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Ágrip  
Það er réttur allra barna að stunda nám í bekk með skólafélögum sínum og í því felst 
meðal annars að allir taka þátt í starfi bekkjarins með verkefnum við hæfi. Í flestum 
bekkjum eru nemendur sem hafa sérþarfir og þurfa að fá stuðning umfram aðra og er 
þá oft gerð einstaklingsnámskrá fyrir þá. Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að afla 
upplýsinga um hlutverk einstaklingsnámskráa fyrir nemendur með sérþarfir og hvort 
gerð þeirra og notkun auki tækifæri nemenda til náms.  
 Valdir voru fimm þátttakendur í 7. bekk í grunnskólum á Norðurlandi, einn 
nemandi í hverjum skóla. Við gagnaöflun og úrvinnslu gagnanna var beitt 
eigindlegum rannsóknaraðferðum. Byggðist gagnaöflunin á viðtölum, 
vettvangsathugunum og greiningu á þeim skriflegu gögnum sem fylgdu hverjum 
nemanda fyrir sig.  
 Niðurstöður sýndu meðal annars að nám án aðgreiningar virðist vera meira í orði 
en á borði. Flestir þátttakendur töldu að skólinn ætti að vera fyrir alla en hann gæti 
ekki orðið það því það vantaði tíma, fjármagn, fagfólk, þekkingu og fleiri úrræði fyrir 
nemendur.            
 Það viðhorf kom fram í skólunum fimm að nemendur ættu að laga sig að því kerfi 
sem skólinn hefur upp á að bjóða í stað þess að skólinn aðlagi sig mismunandi þörfum 
þeirra. Þegar námsefni bekkjarins hentaði ekki fyrir nemendur með sérþarfir fengu 
þeir oft annað námsefni og stuðningskennslu inni í bekk eða annars staðar.       
 Niðurstöður sýndu að notkun einstaklingsnámskrár getur leitt til aðgreiningar fyrir 
nemendur með sérþarfir. Þegar unnið var eftir bekkjarnámskrá eða öðrum áætlunum 
sem miðuðust við allan bekkinn voru nemendur með sérþarfir frekar þátttakendur.  
 Þrátt fyrir álit flestra viðmælenda um mikilvægi félagslegs þáttar námsins, 
félagslegrar þjálfunar og félagslegrar færni nemenda var þeim þáttum ekki gerð skil í 
einstaklingsnámskrám. 
 Niðurstöður sýndu að ein algengasta kennsluaðferðin í bóknámi er ennþá bein 
kennsla með innlögnum frá töflu og nemendur að vinna einstaklingslega í sínum 
verkefnum, þar sem flestir nemendur vinna samtímis við sömu viðfangsefni.  
 Lítil samvinna var meðal kennara vegna nemenda með sérþarfir og kennurum 
fannst skorta upplýsingar til að nemendur fengju nám við hæfi. Töldu kennarar að það 
stafaði af tímaskorti og álagi í starfi. Minni hluti kennara hafði kynnt sér 
einstaklingsáætlanir sem lágu fyrir um nám nemendanna. Bæði umsjónarkennarar og 
sérkennarar töldu í sumum tilfellum að ábyrgð á nemanda með sérþarfir ætti að vera á 
herðum hins aðilans. 
 Segja má að í núverandi námsumhverfi og núverandi skipulagi með óbreyttum 
kennsluaðferðum kennara auki einstaklingsnámskrár ekki tækifæri nemenda til náms 
án aðgreiningar og þyrftu að koma til breytingar á skólanum til að svo megi verða. 
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Abstract 
 
It is the right of all children to seek inclusive education with their classmates and 
which entails, among other things, that each and every pupil participates in class 
activities with assignments that are at par with one’s level. In each class there are 
pupils with special needs who require extra support, and often an individual education 
plan, or IEP, is formulated for them. The thesis of this research was to gather data 
regarding the role of IEP for pupils with special needs and whether their design and 
usage increases the pupils’ chances for education.  
 Five seventh graders were chosen from primary schools in north Iceland, one pupil 
from each school. In the collection and analysis of the data qualitative research 
methods were used in the form of interviews, field observation and analysis of the 
written data belongng to each and every pupil.  
 Results indicated, among others, that inclusive education appeared to be more a 
point of discussion than practice. Most of the participants reckoned that schools ought 
to cater for all students but they could not achieve this due to lack of number of 
factors including time, funds, specialists, knowledge and other resources for pupils. 
 The view that prevailed in all five schools was that pupils should adapt to the 
system that the school has to offer instead of the school adapts to the pupils’ various 
needs. When teaching material used in class did not meet the need of pupils with 
special needs, they often received other material and support in class or elsewhere. 
Results showed that the use of IEP can lead to segregation against pupils with special 
needs. When teaching was conducted according to the course curriculum, or other 
outlines which were designed for the whole class, pupils with special needs tended to 
be more involved.  
 Despite the view of most of the participants about the importance of social aspects 
of education, social training and social skills of the pupils, such factors were not 
considered in IEP.  
 Conclusions showed that one of the most common teaching methods for theoretical 
study is still direct teaching with input from the (white/black) board and pupils work 
individually on their assignments, most of whom work on the same task. 
 Little collaboration among teachers occurred for pupils with special needs. 
Teachers found a shortage of information on appropriate approaches for these pupils 
resulting from limited time and job pressure. The minority of teachers had acquainted 
themselves with IEP’s that were available for their pupils. In some cases both the 
class teachers and special needs teachers assumed that the other should shoulder the 
responsibility of the special needs pupils. 
 It could be stated that the present learning and teaching environment and the 
existing organisation with unchanged teaching methods, the individual education plan 
will not increase chances for inclusive education and more changes need to be made 
at schools so this may materialise.  
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Formáli 
Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í menntunarfræðum 

við Háskólann á Akureyri með áherslu á sérkennslu. Ritgerðin fjallar um rannsókn á 

hlutverki einstaklingsnámskráa fyrir nemendur með sérþarfir sem stunda nám við 

almenna grunnskóla. Rannsóknargagna var safnað í fimm skólum á Norðurlandi á 

tímabilinu febrúar til maí 2004. Vægi ritgerðarinnar er 20 einingar og leiðsögukennari 

var Rósa Eggertsdóttir sem fær bestu þakkir fyrir leiðsögnina, þolinmæði og 

hvatningu.  

 Öllum þeim sem ég leitaði til, bæði innan skólanna og utan, færi ég innilegar 

þakkir fyrir aðstoð og lipurð. Sérstakar þakkir fá þeir kennarar sem 

undantekningalaust tóku því með jákvæðni og velvilja að ég kæmi inn í bekkinn til 

þeirra, sæti í kennslustundum og tæki við þá viðtal. Skólastjórnendur fá bestu þakkir 

fyrir aðstoðina við að koma mér í samband við kennara og nemendur og veittu þeir 

einnig fúslega viðtal. Foreldrar fá sérstakar þakkir því þeir buðu mér inn á heimili sín 

til að svara spurningum mínum um skólastarfið og börnin. Nemendum, þeim sem þátt 

tóku í rannsókninni, þakka ég þátttökuna sem og öðrum nemendum í bekkjunum. Án 

allra þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. 

 Hvatning og stuðningur fjölskyldu minnar var mér ómetanlegur því án 

umburðarlyndis og hjálpar hennar hefði verkið orðið mun erfiðara. Þórdísi Jónsdóttur 

þakka ég yfirlestur og systur minni, Jennýju Gunnbjörnsdóttur, þakka ég einnig 

yfirlestur, stuðning og góð ráð. Allir aðrir, sem aðstoðuðu mig á einhvern hátt og ég 

nefni ekki hér, fá einnig bestu þakkir.  

 Vona ég að umræður um verkefnið og niðurstöður þess verði kennurum hvatning 

til að ræða saman um kennsluna, gerð og notkun námskráa fyrir alla nemendur. 

Vonast ég einnig til að sú umræða leiði til aukinna tækifæra fyrir alla nemendur og 

hafi jákvæð áhrif á skólastarf. 

Maí 2006 
 

____________________________ 
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir 
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1. Inngangur 
Breytt lagaumhverfi íslenskra skóla, auk aðildar Íslendinga að alþjóðlegum 

samþykktum er lúta að jafnrétti til náms og miða að námi án aðgreiningar, felur í sér 

að grunnskólar hafa þurft að takast á við breytingar (Lög um grunnskóla 1995 og 

Salamanca-yfirlýsingin 1995:20−21). Samsetning nemendahópsins í skólunum hefur 

breyst þar sem öll börn eiga að fá að stunda nám með félögum sínum. Allir nemendur 

eiga að vera fullgildir á eigin forsendum og metnir að verðleikum. Það viðhorf á að 

ríkja í skólunum að margbreytileiki hópsins sé eðlilegur og að nemendur eigi að fá 

tækifæri á fjölbreyttu námi við hæfi hvers og eins. Í grunnskólum hefur hluti nemenda 

skilgreindar sérþarfir og er réttur þeirra tryggður með reglugerð en þar segir meðal 

annars:  
Grunnskólinn skal laga starf sitt að þroska og getu allra nemenda sinna þannig að hver 
nemandi fái kennslu við hæfi. Því ber að skipuleggja skólastarfið í heild út frá þörfum allra 
nemenda og skapa námsumhverfi sem hæfir hverjum og einum (Reglugerð um sérkennslu 
1996:2. gr.). 
 

Það verkefni þarf skólinn að leysa í samvinnu við nemendur og forráðamenn þeirra 

þannig að allir nemendur fái notið hæfileika sinna. Í þessu verkefni er ekki gerður 

greinarmunur á nemendum eftir því hvers konar sérþarfir þeir kunna að hafa, hvort 

heldur þær eru út frá tilfinningalegum, félagslegum eða líkamlegum þroska. Mun til 

þeirra verða vísað sem nemenda með sérþarfir, með sérstakar þarfir eða sértækar 

þarfir/námsþarfir og þessi hugtök notuð sem samheiti. Þegar hugtakið sérkennsla 

verður notað í þessu verkefni er það í anda reglugerðar um sérkennslu frá 1996 og 

tekur því ekki sérstaka afstöðu til þess hvort slík kennsla fer fram innan eða utan 

bekkjar, einstaklingslega eða í hóp, samkvæmt einstaklingsnámskrá, hópnámskrá eða 

hvoru tveggja.  

 Rannsóknarverkefnið er um hlutverk einstaklingsnámskráa í námi nemenda með 

sérþarfir og hvaða tækifæri felast í notkun þeirra. Reglugerð um sérkennslu segir 

einungis til um að gera eigi einstaklingsnámskrár fyrir nemendur með sérþarfir en 

ekki hvernig eigi að standa að gerð þeirra eða notkun. Kveikjan að áhuga mínum á að 

rannsaka einmitt þetta viðfangsefni var meðal annars vegna þess að þrátt fyrir að 

nemendur ynnu eftir einstaklingsnámskrám virtust þær ekki endilega stuðla að eða 

tryggja nemendum rétt til að stunda nám án aðgreiningar með skólafélögum sínum. 

Til þess að kanna þetta voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 
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1. Hvert er hlutverk einstaklingsnámskráa hjá nemendum með sértækar 

þarfir?  

2. Eru vísbendingar um aukin gæði náms fyrir nemendur með sértækar 

þarfir og umbætur í kennslu vegna tilkomu einstaklingsnámskráa?  

a) Í hverju er ábyrgð hinna ýmsu starfsmanna skólans fólgin 

varðandi gerð og framkvæmd einstaklingsnámskráa, hverjir 

koma að gerð þeirra og hver er notkunin á þeim?  

b) Hvert er samband einstaklingsnámskráa og annarra námskráa? 

 Skipulögð var tilviksrannsókn og gögnum safnað í fimm grunnskólum á 

Norðurlandi með viðtölum, vettvangsathugunum og skriflegum gögnum. Allir þeir 

sem samband var haft við voru fúsir að koma fram með skoðanir sínar á málefnum 

sem tengdust þessu viðfangsefni og létu þeir í ljósi ánægju sína með þátttökuna og því 

að verið væri að skoða þessi málefni. Vonuðust þeir til að rannsóknin og þátttaka 

þeirra hefði jafnvel einhver áhrif til bóta fyrir komandi nemendur og skólastarf í þeirra 

þágu.  

 Ritgerðin skiptist í níu meginkafla auk formála, ágrips, efnisyfirlits, heimildaskrár 

og fylgiskjala. Fyrsti kaflinn er inngangur og sá næsti fjallar um jöfn tækifæri barna til 

náms, þróun stefnunnar um blöndun og heildtækt skólastarf og um rétt barna til að fá 

að stunda nám án aðgreiningar. Þar kemur meðal annars fram áhersla á að öll börn 

hafi sameiginlegar þarfir en séu samt einstök hvert og eitt. Gerð er grein fyrir 

mikilvægi félagslegra samskipta og þörfinni fyrir að eiga innihaldsrík samskipti við 

aðra.  

 Í þriðja kaflanum er farið yfir helstu lög, reglugerðir og alþjóðlegar samþykktir 

sem Íslendingar eiga aðild að og stefnu íslenskra stjórnvalda um nám án aðgreiningar. 

 Fjórði kaflinn fjallar um nám án aðgreiningar út frá ýmsum sjónarhornum. Þar 

kemur fram að mismunandi viðhorf til sérstakra þarfa nemenda hafa áhrif á starfið í 

bekknum og hægt er að auka möguleika nemenda í námi með því að stuðla að 

félagslegri þátttöku innan bekkjanna. Fjallað er um námskrár með sérstakri áherslu á 

einstaklingsnámskrár. Einnig er rætt um námsaðlögun, skipulag sem gerir nemendum 

kleift að ná árangri í námi án þess að vera aðgreindir í ákveðna flokka eftir þekkingu, 

færni, skilningi eða námsgetu.  

 Fimmti kaflinn fjallar um skólastarfið og kennsluna. Í skóla án aðgreiningar er 

kennarinn lykilpersóna, hann trúir á framfarir allra nemenda sinna, væntir þess að þeir 

nýti hæfileika sína til fulls og styður þá við að finna réttu leiðina með fjölbreyttum 
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kennsluaðferðum. Gott skólastarf byggir á samvinnu kennara, nemenda og ekki síst 

foreldra sem vilja hag barna sinna sem mestan.  

 Í sjötta kafla er fjallað um rannsóknaraðferðina, sagt frá þátttakendum, 

gagnaöfluninni sem byggðist á viðtölum, vettvangsathugunum og skriflegum gögnum 

og gerð grein fyrir úrvinnslu gagnanna og með hvaða hætti trúnaðar er gætt.  

 Sjöundi kafli fjallar um þær niðurstöður sem markverðastar þóttu út frá fræðilegri 

vinnu og þeim efnisþáttum sem í ljós komu við úrvinnsluna. Þættirnir eru tíu og er 

fjallað um þá í eftirfarinni röð: nám án aðgreiningar – jöfn tækifæri til náms, 

nemendur og sérþarfir þeirra, greining og mat á þörfum nemenda, námskrárgerð – 

bekkjarnámskrá – einstaklingsnámskrá, samfella í einstaklingsnámskrá milli ára og 

markmiðssetning, mat á árangri, kennsluaðferðir – námsþarfir – námsleiðir, samvinna 

og samábyrgð kennara, samvinna heimilis og skóla og félagsleg samskipti.  

 Í áttunda kafla, umræðukafla ritgerðarinnar, eru niðurstöðurnar ræddar og bornar 

saman við eða studdar með efnisatriðum úr fræðunum.  

 Að lokum í níunda og seinasta kaflanum tínir höfundur saman þá þætti sem honum 

fundust markverðastir, kemur fram með sínar vangaveltur og skoðanir og setur fram 

spurningar um þau efni sem hann telur mikilsverðust.  
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2. Jöfn tækifæri til náms  
Í þessum kafla verður fjallað um að öll börn hafi bæði sameiginlegar og mismunandi 

þarfir. Þar næst verður komið inn á mikilvægi félagsþroskans og félagslegra 

samskipta og sjónum beint að þeirri þróun sem átt hefur sér stað sem miðar að því að 

koma til móts við þarfir allra nemanda. Kynnt verða helstu hugtök, hugmyndir og 

stefnur í því sambandi og lögð áhersla á rétt allra barna að fá að stunda nám án 

aðgreiningar. 

 Öll börn hafa tilteknar sameiginlegar grunnþarfir. Jafnframt hefur hvert og eitt barn 

sín sérkenni sem greinir það frá öðrum börnum og því má segja að hvert barn sé 

einstakt. Það hefur sína hæfileika og persónueinkenni. Það er ekki einungis geta þeirra 

og hæfni sem er misjöfn heldur einnig reynsla, áhugi og viðhorf. Þau þroskast 

sömuleiðis með misjöfnum hætti og afla sér þekkingar á ólíka vegu (Boland o.fl. 

1999:10, 15; Kristín Aðalsteinsdóttir 2000:65, 68; Tomlinson 1995:1).  

 Hluti af þroska hvers barns er félagsþroskinn og hluti af grunnþörfum allra barna 

er þörfin fyrir að eiga samskipti við aðra, það að tilheyra einhverjum hópi og vera 

viðurkenndur af honum. Boland o.fl. (1999:10, 15) telja það langmikilvægast fyrir öll 

börn að hafa aðgengi að hópi félaga sinna, að tilheyra hópnum. Gordon (2001:57) 

segir að öll góð félagsleg samskipti byggist á því að taka fólki eins og það er, 

viðurkenna það og bera virðingu fyrir því. Afar mikilvægur þáttur er að mynda tengsl 

sem gerir fólki kleift að þroskast og dafna. Um það snýst nám án aðgreiningar, rétt 

barna til að stunda nám í almennum skóla með bekkjarfélögum sínum, taka virkan 

þátt í starfinu, njóta stuðnings og leiðsagnar án þess að sérstaklega sé tekið eftir því.  

 Vegna þess hve börn eru misjöfn kann að þurfa að mæta þörfum þeirra til 

umönnunar og/eða náms á mismunandi hátt. Þegar þarfir einstakra barna hafa orðið 

ríkar hefur samfélagið flokkað þessar þarfir sem sérþarfir. Kristín Aðalsteinsdóttir 

(2000:65, 68) telur að frekar ætti að tala um einstaklingsþarfir allra barna fremur en 

sérþarfir nokkurra. Mittler (2000:9–10) telur að vegna vanmáttar hafi menntakerfið 

ekki getað sinnt þörfum allra barna og þess vegna séu sum börn kölluð börn með 

sérþarfir eða sértækar þarfir. 

 Þjónusta samfélagsins við nemendur með sérþarfir hefur verið með misjöfnum 

hætti hvað varðar skólagöngu og hefur verið tilhneiging til þess að nám og kennsla 

fari fram í sérskólum og sérdeildum skóla að hluta til eða alveg. Undanfarna fjóra 
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áratugi eða svo má merkja þróun í átt til þess að mæta þörfum nemenda með sérþarfir 

innan almennra skóla. Í þessari þróun hafa sjónarmið blöndunar1 og náms án 

aðgreiningar eða skóla fyrir alla2 verið ríkjandi. 

 Stefnan um blöndun, sem ruddi sér til rúms eftir 1970, snérist um mannréttindi 

barna með sérþarfir og rétt þeirra til að sækja almenna skóla. Í hugtakinu blöndun felst 

það að börn með sérþarfir séu ekki einangraðir hópar utan almennra skóla heldur eigi 

þau aðgang að almennri bekkjarkennslu. Stefnan beindist gegn mismunun og 

fordómum sem hafði einangrað og útilokað þátttöku þessara barna í almennum 

skólum og samfélagi (Dóra S. Bjarnason 1995:44; Kristín Aðalsteinsdóttir 1993:196).  

 Ýmsar tilraunir voru gerðar til að færa börn með sérþarfir inn í almenna skóla og 

bekki hluta úr degi. Þau börn, sem höfðu minnstar sértækar námsþarfir, voru með 

jafnöldrum sínum í almennum skólum. Þau fengu að mestu sérkennslu eða 

einkakennslu utan skólastofu en komu stundum í stofuna með sérkennara til að vinna 

sérverkefni. Börn með meiri sérþarfir voru flest enn í sérskóla eða lokuðu sérdeildum 

innan almennu skólana. Umræðan beindist í fyrstu að því hvar tilteknir hópar með 

sérþarfir fengju helst viðhlítandi sérkennslu og aðra þjónustu. Í reynd var þetta ekki 

blöndunarstefna og kallaði á endurskoðun að mati Dóru S. Bjarnason (1995:45−46). 

Hún taldi að líta þyrfti meira á skólann sem heild, skoða almennt skipulag náms og 

kennslu en ekki einungis sérkennslu.  

 Á þessum grunni þróaðist hugmyndafræði sem gekk lengra. Menn leituðust við að 

finna svar við því hvernig tryggja ætti öllum nemendum með sérþarfir fulla þátttöku í 

námi og félagslífi skólans. Skóli fyrir alla þróaðist vegna þarfa um breytt vinnubrögð 

og viðhorf innan skólans. Hugmyndin um skóla án aðgreiningar felur í sér að 

nemendur verði ekki aðgreindir út frá þörfum sínum og allir eigi sama rétt til 

menntunar við hæfi (Gretar L. Marinósson og Kolbrún Gunnarsdóttir 1992:75). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2001:19) ræðir um greinarmun á hugtökunum blöndun 

og skóla án aðgreiningar og segir að blöndun vísi til þess að nemendur gangi inn í það 

skipulag sem fyrir er í skólum og þurfi að laga sig að því, en skóli án aðgreiningar vísi 

fremur til hugmyndafræðilegrar afstöðu til mannréttinda en tiltekins skipulags. 

 Vinnubrögð í skóla fyrir alla eru fólgin í því að sameina starfskrafta og fjármagn 

skólans til að hlúa að þroska allra barna, þar sem börn eru ekki aðgreind á grundvelli 

þarfa sinna, og þannig einbeita sér að starfsvenjum skólans. Til að það geti orðið þurfi 
 
1 Integration 
2 Inclusion 
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kennarar að breyta viðhorfum sínum, bæta þekkingu sína og horfa á hvern einstakling 

sem sérstakan (Giangreco o.fl. 2000:6; Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen 

1997:12; Kristín Aðalsteinsdóttir 1993:200−201; Mittler 2000:8).  

 Í þessari umræðu hefur einnig verið undirstrikaður réttur barna til jafnra tækifæra 

til náms. Susan Hart telur að í því felist sú skuldbinding að öll börn fái jöfn tækifæri 

til að þroska persónulega hæfni sína, hvert á sínum forsendum, eins og kostur er á. Til 

að uppfylla þetta markmið þurfi skólinn að bjóða upp á val og margbreytileika (Hart 

1996:13−23). 

 Víða má sjá stuðning fræðimanna við þá stefnu að nemendur stundi nám án 

aðgreiningar. Þannig segir Dóra S. Bjarnason að fátt sé mikilvægara en að nemendur 

fái stundað nám þar sem ólíkir nemendur læri að umgangast hver annan, hjálpist að, 

vinni saman, leggi sitt af mörkum til samfélagsins og rækti fjölbreytta hæfileika sína 

og áhugamál til hins ýtrasta (Dóra S. Bjarnason 1995:49−50). Í fjölþjóðlega 

rannsóknar- og þróunarverkefninu um nám án aðgreiningar sem Ísland átti aðild að, 

Bætt skilyrði til náms (Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:21, 24) er lögð áhersla á að nám 

án aðgreiningar feli í sér viðurkenningu á einstaklingsmun og rétti hvers nemanda til 

að stunda nám við hæfi innan félagsheildar bekkjarins. Eitt af megineinkennum þess 

er að vera einn af hópnum og eiga regluleg samskipti við skóla- eða bekkjarfélaga. Þar 

er lögð áhersla á að skólar verði að móta stefnu og starfshætti sem stuðli að námi án 

aðgreiningar á öllum sviðum skólalífsins með því meðal annars að hvetja til 

félagslegra samskipta, þátttöku í félagslífi og vináttutengsla. 

 Að mati ýmissa fræðimanna er nám án aðgreiningar ekki einungis réttur barna með 

sértækar þarfir heldur réttur allra barna (Mittler 2000:9–10; Nordahl og Overland 

1992:17–20). Í riti um sérkennslu í Evrópu kemur fram að allir nemendur eigi rétt á 

almennri menntun og námi án aðgreiningar (Meijer o.fl. 2003:16). Lawrence-Brown 

tekur undir þetta sjónarmið og heldur því fram að allir nemendur eigi að vera í 

almennum bekk, þeir eigi rétt á því og þar læri þeir mest. Vitnar hún í margar 

rannsóknir máli sínu til stuðnings sem undirstrika að nemendur með sérþarfir læri 

ekki meira í sérskólum eða sérúrræðum heldur læri þeir mest í almennum bekk þar 

sem þeir fá að stunda nám við hæfi. Hún telur að ekki ætti að taka ákvörðun um að 

færa nemanda í sérbekk eða sérskóla án þess að meta fyrst framfarir hans í almennum 

bekk. Rannsóknir sýna enn fremur að nemendur almennt, í bekkjum án aðgreiningar, 

nái jafn góðum árangri námslega, félagslega og hegðunarlega og nemendur í bekkjum 

þar sem engir nemendur með sérþarfir eru (Lawrence-Brown 2004:48−49).  
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Mittler (2000:10) segir að nám án aðgreiningar kalli á róttækar breytingar á 

starfsháttum skólanna, námskrá, námsmati, kennslufræði og skiptingu nemenda í 

hópa. Það er byggt á viðhorfum og gildum um að taka jafn vel á móti öllum 

nemendum óháð kyni, menningu, máli og uppruna, félagslegri stöðu og námslegri 

færni. Ainscow (1999:149, 218) segir að nám án aðgreiningar sé ferli þar sem aukin 

þátttaka nemenda, endurskipulagning á skólamenningu, skólanámskrá og 

skólasamfélagi er nauðsynleg. Öll börn eiga að hafa aðgang að námi án aðgreiningar 

án skilyrða. Allir eiga að tilheyra hópnum og vera velkomnir. Hewitt og Whittier 

(1997:146, 409) telja að nám án aðgreiningar sé það eina rétta því skólinn verði að 

endurspegla það fjölbreytilega samfélag sem alls staðar er.  

 Dóra S. Bjarnason (2003) segir að rannsókn sín á 36 ungum Íslendingum með 

sérþarfir falli að niðurstöðum margra annarra fræðimanna um að sveigjanlegur 

almennur skóli, samvinnufúsir kennarar, skipulögð vinnubrögð og vönduð 

bekkjarnámskrá efli nemendur með sérþarfir til fullgildrar þátttöku á námi og 

félagslífi og dragi úr hættu á einelti, einsemd og útilokun. Þar sem, hins vegar, 

skólahald er hefðbundnara og ósveigjanlegra ýti það frekar undir ferli sem hamli 

aðgengi nemenda með sérþarfir að náminu og skólasamfélaginu þrátt fyrir viðleitni 

sumra kennara og starfsfólks til hins gagnstæða (Dóra S. Bjarnason 2003:164−165). Í 

skóla þar sem fram fer nám án aðgreiningar stuðla sveigjanlegir kennsluhættir, 

fjölbreyttar kennsluaðferðir, jákvæðni og val í hópa að góðum árangri. Þar er 

kerfisbundið eftirlit með námi og kennslu haft um hönd og allir nemendur taka 

framförum. Námið miðast við þarfir einstaklingsins og möguleikar á 

viðbótarstuðningi eru fyrir hendi í samræmi við áætlanir sem unnar hafa verið út frá 

aðalnámskrá (Jóhanna Kristjánsdóttir 2004:14−15; McCall 1996:62; Tomlinson 

1995:29−33).  

 Hópur manna í Englandi, sem í voru sérfræðingar, foreldrar, kennarar, 

rannsakendur og fulltrúar barna með sérþarfir bjó til eftirfarandi viðmið fyrir skóla 

sem vilja að fram fari nám án aðgreiningar. Listinn hefur verið notaður í skólum á 

Englandi og víðar og notkun hans hefur haft jákvæð áhrif á skólastarfið [í þýðingu 

Ragnheiðar Gunnbjörnsdóttur]:  
• Nemendur taka þátt í öllum námsgreinum, athöfnum og eru virkir í kennslustundum.  
• Litið er á erfiðleika í námi sem tækifæri til þróunar.  
• Kennsla og nám er skipulagt með alla nemendur í huga. 
• Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru notaðar og nemendur upplifa árangur í náminu. 
• Nemendur taka þátt í mati og skipulagningu. 
• Námskráin þróar skilning á mismunandi menningu í þjóðfélaginu. 
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• Námskráin þróar skilning á og virðingu fyrir mismun (Ainscow 1999:149−150).  

 Í skóla þar sem fram fer nám án aðgreiningar sannar skólinn sig í verki með eigin 

skólastefnu og starfi þar sem nám verður aðgengilegt öllum nemendum. Þar er hægt 

að sinna stuðningi við hinn almenna nemanda eftir þörfum án þess að það teljist til 

sérstakra ráðstafana. Með því að veita þann stuðning sem þörf er á hverju sinni er 

hægt að skapa skilyrði til náms sem hæfir öllum nemendum (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur 2000a:57; Giangreco o.fl.2000:8; Lawrence-Brown 2004:56). 

 Meijer (Jóhanna Kristjánsdóttir 2004:16) segir að hugmyndafræðin um nám án 

aðgreiningar þurfi að varða allt skólasamfélagið. Hann telur að ekki sé hægt að hrinda 

í framkvæmd hugmyndinni um nám án aðgreiningar nema allir kennarar hafi þá 

skoðun að allir nemendur séu hluti af ábyrgð hvers kennara. Hann telur enn fremur að 

kennari sem aðhyllist ekki þessa hugmyndafræði geti verið bein ógnun við stefnu 

skólans. Í skóla þar sem vinna á samkvæmt hugmyndum um nám án aðgreiningar 

þurfi að meta viðhorf kennara og hafa áhrif á viðhorfin þannig að þau samræmist 

hugmyndum um nám án aðgreiningar. Segir Meijer að þeir kennarar sem ekki eru 

reiðubúnir til að vinna í anda þessarar stefnu þurfi að finna sér önnur verkefni.  

