. Svo skoðar maður náttúrulega líka hvað skólinn hefur verið að gera áður 

með þennan bekk þannig að maður fylgir svipuðum áætlunum. Við erum með fyrirfram 

tilbúna námspakka sem við kennararnir gerðum fyrir nokkrum árum. Síðan endurskoðum við 

pakkana fyrir hvert skólaár og stundum gerir maður einhverjar breytingar. 

Kennslan stýrist af því að komast yfir þetta efni sem er lagt upp með og svo reynir 

maður að gera það bara sem fjölbreyttast. Skólastefna kemur helst inn í kennsluna með 

þessum dyggðum og því sem skólinn hefur ákveðið að vinna með en það er t.d. jákvæður agi 

og orð af orði. Ef skólinn er í einhverri þróunarvinnu þá reynir maður að tengja það inn í 

kennsluáætlunina með því að blanda þeim aðferðum inn í sína kennsluáætlun. Það er misjafnt 

hvaða aðferð hentar hópnum og kennaranum best og auðvitað sækir maður mest í það sem 

maður er öruggur með en þyrfti kannski að vera duglegri við að prófa eitthvað annað. Ég 

staðset mig þannig í skólastofunni að nemendur sjái mig og ég bregst fljótt við ef einhver er 

með læti. Þá lækka ég oft róminn þegar ég tala til þess sem er með læti til að trufla ekki þá 

vinnu sem er í gangi hverju sinni og það hefur virkað vel. Núna eru nokkrir sem sitja einir og 

nokkrir tveir og tveir saman en það fer bara allt eftir því hvað er í gangi hverju sinni. 

Ég nota mest bara þessar hefðbundnu verkefnabækur og kennslubækur eða er alltaf 

með einhverja svoleiðis sem grunnbók. Ég er með innlögn þegar við erum að byrja á nýju 

efni í íslensku og þá fer ég og glósa upp á töflu eða læt þau stundum skrá hjá sér en ekki 

alltaf. Við förum stundum bara munnlega yfir það sem við erum að byrja á. Síðan vinnum við 

með námspakka þannig að þau fá áætlun um hvaða bls. þau eiga að vinna, í hvaða bók og 

hvenær og hvernig áætlað er að ljúka því. Hvort það sé einhverskonar námsmat og hvernig 

það er, þannig að við förum svona í gegnum það allt og svo á tíminn bara að rúlla eftir 

innlögnina. Þeir eiga bara að vinna í þessu sem þeir eru með en ég set samt ákveðna 

dagsetningu um það hvenær þeir eiga að vera búin með verkefnið. Við prófuðum einhvern 

tímann að allir mættu bara vinna á sínum hraða og áætla á sig hvað þau ætla að ná miklu 
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þessa viku og það varð ekki til að ýta undir þessa hægu. Þeir héldu bara áfram að vera hægir 

þannig að ég hef ákveðið að hafa bara ákveðin lokaskil. Þeir geta kannski unnið mikið í 

þessari viku og minna í næstu en helst að reyna að gera þetta allt í skólanum þannig að það sé 

minni heimavinna. 

Það er öðruvísi uppbygging í fögum eins og náttúrufræði og samfélagsfræði því þá 

eru ekki beint innlagnir. Þá tökum við fyrir ákveðið efni og ræðum það saman og leysum 

verkefni sem fylgja bókinni eða tökum meira para- og hópverkefni. Ég reyni að virkja 

nemendur þegar við erum að fara yfir efnið með því að láta þá lesa upphátt fyrir hina eða 

svara spurningum. Með því held ég flæðinu í kennslustundinni og fæ þau til að fylgjast með. 

Ég er ekki endilega með svona hefðbundin próf í samfélagsgreinum og náttúrugreinum heldur 

meira hópverkefni. Þá vinna þau í ákveðinn langan tíma í einhverju hópaverkefni og halda 

síðan kynningu sem er síðan metin og eins í verkefnaskilum. Núna er ég reyndar með 

regluleg kaflapróf í náttúrufræði. Hins vegar er þetta þungt efni og mikill texti sem þau eru 

með í samfélagsfræði þannig að það er meira bara verkefni sem þau vinna og skila af sér og 

svo kynningar og þá hef ég jafnvel látið þau meta kynningarnar sjálf og dregið svo saman 

mína einkunn og þeirra. 

Við höfum aðeins verið að nýta okkur núna að fara inn á Námsgagnastofnun og hlusta 

þar til að koma til móts við þá sem eru slakir í lestri. Þá hlustum við öll saman og hinum 

finnst ágætt að geta stundum bara fylgst með textanum. Þau hafa aðgang að öllum 

hljóðbókum frá Námsgagnastofnun og þær bækur sem við vinnum með hér eru gjarnan frá 

Námsgagnastofnun. Ég hvet þá til að hlusta á þetta efni heima og eins í tímum. Ef þeir eiga 

að lesa sjálf í tíma þá er t.d. einn nemandi hjá mér sem er alltaf með tölvuna sína þannig að 

hann getur farið inn á netið og hlustað á efnið þar. Það þarf bara stundum að virkja þá meira 

og koma þessu inn í rútínu hjá þeim að nýta sér hjálpargögn. 

Ég hef alltaf verið að nota eitthvað af forritum með, sérstaklega fyrir þá sem eru slakir 

og þá hafa þeir fengið að fara inn á einhverja námsleiki en það er minna til fyrir hina. Maður 

er einhver veginn alltaf að keyra þau áfram á kennslubókunum og verkefnum sem fylgja, því 

það eru oft nokkrar kennslubækur sem á að taka fyrir á einu skólaári í hverju fagi fyrir sig. En 

svo tekur maður fyrir söguþema eða sögurammaverkefni og þá ýtir maður bókinni aðeins til 

hliðar. Það er oft skemmtileg tilbreyting og bara nauðsynlegt svo framarlega að það sé verið 

að vinna að markmiðum samkvæmt skólanámskrá og aðalnámskrá. Verkefnin eru svo hengd 

upp á vegg til að gera stofuna bæði persónulegri og hlýlegri. 

Það er meira um einstaklingsvinnu í íslensku en þá vinna reyndar oft saman þeir sem 

eru á sama stað. Stundum tek ég fyrir eitt og eitt verkefni þegar við erum að vinna með 
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ákveðnar stafsetningarreglur og eitthvað svoleiðis og þá skipti ég þeim stundum í hópa en það 

er minna um það. Ég er líka alltaf með fasta tvo, þrjá tíma í viku þar sem ég fer í 

málfræðiatriði, nafnorð, fornöfn, sagnorð og lýsingarorð og fleira sem við höfum verið að 

vinna með en stafsetninguna tek ég oft í þemum og er með í einhverjar ákveðnar vikur. Á 

eftir stafsetningu hef ég tekið skriftarátak í ákveðinn tíma og eiginlega alltaf þegar ég er með 

skrift þá er yndislestur á eftir eða á móti því. Þau verða voðalega þreytt á því að skrifa í 40 

mín þannig að 20 mín í senn er alveg nóg. Við erum að vinna með orð af orði hérna í 

skólanum og ég er að reyna að gera þetta svolítið öðruvísi og vera ekki vera alltaf með 

eyðufyllingar heldur nota meira krossglímur, orðasúpur, hugtakagreiningar og kort. 