 

Samantekt 
Eitt af því sem talið er mjög mikilvægt í lífi hvers nemanda er að tilheyra hópi og eiga 

regluleg samskipti við bekkjarfélaga í skóla og utan hans. Sjá má að þróunin í 

skólamálum undanfarna áratugi hefur verið í þá átt að gera öllum nemendum kleift að 

stunda nám án aðgreiningar með bekkjarfélögum sínum. Margir fræðimenn og 

yfirvöld styðja stefnuna um nám án aðgreiningar og segja að skólinn verði að 

endurspegla hið margbreytilega þjóðfélag nútímans. Spyrja má hvort þróunin í 

skólakerfinu sé á réttri leið og hvort við höfum náð því takmarki að allir nemendur fái 

að stunda nám við hæfi með öðrum. Með námi án aðgreiningar er öllum nemendum 

sýnd virðing og litið er á einstaklingsbundinn mun þeirra sem uppsprettu hvatningar 

og áskorunar. Þar skipta viðhorfin mestu máli. 
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3. Lög, reglugerðir og samþykkir 
Þriðji kaflinn fjallar um lög, reglugerðir og samþykktir sem íslendingar hafa átt aðild 

að sem fjalla um og styðja við nám án aðgreiningar. Einnig er komið inn á hugtök sem 

tengjast sérkennslu og skilning fræðimanna á þeim 

 Það var fyrst með setningu grunnskólalaganna árið 1974 að nemendur með 

sérþarfir áttu tryggan kost á skólagöngu þótt ýmsir hópar þeirra hafi fengið kennslu 

fyrir þann tíma (Dóra S. Bjarnason 1995:43). Í þeim lögum segir að börn sem víki svo 

frá eðlilegu þroskaferli að þau fái ekki notið venjulegrar kennslu eigi rétt á sérstakri 

kennslu við hæfi sem fram fari einstaklingslega, í hópum, sérbekkjum eða sérdeildum 

grunnskóla, nema til komi kennsla á sérstofnun (Lög um grunnskóla 1974:2. gr., 50. 

gr).  

 Við endurskoðun laganna frá árinu 1974 hafa nemendum með sérþarfir áfram verið 

tryggð skólaganga og þeim skylt að sækja skóla eins og öðrum nemendum. Í 

núgildandi grunnskólalögum segir meðal annars: 
Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir 
nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. 
Í öllu skólastarfi skal tekið mið af mismunandi persónugerð, þroska, hæfileikum, getu eða 
áhugasviðum nemenda (Lög um grunnskóla 1995:1. gr., 2. gr., 29. gr.). 
 

Um börn með sérþarfir segir meðal annars: 
Börn og unglingar sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra 
eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992  eiga rétt á sérstökum 
stuðningi í námi. Kennslan getur verið einstaklingsbundin eða farið fram í hópi innan eða utan 
almennra bekkjardeilda, í sérdeildum eða sérskóla. Meginstefnan skal vera sú að kennslan fari 
fram í heimaskóla (Lög um grunnskóla 1995:37. gr.). 
 

Arthur Morthens segir að fylgismenn náms án aðgreiningar hafi gagnrýnt notkun á 

hugtakinu sérkennsla þegar rætt hafi verið um stuðning við nám nemenda með 

sérþarfir. Í grunnskólalögunum er kveðið á um stuðning við þennan hóp nemenda en 

þar koma ekki fyrir hugtökin sérkennsla eða sérkennari og er það stefnubreyting frá 

fyrri lögum. Arthur Morthens telur að þessi hugtök hafi verið tekin út úr lögunum 

1995 þar sem þau undirstrikuðu aðgreiningu nemenda með sérþarfir frá öðrum 

nemendum. Lögin hafi átt að tryggja að allir nemendur fengju kennslu við hæfi hjá 

sínum umsjónarkennara sem myndi beita til þess sveigjanlegum kennsluháttum. 

Arthur bendir á að skrefið hafi þó ekki verið stigið til fulls af hálfu stjórnvalda því í 

sérkennslureglugerðinni frá árinu 1996 er hugtökin sérkennsla og sérkennari enn að 

finna (Arthur Morthens 2004:29).  
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Þar segir:  
Sérkennsla felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum 
og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum nemendum á sama aldri er boðið 
upp á. Sérkennsla er skipulögð til lengri eða skemmri tíma eftir þörfum nemandans, 
jafnvel alla skólagöngu hans. Sérkennsla einstakra nemenda eða nemendahópa fer fram 
innan eða utan almennra bekkjardeilda, í sérdeildum, sérskólum eða annars staðar. Í 
sérkennslu felst m.a. gerð rökstuddrar námsáætlunar byggð á upplýsingum um 
heildaraðstæður nemanda og á athugun og mati á stöðu hans í námi og þroska. 
Tilgreind skulu langtíma- og skammtímamarkmið með kennslunni. 

 
Sérkennsla skal innt af hendi af sérkennara eftir því sem við verður komið, eða undir 
umsjón sérkennara ef betur þykir henta að nemandi fái sérkennslu hjá umsjónarkennara 
eða öðrum kennurum (Reglugerð um sérkennslu 1996:3. gr., 16. gr.). 
 

Meijer (Jóhanna Kristjánsdóttir 2004:16−17) telur að hugtakið sérkennsla sé ekki 

aðgreinandi í sjálfu sér heldur skipti máli hver skilgreining hugtaksins er og í hvaða 

samhengi það er notað. Ef skilgreining hugtaksins sérkennsla felur í sér sveigjanleika í 

þjónustu og aðstoð við nemendur og í því felist sú skoðun að allir nemendur séu 

sérstakir, þá sér hann ekki að hið opinbera þurfi að setja þetta orð í bann. 

 Þar sem grunnskólinn er fyrir öll börn á hann að leitast við að haga störfum sínum í 

sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir allra nemenda. Á grundvelli grunnskólalaga 

setur menntamálaráðherra grunnskólum aðalnámskrá þar sem nánar er kveðið á um 

hlutverk hans. Í aðalnámskrá frá 1999 er skýrt kveðið á um að allir nemendur fái sem 

jöfnust tækifæri til náms og skulu starfshættir grunnskólans vera þannig að komið sé í 

veg fyrir mismun nemenda vegna sérstöðu þeirra á einhvern hátt (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Almennur hluti 1999:14−15; Lög um grunnskóla 1995:29. gr.).  

 Auk ákvæða í íslenskum lögum og reglugerðum hafa Íslendingar átt aðild að 

ýmsum alþjóðlegum samþykktum um að koma á námi án aðgreiningar. Þeir tóku þátt 

í fjölþjóðlegri ráðstefnu sem haldin var af UNESCO3 í Salamanca á Spáni 1994 um 

nám án aðgreiningar, ásamt fulltrúum frá 91 öðru ríki og 25 alþjóðasamtökum. Þar 

samþykktu þeir rammaáætlun Salamanca-yfirlýsingarinnar um kennslu barna með 

sérþarfir (Salamanca-yfirlýsingin 1995:5−8). 

 Í yfirlýsingunni var skorað á þjóðir heims: „að gerast fylgjendur skólagöngu án 

aðgreiningar og stuðla að því að þróun kennslu nemenda með sérþarfir verði 

heildstæður þáttur allra verkefna á sviði menntunar (Salamanca-yfirlýsingin 1995:10). 

 Í yfirlýsingunni segir meðal annars að skólar eigi að taka við öllum börnum og 

þess vegna sé nauðsynlegt fyrir skóla að finna leiðir til að kenna öllum börnum á 

árangursríkan hátt, einnig þeim sem eru með sérþarfir eða þeim sem standa illa að vígi 

 
3 UNESCO - the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
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að öðru leyti. Þetta þýðir að koma verður til móts við öll börn og laga námið og 

kennsluna að þörfum hvers og eins en ekki haga kennslunni þannig að börnin verði að 

aðlaga sig að kennslunni og náminu (Salamanca-yfirlýsingin 1995:15−16). 

 Enn fremur segir í 2. grein samþykktar ráðstefnunnar:  
 ,,Við lýsum yfir þeirri sannfæringu okkar að: 
• menntun sé frumréttur hvers barns og skylt sé að gefa því kost á að ná og viðhalda 

viðunandi stigi menntunar. 
• börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, hæfileika og námsþarfir. 
• í skipulagi menntakerfis og tilhögun náms beri að taka mið af miklum mun á 

einstaklingum og þörfum þeirra. 
• einstaklingar með sérþarfir á sviði menntunar skuli hafa aðgang að almennum skólum og 

þar beri að mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum í þeim anda að mið sé tekið af 
barninu. 

• almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar” (Salamanca-
yfirlýsingin 1995:8). 

Íslendingar samþykktu einnig, árið 2000, alþjóðlega yfirlýsingu um Menntun fyrir 

alla. Yfirlýsingin var samþykkt á alþjóðaráðstefnu um menntun sem haldin var einnig 

af UNESCO í Dakar í Senegal. Hverju aðildarlandi fyrir sig bar að skilgreina hvernig 

það hygðist ná meginmarkmiðum um menntun fyrir alla fyrir árið 2015. Skipaður var 

íslenskur starfshópur sem komst að þeirri niðurstöðu að umbætur á skólakerfinu ættu 

að rúmast innan núverandi lagaumhverfis en leggja þyrfti áherslu á starfshætti og 

vinnubrögð í skólum, kennsluaðferðir og ýmsa þætti í útfærslu skólahalds (Menntun 

fyrir alla 2002:3,15). Lagði hópurinn til ýmsar aðgerðir í þrettán liðum sem vinna 

þyrfti að til að ná fram markmiðum um aukin gæði menntunar fyrir alla á næstu árum. 

Þar voru meðal annars eftirfarandi yfirlýsingar:  
• Koma á skólasamfélagi án aðgreiningar, jafnrétti til náms óháð andlegu og líkamlegu 

atgervi. 
• Auka tengsl milli skóla og skólastiga meðal annars til að mynda samfellu. 
• Auka þátttöku foreldra og nemenda í skólastarfinu. 
• Koma á einstaklingsmiðuðum og sveigjanlegum kennsluháttum. 
• Auka þjónustu og stuðning við þá sem þess þurfa og einnig þá sem skara framúr í námi. 

Gerð einstaklingsnámskráa fyrir báða hópa.  
• Efla og samhæfa betur sérfræðiþjónustu og ráðgjöf og leggja þarf áherslu á þróun mats- 

og greiningartækja. Skilgreina skal rétt einstaklinga á sérfræðiþjónustu vegna fötlunar og 
námsörðugleika (Menntun fyrir alla 2002:15-17). 

 

Samantekt 
Íslendingar samþykktu grunnskólalög 1974 sem áttu að tryggja öllum börnum 

kennslu. Lögin hafa verið endurskoðuð oftar en einu sinni og með endurskoðuninni 

hefur löggjafinn gengið lengra í átt til náms án aðgreiningar, t.d. með nýjustu 

lögunum frá 1995. Ári síðar kom út reglugerð um sérkennslu, sérskóla og sérdeildir 

sem enn er í gildi 11 árum síðar. Segja má að þarna sé ákveðin mótsögn og velta má 
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fyrir sér hvers vegna yfirvöld hafi ekki viljað ganga hraðar fram í stefnumörkun um 

nám án aðgreiningar sem raun ber vitni.  

 Þrátt fyrir þetta hafa íslensk yfirvöld átt aðild að ýmsum alþjóðlegum yfirlýsingum 

þar sem sjónarmið um nám án aðgreiningar hafa greinilega verið sett fram, nú síðast 

árið 2000. Nám án aðgreiningar er á stefnuskrá íslenskra stjórnvalda og ætti að vera 

réttur allra barna, verkefni sem skólasamfélagið þarf að leysa í sameiningu.  
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4. Nám án aðgreiningar 
Í fjórða kafla er fjallað um námserfiðleika nemenda fái þeir ekki nám við hæfi, 

mismunandi viðhorf um orsakir erfiðleikanna og mat á þeim. Einnig er komið inn á 

félagsleg samskipti, samvinnu og hve mikilvægt er að nemendur styðji hvern annan 

og hjálpist að. Námskrá og námskrárfræði eru kynnt og sérstaklega fjallað um 

einstaklingsnámskrá og námsaðlögun. 

 Hver nemandi er einstakur og hefur eitthvað að gefa og þiggja. Fjölbreytileiki 

mannlífsins er styrkur en ekki vandamál og það þarf að sjá hann sem tækifæri til 

skapandi kennslu og náms þar sem allir fá að njóta sín saman í námi án aðgreiningar 

(Ferguson o.fl. 1996:34). Í hverjum grunnskóla og í hverjum bekk eru börn sem búa 

við ýmis frávik í þroska sem hafa áhrif á getu þeirra til aðlögunar að skólanum og því 

námi sem umhverfið krefst af þeim (Dalen 1994:9). 

4.1 Nemandinn og þarfir hans 

Allir nemendur geta á einhverjum tíma á skólagöngu sinni mætt námserfiðleikum 

þegar þeir fá ekki nám við hæfi. Námserfiðleikar stafa af mismun þess sem skólinn 

krefst af nemandanum og þess sem hann getur. Mismunandi sjónarmið eru um orsakir 

námserfiðleika nemenda. Eldri sjónarmið ganga út frá því að tiltölulega fámennur 

hópur nemenda lendi í námserfiðleikum, þurfi á sérstakri aðstoð að halda og orsaka 

erfiðleikanna sé að leita í takmörkunum hjá þeim sjálfum. Það verði best leyst með 

sérkennslu utan almennrar kennslu um lengri eða skemmri tíma. Nýrri viðhorf eru í þá 

átt að námserfiðleikar eigi rætur að rekja til námsaðstæðna nemandans fremur en 

takmarkana hjá honum sjálfum. Kennarar bera ábyrgð á árangri og framförum allra 

nemenda og geta stuðlað að námserfiðleikum hjá nemendum jafnt sem komið í veg 

fyrir þá eða hjálpað til að sigrast á þeim. Þarna eru Ainscow og Muncey að vísa til 

hinnar þekktu Warnock-skýrslu og sjónarmiða sem giltu fyrir og eftir birtingu hennar 

í Bretlandi (Ainscow og Muncey 1990: 2−4 og 10−12).  

 Mittler (2000) talar einnig um tvenns konar viðhorf og telur að nám án 

aðgreiningar krefjist áherslubreytinga í framkvæmd skólastarfs og endurskoðun 

viðhorfa til sérstakra námsþarfa nemenda. Hann telur að það viðhorf hafi verið 

ríkjandi að sérþarfirnar eigi sér uppruna í barninu sjálfu og laga þurfi barnið að starfi 

skólans. Nýrra viðhorf er af félagslegum toga og með áherslu á að samfélagslegir 

þættir ráði miklu um þarfir barnsins og að umhverfið verði að finna leiðir til þess að 



15

draga úr þeim hindrunum sem mæta því. Athyglisvert er að Mittler telur að ekki þurfi 

að líta svo á að þessi tvö viðhorf séu ósamrýmanleg. Það geti verið barninu í hag að 

horft sé til beggja þessara viðhorfa og í raun fléttist þau oft saman í skólum, 

nemendum til hagsbóta. Það viðhorf að erfiðleikana sé að finna innra með 

nemandanum verður til þess að allt kapp er lagt á að finna nákvæmlega með 

greiningum eðli vandans og sterkar og veikar hliðar nemandans. Á grundvelli þeirrar 

vitneskju er gerð áætlun um nauðsynlegan stuðning til að auðvelda nemandanum 

námið. Til að viðhorfin séu samofin þarf sá möguleiki að vera fyrir hendi að skólinn 

breyti vinnulagi sínu til að koma til móts við þarfir einstakra nemenda. Þau viðhorf að 

sérþarfir eigi sér eingöngu uppruna í barninu sjálfu hafa um langt skeið mótað stefnu, 

viðhorf og starf í skólum. Kynslóðir af kennurum, foreldrum og ráðamönnum eru 

mótaðar af þessu viðhorfi og það er enn stór hluti af vitund flestra sem vinna við 

menntun. Þetta viðhorf hverfur ekki við það að fræðimenn og baráttufólk segi að það 

sé gamaldags og stuðli að mismunun (Mittler 2000:3−4). 

 Jákvæð viðhorf og væntingar starfsfólks skóla, foreldra og nemendanna sjálfra 

skipta mestu máli fyrir nám án aðgreiningar. Starfsfólk setur fordæmi með jákvæðu 

viðhorfi til margbreytileika, með hegðun sinni og væntingum til nemenda, 

orðanotkun, hvatningu, sveigjanleika og vilja til að sigrast á hindrunum þegar þær 

koma upp (Ainscow 1999:XIII; Mittler 2000:7−8). Nauðsynlegur þáttur til að koma á 

námi án aðgreiningar er að allir kennarar axli ábyrgð á öllum nemendum sínum. Það 

byggist á jákvæðum viðhorfum kennara gagnvart mismunandi getu nemenda og vilja 

þeirra til að takast á við slíkar aðstæður með jákvæðum og virkum hætti (Lykilatriði á 

sviði sérkennslu 2003:9, 15−16). 

 

Félagsleg samskipti 
Félagsleg samskipti eru öllum mikilvæg og geta nemendur lagt mikið af mörkum með 

því að hjálpa hver öðrum. Stuðningur nemenda við hvern annan er ónotað afl sem 

getur leyst hindranir og aukið möguleika allra til betra náms og aukins skilnings. 

Bjargirnar eru inni í bekkjunum, stærri bekkir þýða fleiri möguleika fyrir fleiri 

nemendur að vinna saman. Aðalatriðið er færni kennara til að virkja þessa ónotuðu 

orku og geta þeir þurft aðstoð við að þróa og skipuleggja kennsluna þannig að hún ýti 

undir félagslegan þátt námsins (Ainscow 1999: 9−10, 68).  
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Rannsóknir hafa sýnt að þegar nemendur hjálpast að og styðja hver annan öðlast 

þeir aukinn félagslegan þroska, meira sjálfstraust og betri rökhugsun og námsárangur 

eykst. Þeir þora frekar að spyrja félaga sína, þeim finnst auðveldara að fá gagnrýni frá 

þeim og þeim finnst að félagarnir útskýri betur en kennarar ný hugtök og nýja 

þekkingu. Allir nemendur ættu að fá tækifæri til að hjálpa samnemendum sínum og fá 

hjálp frá þeim og það er kennaranna að skapa þannig andrúmsloft (Hewitt og Whittier 

1997:274−275).  

 Í skólanum þarf að hvetja til og stuðla að samskiptum nemenda á öllum sviðum. 

Með námi án aðgreiningar eru allir hluti af félagsheild skólans og eiga regluleg 

samskipti. Í ETAI-verkefninu, Bætt skilyrði til náms (sjá Rósu Eggertsdóttir o.fl. 

2002), unnu þátttökuskólarnir á mismunandi hátt með félagsleg samskipti nemenda en 

þeir töldu það vera grundvallaratriði að öll kennsla færi fram í almennum bekkjum. 

Fram kom að kennsluaðferðir og námsumhverfi verða að endurspegla áherslu skólans 

á félagsleg samskipti og þátttöku allra nemenda í bekkjarstarfinu. Í einum skólanna 

var sérstaklega unnið með félagslega námskrá nemanda með sérþarfir og mikil áhersla 

lögð á óformleg samskipti milli nemenda innan bekkjarins og félagsleg samskipti utan 

skóla. Það var mat skólans og foreldranna að mjög vel hefði tekist að tryggja fulla 

félagslega þátttöku nemandans í skólanum og utan hans (Rósa Eggertsdóttir o.fl. 

2002:24–25).  

 

Greining og mat á þörfum nemenda 
Við greiningu og mat á þörfum barna með sérþarfir hefur ýmist verið lögð til 

grundvallar læknisfræðileg sýn eða kennslufræðileg sýn. Skólamenn hafa bent á að 

hefðbundin læknisfræðileg greining sé oft sjúkdómsmiðuð. Hún kann að skýra 

ástæður sérþarfanna en segi ekki nóg til um hvernig barnið er. Kennslufræðileg 

greining felur í sér að afla upplýsinga um barnið, skilja það og sjá það í heild sem 

einstakling svo að skólinn geti mætt þörfum þess út frá styrk og áhugasviði (Ingibjörg 

Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen 1997:9, 24; Nordahl og Overland 1992:63−68).  

 Meijer telur (Jóhanna Kristjánsdóttir 2004:18) að við mat á stöðu nemenda með 

sérþarfir þurfi áherslur að flytjast frá niðurstöðum prófa og greininga yfir á eðli og 

gæði þjónustunnar sem byggja þarf upp. Mikilvægast er að leggja áherslu á 

kennsluþáttinn fremur en vandamál nemandans og ætti það að leiða til aðlögunar 

aðstæðna og námsefnis. Ef einblínt er á hina læknisfræðilegu sýn getur það komið í 
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veg fyrir að slík vinnubrögð séu viðhöfð. Svipað sjónarmið kom fram í skýrslu um 

lykilatriði á sviði sérkennslu frá  Evrópumiðstöðinni 2003. Þar er talið að almenn 

þróun sé í þá átt að víkja frá sál- og læknisfræðilegu viðmiði en þess í stað sé horft til 

viðmiða sem lúta að kennslufræði og gagnvirkum aðferðum í kennslu. Áherslan er þá 

fyrst og fremst á tengsl sérþarfa við nám og námsframvindu nemenda (Meijer o.fl. 

2003:10, 21).  

 Hins vegar segir Gretar L. Marinósson (2002) í rannsókn sem fjallar um hvernig 

venjulegur grunnskóli á Íslandi komi til móts við nemendur með sérþarfir, að áherslan 

sé að færast aftur að læknisfræðilega líkaninu. Segir hann margar skýringar vera á því 

en helstar séu þær að læknisfræðilegar rannsóknir séu að aukast, sérstaklega 

heilarannsóknir og að barnalæknar og sálfræðingar vilji leita svara við faglegum 

spurningum þar. Að fjármagn sem skólanir fá fari minnkandi og meira mark sé tekið á 

læknisfræðilegri greiningu en gögnum frá skólanum. Að skólarnir hafi hvorki 

þekkingu, hæfni eða útvegi4 til að uppfylla þarfir nemenda með sérþarfir og að 

foreldrar verði öruggari að sækja um aðstoð fyrir barn sitt hafi þeir læknisfræðilega 

greiningu (Gretar L. Marinósson 2002:38).  

 Málfríður Gísladóttir (2004) telur að forsenda þess að kenna öllum á 

jafnréttisgrundvelli hljóti að fela í sér greiningu á styrk- og veikleikum og náms- og 

tilfinningalegum þörfum nemenda. Hún segir að það sé meðal annars starf 

sérkennarans að greina börn og benda á hvernig ólíkir nemendur geti lært á 

mismunandi hátt innan bekkjarins. Hún telur nauðsynlegt að færa greiningar, sem 

unnar eru af sérfræðingum utan skólans, nær skólanum og leggur til að samvinna milli 

foreldra og starfsfólks skólanna verði aukin til að ákveða þá þjónustu sem nemendur 

þarfnist (Málfríður Gísladóttir 2004:7−8). Fleiri eru sammála Málfríði og segja að líta 

þurfi á nemendur bæði í því félagslega og námslega umhverfi sem þeir lifa og hrærast 

í daglega svo að greiningin verði raunhæf. Tilgangurinn sé að ákveða áherslur í 

kennslu, þjálfun og annarri þjónustu sem nemendur þurfa og eiga rétt á. Athuga þarf 

að greiningin dragi ekki úr væntingum til nemenda þannig að árangur starfsins verði 

minni en ella og viðfangsefnin lítt hvetjandi (Kristín Aðalsteinsdóttir 1993:198; 

Kristín Björnsdóttir 2003:143−144; Kristján Már Magnússon 1997:5).  

 
4 Resources 
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4.2 Námskrár og námsaðlögun 

Öll árangursrík kennsla byggist á sömu undirstöðuatriðum kennslufræðilega, þar sem 

námskrárgerð er lykilatriði. Námskrá er kerfisbundin áætlun um hvað og hvernig má 

læra og kenna með árangursríkum hætti og er ætlað að vera eitt af vinnugögnum og 

stuðningstækjum kennara í starfi (Andri Ísaksson 1983:32; Ólafur Proppé 

1992:223−231). Stenhouse (1975:4–5) telur að námskrá sé tilraun til að setja fram 

mikilvægustu grundvallaratriðin, einkenni og tillögur menntunar á þann hátt að hún sé 

opin fyrir gagnrýnum athugunum og auðvelt að fara eftir henni á vettvangi. 

 Andri Ísaksson (1983:26, 43) segir að flestar námskrár hafi svipaða uppbyggingu 

og feli í sér námsmarkmið, námsefni, lýsingu á kennslu- og námsaðferðum, námsgögn 

og kennslutæki og mat á námsárangri og kennslu. Námskráin á að vera hæfileg áætlun 

um það nám og þá kennslu sem um er að ræða.  

 

Aðalnámskrá  
Allir grunnskólar á Íslandi hafa miðstýrða aðalnámskrá. Menntamálaráðherra setur 

aðalnámskrána og hefur hún ígildi reglugerðar. Í aðalnámskránni er reynt er að 

samþætta mörg ólík sjónarmið og gera sem flestum til hæfis og þannig má segja að 

einkenni hennar séu lýðræðislegar ákvarðanir og geta kennarar og skólar túlkað 

námskrána með hliðsjón af eigin þörfum og áherslum (Guðrún Geirsdóttir 1997:115). 

Samkvæmt aðalnámskrá er jafnrétti til náms eitt af grundvallaratriðum í skólastarfi 

sem fólgið er í því að bjóða öllum nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim 

tækifæri á að velja viðfangsefni eftir áhuga. Eitt mikilvægasta úrlausnarefni 

grunnskólans og skólayfirvalda er að finna leiðir að þessu markmiði, að koma til móts 

við ólíka getu og ólík áhugamál nemenda. Því verður skólinn að bjóða margvísleg en 

jafngild námstækifæri og koma  þannig til móts við mismunandi þarfir nemenda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:16–17). 

 

Skólanámskrá  
Árlega er hverjum skóla ætlað að gefa út skólanámskrá. Hún er nánari útfærsla á 

aðalnámskrá og tekur mið af sérstöðu hvers skóla og aðstæðum sem hann býr við 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:25; Lög um grunnskóla 1995:31. gr.). 

Skólanámskráin á að vera sameiginlegt verk allra sem starfa innan skólans og foreldra 

og getur hún orðið öflugt tæki til umbóta- og þróunarstarfa sem miðar að því að bæta 
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alhliða árangur nemenda. Skólanámskráin endurspeglar markmið skólans og er 

grundvöllur þess að starfsfólkið leggi mat á störf sín og átti sig á hvaða markmiðum 

hefur verið náð og hverjum ekki (Sjálfsmat skóla 1997:5). 

 Bearne (1996b:243) segir að skólanámskráin sé aldrei fullgerð heldur þurfi hún 

sífellt að vera í endurskoðun og þróun. Hún þarf að vera sérsmíðuð fyrir hvern og einn 

skóla, ná yfir daglega starfsemi hans og ætti þess vegna að vera gagnleg samantekt 

þess sem um er að vera í skólanum. Í skólanámskrá koma meðal annars fram 

markmið, inntak og mat á námi fyrir hvern bekk, þ.e. bekkjarnámskrá. 

 

Bekkjarnámskrá  
Bekkjarnámskráin hefur sama hlutverk og aðrar námskrár. Hún skilgreinir, stjórnar og 

samhæfir það sem nemendum er ætlað að læra og er nokkurs konar vegvísir um 

tilgang námsins. Í henni koma fram námsmarkmið, inntaki námsgreina er lýst og gerð 

er grein fyrir kennsluaðferðum og námsmati sem og félagslegum þáttum. Á grundvelli 

hennar eru kennsluáætlanir gerðar. Rannsóknir og þróun námskráa eiga að tilheyra 

kennaranum því í skólastofunni gerast hlutirnir og kennarinn getur metið hvernig til 

tekst með námskrána og endurskoðað hana í framhaldi af því. Bekkjarnámskrá er fyrir 

bekkinn í heild en þegar mótsögn verður milli krafna skólans og samfélagsins, 

væntinga og möguleika annars vegar og færni nemandans hins vegar er oftast unnin 

einstaklingsnámskrá fyrir þann nemanda. Henni er ætlað að lýsa hvernig skólinn 

hyggst mæta þörfum nemandans og miðast við hámarksþátttöku hans í almennu starfi 

bekkjarins (Flavell 2001:3; Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen 1997:15; 

Kristín Aðalsteinsdóttir 2000:71−72; Kristján Már Magnússon 1996:5; Ólafur Proppé 

1992:223−231; Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:60; Stenhouse 1975:75, 122, 142; 

Trausti Þorsteinsson 1996:98).  

 

Einstaklingsnámskrá  
Einstaklingsáætlun, einstaklingsnámskrá og persónuleg áætlun eru samheiti. Slíkar 

áætlanir eru samdar fyrir einstaka nemendur og taka til þeirra þátta sem skipulagðir 

eru sérstaklega fyrir þá í því skyni að efla gæði námsins.  

 Oftast er um tvær meginleiðir að ræða til að laga nám að sérstökum þörfum 

nemenda. Sú fyrri er þrepaskipt5 námskrá og hefur þá hver hópur heildarmarkmið og 
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sameiginleg viðfangsefni en einstaklingar innan hans hafa mismunandi verkefni og 

undirmarkmið. Hin leiðin er námskrárskörun6 sem felur í sér að hópurinn vinnur að 

sameiginlegu viðfangsefni en nemendurnir hafa ekki sömu heildarmarkmið, heldur 

ólík markmið sem skarast við markmið annarra námsgreina eða viðfangsefna 

(Giangreco o.fl. 2000: 9−10).  

 Hvor leiðin sem valin er hefur kallað á gerð einstaklingsnámskráa fyrir nemendur 

með sérþarfir til að nota í almennu skólaumhverfi og við almennar námsaðstæður. Þar 

koma fram mikilvægustu markmið um árangur nemenda, leiðbeiningar um almennan 

stuðning og þær ráðstafanir sem gera þarf. Nauðsynlegt er að gera grein fyrir 

skipulagi námsumhverfis og námsaðstæðum í almennum bekk og hvernig eigi að meta 

árangur þeirra markmiða sem fram voru sett. Einstaklingsnámskrá er tæki til að sníða 

skýra og merkingarbæra áætlun að þörfum hvers og eins, hún beinir sjónum að því 

mikilvægasta og er ætlað að halda markvisst utan um nám og starf. 

Einstaklingsnámskrá þarf að vera í samhengi við bekkjarnámskrá og framkvæmdin 

þarf að vera innan ramma hennar. Gagnsemi hennar er undir því komin hversu vel 

tekst að laga námið að almenna bekkjarstarfinu (Doddington 1996:45; Giangreco o.fl. 

2000:1−3; Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:62). Dockrell og McShane (1993:176−181)

segja að námskrár nemenda með sérþarfir komi ekki að fullu gagni, þótt þær séu vel 

skipulagðar ef kennurum tekst ekki að stuðla að virkri þátttöku allra nemenda í 

bekkjarstarfinu.  

 Samvinna er grundvallaratriði þegar semja þarf námskrár sem ætlaðar eru ólíkum 

nemendum því enginn einn hefur yfir að ráða þeirri þekkingu og reynslu sem þarf til. 

Það er því sameiginlegt verkefni foreldra, kennara, nemenda og annarra starfsmanna 

skólans að semja einstaklingsnámskrár og það er á ábyrgð kennara að farið sé eftir 

þeim. Við gerð einstaklingsnámskrár þarf ekki síður að taka tillit til félagslegrar færni 

en annars konar færni því einstaklingsnámskráin getur bæði ýtt undir og hindrað 

þátttöku og aðild nemenda að bekkjarstarfinu (Dóra S. Bjarnason 1995:52; Jakob 

Bragi Hannesson 2000:21−22; Kristín Aðalsteinsdóttir 1993:204−205; Mittler 

2000:11; Nordahl og Overland 1992:19; Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:59, 62; 

Snæfríður Þóra Egilson 2001:6).  

 Vel gerð einstaklingsnámskrá er til þess fallin að efla þekkingu kennara á þörfum 

nemenda og til að styrkja samband milli þeirra sem búa hana til og nota, kennara, 
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nemenda og foreldra (Nordahl og Overland 1992:27). Einstaklingsnámskrá getur 

einnig verið liður í starfsþróun kennara, þar sem þeim er ætlað að auka gæði 

kennslunnar og þróa starfið sem unnið er í bekknum og skólanum í heild. Ef 

einstaklingsnámskrá er vel unnin og rétt notuð verður kennslan ekki tilviljunum háð 

heldur markviss (Jakob Bragi Hannesson 2000:21−22). Einstaklingsnámskrá sem 

miðar að hámarksþátttöku nemenda að bekkjarstarfinu fjallar oft um námsaðlögun 

fyrir nemendur. 

 

Námsaðlögun 

Nemendur verða að eiga þess kost að ná markmiðum skólans eftir ólíkum leiðum. 

Hugtakið námsaðlögun7 hefur verið notað yfir varanlegt skipulag þar sem nemendur 

hafa sem jöfnust tækifæri til að ná árangri í námi án þess að vera aðgreindir í ákveðna 

flokka eftir þekkingu, færni, skilningi eða námsgetu. Flestir skólamenn hafa sína eigin 

skilgreiningu á námsaðlögun og hvað hún þýðir fyrir nemendur og skólann. 

Nauðsynlegt er að hver skóli finni út eigin skilgreiningu á hugtakinu þannig að 

skilningur starfsfólks á hugtakinu sé sameiginlegur. Námsaðlögun er því ekki 

sérkennsla heldur hafa nemendur í grófum dráttum sömu námskrá og markmið en 

námið er sveigt að þörfum einstakra nemenda hvað varðar vinnubrögð, námsefni, 

kennsluaðferðir, þyngd verkefna, námshraða o.fl. Segja má að námsaðlögun sé í takt 

við skilgreiningu á þrepaskiptri námskrá sem áður hefur verið fjallað um. 

Námsaðlögun er ætlað að bæta skólastarfið í heild og stuðla að því að hver nemandi 

nái hámarksárangri miðað við eigin forsendur (Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:179). 

Innan námsaðlögunar er gengið út frá því að allir nemendur hafi aðgang að sömu 

námskránni á sama tíma. Þeir fá verkefni sem mæta einstaklingsbundnum 

námsþörfum en jafnframt er hugað að félagslegum þörfum nemenda (Boland o.fl. 

1999:13; Kershner og Miles 1996:29; Pickstock 1996:181).  

 McNamara og Moreton (1997:1−9) hafa sett fram líkan fyrir námsaðlögun sem 

þær byggja á kenningum ýmissa fræðimanna. Þær telja mikilvægt að tengja fræðilegar 

kenningar þeim aðferðum sem nýtast í kennslu og stuðla að námsaðlögun. Líkaninu er 

ætlað að laga námskrá að getublönduðum nemendahópum og stuðla að sjálfstæði 

nemenda og efla námsáhuga þeirra. Samræður og samvinna gegna þar lykilatriði en 

lagt er upp úr fjölbreyttum vinnuaðferðum og afrakstur námsvinnu nemenda, þ.e. 
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niðurstöður þeirra, eru settar fram á mismunandi hátt. Þær álíta að huga þurfi að 

námsaðlögun í þrenns konar tilliti. Í fyrsta lagi er námsaðlögun sem snýr að 

niðurstöðum verkefna. Hugað er að markmiðum námsins, kynningu á viðfangsefnum, 

fjölbreytni viðfangsefna og aðferðum við úrvinnslu og skráningu. Mikilvægt er að 

nemendur geti valið að vinna á þann hátt sem þeim hentar best miðað við mismunandi 

námsstíl þeirra. Námsvinnan og afrakstur hennar ákvarðast af þeim aðferðum sem 

nemandi beitir við námið en markmiðið er sú þekking, færni og skilningur sem 

nemandi öðlast við vinnuna (sama rit, bls. 39−45). Í öðru lagi er námsaðlögun sem 

snýr að samvinnu nemenda. Allir nemendur hafa sterkar og veikar hliðar og 

markmiðið er að nýta hæfileika allra í hópnum. Nemendur læra að þekkja námsstíl 

eða námshætti félaga sinna og þeir verða færari í að meta eigin framfarir og árangur í 

námi (sama rit, bls. 56). Í þriðja lagi er Námsaðlögun með bekkjarstjórnun. Ákveðið 

skipulag við val nemenda í hópa og ákveðið skipulag á samvinnu í nemendahópunum 

getur haft mikið að segja um hvernig námið gengur. Markmiðið er að byggja upp gott 

vinnuumhverfi sem einkennist af samhjálp og samvinnu þar sem nemendur efla getu 

sína og sjálfstraust í námi. Hægt er að fara margar leiðir við að mynda vinnuhópa, 

kúnstin er að skipta nemendum í hópa eftir því sem hentar hverju sinni (sama rit, bls. 

78−79).  

 Komið hefur í ljós að þegar laga þarf nám að þörfum nemenda með sérþarfir í bekk 

njóta aðrir nemendur oft góðs af þar sem slíkt hefur iðulega bætta kennsluhætti í för 

með sér. Meijer (Jóhanna Kristjánsdóttir 2004:14−15) segir að allir nemendur njóti 

góðs af aðstæðum sem skapast þegar kennarinn beitir kennslutækni og aðferðum sem 

ganga út frá þeirri sýn að eðlilegt sé að mikil breidd sé innan nemendahópsins. Hann 

segir það vera skýringu sína á þeirri fullyrðingu að það sem er gott fyrir nemendur 

með sérþarfir sé líka gott fyrir hinn almenna nemanda. Telur hann að þegar koma eigi 

á námi án aðgreiningar ætti að auka samvinnu hinna ýmsu starfsstétta, auka stuðning 

við kennara, auka samvinnu nemenda, leita sameiginlega að lausnum innan 

skólasamfélagsins og fjölga skipulögðum námshópum með ólíkum einstaklingum þar 

sem kennarar taki mið af ólíkum þörfum hvers einstaklings. 

 

Samantekt 
Sjá þarf fjölbreytileika nemendahópsins sem tækifæri til skapandi kennslu, 

fjölbreyttra kennsluhátta og náms þar sem allir fá að njóta sín saman í námi án 
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aðgreiningar. Víst er að allir nemendur geta mætt erfiðleikum þegar þeir fá ekki nám 

við hæfi. Það er á sameiginlegri ábyrgð kennara og annarra sem í skólunum starfa að 

sjá til þess að nemendur fái nám við hæfi og aðstoð við að sigrast á þeim erfiðleikum 

sem kunna að mæta þeim hverju sinni. Stuðningur nemenda hver við annan og 

samvinna þeirra hefur jákvæð áhrif sem nýta þarf í skólastarfinu. Kennsluaðferðirnar 

og námsumhverfið þurfa að endurspegla áherslu skólans á mikilvægi félagslegra 

samskipta nemenda í námi án aðgreiningar og spyrja má hvort nægilega sé hugað að 

þeim þætti í íslensku skólakerfi. 

 Þegar ástæða er talin til er gerð einstaklingsnámskrá fyrir nemendur til að gera nám 

þeirra markvissara og koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir þeirra. Velta má 

því fyrir sér hvort í núverandi fyrirkomulagi skólanna sé nægilega gætt að því að 

einstaklingsnámskráin sé í samhengi við bekkjarnámskrána og stuðli að hámarks 

þátttöku nemendans í náminu. 

 Margt bendir til að skólastarf þar sem námsaðlögun er höfð að leiðarljósi sé 

skólastarf byggt á þekkingu á mannlegum eiginleikum og virðingu fyrir fjölbreyttum 

en jafnmikilvægum hæfileikum einstaklinga. Vinnubrögð, þar sem námsaðlögunar er 

gætt, eru sniðin að þörfum nemenda og eru líkur á hámarksárangri hvers og eins því 

meiri.  
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5. Skólastarf og kennsla 
Fimmti kaflinn fjallar um ýmsa þætti skólastarfsins. Má þar nefna kennsluhætti, 

breytingastarf, þróun og mikilvægi kennarans í því tilliti. Kennarar þurfa að vera 

faglegir leiðtogar í skólanum. Kennarinn er einnig lykilmaður í öllu skólastarfi, hann 

kennir, hann er fyrirmynd nemendanna og viðhorf hans skipta miklu máli. Í kaflanum 

verður einnig fjallað um samvinnu og samábyrgð innan skólans og samvinnu við 

heimilin. 

 Hanna Hjartardóttir (2004:5−6) heldur því fram að til að kennarar geti sinnt 

kennslu allra barna í stórum hópum og til að nám án aðgreiningar geti farið fram í 

skólum þurfi öflugan stuðning og ráðgjöf. Einnig telur hún að nauðsynlegt sé að bæta 

menntun kennara með þarfir mismunandi barna í huga, koma inn með nýjar áherslur í 

skólastarfið og að fækka þurfi nemendum í almennum bekkjardeildum.  

 Rannsóknir hafa sýnt að þegar unnið er að breytingum á skólum leiða þær ekki 

alltaf til breytinga á kennsluháttum eða vinnu í skólastofunni. Ekki er talið líklegt að 

um breytingar verði að ræða hjá reyndum kennurum nema fyrst fari fram mat á 

núverandi kennslu þeirra. Kennurum verði síðan hjálpað til að sjá muninn á því sem 

þeir eru að gera og því sem þá langar að gera (Ainscow 1999:69, 75).  

 Þótt grunn- og endurmenntun kennara verði efld telur Hafdís Ingvarsdóttir 

(2004:479) að það dugi skammt ef kennarar starfa í andrúmslofti sem vinnur á móti 

hugmyndum um nám án aðgreiningar. Til að breyta kennsluháttum þarf að breyta 

starfskenningum og viðhorfum kennara og slíkt gerist ekki í tómarúmi. Þróun á 

kennsluháttum á sér ekki stað nema unnið sé með starfskenningar kennara og tekið á 

þeim þáttum sem móta þær. Hafdís telur ólíklegt að kennarar sjái sér fært að taka upp 

kennsluhætti sem þeir hafi engar fyrirmyndir að og hafi ekki kynnst sjálfir sem 

nemendur. Kennarar sjái þeim ekki beitt í kennaranáminu og fái lítil sem engin 

tækifæri til að þjálfast. Hafdís segir að ekki virðist vera til staðar mikil hvatning eða 

umbun fyrir kennara sem vilja hætta sér út á hálan ís umbreytingastarfs.  

 Allt þróunar- og nýbreytnistarf í skólastofunum er mest undir kennurunum sjálfum 

komið. Þeir eru ábyrgir fyrir eigin faglegri þróun, bæði einstaklingslega og sem hópur 

og getur enginn unnið umbótastarfið fyrir þá. Miklu skipta þó aðstæðurnar í skólanum 

og sá stuðningur sem þeir fá. Kennarar eru og eiga að vera faglegir leiðtogar í 
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skólunum (Hewitt og Whittier 1997:421; Rúnar Sigþórsson 1995:13−14; Rúnar 

Sigþórsson o.fl. 1999:22; Sergiovanni 1995:244, 248).  

 

Kennarinn  
Margir telja að kennarinn sé lykilmaður í skólastarfinu, hann hafi mörgum hlutverkum 

að sinna og þurfi sífellt að vera að læra til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda 

sinna. Hann þarf að hafa innsýn í og vald á mörgum hugtökum og hugmyndum um 

kennslu til að geta kennt nemendum með ólíkar námsþarfir. Kennarinn þarf einnig að 

þekkja og geta notað margar aðferðir við undirbúning, framkvæmd og mat á kennslu 

sinni. Hann þarf að fylgjast með nýjungum, endurmennta sig og nauðsynlegt er að 

hann sé alltaf að leita nýrra lausna við þeim ólíku aðstæðum sem sífellt koma upp í 

skólastofunni (Börkur Hansen og Smári Sigurðsson 1998:73; Fullan 1991:117; 

MacGilchrist 1997:53; Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:64, 117; Sergiovanni 

1995:196−197).  

 Joyce og félagar segja að kennarar séu alltaf að fást við aðstæður sem í senn eru 

fyrirsjáanlegar og ófyrirsjáanlegar því nemendur eru ólíkir, þeir hafa misjafna 

persónuleika, væntingar, þarfir og áhuga (Joyce, Weil og Showers 1992:263). 

Kennarinn þarf einnig að þekkja nemendur sína vel. Eftir því sem kennarinn veit 

meira um bakgrunn nemenda, fjölskyldu þeirra og fyrri reynslu, vonir þeirra, langanir 

og áhugamál þekkir hann þá betur og getur frekar komið til móts við þarfir þeirra 

(Dewey 1994:27). Vitneskjan eykur kennurum öryggi við val á viðfangsefnum fyrir 

nemendur sína og stuðlar að innihalds- og árangursríkari samskiptum þeirra á milli 

(Pollard og Tann 1993:82).  

 Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir hve miklar fyrirmyndir þeir eru bæði með 

gerðum sínum og með trú sinni á nemendur. Allir kennarar þurfa að trúa á framfarir 

allra nemenda sinna og vænta þess að þeir nýti hæfileika sína til fulls (Ainscow 

1999:26; Hart 1996:13−23; Hewitt og Whittier 1997:421). Viðhorf og væntingar 

kennarans til nemenda hafa mikil áhrif á framvindu þeirra í náminu. Nemendur þurfa 

stuðning ef upp koma vandamál og geta viðhorf kennara skipt sköpum um framhaldið. 

Ef nemendum gengur illa þarf að reyna aðrar aðferðir því markmiðið á að vera að 

öllum gangi vel. Með röngum aðferðum missa nemendur trú á sér sem námsmönnum 

og er það hlutverk kennaranna að finna betri leið (Ainscow 1999:61; Hewitt og 

Whittier 1997:198, Kershner og Miles 1996:14−16; Lawrence-Brown 2004:40−42).  
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Ýmsum aðferðum er beitt við nám og kennslu í skólum. Ingvar Sigurgeirsson 

(1998:8−10, 38) hefur skilgreint kennsluaðferðir sem það skipulag sem kennarinn 

hefur á kennslu sinni. Skipulagið byggist á samskiptum við nemendur, viðfangsefnum 

og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem keppt er að. Kennsluaðferðirnar 

eru margar og mismunandi, þær eru ólíkar í eðli sínu og markmið þeirra mismunandi.  

 Tomlinson (1995:19−22) telur að þeir kennarar, sem kenna hópi nemenda með 

ólíkar þarfir þannig að allir fái nám við hæfi, leggi a.m.k. tvenns konar sjónarmið til 

grundvallar kennslunni. Þeir eru vissir um að nemendur þeirra beiti mismunandi 

aðferðum við námið. Þeir trúa að betra sé að nemendur séu virkir í náminu, taki sjálfir 

ákvarðanir um nám sitt og leysi vandamál heldur en að nemendur taki aðgerðarlausir 

við upplýsingum frá kennara. Við þessar aðstæður verður hlutverk kennarans meira 

eins og hlutverk handleiðara og nemendurnir bera meiri ábyrgð á námi sínu, eins 

mikla og þeir ráða við miðað við aldur og þroska. 

 Freistandi getur verið að segja að vandinn liggi hjá nemandanum þegar 

kennaranum finnst hann hafa gert nóg en lítið gengur. Líklegt er að nemandanum 

finnist hann vera sá sem alltaf er að tapa og hættan er sú að hann sýni náminu engan 

áhuga og hætti að læra. Þá getur verið erfitt að fá hann til að sinna skólanáminu aftur 

því hann er ekki viljugur til að taka þá áhættu að tapa einu sinni enn. Þess vegna þarf 

kennarinn að finna styrkleika nemandans og vinna út frá þeim (Camilletti 

1996:40−41).  

 
Samvinna og samábyrgð innan skóla 
Skólastarf er lifandi starf, sérstaklega á vettvangi kennslu. Samskipti og samvinna 

verða sífellt mikilvægari og stærri þáttur í skólastarfinu. Skólastjórnendur, kennarar, 

nemendur og foreldrar vinna saman að því að skapa námssamfélag þar sem allir eru 

alltaf að læra og þroska sig með aðstoð annarra. Enginn getur verið einn, samvinnan 

er það sem gildir. Í skólanum er þekking og reynsla allra nýtt til að breyta, bæta og 

þróa skólann. Samvinna, samábyrgð, félagastuðningur og gagnrýnin endurskoðun á 

eigin starfsemi eru þar afar mikilvægir þættir (Barth 1990:161−163; Börkur og Smári 

1998:32−35; Holly og Southworth 1989:103). Hopkins, Ainscow og West (1994:119, 

191−195) segja að kennarar læri mest hver af öðrum og taki gagnrýni frá öðrum 

kennurum best. Því sé afar mikilvægt að stuðlað sé að samvinnu þeirra í skólanum. 

Kennarar ættu að fá tækifæri til að skiptast á hugmyndum, vinna áætlanir saman, 

hjálpast að við að leysa vandamál og skoða kennslu hver hjá öðrum. 
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Gott samstarf, opin og hreinskiptin samskipti þurfa að vera milli þeirra sem í 

skólanum vinna til að nemendum líði sem best og þeir fái nám við hæfi. Þá þurfa 

umhyggjusemi, tillitsemi og styrk tengsl milli kennara og nemenda að vera í 

fyrirrúmi.  Ef litið er svo á að börn með sérþarfir séu í skólanum á ábyrgð sérkennara 

þarf að breyta þeirri hugsun, barnið er á sameiginlegri ábyrgð þeirra sem kenna því 

(Dóra S. Bjarnason 1995:47; Gordon 2001:30; Kristín Aðalsteinsdóttir 

1993:204−205; Mittler 2000:11).  

 Arthur Morthens (2004:31) telur að þeir sem í skólunum vinni þurfi að endurmeta 

störf sín og laga þau að breyttri skólastefnu. Afar nauðsynlegt sé að fá sérkennarann 

og bekkjakennarann til að vinna meira saman. Segir hann að sérkennslan eigi að vera 

samþættur hluti af uppeldis- og kennslufræði hvers skóla og almennir kennarar þurfi 

aukna þekkingu á grundvallarþáttum sérkennslunnar og vinnubrögðun hennar. 

Lawrence-Brown tekur undir það og segir að nám án aðgreiningar krefjist mikillar 

samvinnu kennara og sérkennara. Það krefst einnig þekkingu beggja á því námsefni 

sem hver og einn er að fást við og kunnáttu þeirra á fjölbreyttum aðferðum við 

kennslu og kennsluaðferðir (Lawrence-Brown 2004:52, 57). Sérkennarar verða að 

hugsa um bekkinn í heild, hvernig hægt er að auka möguleika fyrir nemandann frekar 

en að hugsa um hvernig nemandinn getur passað inn í bekkinn (Ferguson o.fl. 

1996:24).  

 

Samvinna heimilis og skóla 
Þátttaka foreldra er afar mikilvæg svo vel takist til við nám án aðgreiningar. Það 

kemur skýrt fram í skýrslu um lykilatriði á sviði sérkennslu frá Evrópumiðstöðinni 

2003. Þar segir að ekki eigi aðeins að líta á foreldra sem þiggjendur heldur einnig sem 

virka samstarfsaðila. Foreldrar eiga að láta til sín heyra og taka þátt í skipulagi, 

útfærslu, mati, uppbyggingu og innihaldi þess náms sem barnið stundar (Meijer o.fl. 

2003:17).  

 Á Dakarráðstefnunni um menntun árið 2000 var meðal annars fjallað um 

foreldrasamstarf. Íslenski hópurinn, sem var útnefndur til að skilgreina hvernig 

Íslendingar hygðust ná meginmarkmiðum um menntun fyrir alla fyrir árið 2015, vildi 

leggja áherslu á að skólar myndu auka þátttöku foreldra og nemenda í skólastarfi með 

því:  
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• að skólar hefðu frumkvæði að því að laða foreldra til samstarfs.  
• að tryggja að foreldrar hafi ávallt sem bestar upplýsingar um stöðu barnsins í námi og 

þeim verði boðin fræðsla um ýmsa þætti skólastarfs. 
• að foreldrum verði gert kleift að hafa áhrif á stefnumótun skóla og skólanámskrárgerð. 
• að auka samábyrgð heimila og skóla í víðasta skilningi orðsins. 
• að efla starfsemi svæðisbundinna samtaka foreldra og landssamtaka (Menntun fyrir alla 

2002:15−16). 

Foreldrar eru þeir sem þekkja börn sín best af öllum og bera ábyrgð á þeim þar til 

þau verða sjálfstæð og fullorðin. Foreldrar búa yfir mikilvægum upplýsingum sem 

skólinn þarf að fá vegna náms barna þeirra. Vera barna í skóla er aðeins brot af lífi 

þeirra, fagmenn koma og fara en foreldrar eru þeir sem fylgja börnunum samfellt upp 

alla skólagönguna. Kennarar geta fengið skýrari mynd og dýpri skilning á lífi barna 

utan skólans með því að hlusta á það sem fjölskyldan segir. Fjölskyldan er fasti 

punkturinn í lífi barna og verður að búa við afleiðingar þeirra ákvarðana sem teknar 

eru um menntun þeirra. Stuðningur foreldra og góð samvinna þeirra við skólann er 

ómissandi ef vel á að takast til við skólagönguna. Þess vegna er afar mikilvægt að allir 

aðilar taki þátt í ákvörðunum og geti sagt sitt álit á þeim. Það er líf barnanna sem er til 

umræðu og nú til dags verða sífellt fjölbreyttari menningarleg viðhorf sem taka þarf 

tillit til og nýta má í skólavinnunni. Virða þarf sérstöðu fjölskyldunnar og viðurkenna 

menningarbundin viðhorf og venjur sem geta verið ólík viðhorfum og venjum þeirra 

sem vinna með börnunum. Gott tækifæri getur skapast til að læra með fjölskyldunum 

og nýta það með nemendunum (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 2000b:54; Giangreco 

o.fl. 2000:17−20; Hewitt og Whittier 1997:142; Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:60).  

 Í ETAI-verkefninu, kom í ljós að náið samband og samstarf heimila og skóla er 

ekki einungis mikilvæg heldur nauðsynleg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Ef 

þátttöku foreldra skortir dregur það úr möguleikum skólans til að ná árangri. 

Sambandinu þarf að koma á áður en skólaganga barnsins hefst til að búa skólann, 

foreldrana og nemandann undir hana, miðla upplýsingum, stuðla að árangri og móta 

stefnuna. Samstarfið getur verið með ýmsu móti en inntak þess snýst um að mæta 

einstaklingsbundnum þörfum hvers barns (Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:25−27).  

 Eftir því sem sérþarfir barna eru meiri þarf skólinn og fjölskyldan lengri tíma til 

undirbúnings áður en barnið hefur nám í viðkomandi skóla (Ingibjörg Auðunsdóttir og 

Svanfríður Larsen 1997:6; Kristján Már Magnússon 1997:5). Þegar sambandi hefur 

verið komið á á milli heimils og skóla, þarf skólinn að taka að sér 

samhæfingarhlutverk og gera áætlun um áframhaldandi samstarf sem þarf að standa 

yfir alla skólagöngu barnsins. Foreldrar þurfa hvatningu og stuðning sem skólinn einn 
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er fær um að veita þeim og þeir þurfa að vita að þeir hafa mikilvægu hlutverki að 

gegna í sambandi við skólagöngu barna sinna (Auður B. Kristinsdóttir 2001:25; Rósa 

Eggertsdóttir o.fl. 2002:26−27, 144−146; Tod o.fl. 1998:60−61).  

 Miklu varðar að viðhorf stjórnenda og annarra starfsmanna skólans séu jákvæð 

þannig að foreldrum finnist þeir og börn þeirra velkomin í skólann. Foreldrar og 

kennarar þurfa að meta og virða sérþekkingu hver annars. Þeir þurfa allir hvatningu, 

stuðning og uppörvun og að læra að vinna sem jafningar (Martin 2005:106, 111; Rósa 

Eggertsdóttir o.fl. 2002:144−146).  

 Það er skoðun Hannavy (1999:231) að skólinn og kennarar efist stundum um vilja 

og getu foreldra en reynslan hefur sýnt að góð tengsl við foreldra hjálpar. Foreldrar fá 

betri sýn á sérþarfir barnsins og verða færari og áhugasamari um að aðstoða það við 

námið. Telur Hannavy að sýnt hafi verið fram á að þar sem reglulegt samband er haft 

við foreldra aðstoða þeir börn sín meira og fylgja námi þeirra betur eftir. Foreldrar 

eldri barna segja oft að þeir óskuðu þess að hafa fengið þessi tækifæri fyrr til að hjálpa 

börnum sínum. Foreldrar sem eiga yngri börn eru ákveðnir í að nýta sér aðstoð 

skólans til fulls til að geta hjálpað börnum sínum betur. Þetta kemur heim og saman 

við það sem Rósa Eggertsdóttir o.fl. (2002:146) segja um foreldra og heimanám. 

Langflestir foreldrar vilja hjálpa börnum sínum með heimanámið og telja það 

mikilvægt. Það er skólans að sjá um að skipulagið sé gott svo foreldrar geti hjálpað 

börnum sínum sem best. 

 Áherslur í skrifum um samskipti heimila og skóla eru svipaðar hjá Kristni 

Breiðfjörð (2003:142−151) og Epstein (1995:704−706) sem telja að þau megi flokka 

niður í fimm aðalþætti. Í fyrsta lagi getur stuðningur skólans við foreldrahlutverkið 

snúið að upplýsingum og fræðslu er varða heilsu barna, fatnað, svefnþörf, 

kennsluaðferðir o.fl. Markmiðið með þeim stuðningi er að efla sjálfstraust meðal 

foreldra og hjálpa þeim til að sjá heimilið sem námsumhverfi. Í öðru lagi er heimanám 

góður grundvöllur fyrir samband barns, foreldra og skóla. Heimanámið er afar 

mikilvægt í samstarfinu og verulegu máli skiptir að samræmi sé milli þess sem gert er 

í skólanum og heima.  Þriðji þátturinn eru samstarfsverkefni skóla og foreldra svo sem 

ferðalög, föndurdagar, skemmtanir og önnur bein þátttaka foreldra. Í fjórða lagi nefna 

þeir boðskipti heimila og skóla sem þeir telja vera að mestu leyti einstefnumiðuð inn á 

heimilin frá skólanum og börnunum. Seinast nefna þeir ráð og nefndir sem foreldrar 

sitja í. Foreldrafélög leggja áherslu á aukna samvinnu heimila og skóla, standa fyrir 

fræðslu um uppeldi og nám, vinna að bættum aðbúnaði nemenda og styðja við 
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tómstunda og menningarlíf en leggja minni áherslu á þætti tengda námi, kennslu eða 

innri málefnum skóla en það eru einmitt þeir þættir sem taldir eru hvað mikilvægastir 

til auka áhuga og árangur í námi barna  

 Skólar, þar sem samstarf við heimilin hefur aukist, einkennast af jákvæðu viðhorfi 

starfsmanna, mikilvægi þátttöku foreldra og nemendur með sérþarfir eru velkomnir. 

Starfsmenn hafa áhuga á að auka eigin þekkingu og færni. Náið samstarf er milli 

kennara og foreldra og það metið reglulega. Samstarfið verður að vera sveigjanlegt og 

breytilegt og taka mið af aldri, þroska og þörfum nemanda. Hætta er á að það minnki 

verulega eða rofni þegar unglingar eiga í hlut en þá er ekki minni þörf á góðu 

samstarfi til að halda vel utan um unglinginn á þessum árum sem eru svo viðkvæm. 

Skipulag samskiptanna getur verið með ýmsu móti, þau þurfa að vera sveigjanleg og 

fara eftir þörfum hvers einstaklings. Það geta til dæmis verið fundir í skólanum, 

samskiptabækur, tölvusamskipti, kennarar heimsækja nemendur, símasamband og 

fréttabréf. Einnig geta foreldrar komið í skólann og tekið þátt í námi og því 

félagsstarfi sem fram fer í skólanum og utan hans (Ainscow 1999:22; Rósa 

Eggertsdóttir o.fl. 2002:145−146; Tomlinson 1995:37−38).  

 Foreldrar eru fjölbreyttur hópur sem hefur ólíkar skoðanir á skólum og skólastarfi. 

Þeir hafa einnig mismunandi samskipti við börn sín og misjafna reynslu af eigin 

skólagöngu. Allir eiga þeir það sameiginlegt að vilja hag barna sinna sem mestan og 

samstarf við þá er auðlind sem skólinn á að virkja (Rúnar Sigþórsson o.fl. 

1999:60−61; Tomlinson 1995:37). 