Það er annar kennari sem sér um stærðfræðina og hann er að nota Geisla 3 grunnbók 

og verkefnabækur 3a og 3b. Það eru samt margir nemendur sem vinna í sérútbúnum heftum 

þar sem Geisli hentar illa fyrir þá, t.d. vegna lestrarörðugleika, skipulags og annars. Ég hins 

vegar sé um stuðning í stærðfræði, þrjá tíma á viku af sex, og þá vinn ég aðallega með 

nemendur sem eru á eftir og þeir vinna í bókum eða heftum eftir því hvar þeir eru staddir í 

náminu. Einn nemandi vinnur t.d. í Sprota 4a og 4b þar sem staða hans er á við 4. bekkjar 

nemanda. 

Ég hef námsmat reglulega yfir önnina eða eftir hvern námspakka sem nemendur vinna 

í. Ef þeir eru t.d. búin með fornöfnin þá er farið í námsmat, stutta könnun til að sjá hvort þeir 

hafa náð efninu og hvort þeir hafa skilið þetta. Ef að einhverjir koma slakir út, með 

einkunnina sex þá læt ég þá fá aukaefni til að vinna aðeins meira með áður en þeir fá að fara í 

næsta námspakka og reyni, ef það eru fleiri en einn, að láta þá vinna saman í því og svo er 

haldið áfram. 

Við vorum mjög mikið að vinna með talað mál og upplestur núna í 7. bekk af því við 

tókum þátt í Stóru upplestrarkeppninni sem við byrjuðum að undirbúa fyrir Dag íslenskrar 

tungu 16. nóvember. Þá lásu nemendur í tímum hjá mér einhvern texta sem þeir voru búin að 

æfa sig á heima þannig að þeir þekktu textann. Þeir sem eru slakir í lestri eiga að lesa 

reglulega heima og svo upphátt fyrir okkur kennarana líka og hefur stuðningskennarinn séð 

um þá. Það er gert til að þjálfa raddlestur og framsögn en einnig til að þjálfa þá í því að koma 

fram og/eða lesa fyrir aðra og tileinka sér ákveðna hluti. Við tölum um boðorðin sjö sem við 

notum í tengslum við Stóru upplestrarkeppnina, en þau eru: líkamsstaða, notkun talfæra, 

raddstyrkur, blæbrigði, hraði, framburður og samskipti við áheyrendur. Nemendur fara svo 

reglulega í hraðlestrarpróf, tvisvar á haustin og tvisvar á vorin. Þegar þeir koma í 7. bekk fer 

oft að slakna aðeins á lestrinum svo ég er oft með átak og finnst mér janúar góður tími til þess 

að byrja á því. 
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Það er aðallega í íslenskunni sem ég hef haldið ákveðnum prófum. Þeir fara t.d. alltaf 

í svona smá lokapróf hjá mér í desember og svo aftur í maí. Þegar ég var í teymisvinnu þá 

vorum við með fleiri munnleg próf en svo þegar maður er orðinn einn þá hefur maður bara 

ekki tíma því miður. Þá fer maður meira í þessi skriflegu próf. Það er aðallega kannski 

tungumálakennararnir sem reyna að halda því. Ég reyni samt að hafa námsmatið fjölbreytt, 

t.d. hópverkefni og kynningar, skrifleg próf, munnleg próf, verkefnaskil sem gilda til 

lokaeinkunna og samvinnupróf. 

Með því að nota þessa námspakka sem við erum með þá er maður að reyna að koma 

til móts við þessa krakka með námsaðlögun með því að minnka kennsluefnið og 

námspakkann. Ég er með nemendur sem eru slakir í íslensku það er t.d. einn sem er með 

mikla málþroskaröskun og mjög slakur þannig að hann er bara í allt öðru efni og hann fær þá 

bara sérútbúið hefti sem að stuðningskennarinn hjá mér útbýr og fylgir svona aðallega eftir þó 

ég haldi alltaf líka eitthvað utanum það. 

Í sambandi við kennsluaðferðir eins og hópavinnu þá reyni ég alltaf að láta hópana 

vera þannig skipaða að einhverjir sterkir nemendur á ákveðnu sviði eins og þeir sem eru góðir 

að lesa eru þá með einhverjum í hópi sem eru ekki góðir í að lesa og ég nota dálítið svona 

paralestur eða samlestur. Þeir sem eru góðir að skrifa eru með þeim sem eru slakari. Ég reyni 

aðeins að blanda þessu og líka að láta það rúlla alltaf svona reglulega. Ef þessir eru núna 

saman þá eru einhverjir aðrir saman næst svo að þau læri að vinna með öðrum. 

Ef það er mikið um skrif þá erum við með stuðningskennara sem skrifar fyrir 

nemandann og hann segir bara hvað á að skrifa. Oft eiga þeir bara auðveldara með að tjá sig 

munnlega um námsefnið en koma því ekki niður á blað og það er eins með próf eða námsmat. 

Með því kemst þekkingin til skila af því nemandinn kannski kann þetta og veit þetta þótt 

hann geti ekki skrifað þetta. Það er eins með heimanám, þá bara einföldum við verkefnin. 

Látum suma hafa stafsetningar eyðufyllingar á meðan aðrir skrifa textann beint upp og 

undirstrika feitletruðu orðin eða eitthvað svoleiðis. 

Þá þarf auðvitað að meta það hvort manni finnst það vera þess eðlis að þeir geti haldið í við 

hina þó þeir sleppi svona miklu. Sumir bara nenna þessu engan veginn og sýna þessu engan 

áhuga, þá gerist voða lítið. 

Eins og í námsmatinu í desember þá fór sumir ekki í próf úr því sama af því að þeir 

náðu ekkert að klára alveg námsefnið og það er spurning hvað gerist svo, verða þeir alltaf á 

eftir eða sleppa eða hvað? Maður verður bara að meta það hverju sinni fyrir hvern nemanda 

og eftir viðfangsefninu. Þetta er t.d. rosa mikið efni í íslensku sem þarf að fara í gegnum og 
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svo þarf að koma þeim áfram í þessu en það er ekki hægt að fara í næsta þrep ef þú nærð ekki 

grunninum, það er nú málið. 

Það er einn nemandi sem fer út úr tíma en oft eru þetta fleiri sem að þurfa einhverja 

aukna aðstoð, sumir mismikið samt en við reynum að taka þá saman sem þurfa aðstoð, 

þannig að það sé ekki bara einn sem er tekinn út. Við reynum líka að vinna inni í tíma með 

nemanda, þá bara oft á hringborði með þrjá, fjóra nemendur. Stundum býð ég öðrum sem 

þurfa ekki aðstoð að vera með þannig að þetta sé hópur en ekki endilega þessir slöku einir 

svo að þeir upplifi sig ekki þannig. Þau hafa ekki orðið fyrir stríðni eða neitt þannig. Þau 

einhvern veginn hafa bara skilning á þessu og svo fer það líka bara eftir hópnum því að núna 

eru dálítið margir sem hafa átt í erfiðleikum með lestur og það er búið að vera gegnum 

gangandi frá því að ég tók við fjórða bekk þannig að allir eru orðnir vanir þessu og finnst 

ekkert tiltökumál þó að einhver sé að fara en aðrir ekki. Oft er gott að fara inn í aðra stofu því 

stundum er maður að vinna með þannig efni að það nær oft betur til þeirra og þau ná líka að 

einbeita sér betur.  