 

Samantekt 
Skóli án aðgreiningar snýst um viðurkenningu á margbreytileika í námsþörfum allra 

barna, um réttindi þeirra til að stunda nám á eigin forsendum og fá þörfum sínum 

mætt. Miklu máli skipta viðhorf kennara, þeir þurfa að hafa þá skoðun að allir 

nemendur, sem þeir kenna séu hluti af ábyrgð þeirra. Kennarar þurfa enn fremur að 

eiga kost á stuðningi og ráðgjöf svo þeir geti boðið nemendum upp á fjölbreyttar 

námsleiðir, fundið réttu leiðina fyrir hvern og einn.  

 Bekkjarkennarinn er lykilmaður í skólastarfinu og öllu máli skiptir fyrir 

nemandann hvernig kennarinn hans er. Kennarinn þarf að þekkja nemendur sína vel 

og geta fundið hvað hentar hverjum og einum út frá þörfum og áhuga. Hann þarf að 

sýna öllum nemendum sínum að þeir séu mikils virði og þarf að trúa að hver einasti 
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nemandi geti náð árangri á eigin forsendum. Kennarinn þarf enn fremur að eiga gott 

samstarf við alla, ekki síst heimilin.  

 Greinilegt er að samstarf við heimilin er nauðsynlegur þáttur í öllu skólastarfi. 

Vissulega er það í verkahring skólanna að koma því á og skipuleggja framhaldið í 

samvinnu við foreldra. Foreldrar verða að vera vissir um að þeir séu velkomnir inn í 

skólana og tekið sé mark á því sem þeir hafa til málanna að leggja því þeir þekkja 

börnin sín best. Samvinnan þarf að vera á jafnréttisgrundvelli og koma þarf fram við 

alla af virðingu. Þegar barn byrjar í fyrsta bekk grunnskóla er tíu ára sameiginlegt 

verkefni heimilis og skóla framundan.  
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6. Rannsóknin 
Í þessum kafla verður sagt frá rannsóknarspurningum og þeim aðferðum sem beitt var 

við öflun og greiningu gagna. Fjallað verður um réttmæti og áreiðanleika, þau leyfi 

sem fengin voru og sagt frá þátttakendum. Þá verður greint frá úrvinnslu gagnanna og 

að lokum verður minnst á helstu styrkleika og veikleika í framkvæmd 

rannsóknarinnar.  

 Rannsóknarverkefnið beindist að því að skoða hlutverk einstaklingsnámskráa í 

námi nemenda með sértækar þarfir. Skoðað var hvort fram kæmu vísbendingar um að 

notkun þeirra stuðlaði að auknum gæðum náms og umbótum í kennslu. Rannsóknin 

fólst meðal annars í því að kanna tengsl markmiðssetningar, framkvæmdar og mats á 

námi og kennslu þessara nemenda með viðtölum, vettvangsathugunum og rýni á 

skriflegum gögnum sem tengjast nemendum.  

 Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 
1. Hvert er hlutverk einstaklingsnámskráa hjá nemendum með sértækar 

þarfir?  

2. Eru vísbendingar um aukin gæði náms fyrir nemendur með sértækar 

þarfir og umbætur í kennslu vegna tilkomu einstaklingsnámskráa? 

a. Í hverju er ábyrgð hinna ýmsu starfsmanna skólans fólgin 

varðandi gerð og framkvæmd einstaklingsnámskráa hverjir 

koma að gerð þeirra og hver er notkunin á þeim ? 

b. Hvert er samband einstaklingsnámskráa og annarra námskráa? 

 

Rannsóknaraðferðin  
Rannsóknin var unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Hitchcock og Hughes 

(1995) segja að lykilatriði eigindlegra aðferða séu tvö. Hið fyrra er sú skoðun að 

mannlega hegðun sé best að skilja með skoðun í náttúrulegu umhverfi hennar og hið 

seinna er að eigindleg rannsóknaraðferð snúist um skilning á þeim aðstæðum. 

Markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að draga upp raunsanna mynd af fólki og 

aðstæðum þess. Aðferðin dregur athyglina að því mikilvæga sem á sér stað í lífi 

einstaklinga, að félagslegum aðstæðum og bakgrunni, að hversdagslegum hlutum hins 

daglega lífs og að menningu og umhverfi (Hitchcock og Hughes 1995:119−120). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa átt vaxandi fylgi að fagna innan félagsvísindanna 
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síðustu áratugi og sú skoðun viðurkennd að ekki sé hægt að skilja ákveðnar 

félagslegar aðstæður nema út frá sjónarhóli þeirra sem lifa og hrærast í þeim (Cohen 

o.fl. 2000:19).  

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru nokkuð margar og má til dæmis nefna 

lífssöguaðferðir8, menningarrannsóknir9 og tilviksrannsóknir10. Til að leita svara við 

rannsóknarspurningunum þessarar rannsóknar var skipulögð tilviksrannsókn. Eitt 

megineinkenni tilviksrannsókna er að einblína á ákveðið tilvik og leitast við að lýsa 

því, sem fjallað er um, út frá sjónarhóli þátttakenda og öðlast innsýn í aðstæður, 

hugmyndir og viðhorf þeirra. Stundum er eitt atriði rannsakað og stundum mörg til að 

greina ákveðin mynstur eða þema. Einkum er lögð áhersla á ferli og ekki leitast við að 

sannprófa niðurstöður né mæla samkvæmt kvörðum magns, styrks né tíðni. Í 

tilviksathugunum er aðallega talað um fjögur megineinkenni, að athuga fyrirbæri með 

því að einblína á ákveðin tilvik eða einstakling, með djúpathugun á hverju tilviki fyrir 

sig, að athuga fyrirbæri í sínu náttúrulega umhverfi og að athuga upplifun þess 

einstaklings eða einstaklinga sem verið er að athuga (Denzin og Lincoln 1994:4−5;

Gall o.fl. 1996:543−586). 

 Segja má að rannsóknir séu gerðar til að finna sjónarhorn á veruleikann (Sigurlína 

Davíðsdóttir 2003:219). Raunveruleikinn birtist fólki á misjafnan hátt og ekki er hægt 

að gefa sér að hann sé sá sami fyrir neina tvo því skynjunin af umhverfinu er misjöfn. 

Athuga þarf að rannsakandi er alltaf með sínar hugmyndir þegar hann fer af stað að 

safna gögnum og meðvitund hans um hugmyndir sínar minnkar líkurnar á áhrifum 

þeirra (Sigurlína Davíðsdóttir 2003:226). Ákveðin hætta er á hlutdrægni sem getur 

komið þegar einstaklingarnir í rannsóknina eru valdir því ekki hægt að fullyrða með 

vissu að þeir séu dæmigerðir. Einnig eru möguleikar á hlutdrægni þegar ákveðið er 

hvaða gögn á að birta, hvaða gögnum á að sleppa, hvað eigi að setja í samhengi við 

annað í túlkun eða á hvað eigi að leggja sérstaka áherslu (Rúnar Helgi Andrason 

2003:293). Það er mælikvarði á gæði eigindlegra rannsókna hvort hægt er að staðfesta 

niðurstöðurnar með öðrum hætti en notaður var í rannsókninni. Umfang eigindlegra 

gagna er yfirleitt mjög mikið og oft flókið að draga gögnin saman í skiljanlegar 

niðurstöður. Lesandinn verður að treysta á að rannsakandinn hafi fundið það 

mikilvægasta í gögnunum og borið það á borð með trúverðugum hætti (Sigurlína 
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Davíðsdóttir 2003:233−234). Segja má að það dragi úr alhæfingargildi 

tilviksrannsókna þar sem áherslan er á fáum tilvikum (Rúnar Helgi Andrason 

2003:293). Í þessari rannsókn voru tilvikin fimm og miðast niðurstöðurnar við þau 

fimm. Hægt er þó að leiða að því líkur að yfirfæra megi niðurstöðurnar á aðra í líkri 

stöðu og af þeim megi draga gagnlegar ályktanir. 

 

Réttmæti og áreiðanleiki 
Réttmæti11 rannsókna snúast um að hvaða marki þau gögn sem safnað er gefa 

trúverðuga og nákvæma mynd af því sem þeim er ætlað að lýsa. Áreiðanleiki í 

rannsóknum vísar til stöðugleika niðurstaðna, það er að niðurstöðurnar yrðu þær sömu 

hvort sem rannsóknin væri endurtekin af öðrum rannsakanda eða af sama rannsakanda 

(Cohen o.fl. 2000:119−121; Hitchcock og Hughes 1995:105−107). Mismunandi 

skoðanir hafa komið fram á því hvort viðmið um réttmæti og áreiðanleika eigi að nota 

í eigindlegum rannsóknum eins og tilviksrannsóknum. Fram hafa komið þær skoðanir 

að heppilegra væri að nota viðmið eins og líkindi, trúverðugleika og hversu viðeigandi 

niðurstöðurnar eru (Rúnar Helgi Andrason 2003:292). Sigurlína Davíðsdóttir 

(2003:233) gerir ekki ráð fyrir því í eigindlegum rannsóknum að hægt sé að endurtaka 

raunveruleikann á sama hátt í annað sinn en með því að safna gögnum á mismunandi 

hátt, með þríprófun eða margprófun12 er hægt að auka réttmæti niðurstaðanna. 

Margprófun er þegar gagna er aflað frá fleiri en einum aðila, fleiri en ein aðferð notuð, 

fleiri en einn aðili greinir gögnin eða þau skoðuð út frá fleiri en einni kenningu (Gall 

o.fl. 1996:344; Hitchcock og Hughes 1995:323). Gagna í þessa rannsókn var aflað 

með viðtölum, vettvangsathugunum og með skoðun á skriflegum gögnum.  

 Varðandi réttmæti upplýsinga í viðtölum er stundum mögulegt að bera upplýsingar 

saman við upplýsingar um sama efni annars staðar frá og fæst með því vísbending um 

réttmæti. Almennt er þó talið að til að auka réttmæti og áreiðanleika í viðtölum sé 

farsælast að fara þá leið að draga sem mest úr öllu sem skekkt getur niðurstöðurnar. 

Það sem getur orsakað skekkju er til dæmis persónuleiki spyrjanda og viðmælanda og 

innihald spurninganna. Viðhorf, skoðanir og væntingar spyrjanda hafa áhrif og sú 

tilhneiging hans að túlka viðbrögð viðmælenda út frá eigin sjónarmiði. Einnig getur 

það gerst að spyrjandi spyrji spurninga og leiti markvisst eftir ákveðnum svörum sem 

 
11 Validity 
12 Triangulation 
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getur það skekkt niðurstöðurnar. Rannsakendur verða því að gæta að þessum þáttum 

við rannsóknir (Cohen o.fl. 2000:119−121).  

 

Leyfi 
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar ríkisins (fskj. 1) þar næst var haft samband 

við skólaskrifstofur (fskj. 2) og sótt um skriflegt leyfi til að safna gögnum. 

Skólaskrifstofurnar gáfu grænt ljós (fskj. 3) og var skólastjórum þá sent bréf (fskj. 4) 

þar sem rannsóknin og rannsóknaraðferðin voru kynnt. Einnig var falast eftir leyfi 

(fskj. 7) og samvinnu af þeirra hálfu. Allir skólastjórarnir tóku beiðninni á jákvæðan 

hátt og vísuðu á sérkennara eða deildarstjóra sem rannsakandinn hafði samband við. 

Þeir völdu nemendur og höfðu samband við umsjónarkennara til að fá leyfi hjá 

honum. Umsjónarkennarinn hafði samband heim, ræddi við foreldra, lýsti 

rannsókninni lauslega og fékk munnlegt samþykki þeirra fyrir rannsókninni. Þar næst 

heimsótti rannsakandinn heimilin, kynnti rannsóknina með bréfi (fskj. 5) og útskýrði 

hana ítarlega fyrir foreldrum og nemendum sem hvoru tveggja tóku rannsókninni vel 

og samþykktu skriflega (fskj. 6) þátttöku sína. Allir innan skólanna, sem þátt tóku í 

rannsókninni, samþykktu þátttöku sína með formlegri undirskrift (fskj. 8). Fullum 

trúnaði var heitið um nafnleynd, meðferð allra upplýsinga og notkun gagna og að 

þeim yrði eytt eftir vinnslu samkvæmt því sem kveðið er á um meðferð slíkra 

upplýsinga. 

 

Þátttakendur 
Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki13, en þá velur rannsakandinn oftast 

þátttakendur sem hæfa rannsókninni og auðvelt er að ná til. Úrtök sem þessi eru valin 

þegar tilgangur rannsóknarinnar er fremur að álykta um niðurstöður en að alhæfa um 

tiltekið hlutfall eða meðaltal í þýði. Lítið úrtak sem þetta er alltof fámennt og 

ónákvæmt til þess (Gall o.fl. 1996:223–229; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson 2003:62−63). Leitað var eftir nemendum í 7. bekk sem hefðu sértækar 

námsþarfir og ynnu þess vegna eftir einstaklingsnámskrám. Ástæður fyrir því að 7. 

bekkur varð fyrir valinu voru meðal annars þær að áhugavert þótti að kanna hvernig 

nemendum með sérþarfir vegnaði á þessum aldri. Oft hefur heyrst í umræðunni að 

bilið yrði breiðara milli nemenda eftir sem þeir yrðu eldri. Mikilvægt þótti að athuga 

 
13 Convenience sampling 
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þriggja ára tímabil til að fá yfisýn yfir þróun hjá hverjum nemanda. Oft eru nemendur 

á þessum aldri komnir með fleiri kennara en áður og athyglisvert að sjá hvernig til 

tækist með einstaklingsnámskrárgerð og samvinnu kennara og annarra í sambandi við 

það. Að endingu voru valdir fimm nemendur í 7. bekk í fimm grunnskólum á 

Norðurlandi skólaárið 2003–2004. Nemendur voru af báðum kynjum og höfðu 

skilgreindar sértækar þarfir. Þeir höfðu fengið greiningu hjá viðurkenndum 

greiningaraðilum, unnu eftir einstaklingsnámskrá og höfðu gert það minnsta kosti 

undanfarin tvö ár. Einnig tóku þátt foreldrar nemendanna, annar eða báðir, skólastjóri 

eða aðstoðarskólastjóri, umsjónarkennarar, sérkennarar, faggreinakennarar og 

stuðningsfulltrúar.  

 

Gagnaöflun 
Gagna var aflað á mismunandi hátt, með hálfopnum viðtölum (fskj. 13−18), 

vettvangsathugunum (fskj. 12 ) og skoðun og greiningu á þeim skriflegum gögnum 

(fskj. 9−11) sem til voru í skólunum um nemendur og þóttu geta varpað skýrara ljósi á 

það sem athuga átti.  

 

Viðtöl 
Viðtöl voru alls 32 og voru öll tekin upp á hljóðband með leyfi viðmælenda. Viðtöl 

voru tekin við fimm nemendur (fskj. 18), fimm skólastjórnendur (fskj. 16) og er ekki 

gerður greinarmunur á því hvort um er að ræða skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra. 

Enn fremur voru tekin viðtöl við fimm umsjónarkennara (fskj. 13a−b) en í einu tilviki 

var hann einnig skólastjórnandi. Viðtöl voru tekin við fimm sérkennara (fskj. 14a−b), 

sex almenna kennara eða sérgreinakennara (fskj. 15a−b), foreldra, yfirleitt móður en í 

einu tilfelli báða foreldra (fskj. 17a−b), einn leiðbeinanda og einn stuðningsfulltrúa 

(fskj. 15a−b). Í niðurstöðum eru leiðbeinandinn og stuðningsfulltrúinn flokkaðir með 

kennurum, því að þeir unnu sem slíkir. Viðtöl við kennara voru tekin strax á eftir 

vettvangsathugunum í öllum tilfellum nema einu, vegna veikinda, og var það viðtal 

tekið þegar viðkomandi var orðinn frískur. Viðtöl við foreldra og við þrjá nemendur 

fóru fram á heimilum þeirra en öll önnur viðtöl fóru fram í skólunum. Lengd 

viðtalanna var í flestum tilfellum á bilinu 60–80 mínútur, þó voru viðtöl við nemendur 

yfirleitt styttri eða 20–30 mínútur.  
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Viðtölin voru samræmd að hluta til þar sem spurningarnar voru samdar fyrir fram 

en í viðtölunum var gefinn kostur á að fara út fyrir þær og fá frekari upplýsingar um 

efnið eða nýjar upplýsingar. Hitchcock og Hughes (1995:157) segja að hálfopin viðtöl 

séu hvað algengust í rannsóknum á sviði menntunar. Kostur þeirra sé meðal annars sá 

að þau bjóði upp á ákveðinn sveigjanleika og dýpt í umræðurnar um fyrir fram 

ákveðið efni. Spyrjandinn hefur tilbúnar spurningar sem hann spyr viðmælanda að en 

getur einnig beðið um nánari útskýringar á svörum eða bætt við spurningum þegar 

þurfa þykir. Slíkt fyrirkomulag býður upp á jafnvægi milli spyrjanda og viðmælenda 

sem auðveldar upplýsingaflæði. Woods (1986:62−65) segir að miklu máli skiptir að 

rannsakandinn sé eðlilegur í framkomu, hann gæti fyllsta trúnaðar og ávinni sér traust 

viðmælandans og lagði rannsakandinn sig fram um það. Öll viðtölin voru númeruð í 

röð frá 1 − 32 og þannig vísað í þau í þessu verki. 

 

Vettvangsathuganir 
Vettvangsathugun eða áhorfsathugun14 felur í sér að rannsakandinn horfir á ákveðnar 

aðstæður eða atburðarás og skráir hjá sér það sem hann sér og heyrir. Kostir þessarar 

aðferðar eru helstir þeir að oft er hægt að safna gögnum án þess að hafa áhrif á það 

sem verið er að athuga en helsti ókosturinn sá að rannsakandinn þarf að túlka sjálfur 

það sem hann sér (Rúnar Helgi Andrason 2003:286). Rannsakandinn fór tvisvar í 

vettvangsheimsóknir í hvern skóla og vettvangsathuganirnar voru 33 talsins. Í fyrri 

heimsókninni sat rannsakandinn í tvær kennslustundir í hverjum skóla og í þeirri 

síðari fjórar til sex kennslustundir, eftir aðstæðum hverju sinni. Fékk rannsakandinn 

leyfi til að sitja inni í kennslustundum og fylgjast með kennslunni hjá hverjum 

kennara fyrir sig. Sat hann yfirleitt aftast eða þar sem hann og kennarar héldu að hann 

truflaði sem minnst. Skráði hann jafnóðum þá þætti sem hann taldi mikilvæga fyrir 

rannsóknina (fskj. 12a−b). Voru það meðal annars vinnubrögð nemenda, samvinna, 

sætisskipan, viðmót kennara, kennsluaðferðir, námsefni, samskipti nemenda og 

kennara og samskipti milli nemenda. Einnig skráði hann niður þætti sem tengdust 

sértækum þörfum nemandans svo sem vinnu samkvæmt einstaklingsnámskrá og 

félagslega stöðu. Vettvangsathugarirnar voru allar númeraðar röð frá 1 − 33 og þannig 

vísað til þeirra í þessu verki.  

 

14 Observation  
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Skrifleg gögn 
Oft eru skrifleg gögn eða skrár tiltæk þegar verið er að framkvæma tilviksrannsóknir. 

Þau geta bæði verið óformleg eins og bréfaskrif og formlegri eins og fjárhagsáætlanir. 

Athuga þarf að slík gögn geta verið mismunandi að gerð og gæðum (Rúnar Helgi 

Andrason 2003:286). Rannsakandinn rýndi í og greindi þau skriflegu gögn sem til 

voru í skólunum um hvern nemanda til að fá sem gleggsta mynd af honum (fskj. 9–

11). Einstaklingsnámskrár voru samtals fimmtán og voru mismargar skýrslur og önnur 

skrifleg gögn frá greiningaraðilum og sérfræðingum sem fylgdu hverjum nemanda 

eða frá fimm og upp í ellefu, en samtals voru þessi formlegu gögn 37. Þessar skýrslur 

og gögn voru frá starfsfólki innan skólans og mismunandi sérfræðingum utan hans. 

Má þar nefna gögn frá Greiningarstöð ríksins, Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 

iðjuþjálfum, læknum, náms- og starfsráðgjöfum, félagsráðgjöfum, kennsluráðgjöfum, 

sálfræðingum, sérkennurum, sérkennsluráðgjöfum, hjúkrunarfræðingum, 

sjúkraþjálfum og heyrnar- og talmeinafræðingum. Ýmis próf og greiningar sem 

nemendur höfðu farið í eru: Aston Index, FBDI, Frostig, LIPS, MAD-þroskapróf, Mat 

á lestrargetu, Movement-ABC hreyfipróf, PLS, PPVT-R, Reynell, Talnalykill, Told 

2P, Told 2I, WISK III og WPPSI-R. Sama númerakerfi var notað á skriflegu gögnin 

og á viðtölin og vettvangsathugarnirnar, þau voru númeruð frá 1 − 52 og þannig vísað 

í þau í þessu verki. Skólarnir voru einnig alltaf í sömu röð þegar gögnin fengu sín 

númer. 

 

Úrvinnsla 
Við greiningu gagnanna var mest notuð endurvarpsgreining15 eða túlkandi greining og 

formgerðargreining16. Við endurvarpsgreiningu rýnir rannsakandinn í niðurstöður 

rannsóknarinnar til að greina hugsmíðar, þemu og mynstur sem ná að lýsa og útskýra 

það sem verið er að rannsaka. Rannsakandinn fer eftir eigin dómgreind og innsæi. 

Formgerðargreining er mest notuð til leita að ákveðnum atriðum sem má lesa úr 

gögnunum (Gall o.fl. 1996:568−571; Rúnar Helgi Andrason 2003:289). 

 Að lokinni gagnasöfnun voru öll viðtölin skráð orðrétt niður eftir 

hljóðbandsupptökunum. Þau voru frá tveimur blaðsíðum það stysta upp í fimmtán 

blaðsíður það lengsta, samtals 200 blaðsíður. Hlustaði rannsakandinn gaumgæfilega á 

 
15 Reflective analysis 
16 Structural analysis 
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hvert þeirra til að komast sem best inn í gögnin. Hann las þau einnig vandlega yfir og 

dró út á spássíu þær upplýsingar sem vinna átti meira með. Bjó rannsakandinn til 

ákveðna flokka (fskj. 19) út frá rannsóknarspurningunum og setti upplýsingar úr 

viðtölunum inn í þá. Einnig urðu til nýir flokkar sem í ljós komu við úrvinnsluna. 

Flokkarnir urðu margir til að byrja með en í frekari úrvinnslu fækkaði þeim og þeir 

sameinuðust. Þannig fengu gögnin að ráða ekki síður en hugmyndir rannsakandans 

sem byggðar voru á þeim fræðum sem hann hafði stuðst við og er það í samræmi við 

vinnubrögð sem hvatt er til (Hitchcock og Hughes 1995:172−175; Rúnar Helgi 

Andrason 2003:289).  

 Skráningar úr vettvangsathugunum og skrifleg gögn voru einnig flokkuð (fskj. 

11−12) í sömu flokka og viðtölin og var upplýsingunum stillt saman til að sjá hvort 

lesa mætti ákveðið samræmi út úr þessum mismunandi gögnum. 

 

Styrkleikar og veikleikar 
Í þessari rannsókn var formlegra gagna aflað á þrenns konar hátt sem eykur réttmæti 

niðurstaðnanna. Viðtöl voru tekin bæði við skólafólk, foreldra og nemendur til að ná 

fram sjónarmiðum sem flestra. Vettvangsathuganir fóru fram í kennslustundum þar 

sem kenndar voru mismunandi námsgreinar á misjöfnum tímum dags til að fá sem 

mesta fjölbreytni. Öll skrifleg gögn, sem til voru um hvern nemanda, voru skoðuð og 

greind til að hægt væri að sjá út hvaða áhrif þau hefðu á nám nemandans og 

námsframboð skólans með gerð einstaklingsnámskráa. Gagnaöflunin byggðist þess 

vegna bæði á sjónarmiðum þátttakenda, athugunum rannsakandans og skriflegum 

gögnum til að tryggja sem best margprófunina. 

 Langur tími fór í úrvinnslu gagna og spyrja má hvort betra hefði verið að vinna úr 

gögnunum jafnóðum og þeirra var aflað frekar en að vinna þau öll á eftir. Áður en 

formleg viðtöl hófust hefði verið hyggilegt að rannsakandinn hefði undirbúið þau 

betur, til dæmis með einu til tveimur æfingaviðtölum17 til að fá betri tilfinningu fyrir 

spurningunum og hlutverki sínu sem spyrjanda. Glesne og Peshkin (1992:31) telja að 

slík æfing hjálpi rannsakanda til að öðlast betri tilfinningu fyrir hlutverki sínu áður en 

lengra er haldið.  

 Nemendur voru af báðum kynjum en kynjaskiptingin ójöfn, einn á móti fjórum 

þannig að það dregur úr ályktunarmöguleikum varðandi annað kynið. Ekki var 

 
17 Pilot study 
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áformað að skoða sérstaklega stöðu drengja og stúlkna í þessari rannsókn um 

einstaklingsnámskrár.  

 Vegna reynslu rannsakandans af kennslu barna með sérþarfir og við gerð 

einstaklingsnámskráa þurfti hann að vera mjög meðvitaður um að láta ekki eigin 

viðhorf og skoðanir hafa áhrif á rannsóknina í heild og greiningu og túlkun 

niðurstaðnanna. Ely (1991:50) telur að slík nálægð geri þá kröfu til rannsakandans að 

hann sé meðvitaður um eigin viðhorf og geri sér far um að setja þau til hliðar og það 

gerði rannsakandinn eftir bestu getu. Rúnar Helgi Andrason (2003:293) segir að 

einnig sé ákveðin hætta á hlutdrægni, til dæmis í vali á þátttakendum, þegar ákveðið 

er hvaða gögn eigi að birta og hvaða gögnum á að sleppa, hvað eigi að setja í 

samhengi við annað í túlkun eða hvað eigi að leggja sérstaka áherslu á. Segja má að 

rannsakandinn hafi stundum verið í erfiðri stöðu því hann hafði úr svo miklum 

gögnum að spila og gat reynst honum erfitt að velja hvað átti að vinna nánar með og 

hverju átti að sleppa.  

 

Samantekt 
Þessi rannsókn var tilviksrannsókn og unnin samkvæmt eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Þær rannsóknir hafa átt vaxandi fylgi að fagna innan 

félagsvísindanna síðustu áratugi og fjalla meðal annars um mikilvæga þætti í lífi 

einstaklinga. Svo var einnig hér því verið var að kanna hlutverk einstaklingsnámskráa 

hjá nemendum með sérþarfir og hvort gerð þeirra og notkun stuðlaði að auknum 

gæðum í námi þessarra nemenda. Tekin voru viðtöl við kennara, skólastjórnendur, 

foreldra og nemendur, gerðar voru vettvangsathuganir og skrifleg gögn skoðuð. Þegar 

gögnum er safnað á mismunandi hátt verður umfang þeirra mikið og mikil vinna 

liggur í úrvinnslunni. Hins vegar verða niðurstöðurnar réttmætari fyrir vikið. Vel gekk 

að safna gögnunum og þátttakendur jákvæðir og tilbúnir að taka þátt og leggja sitt 

fram. Þegar að úrvinnslunni kom var rannsakandinn kominn með mikið efni og 

reyndist stundum erfitt að velja úr og ákveða þá málaflokka sem hann vildi leggja 

mesta áherslu á.  
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7. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar sem 

mikilsverðastar þóttu með tilliti til þeirrar rannsóknarspurninga sem lagt var upp með. 

Niðurstöðukaflinn skiptist í eftirfarandi tíu þætti: Nám án aðgreiningar og jöfn 

tækifæri til náms, nemendur og sérþarfir þeirra, greining og mat á þörfum nemenda, 

námskrárgerð, bekkjarnámskrá og einstaklingsnámskrá, samfella í gerð 

einstaklingsnámskráa milli ára og markmiðssetning, mat á árangri, kennsluaðferðir, 

námsþarfir og námsleiðir, samvinna og samábyrgð kennara, samvinna heimilis og 

skóla og að lokum félagsleg samskipti. 

 Innan hvers kafla eru fyrst kynntar niðurstöður úr viðtölum, þar næst hvað gögn úr 

vettvangsathugunum leiddu í ljós og að lokum er gerð grein fyrir upplýsingum úr 

skriflegum gögnum. Gögnin og niðurstöðurnar úr þeim eru óhjákvæmilega stýrandi 

um röð á efnisþáttum, hvort þau eru sett fram heildrænt um alla nemendurna fimm í 

einu eða um hvern og einn. Niðurstöðurnar eru settar fram í ljósi þess sem 

þátttakendur sögðu eftir því sem við á hverju sinni, foreldrar, kennarar, skólastjórar og 

nemendurnir sjálfir. Að endingu er samantekt helstu niðurstaðna úr hverjum kafla 

fyrir sig. 

 

7.1 Nám án aðgreiningar – jöfn tækifæri til náms 

Öll börn ættu að hafa aðgang að námi án aðgreiningar þar sem allir tilheyra hópnum 

og eru velkomnir. Við búum í alheimssamfélagi þar sem allir eiga að vera með og 

þess vegna verður skólinn að endurspegla það fjölbreytilega samfélag, enda hefur 

hann ekkert val um annað (Ainscow 1999:149, 218; Hanna Hjartardóttir 2004:5−6;

Hewitt og Whittier 1997:146, 409). Í Salamanca-yfirlýsingunni kemur meðal annars 

fram að menntun sé frumréttur hvers barns og skylt sé að gefa öllum börnum kost á 

viðunandi stigi menntunar. Þar segir einnig að skólar eigi að taka við öllum börnum 

og að þeir þurfi að finna leiðir til að kenna öllum börnum á árangursríkan hátt 

(Salamanca-yfirlýsingin 1995:8, 15−16). 
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Viðtöl  
Alls voru 27 þátttakendur af 32 í rannsókninni beðnir að segja álit sitt á hugtakinu 

skóli fyrir alla en ekki sérstaklega á hugtakinu nám án aðgreiningar. Þessi spurning 

var ekki lögð fyrir nemendurna fimm en svar kom frá 25 þátttakendum. Svör flestra 

voru á þá leið að þeir töldu að skólinn ætti að vera fyrir alla nemendur en skiptar 

skoðanir voru á því hvort hann væri það í raun. Fjórir af fimm foreldrum töldu að svo 

væri miðað við þá reynslu sem þeir höfðu. Þeir sögðu meðal annars:  

 
Miðað við þá þjónustu sem ég hef fengið hlýtur skólinn að vera fyrir alla.  
 