Ég er ekki með getuskipta hópa nema kannski bara þennan hóp sem fer því þegar þau 

fara út úr stofunni þá er það getuskipt í rauninni af því að þau eru slakari en ég flokka ekkert 

þannig inn í bekknum. Ég reyni að vinna dálítið jafnt með þau og auðvitað er maður að miða 

við stærri hópinn með innlagnir og ég reynir þá frekar að vera með einstaklingsinnlagnir fyrir 

hina á eftir. 

Ég er bara nokkuð sátt við það hvernig mér tekst að laga námið að þörfum nemenda. 

Ég hefði aðallega viljað vinna dýpra með einhverja þætti því oft finnst manni vera farið of 

geyst yfir þetta. Ég held að það sé aðalmálið. Maður er alltaf að keppast við tímann um hvort 

eigi að láta þetta duga bara og fara í næsta eða halda áfram með þetta og sleppa næsta 

4.4 Samantekt 

Í þessum kafla hafa verið sagðar sögur viðmælendanna þriggja sem byrja á stuttri kynningu á 

þeim. Sögurnar eru allar byggðar upp á sama hátt. Fyrst voru viðmælendur kynntir, því næst 

greint frá hugmyndum þeirra um námsaðlögun og skóla án aðgreiningar og loks fjallað um 

hvernig hugmyndir kennaranna birtast í aðferðum þeirra við bekkjarstjórnun. Yfirlit um 

niðurstöðurnar eru í upphafi umræðnanna í næsta kafla. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í 

rannsókninni en tilgangur hennar var að kanna hugmyndir kennara á yngsta- og miðstigi um 

námsaðlögun og skoða hvernig bekkjarstjórnun kennaranna tekur mið af þeim. 

Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hverjar eru hugmyndir þriggja kennara á yngsta- og 

miðstigi grunnskóla um námsaðlögun og skóla án aðgreiningar og hvernig tekur 

bekkjarstjórnun kennaranna mið af þeim. Í kaflanum verða heildarniðurstöður fyrst dregnar 

saman og síðan fjallað um þau þemu sem komu fram í sögum viðmælenda og þau tengd við 

fræðilegar heimildir. Fyrst koma þemun: hugmyndir um námsaðlögun og nám án 

aðgreiningar. Síðan verður fjallað um þemað bekkjarstjórnun með undirþemun: samskipti og 

skipulag kennslu og námsmat. 

5.1 Samantekt niðurstaðna  

Helstu niðurstöður um hugmyndir kennaranna 

 Hugmyndir kennaranna um námsaðlögun snérust aðallega um námsefni og kennslu  

 Þeir töldu að það yrði auðveldara að koma til móts við þarfir allra nemenda ef það 

væri teymisvinna. 

 Þeir skilgreindu nemendur oft út frá hugtökunum “slakur” og “góður/bráðger” í 

staðinn fyrir sterkar og veikar hliðar nemenda. 

 Kennurum fannst að sumir nemendur sem þyrftu mikla sérkennslu væri betur komið 

utan hins almenna bekkjar.  

Helstu niðurstöður um bekkjarstjórnun kennaranna 

 Gagnkvæm virðing, traust og jákvæðni var einkennandi fyrir öll samskipti og 

viðmælendur töldu gott skipulag fyrirbyggja hegðunarvandamál.  

 Allir kennararnir töldu sig uppfylla það sem námskráin mælir fyrir um námsaðlögun 

og er það nokkurn veginn í samræmi við þeirra eigin hugmyndir en þó var nokkur 

mismunur í fjölbreytni í kennsluaðferðum og námsmati. 

 Þekking kennaranna á námsefninu og vali þess var nokkuð góð en tveir kennarar töldu 

þó best að nemendur væru á sama stað í námsefninu.  
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 Aðgreining nemenda kom fram hjá öllum í formi þess að nemendur voru teknir út úr 

bekk og kennt sér sem er ekki í samræmi við nám án aðgreiningar.  

 Einungis einn kennari notaði fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir að einhverju 

ráði. Heilt yfir vantaði þó nokkuð upp á að bekkjarstjórnun kennaranna tæki mið af 

fræðilegum skilgreiningum á námsaðlögun. 

5.2 Hugmyndir um námsaðlögun og skóla án aðgreiningar 

5.2.1 Námsaðlögun 

Hugmyndir viðmælendanna þriggja um námsaðlögun voru mjög svipaðar en þær virtust helst 

miða að námsefni og kennslu. Helga og Evu sögðu að námsaðlögun snérist um að nemendur 

fái námsefni við hæfi en ekki um áhugahvöt hvers og eins. Evu finnst þeir mega hafa eitthvað 

um það að segja en ekki alltaf. Samkvæmt Tomlinson er mikilvægt að námsefni veki áhuga 

og því gott að tengja það við eitthvað sem nemandanum finnst skemmtilegt að læra um eða 

fást við (Tomlinson og Allan, 2000, bls. 9-10; Tomlinson og Strickland, 2005, bls.6). Inga 

aftur á móti talaði um „nám við hæfi“ sem er mun víðara hugtak. Henni fannst það mun 

erfiðara í framkvæmd en hún hélt þegar hún hóf kennslu eftir háskólanám en það samræmist 

niðurstöðum Ünal og Ünal (2012, bls. 53) sem sýndu fram á að skil eru á milli hugmynda 

kennaranema um bekkjarstjórnun og þess sem þeir fara síðan að beita þegar út í starfið er 

komið. 

   Það kom fram í svörum viðmælenda að þótt þeim fyndist þeir uppfylla alla þætti 

námsaðlögunar þá myndi það verða auðveldara ef það væri teymiskennsla. Kennarar fengju 

meiri stuðning hver af öðrum og vinnan yrði faglegri. Það skapaði sameiginlega ábyrgð, 

frjórri hugsun og meiri vinnuhagræðingu (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009).  

Athyglisvert var að sjá að viðmælendur notuðu hugtökin „slakur/sterkur“ til að 

aðgreina nemendur. Þeir nefndu t.d. að hafa „slakan og sterkan saman“. Álykta má sem svo 

að kennarar horfi of mikið á þau markmið sem sett eru fyrir ákveðinn aldurshóp og skilgreini 

svo nemendur út frá þeim með þessum hugtökum „slakur“, „góður/bráðger“ og hafi þannig of 

þrönga sýn á fyrirbærið. Í námsaðlögun snýst þetta ekki um þessa aðgreiningu heldur að 

koma til móts við nemendur með því að skoða sterkar og veikar hliðar hjá hverjum nemanda 

og skipuleggja kennsluna stöðugt með mismunandi áhuga, reynslu og námssnið þeirra í huga. 

Námsaðlögun á ekki bara við um nemendur sem eiga í erfiðleikum með nám og eru í 

sérkennslu heldur á þetta líka við um öll getustig og sinna þarf bráðgerum nemendum jafnt 
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sem nemendum með námserfiðleika (Tomlinson, Brimijoin og Narvaez, 2008, bls. 5; 

Tomlinson og Strickland, 2005, bls.13-14). 

5.2.2 Skóli án aðgreiningar 

Fram kom að allir kennararnir voru sammála um að nám án aðgreiningar væri gott og blessað 

upp að vissu marki. Þær töldu að skólinn næði ekki að þjónusta sum börn sem þurfa mikla 

sérkennslu og þau væru betur komin meðal jafningja utan hins almenna bekkjar. Voru þær þá 

sérstaklega að tala um þroskaskert börn. Þær sögðu að í raun væri verið að brjóta á öðrum 

nemendum, kennurum og barninu sjálfu með því að láta það í almennan skóla þar sem ekki 

væri komið nægilega til móts við þarfir þess. Kennarar næðu ekki að sinna öllum og það væri 

orðið svo mikið bil námslega að ekkert barn gæti híft þau upp og þau einangruðust félagslega. 