Skólinn er fyrir alla, það er pottþétt miðað við okkar strák. Það er bara þessi 
skömmtun að ofan, það eru svo margir sem þurfa hjálp, best væri að kenna öllum inn 
í bekk eða í hópum. 
 
Okkar strákur veit að hann þarf aðstoð því hann getur þetta ekki sjálfur. Hann tekur 
þessu rosalega vel og kvartar ekki nema almennt eins og aðrir. 
 
Það er rosalega erfitt að hafa skóla fyrir alla því þá þarf að bæta við bæði fólki og 
peningum. (Viðtöl nr. 5, 19, 26 og 31).  
 

Yfirleitt kom fram hjá þeim fimm nemendum sem viðtöl voru tekin við að þeir 

vildu hafa skólann sinn eins og hann er og sögðu þeir allir að skólinn væri ágætur. 

Fjórir nemendur sögðu að þeir vildu frekar vera inni í bekknum en að fara út úr 

bekknum í sérkennslu og tveir sögðust alls ekki vilja fara út úr bekknum í sérkennslu, 

þeir þurftu samt að gera það. Þrír nemendur tóku sérstaklega fram að þeir vildu frekar 

vera með sama námsefni og hinir í bekknum. Fjórir nemendur sögðu að það væri 

gaman í myndmennt því þá væru þeir með það sama og hinir. Nemendur með 

sérþarfir sögðu meðal annars:  

 
Það er skemmtilegt í myndmennt, ég er að gera það sama og hinir og stundum að 
hjálpa öðrum. 
 
Mér finnst oftast betra að læra inn í bekknum því þá get ég hjálpað öðrum og fæ hjálp 
frá þeim. 
 
Mér finnst skemmtilegast í myndmennt, líka handmennt og smíðum. Í hópavinnu í 
samfélagsfræði er ég sko að hjálpa krökkunum af því ég er bestur í landafræði í 
bekknum. 
 
Ef ég mætti ráða myndi ég eiginlega gera bara það sama og krakkarnir. 
 
Mér gengur best bæði í hópavinnu og að læra einn. Það er betra að vera inn í 
bekknum. (Viðtöl nr. 6, 12, 20, 27 og 32).  
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Allir skólastjórarnir töldu að það væri ágæt sýn að hafa skóla fyrir alla og skólinn 

ætti að vera það en það vantaði oft úrræði fyrir nemendur, sérstaklega þá sem þyrftu á 

einhverri sérhæfðri meðferð að halda. Sögðu þeir að ákveðnir nemendur myndu fá 

miklu betri og sérhæfðari þjónustu annars staðar því kennararnir og skólinn hefðu 

ekki næga þekkingu á þörfum þeirra. Töldu skólastjórar að það vantaði fleiri fagaðila 

inn í skólana og meiri teymisvinnu en til þess að það væri framkvæmanlegt þyrfti 

meira fjármagn. Hugmyndir einstakra skólastjóra um skóla fyrir alla voru meðal 

annars á þessa leið: 

 
Það er fín sýn að hafa skóla fyrir alla en ég tel að stundum hafi nemendur ekkert upp 
úr því að vera í almenna skólanum því þeir ná engum tengslum við bekkjarfélagana, 
þeir eiga ekkert sameiginlegt með þeim. Skólinn okkar sér til þess að nemendur fái þá 
sérkennslu sem skólinn getur veitt en ekki er víst að það sé allt sem nemendur þurfa. 
Ég hef á tilfinningunni að við séum bara hálfgerð geymsla þegar nemandinn ætti að 
vera annars staðar en það eru engin úrræði. 
 
Með stuðningi er hægt að koma til móts við þarfir flestra nemenda, þó eru alltaf til 
nemendur sem erfitt er að þjónusta innan almenna skólakerfisins og ef til vill væri 
hægt að sinna þeim betur í sérskóla. Aftur á móti eru hér nemendur sem hefðu ekki 
fengið að vera í skólanum hér áður fyrr, þeir njóta sín nú og fá meiri félagslega 
þjálfun. 
 
Það er ekki ein stefna rétt, ekki má sýna einhvern rétttrúnað í þessu frekar en öðru. 
Skólinn getur náttúrulega ekki komið til móts við allt sem nemendur þurfa, skólinn 
fær ekki tímamagn í það. 
 
Skólinn á að vera fyrir alla en er það ekki í raun. Kennarar klóra sig áfram, láta hvern 
dag líða stórslysalaust, oft að niðurlotum komnir með stór þung hegðunarvandamál 
þegar við horfum á hugtakið skóli fyrir alla. Hvert á maður að leita? Hvers eiga hinir 
að gjalda? Þetta gengur allt of lengi án þess að skólinn fái einhverja hjálp. Það er 
alltaf verið að segja við mann að breyta hugarfarinu og kennsluaðferðunum, ég held 
að kennarar séu alltaf að reyna að finna einhverja leið. 
 
Það er himinn og haf í það að hægt sé að kalla skólann okkar, skóla fyrir alla. Skólinn 
sinnir miðlungsnemendum nokkuð vel, seinfærum nemendum að einhverju marki, 
nemendum sem gengur vel er ekki sinnt nógu vel, en það snýst um hvatningu og 
einstaklingsmiðað nám, jafnvel að búa til einstaklingsnámskrá fyrir alla nemendur. 
Fólk þarf að spyrja sig hvort raunhæft sé að vera með grunnskóla fyrir alla í einum og 
sama skólanum og ég er sjálfur ekki sannfærður um að hægt sé að ná því. Einn 
kennari nær ekki að sinna þörfum allra í mjög breiðum 20 manna bekk. (Viðtöl nr. 1, 
7, 13, 21 og 28).  

 
Fjórtán kennarar af átján svöruðu spurningunni um skóla fyrir alla og töldu níu af 

þeim sem svöruðu að hann ætti sannarlega að vera það en tóku fram að þannig væri 

það ekki í raun því yfirvöld gerðu sér ekki grein fyrir hvað þyrfti að fylgja með inn í 

skólana. Það sem þeir töldu að helst vantaði voru fleiri tímar, meiri mannskapur, 

sérstaklega fólk með sérþekkingu á hinum ýmsu málaflokkum og meira fjármagn. 
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Flestir töluðu um að fyrstu árin gengi yfirleitt vel að hafa alla nemendur saman og 

aðlaga efni fyrir þá sem þyrftu en þegar nemendur yrðu eldri yrði allt erfiðara fyrir þá, 

bæði félagslega og námslega og erfiðara að koma til móts við sérþarfir þeirra. 

Helmingurinn af þeim sem svöruðu, eða sjö kennarar, tóku sérstaklega fram að þeir 

teldu að nemendur með sérþarfir fengju ekki eins góða þjónustu væru þeir inn í bekk. 

Kennarar töldu að þeir þyrftu á félagsskap barna sem einnig væru með sérþarfir að 

halda eða vera með „sínum líkum“. Nokkrir kennarar töldu að nemendur með 

sérþarfir þyrftu á félagsskap bekkjarfélaga sinna að halda og gott væri fyrir alla 

nemendur að kynnast nemendum með sérþarfir. Nokkrir kennarar töldu það vera 

óskastöðu fyrir nemendur með sérþarfir að þeir fengju sérþjónustu en hefðu 

tengslabekk til að heimsækja. Einnig minntust nokkrir á að það þyrfti meiriháttar 

greiningu svo úrræði fengjust og þegar greiningin væri komin fengju nemendur ekki 

þann tíma sem þeim væri ætlaður (viðtöl nr. 2−4, 10, 14−17, 21−24, 29−30). Einstakir 

kennarar sögðu þetta til viðbótar um skóla fyrir alla:  

 
Reynslan segir mér að það þurfi að vera til sérskólar fyrir börn þar sem bilið er mjög 
breitt. Það getur verið í lagi fyrstu árin að vera saman en svo eiga krakkarnir enga 
samleið.  
 
Krakkar fá ekki sömu þjónustu eins og þau fá í sérúrræðum, það þarf mannskap, 
úrræði, athvarf, námsefni og þekkingu, ég hef engar forsendur eða tíma til að útbúa 
sérnámsefni fyrir þessa nemendur. 
 
Ég er orðin þreytt á þessu hugtaki og er ekki sammála því, af því að skólinn er ekki að 
standa sig, það þarf færri nemendur í hvern hóp og aðstöðu svo hægt sé að sinna þeim 
einstaklingslega. Blöndun er ekki bara eitthvað töfraorð. 
 
Það eru afturfarir námslega séð af þessari blöndun því það fer svo mikið þrek og 
kraftur kennara að sinna nemendum með sérþarfir. 
 
Það þarf sérþekkingu til að sinna börnum með sérþarfir. 
 
Kennara vantar meiri faglega þekkingu á fleiri sviðum. Skóli fyrir alla er fallegt 
hugtak en það verður að fylgja því það sem þarf. Óskastaðan væri að geta verið inn í 
bekk en eiga líka einhvern félaga. 

Gott ef ég hefði tíma til að búa til einstaklingsnámskrá fyrir nemendur með sérþarfir, 
það er jafnvel lítið mál en svo þarf að fara eftir henni og það kostar mikinn 
undirbúning sem ég hef ekki tíma fyrir.” (Viðtöl nr. 2, 4, 10, 15, 16, 17, 24).  
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Vettvangsathuganir  
Fyrirkomulag kennslustunda í þeim 33 vettvangsathugunum sem gerðar voru var 

mismunandi og misjafnt hvort nemendur með sérþarfir tóku þátt í því námi sem fram 

fór í bekknum. Nemendurnir fimm sem þátt tóku í rannsókninni voru mismikið í 

sérkennslu utan bekkjar, frá tveimur upp í sautján kennslustundir á viku, einnig fengu 

þeir sérkennslu eða stuðning inn í bekkinn. Í sérkennslu utan bekkjar voru einn til þrír 

nemendur saman og unnu einstaklingsverkefni. Þegar nemendur unnu eftir 

einstaklingsnámskrá inn í bekk voru þeir í sex skipti af sjö ekki þátttakendur í því 

námi sem bekkurinn í heild var að vinna. Þegar þeir unnu eftir bekkjarnámskrá eða 

öðrum áætlunum tóku þeir frekar þátt í því sem bekkurinn í heild var að vinna að 

(vettvangsathuganir nr.1−33). 

 

Skrifleg gögn  
Ekki var fjallað sérstaklega um nám án aðgreiningar í neinni bekkjarnámskrá og í 

flestum námsgreinum voru sett fram sömu markmið og sama efni fyrir alla nemendur. 

Í einni námsgrein í einni bekkjarnámskrá kom fram að skipta ætti nemendum í hópa 

eftir því hvar þeir væru staddir í námsefninu. Í fjórum námsgreinum af nítján í 

bekkjarnámskránum komu fram að taka ætti mið af áhuga, getu og þroska nemenda.  

 Ekkert var beint fjallað um nám án aðgreiningar í einstaklingsnámskrám en í 

þremur af fimm var komið inn á þætti sem tengja mátti við nám án aðgreiningar. Í 

einni einstaklingsnámskránni var tekið fram að hún miðaðist við einn ákveðinn 

nemanda og unnin út frá námslegum þörfum hans. Fjallað var um þátttöku nemandans 

í aðlöguðu námsefni bekkjarins í tveimur námsgreinum af sjö. Í annarri var talað um 

að auðveldara væri að sinna þörfum allra nemenda þegar unnið væri með nemendur í 

litlum hópum og farið eftir hraða hvers og eins. Í einni námsgrein var talað um 

þátttöku í söguaðferð og að þátttaka í tveimur af sjö öðrum námsgreinum eigi að vera 

á forsendum nemandans. Í þeirri þriðju var talað um að nemandinn ætti að reyna að 

fylgja bekknum og nota einfaldara (aðlagað) efni þegar því verði við komið (skrifleg 

gögn nr. 9, 10, 18, 19, 33, 34, 42, 43, 51 og 52). 
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Samantekt  

• Foreldrar fjögurra nemenda af fimm töldu að skólinn væri fyrir alla miðað við 

reynslu þeirra af skólanum og foreldrar eins nemanda höfðu ekki skoðun á 

þessu hugtaki. 

• Allir nemendur sögðust vera ánægðir með skólann og vildu hafa hann eins og 

hann var þótt fjórir af fimm nemendum vildu frekar vera inn í bekk og læra 

það sama og aðrir. Mikil andstaða kom fram hjá tveimur nemendum við að 

fara í sérkennslu utan bekkjar. Kom það bæði fram í viðtölum og 

vettvangsathugunum. 

• Skólastjórar og kennarar töldu að skólinn ætti að vera fyrir alla en margt 

vantaði upp á svo það gæti orðið. Töldu þau að helst vantaði tíma, þekkingu, 

fjármagn og fleira fagfólk. Margir tóku fram að sárlega vantaði úrræði fyrir 

nemendur með mestu sérþarfirnar. 

• Kennarar töldu að nemendur ættu bæði námslega og félagslega erfiðara í 

skólanum eftir því sem þeir yrðu eldri og erfiðara væri þá að koma til móts við 

þarfir þeirra. 

• Ekki var beint fjallað um nám án aðgreiningar í bekkjar- og 

einstaklingsnámskrám. 

• Nám án aðgreiningar fór frekar fram í verklegum tímum en bóklegum og 

þegar nemendur unnu allir eftir bekkjarnámskrá. Sumir kennarar skipulögðu 

nám án aðgreiningar án þess að það kæmi sérstaklega fram í bekkjarnámskrám 

og/eða einstaklingsnámskrám. 

• Margir kennarar töldu að í núverandi aðstæðum innan skólanna væri erfitt að 

sinna öllum nemendum innan bekkjarins, þegar margir nemendur væru með 

sérþarfir hefðu þeir hvorki tíma né þekkingu til að sinna þeim. Töluðu fimm 

kennarar sérstaklega um að þeir væru orðnir dauðþreyttir á þessari blöndun 

sem væri ekki til góðs eins og hún væri framkvæmd.  

• Námsgreinar, kennsluaðferðir og viðhorf kennara voru meðal annars þeir 

þættir sem miklu máli skiptu hvort og hvernig nám án aðgreiningar fór fram. 

7.2 Nemendur og sérþarfir þeirra 

Sérþarfir barna eru mismunandi, sumar meðfæddar, aðrar ekki. Ýmsir þættir í 

umhverfi barna geta einnig haft áhrif á getu þeirra, þroska og þarfir. Allir nemendur 
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geta á einhverjum tíma mætt námserfiðleikum á skólagöngu sinni þegar þeir fá ekki 

nám við hæfi. Námserfiðleikar stafa af mismun þess sem skólinn krefst af 

nemandanum og þess sem hann getur. Viðhorfin og umræðan um nemendur með 

sérþarfir hafa verið tvenns konar. Annars vegar að erfiðleikarnir eigi upptök hjá 

nemandanum sjálfum og hins vegar að þeir séu af félagslegum toga, að umhverfið og 

viðhorfin búi til hindranir fyrir nemandann. Þó að fyrra viðhorfinu sé nú hafnað sem 

einhlítri skýringu hefur það mótað stefnu og viðhorf bæði í skólum og þjóðfélaginu og 

hverfur ekki þó fræðimenn og baráttufólk segi að það sé gamaldags og stuðli að 

mismunun. Þess vegna er mikilvægt að halda því á lofti að kennarar eigi að bera 

ábyrgð á árangri og framförum allra nemenda og að þeir geti stuðlað að 

námserfiðleikum hjá nemendum jafnt sem komið í veg fyrir þá eða hjálpað til við að 

sigrast á þeim (Ainscow og Muncey 1990: 2−4 og 10−12; Mittler 2000:3−4). 

 

Viðtöl  
Fram kom hjá umsjónarkennara og sérkennara fyrsta nemandans að vegna sérþarfa 

hans gæti hann lítinn þátt tekið í því sem fram færi í bekknum, hvorki í námsefninu né 

umræðum. Töldu þeir að hann næði ekki að fylgast með umræðunum og tæki þess 

vegna ekki þátt í þeim. Þegar hann hefði tekið þátt í hópavinnu með bekknum hefði sú 

hópavinna ekki gengið vel. Hann vildi gjarnan leggja sitt af mörkum og hefði boðist 

til að gera eitthvað, dæmis til að skrifa fyrir hópinn, en hann var seinni að vinna en 

aðrir nemendur og nenntu þeir ekki að bíða eftir honum. Kennararnir töldu að erfiðara 

væri að nota sama námsefni fyrir alla eftir því sem nemendur yrðu eldri og höfðu þeir 

nýtt sér að kenna sumum nemendum í sérstofu. Þeir sögðu meðal annars:  

 
Það sem við höfum verið að gera í vetur þykir ekki nógu gott vegna þess að það er 
náttúrulega í berhöggi við blöndun í skóla, blöndun í bekki og svo nýtist jafnvel 
sérkennarinn betur ef hann er inni í bekk með þessa einstaklinga en að sama skapi 
held ég að þessir einstaklingar fái ekki jafn mikið, það verða náttúrulega fleiri til að 
kalla. Mér finnst sko ekkert minna áberandi eða jafnvel meira áberandi að 
sérkennarinn komi inn og verði með þau einhvers staðar í stofunni. 
 
Krakkar fá ekki sömu þjónustu inn í bekk eins og þau fá í sérúrræðum, félagslegi 
þátturinn er í lagi fyrstu árin en svo skiptir hann ekki máli. Þau eiga ekkert 
sameiginlegt þegar kemur á unglingsárin en þau þurfa félagsskap frá sínum líkum. 
Það má heldur ekki ætlast til af hinum krökkunum að þau sjái alltaf um þessa krakka 
eins og í frímínútum. (Viðtöl nr. 2, 3).  
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Fram kom hjá kennara í verklegri grein að þessi nemandi hefði tekið fullan þátt í 

því sem fram færi í bekknum, hann ynni sömu verkefni og aðrir og skæri sig ekki úr 

hópnum og  kennarinn sagði: 

 
Hann er sérstaklega kurteis og ánægjulegur drengur og leggur sig fram um að fara 
eftir fyrirmælum um þau verkefni sem ég legg fyrir bekkinn. Ég veit að hann hefur 
sérþarfir en ég hef ekki kynnt mér þær neitt sérstaklega, ég veit ekki hvort það er 
endilega nauðsynlegt af því mér finnst hann standa sig svo vel. (Viðtal nr. 4).  

 
Kennarar annars nemandans töldu að betra væri fyrir hann að vera í öðruvísi 

námsumhverfi vegna sérþarfa hans. Töldu þeir jafnvel að betra væri fyrir hann að vera 

í sérskóla þar sem nemendur fengju betri og sérhæfðari þjónustu en hægt væri að veita 

í venjulegum skóla. Taldi umsjónarkennarinn að nemandinn væri óöruggur með sig en 

óöryggi hans gæti stafað af því að hann heyrði umræðuna um að hann ætti frekar 

heima í öðrum skóla. Fram kom að nemandinn var með sama námsefni og bekkurinn 

og fylgdi þeim eftir með notkun hjálpartækja og stuðningi sérkennara, yfirleitt utan 

bekkjarins. Að sögn kennara var hann óvirkur í hópastarfi og aðrir nemendur þreyttir 

á að vinna með honum. Töldu kennarar einnig að vegna sérþarfa hans hefði hann átt 

afar erfitt félagslega.    Umsjónarkennarinn sagði: 

 
Sérkennarinn er mjög sjaldan inni í bekknum, bara ef eitthvað sérstakt er í gangi, ég 
er ekkert voðalega hlynnt því að nemendur séu að fara úr úr bekk en í þessu tilfelli 
held ég að það sé betra fyrir nemandann. 
 
Það hefur ekki gengið vel að hafa hann í hóp. Hann dregur sig svo mikið út úr og 
verður alveg ofboðslega óvirkur. Hann hefur fengið hlutverk en kemur sér einhvern 
veginn undan að gera hlutina en ég veit að hann getur þetta. (Viðtöl nr. 8, 9).  

 

Komið var til móts við námslegar sérþarfir þriðja nemandans með stuðningi í bekk, 

aðlöguðu námsefni, öðru námsefni og sérkennslu utan bekkjar. Kennarar töldu að 

bóklegar greinar væru orðnar honum ofviða og erfitt að einfalda efnið fyrir hann en 

töldu að hann tæki þátt í öllu sem hægt væri. Kennarar og skólastjóri sögðu um 

nemendur með sérþarfir að: 

 
Oft verður erfiðara eftir því sem krakkarnir verða eldri því þá eiga þau erfiðara með 
hegðunarviðmið. Það skapar neikvæðni félagslega ef nemandi gengur fram af 
bekkjarfélögum sínum. Krakkar þurfa hvíld frá því að þurfa alltaf að sýna börnum 
með sérþarfir tillitsemi. 
 
Blöndun hefur kosti og galla, það er mikil vinna og mjög dýrt að hafa nemendur með 
miklar sérþarfir inn í almennum bekk, þeir hefðu jafnvel meiri félagsskap utan skóla 
með sínum líkum. Draumurinn er að hafa þetta í bland, sérdeild að hluta og inn í bekk 
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að hluta. Ég tel að það hafi þroskandi áhrif á krakka að umgangast nemendur með 
sérþarfir og gott fyrir nemendur með sérþarfir að hafa aðrar fyrirmyndir. 
 
Það fer svo mikið þrek og kraftur kennara í að sinna þeim sem eru erfiðir og eiga 
erfitt með að læra að það bitnar á þeim sem eru góðir og jafnvel staðna þeir. Mér 
finnst greinilega að þeir hafi setið á hakanum í skólakerfinu. (Viðtöl nr. 13, 14, 16). 
 

Fjórði nemandinn hefur tekið þátt í öllu bekkjarstarfi eftir því sem hann hefur 

getað en kennarar töldu að nú í vetur væri margt orðið of erfitt fyrir hann. Námslegum 

þörfum hans hefur verið mætt þannig að sleppt hefur verið úr efninu þáttum sem hann 

ræður síst við hverju sinni og það valið jafn óðum. Taldi umsjónarkennarinn að sá 

háttur hefði verið hafður á í öllum greinum. Kennarar hefðu vegið og metið jafn 

óðum, hver fyrir sig, hvað þeir treystu honum í og hvað þeir héldu að væri 

tilgangslaust. Þegar rætt var um hópavinnu sögðu kennarar að það hefði þurft að velja 

sérstaka nemendur með honum því hann væri óvirkur í hópastarfi. Aðrir nemendur 

bekkjarins hafi gefist upp á að vera með honum í hóp, það hafi alltaf þurft að vera að 

segja honum að halda áfram, umsjónarkennarinn sagði að nemendurnir í bekknum 

væru metnaðargjarnir og nenntu ekki að bíða (viðtöl nr. 21−25). Fram kom meðal 

annars hjá kennurum: 

 
Það er krafa um að hann fylgi bekkjarfélögum sínum. Maður hefur ekki verið að 
sinna honum eins og þarf. Hann eyðir tíma í að sitja auðum höndum en hann vill ekki 
önnur verkefni, finnst það leiðinlegt jafnvel þó maður hafi tekið sig til og komið með 
annað handa honum.  
 
Honum finnst allir hinir miklu betri, hann er mjög óöruggur. Ef verkefnið er of erfitt 
eða óþarfi þá bakkar hann út úr því. (Viðtöl nr. 23, 24). 
 

Nemandinn sagði sjálfur:  

 
Ég vil læra það sama og krakkarnir, ég er góður í tölvu, læri stundum það sama og 
aðrir, duglegir krakkar klára bókina og fá nýja. Mér finnst best að læra einn, ekki oft 
að hjálpa eða fá hjálp. (Viðtal nr. 27). 

 
Í verklegum greinum vann fimmti nemandinn það sama og aðrir og gekk mjög vel 

að sögn umsjónarkennara. Í þeim bóklegum greinum sem umsjónarkennarinn sá um 

var nemandinn með aðlagað sama efni og aðrir í bekknum og tók virkan þátt í því sem 

á dagskrá var. Hann var töluvert í sérkennslu utan bekkjar sem honum féll ekki vel en 

kennarar töldu að það væri nauðsynlegt fyrir hann. Ekki hafði nemandinn verið 

spurður álits á því. Fram kom hjá sérkennara að nemandinn virtist hafa meira úthald 

og vera duglegri að vinna þegar hann var inni í bekk og taldi að það gæti stafað af því 

að hann vildi ráða meiru í sérkennslunni og gæti þá „kvartað meira“. Enn fremur taldi 
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sérkennarinn að mikið álag væri að hafa nemanda með sérþarfir inni í bekk, bæði fyrir 

nemandann og aðra í bekknum. Best væri ef nemendur fengju sérþjónustu en hefðu 

tengslabekk til að fara í, til dæmis tvo tíma á dag. Umsjónarkennarinn taldi að 

nemendur með sérþarfir fengju ekki það sem þeir þyrftu mest á að halda þegar þeir 

væru inni í bekk ef ekki væri hægt að sinna þeim þar. Hann taldi einnig að ef 

kennarinn hefði ekki aðstoð þá færi tími hans jafnvel allt of mikið í einn einstakling á 

kostnað hinna og yrði hamlandi fyrir þá (viðtöl nr. 29, 30, 32). Umsjónarkennarinn 

sagði: 

 
Það er allt í lagi og gott fyrir þessa „normal” krakka að vita og fá innsýn í að það er 
ekki alltaf í lagi með alla, sumir þurfa bara meira en aðrir. (Viðtal nr. 29).  
 

Vettvangsathuganir  
Varðandi fyrsta nemandann fór það eftir viðfangsefnum í kennslustundum hvort 

sérþarfir hans voru sýnilegar. Komið var til móts við námslegar sérþarfir hans með 

sérkennslu utan bekkjar og öðru námsefni í flestum tímum. Inni í bekk vann hann 

einangrað í sínu efni og í einum umræðutíma tók hann ekki þátt. Í verklegri kennslu 

tók hann þátt á sama hátt og aðrir nemendur bekkjarins, vann það sama, spjallaði við 

sessunaut sinn og aðstoðaði hann. Í sérkennslu var hann að vinna einangrað í 

námsbók, að skrifa texta úr námsbók í vinnubók og vann sjálfstætt utan að spyrja 

kennara ef hann vissi ekki svarið og svaraði kennarinn frá sínu sæti því sem 

nemandinn átti að skrifa (vettvangsathuganir nr. 1−7).  

 Sérþarfir annars nemandans voru rannsakandanum ekki sýnilegar. Nemandinn 

virtist taka þátt í því starfi sem fram fór í bekknum eins og aðrir, utan einu sinni þegar 

hann vildi ekki taka þátt í að skila verkefni upphátt fyrir bekkinn. Hann virtist falla vel 

inn í nemendahópinn, ráðfærði sig við báða sessunauta sína en rétti aldrei upp hönd til 

að biðja um aðstoð kennarans (vettvangsathuganir nr. 8−12). 

 Sérþarfir þriðja nemandans voru sýnilegar að sumu leyti og kom skólinn til móts 

við þær námslega með stuðningi og sérkennslu inni í bekk, sérkennslu utan bekkjar og 

sérstöku námsefni. Í tveimur greinum tók nemandinn nokkurn þátt í því sem 

bekkurinn var að gera með því að vinna með sama efni en á annan hátt að hluta og í 

verklegu námi vann hann það sama og hinir en fékk stuðning. Nemandinn lét í ljós 

mikla óánægju með að fara út úr tíma í sérkennslu og þegar komið var í sérkennsluna 

hélt hann áfram að láta óánægju sína í ljós (vettvangsathuganir nr. 13−19). 
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Sérþarfir fjórða nemandans voru einnig nokkuð sýnilegar og kom skólinn til móts 

við þær námslega með aðlöguðum námskröfum, stuðningi inni í bekk og sérkennslu 

utan bekkjar. Í öllum tímum, sem fylgst var með, var einn kennari og var nemandinn 

með sama efni og aðrir í bekknum en þurfti mikla aðstoð. Umsjónarkennarinn 

aðstoðaði nemandann mikið, sat hjá honum, merkti við í bækurnar jafn óðum hvað 

nemandinn átti að vinna og hverju hann mátti sleppa. Aðrir nemendur unnu sjálfstætt 

eða gengu til kennara ef þeir þurftu aðstoð. Í tímum hjá öðrum kennurum var 

nemandinn einnig með sama efni og aðrir, virtist oft ekki ráða við það og fór að hegða 

sér öðruvísi, tók ekki þátt, var órólegri og gaf stundum frá sér sérstök hljóð. Í 

verklegum tímum voru allir að vinna með einstaklingsverkefni og allir virkir 

(vettvangsathuganir nr. 20−26).  

 Sérþarfir fimmta nemandans voru ekki sýnilegar og mikill munur var á þátttöku og 

virkni hans eftir kennurum og námsgreinum. Virtist hann glaður og virkur þegar hann 

tók þátt í því sem bekkurinn var að gera en óvirkur og þögull þegar hann var í 

sérkennslu utan bekkjar eða með annað efni inni í bekk og/eða með stuðning 

(vettvangsathuganir nr. 27−33).  

 

Skrifleg gögn  
Nemendur sem þátt tóku í rannsókninni voru allir með skilgreindar sérþarfir og voru í 

skólunum möppur sem geymdu margvísleg gögn sem fylgdu þeim. Gögnin höfðu að 

geyma ýmsar greiningar og próf varðandi nemendurna, ýmis skjöl frá læknum og 

sérfræðingum, einstaklingsnámskrár, bréf og aðrar upplýsingar sem skólinn taldi 

nauðsynlegar. Oftar en ekki fylgdu þessum gögnum leiðbeiningar um hvernig best 

væri að koma til móts við þarfir nemendanna. Misjafnt var hvort kennarar lásu og/eða 

notfærðu sér þessar upplýsingar. 

 Í einstaklingsnámskrám nemendanna fimm komu fram bakgrunnsupplýsingar um 

stöðu og aðstæður, veikar og sterkar hliðar, þær greiningar sem nemandinn hafði farið 

í og/eða vísað í niðurstöður þeirra, stundum var tekið fram að nánari upplýsingar væru 

annars staðar og tekið fram hvar finna mátti þær. Í nýjustu námskrá eins nemandans 

var ekki fjallað um greiningar heldur um sterkar og veikar hliðar hans.  

 Nemendurnir fengu allir einhverja þjónustu í skólunum umfram það sem hinn 

almenni nemandi fékk, mismunandi eftir hverjum og einum. Nemendur fengu meðal 
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annars sérkennslu í sérstofu, sérkennslu eða stuðning inni í bekk, aðlagað námsefni, 

annað námsefni og sérstök aðlöguð próf.  

 

Samantekt  

• Sérþarfir nemenda voru missýnilegar eftir aðstæðum í kennslustundum. Fór 

það eftir námsgreinum og kennsluaðferðum hvort allir aðrir nemendur en þeir 

voru með sama námsefni, hvort þeir tóku þátt í því sem verið var að vinna 

hverju sinni eða hvort nemendur voru allir að vinna með mismunandi 

námsefni. 

• Virkni og þátttaka nemenda með sérþarfir var misjöfn eftir námsefni og 

kennsluaðferðum. Í verklegum greinum féllu þeir inn í nemendahópinn og 

tóku virkan þátt. Í mörgum bóklegum greinum þar sem allir voru að vinna með 

það sama á sama tíma kom sérstaða þeirra betur í ljós. 

• Fram kom hjá mörgum kennurum að þeim fannst erfitt að koma til móts við 

nemendur með sérþarfir þegar allir voru með sama námsefni í bekknum, 

nemendur orðnir þetta gamlir og bekkirnir of fjölmennir. Kennurum fannst að 

þá vantaði tíma, námsefni og kunnáttu til að sinna sérþörfum nemenda. Margir 

kennarar og skólastjórar töldu að nemendur með sérþarfir myndu fá betri 

þjónustu í sérúrræðum eins og sérdeildum og sérskólum. 

7.3 Greining og mat á þörfum nemenda  

Fram kemur í skrifum Meijer o.fl. (2003:21) að draga þurfi úr því vægi sem 

niðurstöður prófa og greininga hafa en setja í brennidepil eðli og gæði úrræðanna sem 

byggja þarf upp til að mæta þörfum nemenda. Þau telja meðal annars að 

kennsluþátturinn þurfi að vera í forgrunni fremur en vandamál nemandans.  

 

Viðtöl  
Foreldrar í rannsókninni voru fegnir að fá viðurkenningu á því að barnið þeirra hefði 

sérþarfir og áhyggjur þeirra hefðu ekki verið vitleysa. Það þarf ekki að þýða að þeir 

séu alltaf sáttir við greiningarnar né greiningaraðila og myndu vilja meiri samvinnu 

við þá. Töldu foreldrar til bóta ef sérþarfir barnanna væru útskýrðar fyrir 

bekkjarfélögum þeirra, þá gæti ríkt meiri skilningur í þeirra garð. Hluti foreldra og 

kennara taldi að oft væri of langur biðtími eftir greiningum og þá gerðist jafnvel lítið 
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sem ekkert á meðan við að finna úrræði við hæfi. Dæmi voru um að nemendur 

kæmust ekki að í sérstakri þjálfun eða fengu ekki námsefni við hæfi því það væri 

verið að bíða eftir svörum um hvernig best væri að koma til móts við sérþarfir þeirra. 

Einn umsjónarkennari taldi að það vantaði fagfók til að vinna eftir þeim ráðleggingum 

sem fram kæmu í greiningunum. Foreldrar veltu stundum fyrir sér hvort allar þessar 

greiningar væru nýttar eins og skyldi og hvort kennarar hefðu yfir höfuð tíma til að 

lesa þær allar og vinna eftir þeim (viðtöl nr. 2, 5, 11, 19, 26, 31). Foreldrar sögðu 

meðal annars: 

 
Ef greiningin fyrir hann er ekki í lagi þá fær hann ekki þá þjónustu sem hann þarf, til 
dæmis ýmiss konar þjálfun. Ef hann getur of mikið þá dettur hann út og er settur á 
biðlista. Mér finnst skelfilegt að þurfa að bíða svona og þá gerist ekkert á meðan. 
 
Þessi greining hefur þau áhrif að hann er of góður og fær ekki það sem hann þarf. 
 
Stundum kemur fólk inn í skólann og tekur alls konar próf á stráknum en ég veit ekki 
til þess að nokkuð sé unnið með það. 
 
Við vorum ekki sátt við þær greiningar sem voru gerðar né þann sem greindi barnið, 
við fengum aðrar greiningar og útkoman úr þeim var ekki sú sama og þeim eldri. 
(Viðtöl nr. 5, 11, 19, 31).  
 

Sérkennari taldi að greiningar væru til bóta því þá fengju nemendur með sérþarfir 

fleiri tíma í sérkennslu utan bekkjar og að mið væri tekið af greiningunum þegar 

námið væri skipulagt. Einn umsjónarkennari taldi að kennarar færu alveg eins eftir 

hyggjuviti sínu og reynslu af nemendum eins og að einblína á greiningar (viðtöl nr. 

21, 30).  

 Í skólunum höfðu sjö af tíu umsjónarkennurum og sérkennurum lesið skýrslur um 

greiningar nemendanna fimm. Tveir kennarar höfðu lesið þær allra nýjustu og einn 

hafði lesið skýrslur um greiningar sem fylgdu nemandanum þegar hann byrjaði í 

skólanum en ekki þær sem gerðar höfðu verið síðan. Af almennum kennurum hafði 

einn af átta lesið skýrslur um greiningarnar. Einn sérgreinakennari sagðist hafa fengið 

litlar upplýsingar um nemandann en tók fram að foreldrar hans hefðu bent sér á að 

hann hefði aðgang að skýrslum og gæti lesið þær ef hann vildi en hann hefði ekki gert 

það (viðtöl nr. 8−10, 13−18, 22−25, 29−30). 

 

Skrifleg gögn  
Mismargar skýrslur og önnur skrifleg gögn frá greiningaraðilum og sérfræðingum 

fylgdu hverjum nemanda eða frá sjö og upp í þrettán en samtals voru þessi formlegu 
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gögn 37. Þessar skýrslur og gögn voru frá starfsfólki innan skólans og mismunandi 

sérfræðingum utan hans. Það voru margs konar greiningar, læknisfræðileg álit, ýmis 

próf og niðurstöður úr þeim, bréf frá ýmsum sérfræðingum og stofnunum, 

einkunnablöð og vitnisburðir frá kennurnum og öðru starfsfólki  

 Flestum gögnum, eða 33 af 37 greiningarskýrslum og öðrum skriflegum gögnum, 

fylgdu ráðleggingar og leiðbeiningar um hvað þyrfti að gera til að koma sem best til 

móts við þarfir nemandans. Þessar ráðleggingar og leiðbeiningar voru ætlaðar fyrir 

kennara, aðra innan skólans sem unnu með nemendum, fyrir foreldra eða sérstaklega 

fyrir nemandann. Auk þess fylgdu nokkrum gögnum tillögur að verkefnum og 

æfingum fyrir nemendur. Með sex þessara gagna fylgdu tillögur um hvernig meta ætti 

árangur eða tillögur um endurmat að ákveðnum tíma liðnum.  

 

Samantekt  

• Allir nemendurnir fimm höfðu hlotið einhverja greiningu eða einhvers konar 

mat, þrír nemendur höfðu farið í sjö greiningar eða mat, einn hafði farið í 

fimm og einn í ellefu. 

• Kennarar töldu að nauðsynlegt væri að greina nemendur til að fá fjármagn í 

skólann til að nemandinn fengi viðeigandi þjónustu og nám við hæfi.  

• Umsjónarkennarar og sérkennarar lásu yfirleitt skýrslur um sérþarfir nemenda. 

Almennir kennarar lásu oftast ekki skýrslur um sérþarfir nemenda eða í sjö 

tilfellum af átta. 

• Fram kom að ekki var alltaf sátt um niðurstöður greininga, til dæmis leituðu 

einir foreldrar annað til að fá nýtt mat og fengu aðra niðurstöðu sem þau voru 

sáttari við.  

• Kennarar töldu hins vegar oft að nemendur fengju ekki viðeigandi nám og 

þjónustu í skólanum eins og hann væri í dag þrátt fyrir greiningar og þeir væru 

betur settir í annars konar úrræðum. 

7.4 Námskrárgerð − bekkjarnámskrá − einstaklingsnámskrá 

Árlega á að gefa út skólanámskrá í hverjum skóla. Hún er starfsáætlun hans og í henni 

koma meðal annars fram markmið, inntak og mat á námi fyrir hvern bekk, þ.e. 

bekkjarnámskrá. Þeir nemendur, sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 
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námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika, eiga rétt á sérstökum 

stuðningi og er reglugerð (Reglugerð um sérkennslu 1996:3. gr.) til um nánari 

framkvæmd laganna (Lög um grunnskóla 1995:31. gr., 37. gr.). Samkvæmt þeirri 

sérkennslureglugerð þarf að gera rökstudda námskrá eða áætlun fyrir þá nemendur 

sem ekki fylgja bekkjarnámskránni og fá einhvers konar sérkennslu. Námskráin er 

gerð fyrir hóp eða einstakling og byggir á upplýsingum um heildaraðstæður nemanda 

og mati á stöðu hans í námi og þroska. Við gerð einstaklingsnámskrár skal hafa 

hliðsjón af náms- og kennsluáætlun bekkjarins, styðjast við sama námsefni en það 

skal vera sniðið fyrir þennan ákveðna einstakling. Tilgreina þarf einnig langtíma- og 

skammtímamarkmið og skal námskráin og kennslan endurskoðuð reglulega. Með því 

að gera einstaklingsnámskrá er talið að kennarar kynnist nemendum sínum betur og 

geti frekar komið til móts við einstaklingsbundnar þarfir þeirra. Einstaklingsnámskrá 

styrkir samband þeirra sem nota hana og ef hún er vel unnin og rétt notuð er hún til 

bóta fyrir nemandann (Bearne 1996b:243; Jakob Bragi Hannesson 2000:21−22;

Nordahl og Overland 1992:27).  

 

Bekkjarnámskrá  

Viðtöl  
Varðandi fyrsta nemandann kom í ljós að í verklegum greinum fylgdi fyrsti 

nemandinn bekkjarnámskrá. Í sumum bóklegum greinum var unnið með efni sem 

tengdist því sem bekkurinn var að vinna og efnið annað hvort einfaldað og/eða annað 

efni útbúið sem fjallaði um svipaða hluti. Í íslensku og stærðfræði var nemandinn 

alveg með sérstakt námsefni ótengt bekkjarnámskrá.  

 Annar nemandinn fylgdi bekkjarnámskránni og fékk stuðning í mismunandi 

námgreinum eftir þörfum hverju sinni, yfirleitt fór sá stuðningur fram utan bekkjar.  

 Þriðji nemandinn tók þátt í þeim námsgreinum sem mögulegt var inni í bekk, 

annað hvort með aðlagað námsefni eða vann að öðru efni en bekkurinn í heild. Hann 

hafði ekki sömu markmið og ekki voru gerðar til hans sömu kröfur og annarra í 

bekknum. Það sama átti við í verklegum greinum, hann var með sama viðfangsefni en 

önnur markmið og aðrar kröfur. 

 Fjórði nemandinn fylgdi bekkjarnámskránni að mestu en verkefni voru aðlöguð 

jafnóðum og fram komu aðrar kröfur til hans. Hann hafði ekki sömu markmið og 
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bekkurinn í heild nema helst í verklegum greinum en einnig þar hafði hann stundum 

önnur markmið þótt þau væru hvergi skráð.  

 Nám fimmta nemandans tengdist bekkjarnámskránni í sumum greinum og vann 

hann þá með sama efni og bekkurinn en það einfaldað og lagað að þörfum hans. Í 

verklegum greinum fylgdi hann bekkjarnámskránni (viðtöl nr. 2−3, 7−10, 13−16,

21−25, 29−30). 

 

Skrifleg gögn  
Bekkjarnámskrárnar fimm innihéldu svipaða þætti þótt þær væru nokkuð mismunandi 

uppbyggðar. Fyrst voru almennir þættir sem vekja þurfti athygli foreldra á. Þá voru oft 

einhverjar upplýsingar um kennara, starfsfólk og nemendur. Þar næst var farið yfir 

námsgreinarnar, byrjað á íslensku og stærðfræði og svo fylgdu aðrar greinar þar á 

eftir. Jafnan voru taldir upp nokkrir þættir í hverri grein, mismunandi eftir 

bekkjarnámskrám. Þessir þættir voru til dæmis námsefni og námsgögn sem nota átti, 

hver kenndi greinina, lýsing á kennsluháttum, leiðum eða fyrirkomulagi til dæmis að: 

„kennari fer yfir námsefnið og nemendur vinna síðan verkefni í vinnubók“ (skrifleg 

gögn nr. 10). Einnig komu fram upplýsingar um stundafjölda á viku, heimanám, 

námsmat, áherslur í kennslu og ef eitthvað sérstakt var á dagskrá eins og heimsóknir 

og fleira. Stundum var vísað í markmið aðalnámskrár eða texti úr henni settur inn í 

bekkjarnámskrá. Ekki var tekið sérstaklega fram í neinni bekkjarnámskrá að 

nemendur kynnu að hafa misjafnar þarfir né lýsing á því hvernig bregðast ætti við 

misjöfnum þörfum þeirra. Þó kom fram í einni bóklegri námsgrein í einni 

bekkjarnámskrá að skipta ætti nemendum í hópa eftir því hvar þeir væru staddir í 

námsefninu og að nemendur innan hópanna ættu að vinna í samvinnu. Í tveimur 

verklegum greinum kom fram að taka ætti mið af áhuga og getu nemenda. Í tveimur 

námsgreinum var tekið fram að taka ætti tillit til þroska og getu hvers og eins við 

námsmat (skrifleg gögn nr. 10, 19, 34, 43, 52). 

 

Samantekt  

• Bekkjarnámskrár skólanna fimm í þessum bekkjum innihéldu marga sömu 

efnisþætti þó þær væru nokkuð mismunandi að formi og gerð. 

• Nemendur unnu yfirleitt eftir bekkjarnámskrá í verklegum greinum.  



57

• Einn nemandi af fimm vann í öllum greinum með sama efni og sömu markmið 

og bekkurinn, eftir bekkjarnámskrá, og fékk aðstoð sérkennara í ákveðnum 

fögum og vegna sérþarfa sinna. 

• Einn nemandi vann með sama námsefni og bekkurinn en til hans voru gerðar 

minni kröfur um vinnuframlag og verkefnaskil. 

• Þrír nemendur unnu með annað, léttara námsefni í íslensku og stærðfræði í 

sérkennslu utan og innan bekkjar. 

• Þrír nemendur unnu ýmist með aðlagað eða annað efni í bóklegum greinum. 

• Hjá einum nemanda var ekkert minnst á bekkjarnámskrá en hjá hinum fjórum 

var tekið fram hvort og hvernig nemandinn tengist bekkjarnámskránni. 

 

Einstaklingsnámskrá  

Viðtöl  
Foreldrar tveggja nemanda töldu að erfitt væri fyrir börn sín að vera í skólanum ef þau 

hefðu ekki einstaklingsnámskrá til að vinna eftir. Foreldrar þriðja nemandans sögðust 

halda að hún ætti að vera til bóta en höfðu velt fyrir sér hvort hún væri það. Þeir höfðu 

einnig velt fyrir sér hvort hún gæti verið hamlandi því þeim fyndist stundum ekki vera 

gerðar nægar kröfur til nemandans, í mörgum tilfellum mætti reyna miklu meira. 

Foreldrar tveggja nemenda sögðust ekki hafa séð einstaklingsnámskrána (viðtöl nr. 5, 

11, 19, 26, 31). Foreldrar sögðu: 

 
Það er mjög mikill munur síðan hann fór að vinna eftir einstaklingsnámskrá. Hún 
miðast mikið við vinnubækur og að meta þær. Mestu skiptir að hann ráði við 
námsefnið og geti unnið sjálfstætt. Ég myndi telja að hann gæti ekki verið í 7. bekk án 
þessarar námskrár. (Viðtal nr. 5). 
 

Skólastjórar töldu að einstaklingsnámskrárgerð væri skilyrði fyrir nemendur með 

sérþarfir. Hún ætti að auka gæði skólastarfsins, skipulagið ætti að verða betra, 

eftirfylgnin meiri, foreldrar yrðu meðvitaðri og gætu þannig haft áhrif á nám 

nemandans. Skólastjórar sögðust ekki lesa einstaklingsnámskrár nema eitthvað 

sérstakt væri eða ef leitað væri til þeirra. Einn sagði að skylda væri að gera þær og 

skila þeim til skólayfirvalda á hverjum stað (viðtöl nr. 1, 7, 13, 21, 28). Tveir 

skólastjórar sögðu meðal annars þetta: 

 
Það er ný gerð árlega en þær eru allar keimlíkar. Þær eru ekki notaðar daglega, 
kennarar eiga að lesa þær en hafa örugglega ekki allir gert það. Það er tilhneiging hjá 
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kennurum að ýta þessu frá sér og ætlast til að umsjónarkennarar reddi þessu. Þó þeir 
kenni heilmikið vilja þeir vera stikkfríir. 
 
Þær eiga að vera til hagsbóta en eru margar svipaðar ár eftir ár og bera merki um að 
vera unnar í dálítilli fljótfærni. Þær eru of mikið almenn eðlis, nánast hægt að gera 
hvað sem er undir forskrift þeirra. Ég hef á tilfinningunnni að því miður sé þetta í 
mörgum tilfellum meira einhvers konar pappír sem á að fylla út frekar en menn séu 
að nota þetta sem raunverulegt hjálpartæki. (Viðtöl nr. 21, 28).  

Meirihluti umsjónarkennara og sérkennara, sjö af tíu, töldu að einstaklingsnámskrá 

væri eða ætti að vera til hagsbóta fyrir nemandann, til dæmis ef nýir kennarar kæmu 

að málum. Þeir töldu að hún negldi niður það sem gera ætti og fengi kennara til að 

hugsa um hvað þeir ætluðu að gera. Einnig töldu þeir að hún væri góð til að foreldrar 

gætu tekið þátt í skipulagningu námsins við gerð einstaklingsnámskrárinnar og sem 

skráningartæki til að nemendur þyrftu ekki að vinna sama efni aftur (viðtöl nr. 2−3, 

8−9, 14−15, 21−22, 29−30). Kennarar sögðu meðal annars þegar spurt var um 

einstaklingsnámskrá þessara nemenda: 

 
Einstaklingsnámskráin getur heft framvinduna ef of bókstaflega er farið eftir henni, 
en flestir kennarar horfa fram á veginn svo það gerist yfirleitt ekki. 
 
Veit ekki hvort hún skiptir einhverju máli fyrir okkur, við höfum ekki notað hana 
mikið, ég hef ekki gengið út frá henni. Hún hefur hvorki verið kláruð né send neitt til 
skoðunar, við höfum aldrei gefið okkur tíma og veturinn að verða búinn. Kannski er 
hún góð fyrir sérkennarann, en ég segi honum reyndar hvað hann á að gera. 
 
Það þyrfti að fylgja henni meira eftir en ég held að það sé gert í einhverjum tilfellum. 
(Viðtöl nr. 3, 8, 22). 
 

Skoðanir annarra kennara voru mismunandi en flestir voru hlynntir einstaklings-

námskrágerð þar sem sérþarfir nemenda væru miklar því ekki hentaði alltaf það sama 

fyrir alla. Enginn þeirra gerði einstaklingsnámskrá fyrir nemendur sína (viðtöl nr. 4, 

10, 16−18, 23−25). 

 Algengast var að sérkennarinn semdi einstaklingsnámskrána og 

umsjónarkennarinn læsi hana yfir eða þeir færu yfir hana í sameiningu. Í einu tilfelli 

samdi umsjónarkennarinn einstaklingsnámskrána. Sérkennari einn taldi að aðrir 

kennarar læsu hana ekki mikið. Yfirleitt eða í fjórum tilfellum af fimm var foreldrum 

sýnd einstaklingsnámskráin og höfðu þeir tækifæri til að koma með athugasemdir. Í 

einu tilfelli hafði foreldri komið með tillögur sem unnið var eftir og í öðru tilfelli 

mundu foreldrar eftir einstaklingsnámskránni þegar þeir lásu undirskriftirnar sínar í 

viðtalinu við rannsakandann. Í einu tilfelli höfðu foreldrar ekki séð 
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einstaklingsnámskrána. Nemendur vissu yfirleitt ekki af gerð hennar og enginn þeirra 

hafði séð hana. Umsjónarkennari sagði: 

 
Sérkennarinn bjó einstaklingsnámskrána til og hann er sá eini sem notar hana, verst 
að einstaklingsnámskráin tekur ekki á því sem nemandinn þarf mest á að halda, 
hreyfiþjálfun, félagslega þættinum og samskiptafærni. (Viðtal nr. 2). 
 

Að sögn viðmælenda voru einstaklingsnámskrárnar yfirleitt endurskoðaðar á vorin 

og ný undirbúin eða farið yfir gömlu og ný gerð að hausti. Einni einstaklingsnámskrá 

var rétt lokið fyrir jól og ekki hafði verið lokið við að gera eina í maí þegar 

gagnasöfnun fór fram (viðtöl nr. 2−3, 8−9, 14−15, 21−22, 29−30). 

 Í ljós kom að almennir kennarar, sem þátt tóku í rannsókninni, lásu yfirleitt ekki 

einstaklingsnámskrár nemenda með sérþarfir. Ekki voru tekin viðtöl við alla kennara 

þessara fimm nemenda en sjö sérgreinakennarar af átta höfðu ekki lesið 

einstaklingsnámskrána sem fylgdi nemanda með sérþarfir. Einn hafði kynnt sér hana 

þegar hann byrjaði að kenna bekknum. Eftir að samningu einstaklingsnámskráa lauk 

virtust þær ekki vera mikið notaðar daglega. Tveir sérkennarar sögðust nota þær 

þannig að þeir flettu upp í þeim ef þeir þyrftu að ná í upplýsingar um stöðu nemenda 

eða hvaða námsefni ætti að vinna með næst (viðtöl nr. 2−4, 8−10, 14−18, 21−25,

29−30).  

 

Skrifleg gögn  
Bygging eða form einstaklingsnámskránna var ólíkt. Sameiginlegir þættir í þeim 

öllum voru almennar upplýsingar um nemendur og hverjir væru þeirra aðalkennarar. 

Gerð var grein fyrir stöðu allra nemendanna auk sterkra og veikra hliða. Fram komu 

upplýsingar um þær greiningar sem nemendur höfðu hlotið, heiti eða auðkenni á 

greiningunum og/eða vísað í hvar nánari upplýsingar mætti finna.  

 Í fjórum einstaklingsnámskrám kom fram tímafjöldi og tilhögun þegar nemandinn 

var í sérkennslu utan bekkjar. Í fimmtu einstaklingsnámskránni komu fram 

upplýsingar um að nemandinn væri yfirleitt inni í bekk.  

 Í tveimur einstaklingsnámskrám komu sérstaklega fram upplýsingar um á hvaða 

námsgrein nemendur hefðu mestan áhuga til dæmis íþróttum eða tölvum. 

 Stærstur hluti í einstaklingsnámskrám þriggja nemendanna var námslegi þátturinn 

þó mismikið væri fjallað um hann í hverri fyrir sig og á ólíkan hátt. Í 

einstaklingsnámskrá fjórða nemandans var fjallað um fleiri þætti til jafns við þann 



60

námslega. Í einstaklingsnámskrá fimmta nemandans var meira fjallað um nemandann 

almennt til dæmis að gera hann jákvæðari gagnvart námi og styrkja sjálfsmynd hans. 

 Í fjórum einstaklingsnámskrám komu fram heildarmarkmið og í þremur af þeim 

sértæk markmið mismunandi eftir námsgreinum. Í einni einstaklingsnámskrá komu 

fram almenn langtíma- og skammtímamarkmið og miðuðust þau ekki við námsgreinar 

heldur skólagöngu almennt. Í annarri komu fram heildarmarkmið í fleiri þáttum en 

bóklegum til dæmis markmið um hreyfifærni og einbeitingu.  

 Í fjórum einstaklingsnámskrám komu fram upplýsingar um framkvæmd náms í 

grófum dráttum og í tveimur komu einnig fram nákvæmari lýsingar á aðferðum eftir 

greinum, til dæmis á nemandinn að lesa bækur í bókmenntum og vinna verkefni upp 

úr þeim. Lögð var áhersla á að hann ynni sjálfstætt. Einnig átti að þjálfa endursögn 

munnlega og skriflega með því að nemandinn læsi stuttan texta sem hann segir eða 

skrifar aftur. Í fimmtu einstaklingsnámskránni komu ekki fram upplýsingar um þann 

þátt. 

 Í þremur einstaklingsnámskrám komu fram upplýsingar um námsefni. Í fjórðu 

komu ekki fram upplýsingar um námsefni og í þeirri fimmtu kom fram að nota ætti 

fjölbreyttara og einfaldara námsefni en bekkurinn notaði. 

 Í einni einstaklingsnámskrá kom fram tegund námsmats í öllum þeim greinum sem 

í einstaklingsnámskránni voru, skriflegt mat, kannanir eða vinna metin. Í annarri 

komu fram upplýsingar um aðstæður í próftöku sem fram fór um haustið, annars tók 

nemandinn sömu próf og aðrir nemendur bekkjarins. Í þeirri þriðju var ekkert minnst 

á mat en í þeirri fjórðu kom fram hvernig mat ætti að viðhafa, til dæmis huglægt mat 

og munnlegt mat. Í fimmtu einstaklingsnámskránni kom fram að meta ætti árangur í 

lok anna en ekki hvernig slíkt mat ætti að fara fram. 

 Í öllum einstaklingsnámskránum var fjallað um tilfinningalega stöðu nemenda. 

Markmið voru sett fyrir þrjá nemendur, yfirleitt afar víð, til dæmis á nemandi að „læra 

að hemja skap sitt, gera á nemanda grein fyrir hver ræður eða styrkja á sjálfsmynd 

nemandans“. Ekki kemur fram hvernig á að koma þessu í framkvæmt eða meta hvort 

eitthvað hafi áunnist. Í einni einstaklingsnámskrá var nákvæmar sagt frá framkvæmd 

eða hvað nemandinn ætti að gera til að þjálfa ákveðið atriði og tekið fram að meta ætti 

framfarir huglægt. Í þeirri seinustu voru fjögur tilfinningaleg markmið sett en ekki 

upplýsingar um leiðir né mat. 

 Félagsleg staða kemur fram í einstaklingsnámskrá þriggja nemenda. Hjá tveimur 

nemendum kemur fram að hún sé sterk og hjá þeim þriðja að félagsleg staða hans sé 
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góð í bekknum þó hann nái ekki að mynda sterk tengsl við aðra nemendur (skrifleg 

gögn nr. 9, 18, 33, 42 og 51). 

 

Samantekt  

• Skólastjórar töldu nauðsynlegt að gera einstaklingsnámskrá fyrir nemendur 

með sérþarfir, skipulagið yrði betra og foreldrar og kennarar fengju að fylgjast 

betur með námi nemandans. Tveir skólastjórar töldu að þær væru ekki alltaf 

nógu vandaðar að gerð en skylda væri að gera þær. 

• Sjö af tíu umsjónar- og sérkennurum töldu að einstaklingsnámskrá væri eða 

ætti að vera til hagsbóta fyrir nemendur með sérþarfir, tveir töldu að hún skipti 

ekki miklu máli fyrir þá því hún væri svo lítið notuð. 

• Almennir kennarar töldu að einstaklingsnámskrár væru til hagsbóta fyrir 

nemendur með sérþarfir, þeir gerðu ekki einstaklingsnámskrá fyrir þessa 

nemendur. Sjö af átta kennurum höfðu ekki séð námskrár þeirra nemanda sem 

þeir kenndu.  

• Foreldrar tveggja nemenda töldu einstaklingsnámskrár skilyrði og foreldrar 

eins nemanda töldu að hún ætti að vera til hagsbóta en vissu ekki hvort hún 

væri það. 

• Sérkennarar höfðu samið einstaklingsnámskrár fjögurra nemenda af fimm og 

sýndu yfirleitt umsjónarkennurum og foreldrum hana. Einn umsjónarkennari 

og foreldrar eins nemanda höfðu í maí ekki séð einstaklingsnámskrá 

nemandans yfirstandandi skólaár. 

• Foreldrar tóku ekki beinan þátt í einstaklingsnámskrárgerð. Foreldrar fjögurra 

nemenda lásu einstaklingsnámskrána yfir, foreldrar tveggja nemenda höfðu 

komið með athugasemdir og foreldrar tveggja nemenda höfðu skrifað undir 

hana. 

• Nemendurnir fimm vissu ekki um einstaklingsnámskrárgerðina. 

• Að sögn viðmælenda var ný einstaklingsnámskrá yfirleitt gerð að hausti eftir 

að skólastarf hófst en varðandi þessa nemendur var einstaklingsnámskrá eins 

nemanda unnin í desember og einstaklingsnámskrá annars ekki tilbúin í maí 

þegar viðtölin fóru fram.  
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• Einstaklingsnámskrá var yfirleitt lítið notuð á starfstíma skóla, einungis á 

haustin. Sérkennarar tveggja nemenda voru þeir einu sem sögðust nota 

einstaklingsnámskrárnar.  

• Námsleg og tilfinningaleg staða nemenda kom fram í öllum 

einstaklingsnámskránum og félagsleg staða í þremur. Fram komu upplýsingar 

um sterkar og veikar hliðar nemenda. 

• Námslegi þátturinn var fyrirferðarmestur í þremur einstaklingsnámskrám, í 

einni voru þrír þættir jafngildir og í einni voru víð almenn markmið sett 

• Námsleg heildarmarkmið voru sett í tveimur einstaklingsnámskrám og sértæk í 

þremur.  

• Félagsleg markmið komu fram í tveimur einstaklingsnámskrám, ekki var 

fjallað um framkvæmd eða mat.  

• Tilfinningaleg markmið komu fram í þremur einstaklingsnámskrám, í einni 

var fjallað um framkvæmd og mat. Dæmi var um sett markmið í 

einstaklingsnámskrá sem ekki hafði verið unnið með vegna vanþroska 

nemandans að sögn kennara.  

• Námslegri framkvænd og/eða leiðum var lýst á einhvern hátt í 

einstaklingsnámskrám fjögurra nemenda. Misjafnar upplýsingar komu fram 

um hvernig meta ætti árangur nemenda, í námskrá eins nemanda komu engar 

upplýsingar fram um mat.  