Evu og Ingu fannst að það ættu að vera til sérskólar og að foreldrar hefðu val. Út frá því má 

álykta að til þess að foreldrar hefðu raunverulegt val þyrftu að vera til sérskólar í hverju 

sveitarfélagi. Það er ekki þannig í raunveruleikanum því það eru ekki sérskólar í hverju 

sveitafélagi og verða aldrei og þar af leiðandi hefðu þeir foreldrar ekki val og þyrftu að send 

börnin sín í burtu. Enn fremur verður að hafa í huga að ef að almennir skólar eiga að vera 

raunverulegur valkostur þar sem foreldrar hafa val þá verða þeir eftir sem áður að vera með 

námsaðlögun handa öllum. Þar að auki má minna á að samkvæmt markmiðsgrein 

grunnskólalaganna (nr. 91/2008) skal grunnskólinn leitast við að haga störfum sínum í 

samræmi við stöðu og þarfir hvers nemanda. Þetta markmið er síðan undirstrikað í 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  Helga talaði 

ekki endilega um sérskóla en finnst að þessi börn þyrftu að fá umhverfi og félagsskap við 

hæfi og það væri ekki endilega til staðar inn í bekk. Þetta samræmist skoðun Hermundar 

Sigmundssonar (Anna Lilja Þórisdóttir, 2013) sem segist þekkja mörg dæmi þess að börn fái 

ekki kennslu við hæfi. Stefnan hefur heldur ekki í för með sér aukna viðurkenningu meðal 

skólafélaga né betri sjálfsmynd hjá nemendum með sérþarfir (Philpott, 2001). Þessi viðhorf 

eru aftur á móti í algjörri andstöðu við skilgreiningar á Skóla og námi án aðgreiningar 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004; Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 

585/2010; UNESCO, 2005). Þar kemur meðal annars fram að breyta þurfi stefnum, innihaldi 

og umhverfi með það að leiðarljósi að það sé á ábyrgð skólakerfisins að mennta öll börn og 

má því álykta sem svo að yfirvöld og skólar hafi ekki staðið nógu vel að framkvæmdinni í 

byrjun. Einnig gæti vantað stuðning og hvatningu frá stjórnendum skólanna svo að kennarar 

geti þróað nýjar hugmyndir. 
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Hjá öllum viðmælendum er einhvers konar aðgreining nemenda með því að taka þá út 

úr bekk og kenna sér. Þeir töldu að betra væri fyrir nemendur að fá næði til að læra en líka 

svo hinir sæju ekki að þeir væru með léttara námsefni. Tomlinson (2010, bls. 15–18) segir 

aftur á móti að námsaðlögun eigi aldrei að byggjast á aðgreiningu þar sem nemendur séu 

teknir út úr bekk og kennt sér heldur eigi að leita allra leiða til að laga námið að þörfum 

einstaklinga innan bekkjarhópsins þannig að nemendur séu eftir sem áður hópur sem á 

samleið og myndar bekkjarheild. Viðmælendur virtust samt hafa hagsmuni nemandans í 

fyrirrúmi við þessa ákvörðun. 

5.3 Bekkjarstjórnun 

5.3.1 Samskipti 

Allir kennararnir sögðu að það sem skipti máli í samskiptum milli kennara og nemenda væri 

gagnkvæmt virðing og traust. Það sama gilti í samskiptum á milli nemenda en Inga og Eva 

sögðu að þau þyrftu jafnframt að vera kurteis við hvert annað og virða nærsvæði, eigur og 

mörk hvers annars. Það samrýmist meginreglum um skipulag í skólastofunni sem Good og 

Brophy (2008, bls. 77-80) settu fram en þeir segja að reglur um umgengi í skólastofunni og 

samskipti milli nemenda verði að vera skýrar. Jones (2007, bls. 346) segir að 

umsjónarkennarar þurfi að veita nemandanum stuðning og leiðsögn, vera tiltækur í daglegu 

starfi og skapa stöðugleika innan bekkjar. Eva sagðist eyða miklum tíma í að ræða við 

nemendur um hegðun og ábyrgð en Inga er með spjall vikulega og hópefli og taldi mikilvægt 

að fylgjast með samskiptum innan bekkjarins. 

Skipulag í skólastofu, skýrar reglur og samskipti sem einkennast af hlýju og 

gagnkvæmri virðingu, eru mikilvægustu þættirnir í árangursríkri bekkjarstjórnun (Rúnar 

Sigþórsson o. fl., 1999, bls. 156). Tveir kennarar nefndu að gott skipulag gæti fyrirbyggt 

hegðunarvandamál en skólastefnur hvers skóla væru líka með leiðir til að takast á við 

svoleiðis. Það samræmist hugmyndum bæði Kounin (Cotton, 1990, bls. 5) og Good og 

Brophy (2008, bls. 77-80) en þeir segja að góður bekkjarstjórnandi leggi meiri áherslu á að 

fyrirbyggja truflandi hegðun með því að vera með gott skipulag frekar en viðbrögð við henni. 

Eva sagði að til dæmis gæti hvatning og hrós stýrt og afstýrt miklu. Helga sagðist vera farin 

að einblína á það jákvæða í samskiptum og segja við börnin að það sé ekki í boði að tala illa 

um einhvern en samkvæmt Önnu Kristínu Sigðurðardóttur (1996, bls. 26) voru það kennarar 

sem sýndu nemendum sínum vinsemd, fylgdu eftir reglum og voru meðvitaðir um eigin 
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stefnu og áherslu í starfi sem stuðluðu að jákvæðu andrúmslofti innan bekkjarins ásamt 

góðum bekkjaranda. 

Jákvætt viðmót einkenndi framkomu kennaranna við nemendur en það hefur jákvæð 

áhrif á nám nemenda eins og kemur fram í samantekt Stutton, Mudrey-Camino og Knight 

(2009, bls. 133-134). Þær setja samt skýr mörk á milli kennara og nemenda og hleypa þeim 

ekki inn fyrir ákveðinn ramma. Það þarf að vera pínu bil segja þær en samt þannig að þau geti 

treyst þeim og leitað til þeirra. Helga talaði um mikilvægi þess að traust ríkti á milli kennara 

og nemenda og finnst óþægilegt þegar hún upplifir sjálf að hún treysti ekki nemandanum. 

Hún segist reyna að setja það í orð hvernig henni líður til að nemandinn skilji að hún hafi líka 

tilfinningar en samkvæmt Good og Brophy (2008, bls. 77) þurfa kennarar að ávinna sér 

virðingu og væntumþykju nemenda, vera sjálfum sér samkvæmir og þar af leiðandi 

trúverðugir og áreiðanlegir. 

5.3.2 Skipulag kennslu og námsmat 

Í rannsókninni kom fram að Aðalnámskrá og skólanámskrá var það sem hafði hvað mest áhrif 

á ákvarðanir kennaranna um inntak, kennslu og nám nemenda, en einnig stefnur skólanna og 

það þróunarstarf sem þeir vinna að hverju sinni. Þær sögðust þó allar vera sjálfráða um hvaða 

námsefni þær kenna, hvernig og í hvaða röð en það væri aðallega byggt á þeim markmiðum 

sem ætlað er að hver bekkur nái við lok skólaárs. 

Tomlinson og félagar segja að kjarninn í hverju viðfangsefni sé að nemendur tileinki 

sér þekkingu, skilning og færni þegar þeir vinna með inntakið. Til að koma til móts við það 

getur kennarinn boðið upp á fjölbreytt val sem byggist á ólíkum aðferðum og misþungum 

verkefnum og höfðað þannig til mismunandi áhuga nemenda (Tomlinson og Allan, 2000, bls. 

8; Tomlinson og Strickland, 2005, bls.8; Tomlinson og Imbeau, 2010, bls.15). Kennararnir 

þrír notuðu allir að einhverju leyti fjölbreytt kennsluskipulag eins og hópavinnu, þemavinnu, 

hringekjur, samlestur, hlustun og einstaklings verkefni. Helga hafði það valfrjáls hvort 

nemendur unnu einir eða í hóp og sagði að það hefði gefist langbest að vera ekki að skipta sér 

að því. Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir (2005, bls. 72) 

segja í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi að í hverjum hópi skuli leitast við að hafa ólíka 

einstaklinga þar sem tekið er tillit til námslegrar getu, félagsfærni, kynferðis, hegðunar og 

möguleika til tjáningar. Þær segja að stundum henti betur að setja saman nemendur með 

sömu námsmarkmið eða sameiginleg áhugamál en megináherslan sé að mismunandi 

hæfileikar nýtist sem best með því að raða saman ólíkum nemendum. Þetta kom vel fram hjá 
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Evu og Ingu þegar þær voru með hópavinnu og ólíkt Helgu þá völdu þær yfirleitt sjálfar í 

hópa. Eva sagði að stundum hefði hún getuskipt þegar hún væri með hringekju en bæði Eva 

og Inga töluðu um að helst vildu þær hafa mismunandi getustig saman í hóp því nemendur 

læri meira á því. Inga tók jafnframt fram að hún reyndi að raða þeim þannig í hópa að allir 

næðu að vinna hver með öðrum. Með því að hafa svona valfrjálsa samvinnu eins og Helga 

var með, geta börnin komist hjá því að vinna nokkurn tíma með öðrum og þjálfast þá ekki í 

samvinnu eins og Eva og Inga lögðu upp með en samvinnan eykur getu þeirra í að vinna með 

öðrum og skipuleggja nám sitt (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). 

Eva lagði mikið upp úr umræðu í hópum og notaði ýmsar aðferðir til að stuðla að því. 

Ein heitir einn, tveir og allir þar sem nemendur þurfa að ræða saman og komast að 

sameiginlegri niðurstöðu. Eins var hún með hópa þar sem einn nemandi er hópakennarinn og 

allir eiga að spyrja hann. Þessi hlutverk eru ekki bundin við ákveðna nemendur heldur eru 

þau síbreytileg. Helga og Inga lögðu áherslu á framsögn en allar voru þær með hlustun, lestur 

og ritun. 

Námsefnið var yfirleitt það sama hjá nemendum en hjá Helgu voru nemendur að 

vinna á sínum stað út frá sínum markmiðum. Eva og Inga gerðu meira af því að láta 

nemendur sleppa námsefni til að halda í við hina og taldi Eva það skipta meiru máli upp á 

bekkjarandann. Það er ekki í samræmi við hugmyndir Tomlinson og félaga um námsaðlögun 

en þar er mikilvægt að kennarinn láti nemandann hafa námsefni í samræmi við hans 

námsforsendur (Tomlinson og Allan, 2000, bls. 9-10; Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 6; 

Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 16). En jafnframt þurfi kennarar að hjálpa nemandanum að 

finna leiðir sem henta hans námsniði eins og að vinna einum eða með jafningja (Tomlinson 

og Allan, 2000, bls. 10). Það gerðu þær þó við einstaka nemendur með minni námsgetu og 

notuðu mikið hlustun. Inga var með ákveðin lokaskil þar sem allir áttu að skila því sama á 

sama tíma en gátu unnið á eigin hraða innan hans. Hún var aðalllega með hefðbundnar 

kennslu- og verkefnabækur sem hinar notuðu frekar lítið. 

Hjá viðmælendum komu fram mismunandi viðhorf gagnvart náminu. Inga segist 

keppast við að klára þann námspakka sem lagt var upp með í upphafi annar og virðist það 

hafa meira gildi en að nemendur skilji námsefnið. Eva er aftur á móti sú eina sem lætur 

nemendur setja sér markmið í byrjun tímans því henni finnst það skipta meira máli að þeir 

læri að setja sér markmið og meta sig heldur en það sem þeir eru að læra (Tomlinson og 

Allan, 2000, bls. 8-9; Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 8-10; Tomlinson og Imbeau, 2010, 

bls. 15-18). Þetta er einmitt góð leið fyrir nemendur til að öðlast vald yfir eigin námi. 
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Eva og Helga lýstu báðar ánægju sinni yfir stærðfræðibókinni Sprota. Helga sagði að 

þegar hún notaði Einingu þá hefði hún þurft ýmislegt námsefni með en Sproti sé byggður á 

markmiðum og því þyrfti hún ekkert aukalega. Evu fannst nemendur geta unnið mun meira 

sjálfir í Sprota heldur en í Geisla því Geisli væri háður því að nemendur væru með góðan 

lesskilning. Við það hefðu þeir öðlast öryggi og áhuga en til þess að kennarinn geti komið á 

móts við tilfinningalegar þarfir eins og öryggi þarf hann meðal annars að hafa skilning á 

námsforsendum, námssniði, áhuga, námsgetu og almennum þroska nemandans (Tomlinson 

og Strickland, 2005, bls. 13-14). Eva segist jafnframt hafa látið þau hafa svörin því henni 

finnist mikilvægt að allar upplýsingar séu aðgengilegar svo nemendur geti bjargað sér sjálfir. 

Það samræmist einum þætti Kounin um áhrifaríkan stjórnanda en hann leggur fram verkefni 

sem byggja á fyrri þekkingu og eru viðráðanleg fyrir nemandann en jafnframt nógu krefjandi 

til að viðhalda áhugahvötinni. Þetta hvetur nemendur til að einbeita sér að verkefninu jafnvel 

þegar þeir vinna einir (Cotton 1990, bls. 5; Good og Brophy, 2008, bls. 81). Inga kennir ekki 

stærðfræði í sínum bekk en er með stuðning fyrir þá sem “eru á eftir” eins og hún segir. 

Hennar nemendur eru með Geisla en vegna þess hve sú bók er háð góðum lesskilningi þá eru 

margir með sérútbúið námsefni sem þeir ráða betur við. Tomlinson og Strickland (2005, bls. 

7) benda á hve þekking kennarans á efninu og nemendum sé mikilvæg. Hann þarf að vita um 

hvað efnið er, hvað skipti mestu máli, hvaða gildi efnið hafi fyrir nemendur og hvernig hann 

fær nemendur til að skilja það áður en hann skilgreinir hvaða lærdóm nemendur eigi draga í 

ákveðinni námseiningu. 