 

7.5 Samfella í einstaklingsnámskrám milli ára og markmiðssetning  

Þar sem farið er eftir markvissri áætlun, reglulegt mat lagt á árangur nemenda, 

áætlunin endurskoðuð reglulega og kennslan aðlöguð að niðurstöðum matsins verður 

árangur nemenda betri (Kristín Aðalsteinsdóttir 1993:205). 

 Skoðaðar voru einstaklingsnámskrár fyrir alla nemendurna fimm þetta skólaár og 

tvö undanfarin, í einu tilviki eitt ár. Í ljós kom að ný einstaklingsnámskrá var unnin 

árlega, þó ekki alltaf á haustin. Hjá einum nemanda hafði auk þess eitt árið verið gerð 

einstaklingsnámskrá í mars og endurskoðuð að hausti. Hjá hverjum nemanda fyrir sig 

var yfirleitt svipuð uppbygging ár frá ári. Bóklegar greinar vógu þyngst í þremur 

einstaklingsnámskránum. 
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Einstaklingsnámskrár fyrsta nemandans snérust um námsgreinar og var sömu 

námsgreinum gerð skil í þeim öllum. Fyrst var gerð grein fyrir stöðu nemandans í 

greininni og þar næst markmið sett og fjallað um framkvæmd, námsefni og námsmat. 

Fram kemur að nemandinn fór meira út úr bekknum eftir því sem hann eltist. 

Heildarmarkmið komu fram í öllum bóklegum greinum og nákvæmari markmið í 

íslensku og stærðfræði. Íslenskan var sett fram í tvennu lagi. Í fyrri hluta hennar, 

bókmenntum, lestri og málnotkun voru sömu markmið þessi þrjú ár, framfarir voru 

skráðar tvö fyrri árin en seinasta árið hafði nemandandum farið aftur í lestri. Í seinni 

hluta íslenskunnar, málfræði, stafsetningu og ritun, komu fram upplýsingar um að 

nemandinn ætti í erfiðleikum með sömu þættina öll árin. Nokkurn veginn var sama 

orðalag, útskýringu á einu þekkingaratriði var bætt við í seinustu 

einstaklingsnámskránni. Markmiðin virtust vera í rökréttu framhaldi hvert af öðru 

milli ára.  

 Í stærðfræðinni voru sömu markmið sett tvö fyrri árin og framkvæmdin svipuð. Í 

seinustu einstaklingsnámskránni kom fram að samkvæmt nýrri greiningu hafi 

framfarir verið litlar undanfarin ár en markmið virðast ekki vera sett í samræmi við 

það mat.  

 Í samfélagsfræðinni kom fram í fyrstu einstaklingsnámskránni að nemandinn ætti í 

erfiðleikum með að fylgja bekkjarfélögum sínum svo lagt var til að hann fengi annað 

námsefni. Í tveimur næstu einstaklingsnámskrám kom fram að nemandinn væri að 

vinna með aðrar námsbækur en bekkurinn en efnið tengdist efni í bekkjarnámskrá. 

Markmið virtust sett í samræmi við námsefnið og nemandann.  

 Í náttúrufræði kom fram að nemandinn ætti erfitt með að tileinka sér námsefnið 

sem bekkurinn fékk svo það hefði þurft að einfalda það, fram kom að hann fylgdi 

bekknum að hluta. Í seinustu einstaklingsnámskránni kom fram að nemandinn fengi 

annað efni og auk þess einfaldað efni að hluta. Markmið virðast vera sett í samræmi 

við efnið, sem kenna á, og nemandann.  

 Nemandinn byrjaði í 5. bekk með sama námsefni og bekkurinn í kristinfræði en 

fram kom að hann hafi ráðið illa við það. Í næstu tveimur einstaklingsnámskrám var 

hann með annað námsefni, sama markmið sett, eins framkvæmd og mat, lesa texta, 

vinna í vinnubók og teikna myndir. Í vettvangsathugun kom fram að nemandinn tók 

próf í kristinfræði en í einstaklingsnámskránni var námsmat þannig sett fram að meta 

ætti vinnubók og vinnu í tímum.  
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Í ensku í 5. bekk var nemandinn með sama efni í hlustunaræfingum og bekkurinn, 

annars í sérkennslu, í 6. bekk með sama námsefni og bekkurinn en í 7. bekk með 

annað efni í sérkennslu og markmið sett í samræmi við það (skrifleg gögn nr. 9). 

 Fyrir annan nemandann fékk rannsakandinn tvær einstaklingsnámskrár. Í þeim 

báðum kom fram almenn námsstaða nemandans, víð langtímamarkmið og víð 

skammtímamarkmið, hvorugt í tengslum við námsgreinar heldur almennt eins og að 

„kveikja í honum löngunina til að læra“. Fram kom að nemandinn hefði fengið 

stuðning í íslensku og stærðfræði en ekki nánar fjallað um það. Í fyrri 

einstaklingsnámskránni eru talin upp atriði sem nauðsynlega þyrfti að vinna með en 

ekki hvernig. Ekki var fjallað um leiðir til að ná markmiðunum né hvernig ætti að 

meta árangurinn (skrifleg gögn nr. 18).  

 Margar einstaklingsnámskrár fylgdu þriðja nemandanum. Fyrir 5. bekk og 6. bekk 

voru þær mjög líkar, sama orðalag og með sömu heildarmarkmiðum. Þegar fjallað var 

um áætlaða framkvæmd komu fram upplýsingar um námsefni í stærðfræði, tilhögun 

um hópaskiptingu í stærðfræði og íslensku. Tekið var fram að til nemandans væru 

gerðar aðrar kröfur í lesgreinum en til bekkjarins í heild. Það var einnig sérstaklega 

tekið fram að nemandinn tæki þátt í því sem bekkurinn væri að gera og fengi til þess 

aukna aðstoð. Í nýjustu einstaklingsnámskránni komu fram heildarmarkmið, 

námsþættir og námsefni í íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, landafræði og 

lífsleikni. Ekki komu fram sértæk markmið þessara námsgreina né upplýsingar um 

mat á árangri. Fram kom að nemandinn fór meira út úr bekk eftir því sem hann eltist 

og mun meira seinasta árið (skrifleg gögn nr. 33). 

 Námskrá fjórða nemandans fyrir 5. bekk var frá sérkennara fyrir íslensku, aðallega 

í skrift og ritþjálfa, frá stærðfræðikennara og frá sérkennara um fínhreyfingar. Sérstök 

markmið og framkvæmd komu fram í þessari námskrá. Breytingar voru á formi 

námskrárinnar fyrir 6. og 7. bekk. Þar komu fram almennar bakgrunnsupplýsingar, 

greiningar og staða. Í námskránni fyrir 6. bekk var ekki minnst á einstakar bóklegar 

greinar heldur sett það markmið að þjálfa fínhreyfingar, hugtakaþjálfun, þjálfun á 

einbeitingu og að efla félagsfærni. Fram komu leiðir og upplýsingar um mat, yfirleitt 

símat eða huglægt símat. Í seinustu námskránni bættist við flokkurinn bóklegar geinar 

og það markmið sett að nemandinn reyni að fylgja bekknum en að nota eigi einfaldara 

og fjölbreyttara efni þegar því verði við komið. Félagsfærnin og hugtakaþjálfunin var 

ekki í þessari námskrá. Fram kom að nemandinn fór minna út úr bekk eftir því sem 

hann eltist (skrifleg gögn nr. 42). 
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Námskrá fimmta nemandans fyrir 5. bekk var á öðru formi en fyrir 6. og 7. bekk. Í 

námskránni fyrir 5. bekk var fjallað um sterkar hliðar nemandans, þarfir hans og 

skilning á stöðu hans. Einnig var fjallað um vanda nemandans, aðstæður, félagslega 

stöðu, sjálfsmynd og á hvað þyrfti að leggja mesta áherslu í sambandi við þekkingu, 

færni og viðhorf. Sett voru nákvæmari markmið fyrir íslensku og stærðfræði en aðrar 

greinar og mat á árangri í þeim greinum. Einstaklingsnámskrár nemandans fyrir 6. og 

7. bekk voru nánast alveg eins, markmiðin orðrétt þau sömu og námsefnið svipað. 

Fjallað var um endurskoðun markmiða og var það einnig eins, orðrétt. Leiðir til að ná 

markmiðunum voru þær að reynt yrði að hafa kennsluaðferðirnar sem fjölbreyttastar, 

til dæmis að nota tölvur í öllum greinum og það sem myndi nýtast best hverju sinni. 

Framfarir átti að meta, ekki kemur fram hvernig. Fram kom að nemandinn fékk tvær 

stundir til viðbótar með sérkennara en í eldri einstaklingsnámskrám (skrifleg gögn nr. 

51).  

 

Samantekt  

• Sagt var að allar einstaklingsnámskrár væru endurskoðaðar á haustin. Vegna 

mannabreytinga í einum skólanum hafði endurskoðunin dregist fram í 

desember og í öðrum skóla var hún ekki tilbúin í maí. Engar sérstakar 

skýringar voru gefnar á því. 

• Einstaklingsnámskrárnar voru mismunandi eftir nemendum, eftir því hvaða 

sérþarfir þeir höfðu. Einstaklingsnámskrár hvers nemanda voru yfirleitt mjög 

líkar milli ára, dæmi var um að þær virtust að mestu endurskrifaðar án 

breytinga. 

• Einstaklingsnámskrár þriggja nemenda tóku mest til bóklegra greina. 

• Í einstaklingsnámskrám tveggja nemanda voru sett fram afar víð og almenn 

markmið. Dæmi voru um að ekki kæmu fram markmið, leiðir eða mat í 

einstaklingsnámskránum. 

• Námslegri framkvæmd og/eða leiðum var lýst í þremur einstaklingsnámskrám.  

• Algengara var að sérkennsla utan bekkjar ykist eftir aldri nemenda. 
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7.6 Mat á árangri 

Rannsakandi hafði ekki aðgang að gögnum um námsmat allra nemandanna fimm, 

hann hafði aðgang að nýjustu námsmatsblöðum fjögurra nemenda. Ekki kom alltaf 

fram í gögnum hvort nemendur hefðu tekið aðlöguð eða önnur próf en 

bekkjarfélagarnir svo erfitt var með samanburð með tilliti til framfara nemendanna. 

Dæmi voru um ósamræmi varðandi matsþátt hjá nemendum milli ára og einnig voru 

dæmi um óöryggi kennara með matsþáttinn og kom það fram í viðtölum.  

 Sérkennari taldi að fyrsta nemandanum hefði farið fram sem persónu því oft hefði 

hann átt mjög erfitt með skap og hegðun en það hefði breyst til batnaðar (viðtal nr. 3). 

Hjá honum virtist vera um framfarir að ræða í sumum námsgreinum þegar 

einstaklingsnámskráin var skoðuð en í öðrum virtist hann standa í stað eða framfarir 

litlar. Þá voru sett sömu markmið og svipað eða sama námsefni aftur þegar ný 

einstaklingsnámskrá var gerð. Misræmis gætti þegar tekið var fram að framfarir hefðu 

ekki orðið í ákveðinni grein en áætlað að nemandinn lærði erfiðara og flóknara 

námsefni en árið áður. Í öllum greinum í einstaklingsnámskrá var tekið fram um 

tegund námsmats, það voru próf, kannanir og vinna metin. Á námsmatsblaði frá 2003 

kom ekki fram að nemandinn tæki önnur próf en bekkjarfélagar hans en tekið var 

fram á matsblaði 2004 að hann tæki sérútbúin próf. Vegna þessa er ekki unnt að bera 

saman þau gögn til að sjá hvort um framfarir hafi verið að ræða. Í öðrum skriflegum 

matsgögnum, vorskýrslum, koma fram greinargóðar upplýsingar um framfarir og 

stöðu nemandans í náminu (skrifleg gögn nr. 8, 9). 

 Í viðtölum við kennara annars nemandans kom fram „að róðurinn væri að þyngjast 

en að nemandinn væri mjög klár strákur og hafi forsendur til að geta lært” (viðtöl nr. 

8, 9). Fram kom í einstaklingsnámskrá hans að farið sé að halla undan fæti og að 

nemandinn þyrfti meiri aðstoð. Einnig kom fram að nemandinn tæki sömu próf og 

aðrir í bekknum. Þegar vitnisburðarblöð frá vori 2003 og hausti 2003 eru borin saman 

kemur í ljós að einkunnir hans hækka í átta námsgreinum, lækka örlítið í tveimur og 

aðrar einkunnir standa í stað (skrifleg gögn nr. 17, 18). 

 Umsjónarkennari sagði að starfið í bekknum hjá þriðja nemandanum hefði snúist 

um að reyna að leyfa honum að vera með í öllu sem hægt væri en telur að 

matsþátturinn hafi ekki verið nógu skýr. Kennarar hafi haft sérpróf en erfitt hafi verið 

með mat þegar fleiri kennarar kenni sömu grein því þá muni þeir ekki eða viti ekki 

hvað hinir kennararnir eru að gera. Sérgreinakennari sagðist hafa flaskað á matinu í 
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fyrra, var með það eins og fyrir aðra en sagðist ætla að taka tillit til nemandans núna. 

Kennarinn taldi enn fremur að nemandinn hefði ekki ráðið við sömu verkefni og hinir 

en móðir hans hefði tjáð sér að hann gæti látið nemandann hafa léttari verkefni sem 

hann gerði og gekk þá betur. Kennarinn taldi líka að annars konar mat kæmi hvergi 

fram á matsblaðinu, ekki væri heldur pláss fyrir það, en taldi að líklega vissu þetta 

allir sem að nemandanum kæmu (viðtöl nr. 14, 16). Annar kennari sagði:  

 
Það á að taka fram ef nemandinn tekur annars konar próf en það virðist ekki vera gert. 
Veit ekki með matið, er að skoða það, held að það sé best að meta hann huglægt og 
skoða vinnuna hans. 

 
Foreldrar sögðu: 

Viljum sjá meiri árangur, sérstaklega í lestri því hann kunni alla stafina þegar hann 
fór í skólann en les ennþá nánast ekkert. Það þarf að vera ákveðið hvenær t.d. 
lestrarpróf eru, framfarir sjást ekki nema það sé prófað. Þetta þarf að vera inn í 
ákveðnu kerfi og nú vantar að meta hvort markmiðin, sem sett voru hafi náðst. 
Enginn ber akkúrat ábyrgð á þessu og umsjónarkennarinn að drukkna í verkefnum. 
Hann fær öðruvísi próf og öðruvísi einkunnir sem við skoðum við annaskipti. Nú er 
efnið orðið svo erfitt að hann getur varla dandalast með hinum krökkunum lengur. 
(Viðtöl nr. 15, 19). 
 

Fram kom í gögnum að þriðji nemandinn hafi verið með sama námsefni og 

bekkjarfélagarnir í öllum fögum, en stundum aðlagað, þar til í fyrravetur en þá fékk 

hann annað efni í stærðfræði og aðlagað efni í íslensku. Síðastliðinn vetur hafði efnið 

enn frekar verið lagað að hans þörfum og hann verið með sérefni í stærðfræði og 

íslensku, einnig höfðu próf verið aðlöguð. Í nýjustu einstaklingsnámskrá var ekki 

getið um mat en í þeim eldri er metið með símati og könnunum og ekki nánar um það. 

Á námsmatsblaði frá hausti 2003 kemur fram að hann hefði tekið sérpróf í stærðfræði, 

ekki próf í dönsku og engin einkunn er gefin í níu öðrum námsgreinum. Á annars 

konar matsblaði frá 2001 koma fram framfaratölur í lestri og hafa framfarir þá orðið 

nokkrar það ár (skrifleg gögn nr. 32, 33).  

 Myndmenntakennari fjórða nemandans sagði: 

 
Nemandinn kom óþroskaður inn í skólann, hann hefur staðið sig vel og gert góða 
hluti þar til í fyrra, fínhreyfingarnar versnuðu og hann varð órólegri. Honum gengur 
ekki vel að vinna myndmenntaverkefni í tölvunni þótt hann sé flínkur í tökkunum. 
Hef ekki áður haft barn sem bakkar svona þó ég hafi oft unnið með fötluðum. (Viðtal 
nr. 25). 
 

Fram kom í gögnum að nemandinn hefur þar til nú í vetur náð að fylgja 

bekkjarfélögum sínum í náminu með þeim stuðningi í bekk og þeirri sérkennslu sem 
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hann hefur fengið undanfarin ár í skólanum. Í einstaklingsnámskrá komu fram 

upplýsingar um mat í bóklegum greinum og mat í öðru var huglægt og/eða munnlegt. 

Erfitt var að segja til um framfarir nemandans í 7. bekk samkvæmt þeim 

aðalmarkmiðum sem sett voru fyrir hann, þau að hann nái að fylgja bekkjarfélögum 

sínum námslega. Á nýjasta einkunnablaði haust- og miðannar breytast einkunnirnar 

hans um einn heilan eða meira, þannig að fjórar lækka (málfræði, bókmenntir, enska 

og kristinfræði) og fjórar hækka (danska, samfélagsfræði, líffræði og myndmennt). 

Ekki var þar hægt að sjá að hann tæki önnur próf en bekkjarfélagar hans. Í 

fylgiskjölum með einkunnablaðinu kom fram að hann tæki annað próf í líffræði og að 

próf í lesgreinum séu sniðin að hans þörfum, styttri og meira um krossaspurningar. 

Einnig var tekið fram að hann fái að taka próf í næði og fái aðstoð án þess að honum 

séu sögð svörin. Í fylgiskjölunum koma einnig fram upplýsingar um að námslegir 

erfiðleikar nemandans hafi aukist með auknum kröfum og að hann eigi erfiðara með 

einbeitingu og úthald en áður (skrifleg gögn nr. 41−42). Er það einnig í samræmi við 

það sem fram kom í viðtölum við kennara í skólanum (viðtöl nr. 21−25).  

 Varðandi fimmta nemandann sagði umsjónarkennari að hann tæki próf ýmist hjá 

sér og/eða hjá sérkennara og fái eins einkunnablöð og aðrir því blöðin séu öll eins í 

tölvuforritinu. Taldi umsjónarkennarinn að nemandinn ætti að fá öðruvísi 

vitnisburðarblöð (viðtöl nr. 29, 32). Í einstaklingsnámskrá kom fram staða í lestri og 

hve mikið nemandinn hefði bætt sig árlega. Fram kom að meta ætti framfarir og stöðu 

í lok annar og ekki nánar tekið fram um það. Fram kom í viðtölum að nemandinn tæki 

próf úr því sérstaka efni sem hann væri með. Ekki fylgdu námsmatsblöð gögnum 

nemandans og hvorki umsjónarkennari né sérkennari höfðu slík gögn undir höndum. 

Rannsakandinn spurði ekki eftir þeim hjá foreldrum og hefur þess vegna ekki 

námsmat til samanburðar. Fram kom hjá nemandanum að honum hefði bara fundist 

ágætt að taka eins próf og aðrir og fá einkunnir eins og þau (skrifleg gögn nr. 52: 

viðtal nr. 32).  

 

Samantekt  

• Í flestum einstaklingsnámskrám þessara fimm nemenda komu fram einhverjar 

upplýsingar um mat á námi eða þeim markmiðum sem sett voru. Algengast var 

að það væru nefnd próf, kannanir eða vinna nemandans.  
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• Hjá einum nemanda fór matið eftir bekkjarnámskrá, hjá öðrum tekið fram að 

það eigi að meta í lok annar og hjá þeim þriðja meðal annars huglægt símat. Í 

einni af nýjustu einstaklingsnámskránum komu ekki fram upplýsingar um 

námsmat. 

• Frá kennurum tveggja nemenda komu fram upplýsingar um óöryggi og 

upplýsingaskort varðandi námsmat og framkvæmd þess. 

 

7.7 Kennsluaðferðir − námsþarfir − námsleiðir 

Því fleiri sem læra mismunandi hluti á ólíka vegu, því minni líkur eru á að einhverjir 

verði dæmdir óhæfir til að nýta sér skólann og námstilboð hans (Dóra S. Bjarnason 

1995:49−50). Það er hlutverk skólans að allir nemendur nái árangri í námi hverjir sem 

styrkleikar eða veikleikar þeirra eru (Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:175).  

 

Viðtöl  
Þeir kennarar sem spurðir voru hvaða kennsluaðferðum þeir beittu sögðust yfirleitt 

vera með blöndu af nokkrum aðferðum. Oftast sögðust þeir vera með innlögn og 

nemendavinnu á eftir sem þeir útskýrðu yfirleitt ekki nánar. Í einum skóla sagði 

umsjónarkennarinn að notaðar væru mjög fjölbreyttar kennsluaðferðir í bekknum og 

nefndi einstaklingsvinnu, hópvinnu, samvinnunám, útikennslu, gagnvirkan lestur, 

hugtakakort og söguaðferðina. Væru þessar fjölbreyttu aðferðir notaðar til að reyna að 

koma til móts við alla nemendur, einnig nemendur með sérþarfir. Í öðrum skóla taldi 

umsjónarkennarinn að hann blandaði kennsluaðferðum saman og þær væru ,,einhver 

grautur”. Sagðist hann reyna að koma því þannig fyrir að nemendur ynnu mjög 

sjálfstætt svo hann hefði sjálfur meiri tíma fyrir nemendur með sérþarfir. Annar 

kennari í sama skóla taldi að það vantaði fjölbreyttar kennsluaðferðir inn í skólana því 

kennarar væru jafnvel hræddir við að takast á við nýja hluti (viðtöl nr. 8, 21−22). 

Umsjónarkennari sagði:  

 
Hugsa aldrei um kennsluaðferðir, geri bara það sem mér finnst henta hverju sinni. Það 
er náttúrulega innlögn og stundum lesum við saman, og svo útskýri ég fyrir þeim, ég 
nota töfluna dálítið, kannski tala ég mikið. Allir eru með það sama og duglegir fá 
viðbót eða fara á bókasafn. Maður leyfir þeim að fara áfram í efninu ef maður treystir 
þeim til þess án mikillar aðstoðar. Mér finnst ekki hægt að hefta þau alfarið í öllu eins 
og með íslenskuna. Hópavinna er lítið notuð, hef prufað það en allt fór fyrst í vaskinn, 
er samt að skána. Allir eru með í hópavinnu og hjálpast að. Nemandinn með 
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sérþarfirnar leitar ekki til hinna, hann ræður alveg við það sem hann er að gera og vill 
miklu frekar vera inn í bekk. (Viðtal nr. 29).  

 

Vettvangsathuganir  
Fylgst var með kennslu í 33 skipti. Misjöfn sætaskipan var í bekkjunum, nemendur 

sátu einir, tveir saman eða fleiri í röð. Í einu tilfelli var borðum raðað fjórum saman 

fyrir hópvinnu. Misjöfn vinna nemenda fór fram í bekkjunum og misjafnt hvort 

nemendur með sérþarfir virtust taka þátt í því sem bekkurinn var að gera eða ekki. Það 

fór fram hópvinna sem allir tóku þátt í og bein kennsla þar sem allir voru með sama 

námsefnið. Það var einstaklingsvinna þar sem námsefnið var misjafnt og kennsla þar 

sem allir voru að vinna það sama nema einn til tveir nemendur sem höfðu annað efni. 

Að sögn kennara er helsta kennsluaðferð þeirra bein kennsla, innlögn og útskýringar 

frá töflu. Nemendur vinna í verkefnunum sínum á eftir og kom það einmitt fram í 

vettvangsathugunum. Einn kennari tók fram að hann blandaði saman mörgum 

kennsluaðferðum og gæti ekki nefnt eina ákveðna sem hann notaði. Í 

vettvangsathugunum notaði hann beina kennslu með einstaklingsvinnu nemenda. 

Annar sagði að erfitt hefði verið að vera með hópavinnu í bekknum því þá hefði allt 

farið úr böndunum en nú væri betra skipulag. Í vettvangsathugunum kom í ljós að 

hópavinna í bekknum gekk mjög vel og skipulögð þannig að allir nemendur voru 

virkir þátttakendur. Þriðji kennarinn sagði frá mörgum kennsluaðferðum sem notaðar 

væru markvisst í skólanum og í vettvangsathugunum var verið að vinna með skil á 

verkefni sem unnið hafði verið með í hópavinnu (vettvangsathuganir nr. 1−33; viðtöl 

nr. 8, 21−22, 29). 

 Kennslustundirnar voru flokkaðar í sex aðalflokka eftir þátttöku nemendanna fimm 

með sérþarfir:  

• Vinna eftir bekkjarnámskrá, allir nemendur  tóku þátt, 12 kennslustundir. 

• Vinna eftir bekkjarnámskrá, nemendur með sérþarfir tóku ekki þátt í því starfi 

sem aðrir í bekknum voru að vinna, 6 kennslustundir. 

• Nemendur að vinna eftir einstaklingsnámskrá og taka þátt í bekkjarstarfinu, 1 

kennslustund. 

• Nemendur að vinna eftir einstaklingsnámskrá en taka ekki þátt í því starfi sem 

aðrir í bekknum voru að vinna, 6 kennslustundir. 

• Aðlagað námsefni inn í bekk án þess að einstaklingsnámskrá væri gerð, 

nemendur með sérþarfir tóku þátt, 4 kennslustundir. 
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• Nemendur í sérkennslu utan bekkjar, einstaklingsvinna, 4 kennslustundir.  

 

Bóknám fór fram í 22 kennslustundum og þar af voru 18 sem flokkast undir beina 

kennslu. Þar voru flest allir nemendur að vinna á sama stað í sömu bók með 

innlögnum frá töflu og leiðbeiningum frá kennara. Nemendurnir fimm voru með sama 

námsefni og bekkurinn í tíu kennslustundum. Í tveimur til viðbótar var nemandinn 

með sama efni svo hann gæti fylgst með en jafnframt með annað efni sem hann vann í 

annað slagið og virtist það vera efni sem hann réð betur við. Í sex kennslustundum af 

þessum tíu sem nemendur voru með sama námsefni og bekkurinn, virtust þeir ekki 

ráða við efnið. Þeir vissu ekki hvað þeir áttu að gera, biðu eftir fyrirmælum eða 

aðstoð, horfðu út um gluggann eða fóru að gera eitthvað annað. Í sex kennslustundum 

voru nemendur með annað námsefni en bekkurinn og unnu í því einir 

(vettvangsathuganir nr. 1−33).  

 

Skrifleg gögn  
Skoðaðar voru bekkjarnámskrár og einstaklingsnámskrár til að kanna hvort fram 

kæmu upplýsingar um kennsluaðferðir kennara og/eða námsleiðir nemenda. Misjafnar 

upplýsingar komu fram í bekkjar- og einstaklingsnámskránum, bæði milli skóla og 

einnig eftir námsgreinum. 

 Í bekkjarnámskrám var algengast að fram kæmu upplýsingar um það sem 

nemendur eiga að gera. Dæmi um slíkt  var að nemendur ættu að lesa sögur, „vinna 

verkefni” og í sumum greinum var tekið fram að nemendur ættu að vinna 

einstaklingslega og/eða saman í hóp. Stundum var tekið fram um kennsluhætti, eða 

það sem kennarinn ætlaði að gera. Dæmi um slíkt er að  kennarinn ætlaði að vinna 

með söguaðferð eða það var tekið fram að kennari myndi leggja inn efni tímans í 

upphafi. Í einni bekkjarnámskrá voru kennsluaðferðir og/eða vinnubrögð nemenda 

taldar upp í hverri grein, yfirleitt mjög fjölbreytt. 

 Ekki komu fram upplýsingar um kennsluaðferðir í einstaklingsnámskrá fyrsta 

nemandans heldur var talað um vinnuaðferðir nemandans. Oftast var það sjálfstæð 

vinna sem fólst í að lesa texta og vinna skrifleg verkefni upp úr textanum, yfirleitt í 

vinnubók, og gera ýmsar æfingar tengdar því. Einnig var tekið fram að nemandinn 

ætti að horfa á myndbönd og vinna með „hlustun“.  



72

Í einstaklingsnámskrám annars og fjórða nemandans voru engar upplýsingar um 

kennslu- né vinnuaðferðir.  

 Í einstaklingsnámskrá þriðja nemandans var því lýst hvernig átti að sinna 

einstaklingsþörfum hans. Til dæmis átti að fara yfir námsefni á hraða sem hæfði 

honum og nýta hjálpargögn við kennsluna þannig að hún yrði hlutbundnari. Einnig 

var tekið fram að áhersla yrði á hlustun og talað mál. Fram kom að nemandinn myndi 

taka virkari þátt í verkefnum bekkjarins þegar unnið yrði eftir söguaðferð í landafræði 

en þátttakan yrði á hans forsendum.  

 Fyrir fimmta nemandann var tekið fram í einstaklingsnámskrá að kennsluaðferðir 

skyldu vera fjölbreyttar en miðast við þennan nemanda einan. Annað var ekki sagt um 

kennsluaðferðir varðandi nám hans (skrifleg gögn nr. 9−10, 18−19, 33−34, 42−43,

51−52). 

 

Samantekt  

• Kennarar sögðust blanda kennsluaðferðum saman. Fram kom í 

vettvangsathugunum að algengasta kennsluaðferðin við bóknám var bein 

kennsla með innlögn frá töflu. Þar voru flestallir nemendur með sama 

námsefni að vinna á sama stað á sama tíma. 

• Algengasta vinnuaðferð nemenda almennt var einstaklingsvinna þar sem hver 

nemandi vann í sína bók. 

• Þegar nemendur með sérþarfir unnu eftir bekkjarnámskrá tóku þeir meiri þátt í 

bekkjarstarfinu en þegar þeir unnu eftir einstaklingsnámskrá. 

• Ef nemendur unnu eftir einstaklingsnámskrá voru þeir yfirleitt í sérkennslu 

utan bekkjar eða með frábrugðið námsefni inn í bekk og tóku almennt ekki 

þátt í því sem bekkurinn var að gera. 

• Í bekkjarnámskrám komu yfirleitt ekki fram beinar upplýsingar um 

kennsluaðferðir kennara heldur upplýsingar um hvernig nemendur áttu að 

vinna. 

• Í tveimur einstaklingsnámskrám af fimm var tekið fram hvað nemendur áttu að 

gera og hvernig þeir áttu að vinna en það fór eftir námsgreinum hve miklar 

upplýsingar um það komu fram. 