Misjafnt var hvernig viðmælendur höguðu námsmati. Í íslensku og stærðfræði voru þó 

allir með kannanir og próf eftir ákveðinn hluta af námsefninu og allir létu nemendur fara 

betur í námsefnið ef þeir komu „slakir“ út eins og Inga sagði en í námsaðlögun gæti verið 

þörf á því til að þeir öðlist skilning og færni á inntakinu (Tomlinson og Allan, 2000, bls. 7-8; 

Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 7; Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 15). Helga er með 

sjálfsmat þar sem nemandinn skoðar hvaða markmið hann haldi að hann þurfi að ná betur en 

ekki endilega hvað hann kann og er gert með það í huga að auka ábyrgð á hans eigin námi. 

Samkvæmt Tomlinson og félögum á námsmat að vera aðferð sem nemendur nota til að koma 

á framfæri því sem þeir hafa lært þ.e.a.s. hvernig nemendur standa skil á þeirri þekkingu og 

færni sem þeir hafa aflað sér á ákveðnu námstímabili (Tomlinson og Allan, 2000, bls. 8-9; 

Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 8-10; Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 15-18). Eva var 

aftur á móti með leiðsagnarmat í formi sjálfsmats þar sem nemendur meta vinnubókina sína 

ásamt henni. Hún er líka með sóknarkvarða og hópamat þar sem hópurinn metur 

einstaklinginn og einstaklingurinn metur líka sjálfur vinnu sína í hópnum sem er síðan skráð á 
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blað sem þau hönnuðu sjálf. Með því að nota fjölbreyttar aðferðir í námsmati hvetur það 

nemendur til að tjá það sem þeir hafa lært á mismunandi vegu (Tomlinson og Allan, 2000, 

bls. 8-9; Tomlinson og Strickland, 2005, bls. 8-10; Tomlinson og Imbeau, 2010, bls. 15-18) 

og ýtir undir það að nemendur virði hvern annan sem námsmann (Tomlinson, 2005, bls. 13-

14). Kounin segir að áhrifaríkur bekkjarstjórnandi geri nemendur ábyrga með því að láta þá 

hafa hlutverk, vera með jafningjamat, svara sameiginlega og fylgjast með frammistöðu (Good 

og Brophy, 2008, bls. 80-81). 

 Þegar kom að skipulagi í kennslustofu kom í ljós að allir kennararnir voru með 

breytilega uppröðun á borðum og gerðu umhverfið hlýlegra fyrir nemendur sem samrýmist 

hugmyndum Tomlison um umhverfi en aftur á móti var það ekki skipulagt fyrirfram með 

þarfir nemenda í huga en það virkar námshvetjandi á nemendur (Tomlinson og Imbeau, 

2010). Jafnframt mátti sjá hjá Helgu að nemendur gátu lært eins og þeim fannst best hvort 

sem var á gólfinu eða við borð.  

5.4 Samantekt umræðna 

Út frá sögum kennaranna má sjá að þeir hafa skilning á fjölbreytileika nemenda og reyna af 

fremsta megni að koma til móts við þarfir þeirra með breyttu námsefni og vinnubrögðum þótt 

einungis einn kennari væri eitthvað að ráði með fjölbreytni í kennsluaðferðum og námsmati. 

Þeir telja sig allir ná að uppfylla að mestu ákvæði Aðlanámskrár grunnskóla um námsaðlögun 

en Tomlinson (2010, bls.13) segir það vera algengan misskilning varðandi námsaðlögun. Þótt 

flestir kennarar bregðist við breytileika nemenda í skólastofu eru fæstir sem skipuleggi námið 

stöðugt út frá áhuga, reynslu og námssniði nemenda. Hún segir jafnframt að námsaðlögun 

snúist ekki bara um kennslu eins og margir kennarar halda. Hún er kennslufræðileg nálgun á 

árangursríkum og fjölbreyttum kennsluaðferðum sem er óaðskiljanleg frá sveigjanlegri 

bekkjarstjórnun, námskrá, jákvæðu námsumhverfi og námsmati. Ef einn þáttur er veikur þá 

hefur það áhrif á alla þætti námsaðlögunar. Þegar Aðalnámskráin er skoðuð kemur í ljós að 

þessi miskilningur á líka við um viðmælendurna en hún segir að námið eigi að taka mið af 

þroska, persónugerð, getu, hæfileikum og áhugasviði hvers og eins og jafnframt fara fram í 

hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 40). Heilt yfir 

vantaði þó nokkuð upp á að bekkjarstjórnun kennaranna tæki mið af fræðilegum 

skilgreiningum á námsaðlögun. 

 



62 

 

 

 

6. Lokaorð 

Lengi hefur verið stefnt að skóla án aðgreiningar en misjafnlega hefur gengið fullmóta þá 

stefnu í skólum þannig að allir vinni út frá sameiginlegum skilningi þess hugtaks. Finnst mér 

oft togast á í kennurum þessi hefðbundna kennsla að kenna öllum eins og sveigjanlegir 

kennsluhættir. 

Í þessari rannsókn var reynt að svara spurningunni um það hverjar hugmyndir kennara 

væru um námsaðlögun og skóla án aðgreiningar og að hvaða leyti bekkjarstjórnun þeirra tæki 

mið af þeim. Svarið við því er ekki einfalt en greinilegt er að viljinn er fyrir hendi hjá 

kennurum til að mæta þörfum allra nemenda með námsaðlögun þótt þeir nái ekki allir að 

framkvæma það í verki. Titill ritgerðarinnar sem er tilvitnun í það sem kom ítrekað fram hjá 

tveimur viðmælendanna er til vitnis um góðan vilja þó svo að hann stangist að vissu leyti á 

við neikvæð viðhorf þeirra til skóla án aðgreiningar. Þessi neikvæðni gæti verið 

birtingarmynd þess að kennarana skorti úrræði og bjargir til að koma til móts við nemendur 

eins og þeir vildu.  

Þegar ég lagði í þessa ferð voru hugmyndir minar um viðfangsefnið óljósar en ég vissi 

af reynslunni úr vettvangsnáminu að það krafðist mikillar útsjónarsemi og þolinmæði kennara 

að mæta þörfum allra nemenda út frá þeim hugmyndum sem námsaðlögun leggur upp með. 

Ég sá jafnframt að teymiskennsla virkaði mjög vel fyrir kennara sem faglegur og 

persónulegur stuðningur og var ég því ekki hissa þegar niðurstöður sýndu að það var einn 

þátturinn sem kennarar töldu að gæti bætt faglega kennslu með þarfir allra nemenda í huga. 

Ljóst er að umhverfið hefur mikil áhrif á kennara jafnt sem nemendur og þrátt fyrir 

það að kennarar séu miklir áhrifavaldar um skólaþróun þá getur það virkað letjandi ef ekki 

eru næg úrræði sem skólinn og skólayfirvöld hafa yfir að ráða hverju sinni. Það kom 

greinilega fram að kennurum fannst úrbóta þörf fyrir ákveðinn hóp nemenda sem skólinn gat 

að þeirra mati ekki uppfyllt hvorki námslega né félagslega. Þeir töluðu um að foreldrarnir 

ættu að hafa val um hvort barnið færi í sérskóla eða í almennan skóla. Ef það á að vera 

raunverulegt val verður almenni skólinn líka að vera raunverulegur valkostur en til þess 

verður hann að vera fyrir alla, án aðgreiningar, en staðreyndin er sú að sumir hafa ekki annað 

val og verða að senda barnið í almennan skóla sem er ekki í stakk búinn til að taka á móti því. 

Álykta má út frá því að stuðla þurfi að aukinni starfsþróun kennara svo þeir séu betur í stakk 
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búnir að sinna fjölbreyttum nemendahópum og jafnframt þurfa skólayfirvöld að passa upp á 

að umsjónahópur hvers kennara sé ekki of stór. 

Oft þarf lítið að gera eins og kom fram hjá einum kennara til þess að minnka 

stuðningskennsluna en þá er það oft hugmyndaflugið sem ræður. Það breytir því þó ekki að 

félagsþörfinni verður kannski ekki fullnægt þar sem ekki er hægt að láta einhverja vera vini 

en samt er hægt að stuðla að félagsanda og samvinnu eins og kennarar reyna að gera. 

Annað sem mér fannst áberandi í rannsókninni var hve oft er talað um slaka eða góða 

nemendur námslega og tel ég það vera út frá því hvaða markmiðum nemandinn á að hafa náð 

við ákveðinn aldur. Út frá þessu má álykta að efla þurfi fræðslu á námi og skóla án 

aðgreiningar því á meðan kennarar aðgreina nemendur út frá námsefni og getu er líklegt að 

nemendur sjálfir beri sig saman við aðra með hliðsjón af því. 

Í ljósi niðurstaðna væri áhugavert að skoða sama viðfangsefni með stærra úrtaki og 

jafnvel í ákveðnum bekkjum. Einnig væri fróðlegt að bera saman á hvern hátt skólinn stendur 

að starfsþróun kennara og í hverju stuðningur skólans felst. Kennararnir nefndu jafnframt að 

sumum nemendum henti betur að fara út úr bekk og væri því gagnlegt að skoða líðan 

nemenda út frá hugmyndum námsaðlögunar um aðgreiningu til að sjá hvort sú aðgreining 

eigi rétt á sér með hagsmuni nemandans að leiðarljósi. 

Hafa þarf í huga að þessar niðurstöður miðast eingöngu við þá þrjá kennara sem talað 

var við og því skulu þessar niðurstöður einungis teknar sem vísbending um þá kennslu sem 

fram fer í skólum. Jafnframt er sýn kennaranna á námsaðlögun einungis þeirra persónulega 

hugmynd. Engu að síður er hægt að skoða niðurstöðurnar sem mikilvægar upplýsingar sem 

hægt er að nota til að dýpka skilning á starfi kennara.  
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Fylgiskjal 2 

Bréf til fræðslustjóra 

  

Sæll Karl 

  

Ég er í meistaranámi í menntunarfræði til M.Ed.-prófs við H.A. og er að vinna að 

mastersritgerð undir leiðsögn dr. Rúnars Sigþórssonar. Rannsóknarverkefni mitt varðar 

kennsluhætti kennara og er rannsóknarspurningin: Hverjar eru hugmyndir þriggja kennara á 

námsaðlögun og hvernig tekur bekkjarstjórnun mið af henni? 

 

Rannsóknin byggist á einstaklingsviðtölum og vettvangsathugun. Gögnum verður safnað með 

ítarlegum viðtölum við þrjá kennara í þremur skólum á Eyjafjarðarsvæðinu og með því að 

fylgjast með störfum þeirra á vettvangi. Viðmælendurnir kenna á miðstigi grunnskólanna 

bæði sem umsjónarkennarar og/eða fagkennarar. Áætlað er að viðtölin fari öll fram í 

heimaskóla viðkomandi kennara og verða frá hálfri upp í heila klukkustund. 

Vettvangsathuganir verða ca. tveir dagspartar hjá hverjum kennara og í viðtölunum er sami 

spurningarammi hafður til viðmiðunar hjá öllum. Ef þurfa þykir, verður endað á stuttu 

dýptarviðtali við hvern kennara. Öll viðtölin verða hljóðrituð með leyfi viðmælanda og svo 

afrituð orðrétt í tölvu. Þeim verður síðan eytt að lokinni vinnslu. 

Ég áætla að gera þessa rannsókn í mars í fullu samráði við skólastjóra, ef samþykki 

viðkomandi skólastjóra og kennara fæst og óska nú eftir leyfi til að gera þessa rannsókn í 

Sólskóla og Stjörnuskóla en til vara í Gullskóla og/eða Silfurskóla. 

  

Kær kveðja 

Lilja Sverrisdóttir 

Gullbrekku 
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Fylgiskjal 3 

Bréf til skólastjóra 

Ágæti skólastjóri 

Ég er í meistaranámi í menntunarfræði til M.Ed.-prófs við H.A. og er að vinna að 

mastersritgerð undir leiðsögn dr. Rúnars Sigþórssonar. Rannsóknarverkefni mitt varðar 

kennsluhætti kennara og er rannsóknarspurningin: Hverjar eru hugmyndir þriggja kennara á 

námsaðlögun og hvernig tekur bekkjarstjórnun mið af henni? 

Rannsóknin byggist á einstaklingsviðtölum og vettvangsathugun. Gögnum verður safnað með 

ítarlegum viðtölum við þrjá kennara í þremur skólum á Eyjafjarðarsvæðinu og með því að 

fylgjast með störfum þeirra á vettvangi. Viðmælendurnir kenna á miðstigi grunnskólanna 

bæði sem umsjónarkennarar og/eða fagkennarar. Áætlað er að viðtölin fari öll fram í 

heimaskóla viðkomandi kennara og verða frá hálfri upp í heila klukkustund. 

Vettvangsathuganir verða ca. tveir dagspartar hjá hverjum kennara og í viðtölunum er sami 

spurningarammi hafður til viðmiðunar hjá öllum. Ef þurfa þykir, verður endað á stuttu 

dýptarviðtali við hvern kennara. Allar upplýsingar sem koma frá þátttakendum verða án 

persónuauðkenna svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra aðila. Öll viðtölin verða 

hljóðrituð með leyfi viðmælanda og svo afrituð orðrétt í tölvu. Þeim verður síðan eytt að 

lokinni vinnslu. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og einnig hef ég fengið leyfi hjá 

fræðslustjóra Akureyrarbæjar.  

Nú óska ég eftir að fá að leggja rannsóknina fyrir kennara í þínum skóla. Ef þú ert því 

samþykkur þá langar að biðja þig að mæla með einum kennara og öðrum til vara af miðstigi 

(4-7 bekk) sem að þínu mati hefur sýnt góðan árangur í bekkjarstjórnun. Í framhaldi af því 

mun ég senda viðkomandi kennara tölvupóst með upplýsingum um rannsóknina og boð um 

að taka þátt. Vegna afmáun aukenna mun ég ekki tilkynna þér hver verður fyrir valinu og bið 

þig að halda trúnað um þá kennara sem þú mælir með. Ég áætla að gera þessa rannsókn í 

mars og helst fyrir páska og væri því gott ef þú gætir tekið þessa ósk fljótt fyrir.  

Það er von mín að þinn skóli muni taka vel í þátttöku í þessari rannsókn.  

 

Kær kveðja 

Lilja Sverrisdóttir (ha080137@unak.is) 

 

Leiðbeinandi  

Rúnar Sigþórsson (runar@unak.is) 
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Fylgiskjal 4 

Bréf til kennara 

Kæri kennari 

 

Ég er í meistaranámi í menntunarfræði til M.Ed.-prófs við H.A. og er að vinna að 

mastersritgerð undir leiðsögn dr. Rúnars Sigþórssonar. Rannsóknarverkefni mitt varðar 

kennsluhætti kennara og er rannsóknarspurningin: Hverjar eru hugmyndir þriggja kennara á 

námsaðlögun og hvernig tekur bekkjarstjórnun mið af henni? 

 

Rannsóknin byggist á einstaklingsviðtölum og vettvangsathugun. Gögnum verður safnað með 

ítarlegum viðtölum við þrjá kennara í þremur skólum á Eyjafjarðarsvæðinu og með því að 

fylgjast með störfum þeirra á vettvangi. Viðmælendurnir kenna á miðstigi grunnskólanna 

bæði sem umsjónarkennarar og/eða fagkennarar. Áætlað er að viðtölin fari öll fram í 

heimaskóla viðkomandi kennara og verða frá hálfri upp í heila klukkustund. 

Vettvangsathuganir verða ca. tveir dagspartar hjá hverjum kennara og í viðtölunum er sami 

spurningarammi hafður til viðmiðunar hjá öllum. Ef þurfa þykir, verður endað á stuttu 

dýptarviðtali við hvern kennara. Allar upplýsingar sem koma frá þátttakendum verða án 

persónuauðkenna svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra aðila. Öll viðtölin verða 

hljóðrituð með leyfi viðmælanda og svo afrituð orðrétt í tölvu. Þeim verður síðan eytt að 

lokinni vinnslu. 

 

Skólastjóri benti mér á að þú hafi sýnt góð vinnubrögð svo mig langar að bjóða þér að vera 

með í rannsókninni. Hún sagði jafnframt að vinnuálag væri mikið í skólanum en rannsóknin 

krefst ekki mikillar athygli frá þér né tíma. Ef þú vilt vera með þá lít ég á svar þitt við þessu 

bréfi sem skriflegt samþykki. Mig langar til að taka fyrst viðtal við þig sem tekur ca. 45 mín. 

helst í þessari viku og fá síðan að fylgjast með þér kenna þar sem þú ert með öllum bekknum. 

 

Það væri mér mikil ánægja ef þú vildir vera með:) 

 

Kveðja  

Lilja Sverrisdóttir 
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Fylgiskjal 5 

Viðtalsrammi 

1. Bakgrunnsupplýsingar 

 Reynsla þín af kennslu og menntunargrunnur? 

 Hvaða bekkjum kennir þú? 

 Til hliðsjónar: Hver ert þú, Hvernig var skólaganga þín, Hvað hefur þú 

kennt lengi og hversu lengi við þennan skóla, Hvað leiddi til þess að þú 

varðst kennari, Námsleiðir sem þú valdir, Hvað kennir þú mörgum 

nemendum? 

2. Kennsluaðferðir og –skipulag viðmælanda 

 kennslustund (getur þú lýst dæmigerðri kennslustund/skóladegi hjá þér?) 

 Til hliðsjónar: hvaða kennsluaðferðir notar þú helst (t.d. innlagnir, 

samvinna/hópvinna nemenda, einstaklingsvinna (t.d. í verkefnabækur), 

umræður. Leikræn tjáning, (sjálfstæð) heimildavinna, þemavinna o.s.fr. 

3. Helstu viðfangsefni nemendanna? 

 Á hvaða viðfangsefni leggur þú helst áherslu á í tímum? 

 Til hliðsjónar: lestur, talað mál og framsögn (munnleg tjáning) hlustun og 

áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði, 

 Hvernig gengur þér að komast yfir það sem námskráin mælir fyrir um 

(námsaðlögun) 

4. Hvernig vinnurðu með einstaklingsmuninn?  

 Eru flestir eða allir með sama skipulag varðandi það sem nefnt hefur verið á 

 undan (kennsluaðferðir, viðfangsefni og námsefni) eða er möguleiki á 

einhverskonar aðgreiningu 

 Til hliðsjónar: Hvers eðlis er sú aðgreining sem þú notar (ef einhver) t.d. 

vinna í sérhópum, nemendur teknir út, mismunandi markmið, mismunandi 

leiðir að sömu markmiðum (mismundi vinnubrögð) mismunandi 

námsefni/bækur, mismunandi hraði, mismunandi verkefnaskil, 

mismunandi dýpt í viðfangsefnum innan sama ramma og aðrir, misþung 

verkefni, annað, biðja um dæmi. 

 Ertu sátt(ur) við hvernig þér tekst að laga námið að þörfum nemenda?  

 Ef ekki hvað vildirðu gera betur – hvað vantar upp á? 

 

5. Námsefni 

 Hverskonar námsefni notar þú helst? 

 Til hliðsjónar: kennslu og verkefnabækur, kennsluforrit, efni af netinu, 

handbækur o.s.fr. 
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6. Námsmat 

 Hvernig hagar þú námsmati? 

 Til hliðsjónar:  

 hvetja nemendur til að tjá það sem þeir hafa lært á mismunandi vegu. 

 hvetja og gera ráð fyrir fjölbreyttum aðferðum (t.d.vinna einn eða í hóp 

við úrvinnslu) 

 nota fjölbreyttar matsaðferðir 

 Bjóða upp á misþung verkefni vegna fjölbreytileika nemenda 

7. Samskipti 

 Hvað finnst þér mikilvægt í samskiptum kennara og nemenda? Dæmi: 

 Til hliðsjónar: Hvað einkennir góð samskipti á milli kennara og 

nemenda? Dæmi: 

 En í samskiptum milli nemendanna? Dæmi: 

 Hvernig reynirðu að fyrirbyggja hegðunarvandamál? 

 Hvernig tekur þú á hegðunarvanda? 

 Hvað er erfitt í samskiptunum – hvað reynir á þig  

 Hvernig reynirðu að byggja upp góð samskipti  

 

8. Ákvarðanir um kennsluna 

 Á hverju byggirðu ákvarðanir þínar um kennsluna og skipulag hennar ( hvað 

stýrir kennslunni)? 

 Aðalnámskrá 

 Námsbækur/námsefnið 

 Skólanámskráin og stefna skólans (skólastefna) 

 Hversu sjálfráð(ur) ert þú um þessa hluti? 

 Hvers konar stuðning færðu og frá hverjum í daglega starfinu  

... þegar eitthvað bjátar á 

 Skólinn sem heild og stuðningur stjórnenda... 

 

 

9. Námsaðlögun 

 Hverjar eru þínar hugmyndir um námsaðlögun (einstaklingsmiðun)? 

 hvernig myndir þú vilja hafa skipulagið ef þú mættir ráða? 

 Hvað finnst þér um getublandaða bekki  
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Fylgiskjal 6 

Bekkjarathugun 

 

Dags. 

 

 

 

Skóli 

  

Bekkur 

 

 

Grein 

  

Kennari 

  

Kl. 

 

 

 Uppröðun og skipulag kennslustofu 

 Byrjun tíma 

 Kennsluaðferðir og skipulag kennara 

 Námsefni og viðfangsefni nemenda 

 Námsaðlögun / aðgreining (einstaklingsmiðun) 

 Námsmat 

 Samskipti 

 Lok tíma 

 Annað 

Uppröðun og skipulag í stofu 

 

 

 

 

Byrjun tímans 

 

 

 

 

Kennsluaðferðir og skipulag kennara 

 

 

 

 

Viðfangsefni og virkni nemenda 

 

 

 

 

Námsaðlögun / aðgreining  
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Námsmat 

 

 

 

 

Samskipti 

 

 

 

 

Lok tímans 

 

 

 

 

Annað 

 

 

 

 

 