• Ekki kom fram í einstaklingsnámskrám hvaða kennsluaðferðir séu æskilegar 

fyrir nám viðkomandi nemanda. 
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7.8 Samvinna og samábyrgð kennara 

Þegar nemendur hafa sérstakar þarfir er samvinna margra aðila lykilatriði segir Martin 

(2005:43−44). Fleiri telja að gott samstarf allra í skólanum sé nauðsynlegt svo 

nemendum líði vel og þörfum þeirra sé fullnægt. Samstarf er einnig talið ein af 

forsendum þess að nám án aðgreiningar geti farið fram. Ekki má líta svo á að nemandi 

sé á ábyrgð eins kennara, umsjónarkennara eða sérkennara og öðrum óviðkomandi, 

nemandinn er á sameiginlegri ábyrgð þeirra sem honum kenna (Dóra S. Bjarnason 

1995:47, 51; Kristín Aðalsteinsdóttir 1993:204−205; Mittler 2000:11).  

 

Viðtöl  
Misjafnt var eftir skólum og kennurum hvort um samstarf var að ræða á milli þeirra 

kennara sem kenndu nemendum með sérþarfir. 

 Foreldrar fyrsta nemandans sögðu að í fyrravetur og nú í vetur væri líklega meiri 

samvinna og upplýsingaflæði milli kennara en áður hefði verið. Þau töldu það vera 

vegna þess að strákurinn þeirra hefði lent í miklum erfiðleikum fyrir tveimur árum 

þegar hann byrjaði í nýjum bekk að hausti. Það væri líklega hægt að rekja beint til 

upplýsingaskorts milli kennara. Í viðtölum við umsjónarkennara og sérkennara 

nemandans kom fram að lítil sem engin samvinna hefði verið milli kennara vegna 

hans. Sérkennarinn sá alfarið um málefni nemandans í bóklegum greinum, útbjó 

einstaklingsnámskrá og talaði við hina kennarana að hausti. Hann útbjó einnig allt 

námsefni á þann hátt að hann fann auðveldara efni, aðlagaði efni eða samdi efni. Hann 

sá einnig um námsmat í þeim greinum sem hann kenndi og samskipti við foreldra 

höfðu að mestu færst yfir á hann (viðtöl nr. 2−3, 5). Umsjónarkennarinn sagði:  

 
Ég skipulegg náttúrulega ekkert sjálfur því bekkurinn er svo stór. Það eru svo margir 
aukatímar að sérkennarinn sér alveg um að finna efni og annað, ég kem ekkert inn í 
það. Þegar nemandinn er inn í bekknum er hann í langflestum tilfellum með sitt 
námsefni sem sérkennarinn ákveður og tekur til svo nemandinn geti unnið sem 
sjálfstæðast. Ef hann er með eitthvað svipað þá er það á hans forsendum og með 
sérútfærslu. (Viðtal nr.2). 

Umsjónarkennari annars nemandans bar ábyrgðina og sá um samskipti við 

heimilið. Hann kom boðum til sérkennara um æskilega aðstoð fyrir nemandann og 

hélt utan um nám hans. Sérkennarinn sá um að búa til einstaklingsnámskrána. Ekki 

var neitt skipulegt samstarf milli kennara vegna nemandans (viðtöl nr. 8−10). 

Umsjónarkennari og sérkennari annars nemandans sögðu eftirfarandi: 
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Sérkennarinn ætti að halda utan um allt hans nám en hann nær því ekki því hann er 
ekki inni í öllu bekkjarstarfinu. Þann þátt finnst mér vanta, að fylgja nemandanum 
eftir og fylgjast almennilega með stöðu hans í náminu. Ég hitti sérkennarann bara á 
hlaupum. Það er enginn tími til samvinnu. 
 
Hann er náttúrulega bekkjarkennari og sér um alla bekkjarkennslu og ég er sérkennari 
og sé um að brúa bilið á milli þess sem bekkurinn fær og krakkarnir skilja og þess 
sem nemandinn ekki skilur. (Viðtöl nr. 8−9).  
 

Breytingar voru nýlega afstaðnar hjá starfsfólki í skóla þriðja nemandans og töldu 

viðmælendurnir að það hefði komið illa út fyrir nemendur með sérþarfir vegna 

sérstöðu þeirra. Að sögn umsjónarkennarans bar hann ábyrgðina á nemandanum en 

enginn skipulögð samvinna var vegna nemandans og enginn einn starfsmaður var vel 

inni í hans málum. Kennarar „spjölluðu eitthvað saman um haustið” en svo skipulagði 

hver kennari sitt. Sérgreinakennari sagðist ekki hafa fengið neinar upplýsingar með 

nemandanum til að byrja með. Hann telur að það sé slæmt því hætta sé á að tekið sé 

„vitlaust“ á málunum. Fram kom einnig að þessi kennari hafði ekki leitað eftir 

upplýsingum sjálfur. Foreldrar nemandans bentu kennaranum á upplýsingar sem hann 

hefði aðgang að en hann hafði ekki kynnt sér þær (viðtöl nr. 14−18).  

 Kennarar fjórða nemandans sögðu að þeir hefðu fengið upplýsingar um 

nemandann í byrjun skólaárs en töldu að þeir hefðu þurft meiri upplýsingar og 

ráðleggingar. Þeir tóku fram að þeir gætu alltaf leitað til umsjónarkennara og gætu 

einnig leitað eftir upplýsingum sjálfir ef þeir vildu eða sæju ástæðu til, til dæmis 

greiningum, einstaklingsnámskrá eða hjá foreldrum (viðtöl nr. 22−25). Þeir sögðu 

meðal annars: 

 
Fékk munnlega að vita það allra nauðsynlegasta um hann að hausti en ekkert sérstakt 
samstarf er á milli kennara, bara ef þarf. 
 
Fengum upplýsingar en svo verður hann kannski svolítið útundan. Ég fer til 
umsjónarkennara ef eitthvað er og fæ ráð hjá honum. (Viðtöl nr. 23−24). 

 
Engin skipulögð samvinna var milli kennara vegna fimmta nemandans heldur var 

hún að þeirra sögn eftir þörfum. Það voru ekki ákveðnir fundir en samstarf var um 

hvaða námsefni var notað og leitaði sérkennarinn álits umsjónarkennara þegar 

nemandinn hafði lokið einhverju námsefni og þurfti að fá nýtt. Sérkennarinn og 

umsjónarkennarinn höfðu komið sér upp ákveðinni verkaskiptingu. Sérkennarinn sá 

meðal annars um að búa til einstaklingsnámskrána og skipuleggja heimanámið en 
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ábyrgðin, umsjónin og samskipti við aðra kennara og foreldrana var hjá 

umsjónarkennara (viðtöl nr. 29−30).  

 

Vettvangsathuganir  
Í 26 af þeim 33 skiptum sem fylgst var með kennslu var einn kennari með bekkinn, 

fjórar kennslustundir var nemandinn í sérkennslu í sérstofu. Tveir kennarar voru inni í 

bekknum í þremur kennslustundum. Sérkennari aðstoðaði einungis nemanda með 

sérþarfir utan einu sinni að sérkennari aðstoðaði einnig aðra, en fram kom í viðtölum 

að sá kennari gerði það iðulega (vettvangsathuganir nr. 1−33).  

 

Skrifleg gögn  
Í einstaklingsnámskrám eins nemanda var skýrt tekið fram að samvinna skuli vera 

milli kennara. Í einstaklingsnámskrám annars nemanda var tekið fram að kennarar 

ættu að hafa samráð um fyrirkomulag kennslunnar og funda eftir þörfum. Í gögnum 

hinna nemendanna þriggja var ekkert fjallað um samvinnu og/eða samábyrgð kennara 

(skrifleg gögn nr. 9, 18, 33, 42, 51). 

 

Samantekt  

• Í fjórum skólum af fimm var ekki nein skipulögð samvinna milli kennara 

vegna nemenda með sérþarfir. 

• Samvinna var helst á milli sérkennara og umsjónarkennara en aðrir kennarar 

stóluðu á umsjónarkennara eða sérkennara með upplýsingar og ráðgjöf 

varðandi nemendur með sérþarfir. Kennarar töldu tímaskort helst valda því að 

ekki næðist að hafa virkt samstarf.  

• Þær skoðanir voru uppi hjá sumum umsjónarkennurum og sérkennurum að 

umsjón og ábyrgð á nemanda með sérþarfir ætti að vera hjá hinum aðilanum.  

• Í tveimur skólum sáu umsjónarkennarar nánast alfarið um málefni nemandans. 

Í einum skóla var umsjáin í höndum sérkennara, í öðrum skóla var enginn einn 

sem hélt utan um málefni nemandans en umsjónarkennarinn sinnti því. Í enn 

öðrum skóla var umsjónarkennarinn sá sem hélt utan um málefni nemandans 

en sérkennarinn sá um ákveðna þætti. 

• Í einstaklingsnámskrám þriggja nemenda af fimm var ekkert minnst á 

samvinnu og samábyrgð kennara. Í einstaklingsnámskrá eins nemanda kom 
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fram að það ætti að vera samvinna milli kennara en í raun var hún lítil sem 

engin. 

 

7.9 Samvinna heimilis og skóla 

Mikilvægt er að foreldrar séu samstarfsaðilar skólans svo að vel til takist með nám án 

aðgreiningar. Þeir þurfa að taka virkan þátt í skipulagi, útfærslu, mati, uppbyggingu 

og innihaldi þess náms sem barnið stundar (Meijer o.fl. 2003:17).   

 

Viðtöl  
Umsjónarkennarinn sá að mestu eða alveg um samstarf við heimilin í fjórum skólum. 

Sérkennarar komu inn í það í tveimur tilfellum, sérstaklega að hausti þegar verið var 

að semja einstaklingsnámskrána. Skólastjóri var einnig með talsverð samskipti við 

heimilið í einum skóla. Samskiptin í einum skóla höfðu að mestu leyti færst yfir á 

sérkennarann (viðtöl nr. 2−3, 8−9, 13−14, 21, 23, 26, 29−30).  

 Flestir foreldrarnir í rannsókninni sögðust aðspurðir vera nokkuð ánægðir með 

samvinnu við skólann. Þeir töldu að skólinn og kennararnir væru að leggja sig fram 

um að veita eins góða þjónustu og unnt væri miðað við það fjármagn sem til væri. 

Töldu þeir að samband væri haft við þá ef eitthvað færi úrskeiðis eða einhverjar 

breytingar væru í aðsigi og sumir voru spurðir um hvað þeim fyndist um fyrirhugaðar 

breytingar. Eins tóku allir fram að ef þeir þyrftu að hafa samband við skólann væri 

þeim ávallt tekið vel. Fram kom hins vegar hjá foreldrum tveggja nemenda að þeim 

þætti miður að það væru sjaldnar fundir með foreldrum þegar börnin væru orðin þetta 

stór. Það væri allt öðruvísi að talast við gegnum síma eða með tölvubréfum en beint 

við kennarana. Foreldrar eins nemandans tóku fram að skólinn leitaði ekki eftir 

upplýsingum hjá þeim nema ef eitthvað neikvætt kæmi upp á en foreldrar annars 

nemenda töldu að leitað væri eftir upplýsingum til þeirra (viðtöl nr. 5, 11, 19, 26, 31). 

Foreldri sagði: 

 
Tengsl við skólann hafa farið minnkandi, fundir á hálfsmánaðar fresti fyrst, svo 
mánaðarlega en nú eiginlega bara þessir hefðbundnu foreldrafundir. (Viðtal nr. 5). 
 

Foreldrar eins nemandans tóku fram að ræða ætti hlutina í góðri samvinnu en töldu 

að áherslur foreldra og skólans færu ekki alltaf saman þó að allir vildu finna það besta 

fyrir barnið. Þeir sögðu:  
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Oftast er gott að hafa samband við skólann og kennararnir vilja gera sitt besta en 
maður heyrir alltaf að það vanti peninga og úrræði. Kennararnir myndu vilja hafa 
þetta öðruvísi. Við viljum sjá meiri árangur barnsins okkar vegna en viljum ekki fá 
fólk upp á móti okkur, við viljum ræða hlutina í góðri samvinnu. Það er sérstaklega 
erfitt að fá fréttir þegar enginn sérstakur sér um mál barnsins. Manni finnst maður 
alltaf vera jarmandi, það er þreytandi staða. (Viðtal nr.19). 
 

Þeim fannst einnig bagalegt að geta ekki haft samband við einhvern ákveðinn aðila 

sem væri vel inni í málefnum barnsins og hefði með mál þess að gera og sögðu:  

 
Það var síðast í 5. bekk sem einhver séraðili sá um málefni hans. Það ber enginn 
ábyrgð á þessu, umsjónarkennarinn er að drukkna í verkefnum. Það er svolítið 
svekkjandi þegar verkefni lognast út af vegna þess að það verða mannaskipti og 
enginn sér lengur um þau. Þegar enginn hefur yfirsýn verður þetta svo erfitt, hangandi 
í lausu lofti, óskipulagt og erfitt að hafa samband við einhvern kennara, allir hafa nóg 
að gera. Í vetur hefur þetta verið hreinasti hrærigrautur, margir kennarar og við 
vissum ekkert hvað var að gerast. (Viðtal nr. 19). 

 
Kennarar töldu að samstarfið væri yfirleitt gott við foreldrana, gengi vel og 

foreldrar vildu leggja sig fram um að hjálpa barninu sínu eftir því sem þeir hefðu tök 

á. Tveir kennarar sögðu:  

 
Mamma hans er frábær, hún sér um það sem hann á að læra heima. 
 
Mamma hans og pabbi eru alveg yndisleg. Þau halda vel utan um heimanámið og 
hugsa vel um þetta að öllu leyti. (Viðtöl nr. 21, 29). 
 

Í einum skóla sögðu kennarar að erfitt væri að ná sambandi við foreldra af 

persónulegum ástæðum heima fyrir. Í öðrum skóla taldi skólastjórinn að auka þyrfti á 

samstarf heimilis og skóla vegna þess að áherslur skólans og foreldranna væru dálítið 

ólíkar. Hann sagði: 

 
Það þarf meira samstarf við foreldrana. Þau hafa lagt áherslu á aðra þætti en skólinn, 
við höfum samt alltaf getað rætt saman og ég getað sannfært þau en þau hafa ekki 
alltaf verið ánægð. Þau eru auðvitað að berjast fyrir því besta fyrir barnið sitt en við 
verðum líka að koma okkar sjónarmiðum á framfæri. (Viðtal nr. 1). 

 

Skrifleg gögn  
Í einstaklingsnámskrám fyrsta nemandans var tekið fram að foreldrasamstarf færi 

fram eftir þörfum með tölvupósti, síma, skólakompu, fundir væru á foreldradögum og 

oftar eftir þörfum. Fram kom í einstaklingsnámskrá frá því í fimmta bekk að þá hafi 

fastir fundir verið mánaðarlega en eru mun sjaldnar nú.  
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Í nýjustu einstaklingsnámskrá annars nemandans var tekið fram að fundir ættu að 

vera tvisvar til þrisvar á önn en ekkert tekið fram um foreldrasamstarf í þeim eldri.  

 Ekkert var tekið fram um foreldrasamstarf þriðja nemandans í 

einstaklingsnámskrám.  

 Í einstaklingsnámskrám fjórða nemandans kom fram að foreldrasamstarf væri gott 

og færi fram með símtölum, formlegum fundum og óformlegum. Orðalag var með 

þeim hætti að ekki var gott að átta sig á hvað við var átt. Í næstu einstaklingsnámskrá 

á undan kom einnig fram að foreldrar eigi að fá reglulegar upplýsingar um gang mála. 

 Fram kemur í öllum einstaklingsnámskrám fimmta nemandans að foreldraviðtöl 

fari fram sameiginlega með umsjónarkennara og sérkennara en að sérkennari fundi 

einnig sérstaklega að hausti og hafi auk þess samband ef þurfa þykir (skrifleg gögn nr. 

9, 18, 33, 42, 51). 

 

Samantekt  

• Foreldrar sögðust oftast vera ánægðir með samvinnu við skólann og töldu að 

kennarar legðu sig fram um að veita góða þjónustu og hrósuðu þeim almennt. 

Foreldrar heyrðu oft og tóku undir það sjónarmið að það vantaði fjármagn, 

úrræði og fleira starfsfólk til að sinna nemendum.  

• Foreldrar lýstu almennt yfir þakklæti sínu í garð skólans eða til einstakra 

kennara vegna þeirrar þjónustu og tillitsemi sem barnið þeirra fengi í 

skólanum. 

• Foreldrar tóku fram að þeir væru ávallt velkomnir í skólann en töldu að 

samskiptin færu minnkandi eftir því sem nemandinn eltist og fannst foreldrum 

tveggja það sérstaklega miður. 

• Foreldrar eins nemanda töldu að skólinn væri ekki að standa sig í að veita þá 

þjónustu sem barnið ætti rétt á og töldu að árangur barnsins væri þess vegna of 

lítill. Þeir tóku fram að þeir vildu eiga góða samvinnu við skólann en ekki að 

fá hann upp á móti sér.  

• Foreldrar eins nemanda af fimm tóku virkan þátt í gerð einstaklingsnámskrár, 

foreldrar tveggja höfðu lesið hana og foreldrar tveggja sögðust ekki hafa séð 

hana en seinna kom í ljós að foreldrar annars höfðu séð hana. 

• Umsjónarkennarar sjá yfirleitt um samskiptin við heimilið. 
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7.10 Félagsleg samskipti 

Komið hefur fram í fjölda rannsókna að félagsleg samskipti fólks, ekki síst barna og 

unglinga, eru þeim afar mikilvæg og má segja að þau séu lífsnauðsynleg fyrir líðan 

þeirra og þroska. Þegar nemendur styðja hvern annan getur það leyst hindranir, aukið 

skilning, félagslegan þroska og möguleika til betra náms. Flestum nemendum finnst 

betra að bekkjarfélagarnir útskýri flókna hluti fyrir þeim en að kennarinn geri það og 

einnig finnst nemendum auðveldara að ráðfæra sig við samnemendur sína en 

kennarann (Ainscow 1999: 9−10, 68; Hewitt og Whittier 1997:274−275).  

 

Viðtöl  
Fram kom í viðtölum að foreldrar þriggja nemenda höfðu sérstakar áhyggjur af 

börnum sínum og sögðu að þau væru mjög félagslega einangruð, sérstaklega eftir 

skóla. Þau væru mikið ein, enginn kæmi til að spyrja eftir þeim. Þau væru orðin 

uppgefin á að spyrja eftir öðrum, bæði af ótta við höfnun og af því að þau vissu að það 

hefði engan tilgang. Foreldrarnir voru sammála um að það væri nauðsynlegt að taka á 

félagslega þættinum í einstaklingsnámskránum. Hann væri ekki síður mikilvægur en 

aðrir þættir, en tóku fram að það væri ekki gert. Foreldrar eins nemanda töluðu um 

vinahópa sem hefðu verið í gangi þegar nemendur voru yngri og fannst synd að þeir 

hefðu verið lagðir af (viðtöl nr. 5, 11, 19). Foreldrar sögðu: 

 
Ég hugsa að allir hefðu gott af því að umgangast þá sem eru eitthvað öðruvísi. 
 
Hann kom heim og sagðist vera að fara að leika við krakkana og gekk á röðina, en 
fékk engin viðbrögð og kom heim aftur niðurbrotinn, nú er hann hættur því. Hann er 
ofsalega einmana, hann á síma og langar til að einhver hringi í sig, þannig að þetta er 
mjög erfitt. Það bjarga honum kennslustundirnar með bekknum, þar fær hann þetta 
félagslega. Hann verður að fá það annars myndi hann algerlega einangrast. Krakkarnir 
eru vinaleg en það er ekki það sama og að eiga vin í raun. (Viðtöl nr. 5, 19). 
 

Foreldrar tveggja nemenda sögðu að þeim liði vel og þeir ættu vini í skólanum. 

Fram kom hjá öðrum foreldrunum að sonur þeirra ætti vini sem hann væri alltaf með 

eftir skóla en hjá hinum að þeirra sonur væri mikið einn eftir skóla en hann ætti góða 

félaga í skólanum svo þeir voru ekki með áhyggjur af félagslega þættinum (viðtöl nr. 

26, 31).  

 Í viðtölum við nemendur kom fram að þeir höfðu misjafnar skoðanir á mikilvægi 

þess að vinna inni í bekknum, í litlum hóp eða einir í sérkennslu. Tveir þeirra lýstu 

mikilli vanlíðan með að fara í sérkennslu, vildu það alls ekki og óskuðu þess að þeir 
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mættu vera meira með bekknum. Einn taldi að hvíld væri í því að fara í sérkennslu því 

þar væri rólegra og meiri friður. Tveir sögðu að þeim væri sama ef þeir yrðu að fara, 

þó vildu þeir frekar vera inn í bekk ef þeir mættu velja (viðtöl nr. 6, 12, 20, 27 og 32).  

 Fram komu upplýsingar hjá skólastjóra um mikla félagslega erfiðleika eins 

nemandans og að það hefði verið mikið unnið með þessa erfiðleika árið áður, árangur 

hefði náðst og miklar breytingar til góðs hefðu átt sér stað. Engar upplýsingar um 

þetta var að sjá í einstaklingsnámskrám nemandans (viðtal nr. 7). 

 Þegar kennarar voru spurðir um félagsleg samskipti nemenda sögðu þrír 

umsjónarkennarar af fimm að bekkjarfélagarnir væru oft á tíðum búnir að missa 

þolinmæðina gagnvart þessum nemendum. Þeir færu í taugarnar á þeim. Þeir væru 

seinir að vinna og trufluðu. Aðrir nemendur neituðu að vinna með þeim í hópavinnu 

þannig að erfitt væri að koma því við að þeir tækju þátt í para- eða hópavinnu. Sautján 

kennarar af átján töluðu um að félagsskapurinn skipti þessa nemendur miklu máli en 

bilið væri að breikka og töldu að nauðsynlega þyrfti að styrkja félagslega færni þeirra. 

Ekki kom fram hvers vegna það væri ekki gert. Einnig kom fram að eftir því sem 

nemendur yrðu eldri ættu þeir minna sameiginlegt með hinum nemendunum. Flestir 

þessara viðmælenda tóku fram að hinir nemendurnir væru yfirleitt góðir við þá og 

umbæru sérþarfir þeirra. Nokkrir kennarar töldu að æskilegt væri að nemendur með 

sérþarfir ættu kost á að hafa samskipti við börn sem væru á líku róli og þeir sjálfir. 

Tveir kennarar tóku fram að sérstaklega erfitt væri að fá nemendur með sérþarfir til að 

taka virkan þátt í hópavinnu því þeir vildu ekki vekja á því athygli að þeir væru ekki 

sterkir í greininni og yrðu þá óvirkir. Ekki komu fram hjá þeim vangaveltur um 

aðferðir í hópavinnu til að vinna með þetta atriði (viðtöl nr. 2−3, 8, 14−15, 21−22, 24,

29).  

 

Vettvangsathuganir  
Vettvangsathuganir í kennslustundum voru 33. Nemendunum fimm var fylgt eftir af 

rannsakanda í mismunandi kennslustundir. Það var ýmist í almennum bekk, þegar 

bekk var skipt í tvennt og í sérkennslu á öðrum stað. Þá unnu nemendur einir eða með 

einum eða tveimur öðrum nemendum. Mjög misjafnt var hvort nemendurnir fimm 

tóku þátt í því starfi sem fram fór þegar þeir voru inni í bekk eða þegar bekknum hafði 

verið skipt í tvennt. Þegar nemendurnir fimm voru að vinna eftir sömu námskrá og 

bekkurinn tóku þeir oftar þátt í því starfi sem í gangi var eða í tólf skipti af átján. Í þau 
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sex skipti sem þeir tóku ekki þátt í starfinu voru þeir ýmist ekkert að gera, horfa út um 

gluggann, brasa við eitthvað annað dót sem þeir voru með, til dæmis að teikna eða 

leita að einhverju.  

 Í tveimur bóklegum kennslustundum tók nemandinn þátt í starfi bekkjarins en 

umsjónarkennarinn hafði ekki gert formlega einstaklingsnámskrá fyrir hann heldur 

aðlagað námsefnið að þörfum hans. Umsjónarkennarinn sagðist ekki skrifa þetta 

sérstaklega niður heldur nota tímann til að laga verkefnin að nemendum.       

 Í öllum verklegum tímum sem fylgst var með var viðfangsefnið aðlagað hverjum 

og einum og nemendur að vinna að sínu án þess að undirstrikað væri að þeir væru 

með sérþarfir, þeir skáru sig ekki úr. Í einum verklegum tíma var nemandi með 

stuðningsfulltrúa sér til aðstoðar.  

 Þegar nemendur unnu eftir einstaklingsnámskrá inni í bekk voru þeir í sex af sjö 

tímum, ekki þátttakendur í því sem bekkurinn var að gera. Í einum af fjórum 

sérkennslutímum utan bekkjar, var einn nemandi með einum kennara en tveir 

nemendur með einum kennara í hinum þremur. Nemendur voru að vinna í bókum, að 

fylla inn í eyður eða að finna upplýsingar í texta og skrifa hann upp. Engin samvinna 

eða samskipti voru milli nemendanna. Kennarar sátu hjá nemendum eða á milli þeirra 

og aðstoðuðu þá við vinnuna. Kennarar bentu nemendum á hvað þeir áttu að skrifa, 

útskýrðu atriði sem nemendur áttu í erfiðleikum með eða hvöttu nemendur áfram við 

vinnu sína. Athyglisvert þótti rannsakanda að í einum tímanum sat kennarinn við 

kennaraborðið að vinna, skrifa eitthvað niður og nemendur voru að svara spurningum 

úr textabók allan tímann. Fyrir kom að nemandi spurði einhvers og svaraði kennarinn 

þá úr sæti sínu og nemandinn hélt áfram að skrifa (vettvangsathuganir nr. 1−33).  

 

Skrifleg gögn  
Þegar félagslegi þátturinn er skoðaður í einstaklingsnámskrám kemur í ljós að hann 

vegur ekki þungt. Ekkert er minnst á hann í einni einstaklingsnámskránni, í þremur er 

fjallað um félagslega stöðu nemenda og í tveimur eru sett fram mjög víð félagsleg 

markmið. Ekkert er minnst á hvernig á að ná markmiðunum né fjallað um mat á 

árangri.  

 Í einstaklingsnámskrám fyrsta nemandans er tekið fram að félagsleg staða hans sé 

nokkuð góð en hann myndi ekki sterk tengsl við aðra. Ekki er frekar minnst á 

félagslega þáttinn. Í einstaklingsnámskrám næsta nemanda er ekkert minnst á 



82

félagslega þáttinn. Félagsleg staða þriðja nemandans er talin góð í skólanum og tekið 

fram í einstaklingsnámskrá að hann leiki við bekkjarfélagana í frímínútum. Markmið 

eru sett um að nemandinn verði félagslega fær en ekki fjallað um hvernig á að fara að 

því né sagt til um hvernig eigi að meta hvernig til hafi tekist. Fjórði nemandinn er vel 

staddur félagslega samkvæmt einstaklingsnámskrám og ekki meira fjallað um það. 

Fram komu í gögnum frá sérfræðingi áhyggjur af einelti. Einstaklingsnámskrár 

fimmta nemandans fjalla ekkert um félagslega stöðu hans en eitt markmið er sett þar 

um, að nemandinn öðlist sjálfstæði félagslega (skrifleg gögn nr. 9, 18, 33, 51).  

 

Samantekt  

• Flestir þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála um að félagslegi þátturinn 

væri jafn mikilvægur og námslegi þátturinn og jafnvel mikilvægari. 

• Foreldrar höfðu áhyggjur af líðan barna sinna ef félagsleg samskipti þeirra 

gengu ekki vel og töldu nauðsynlegt að vinna með þann þátt í skólanum. 

Foreldrar tveggja nemenda tóku sérstaklega fram að þeim þætti miður að ekki 

væru lengur í gangi vinahópar sem hefðu styrkt félagslega stöðu barna þeirra. 

• Kennsluaðferðir kennara höfðu áhrif á þátttöku nemenda með sérþarfir í 

bekkjarstarfinu.  

• Margir kennarar töldu að nemendur með sérþarfir ættu erfiðara uppdráttar 

félagslega eftir því sem þeir yrðu eldri því þeir ættu litla sem enga samleið 

með bekkjarfélögum sínum. 

• Þegar nemendur með sérþarfir unnu eftir bekkjarnámskrá eða fengu námsefnið 

aðlagað að þeirra þörfum tóku þeir miklu frekar þátt í bekkjarstarfinu en þegar 

þeir unnu eftir einstaklingsnámskrá. 

• Nemendur með sérþarfir, sem unnu eftir einstaklingsnámskrá inn í bekk, tóku 

yfirleitt ekki þátt í starfi bekkjarins.  

• Í einstaklingsnámskrám var lítið minnst á félagslegan þátt námsins og ekki 

unnið sérstaklega með hann í skólanum utan hjá einum nemanda árið áður en 

engar upplýsingar komu fram um það í einstaklingsnámskrá. 
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8. Umræða 
Það er í anda íslensku laganna að öll börn fái að stunda nám án aðgreiningar í bekk 

með skólafélögum sínum. Íslendingar hafa einnig undirstrikað þann vilja sinn með 

undirskrift sinni að Salamanca-yfirlýsingunni. Það hlýtur því að vera krafa fjölskyldna 

og enn fremur skóla til sjálfs sín að allir nemendur taki þátt í starfi bekkjarins með 

verkefnum við hæfi. Skipuleggja þarf skólastarfið í heild út frá þörfum allra nemenda 

og skapa námsumhverfi sem hæfir þeim öllum. Í hverjum bekk eru nemendur sem 

hafa sérþarfir og þurfa einhvers konar stuðning við námið umfram aðra. Sá stuðningur 

er tryggður með reglugerð. Hann er skipulagður til lengri eða skemmri tíma og felur 

meðal annars í sér gerð rökstuddrar einstaklingsnámskrár. Megintilgangur þessarar 

rannsóknar var að kanna hlutverk einstaklingsnámskráa fyrir nemendur með sértækar 

þarfir. Skoðað var hvort vísbendingar væru um aukin gæði náms og umbætur í 

kennslu vegna tilkomu einstaklingsnámskránna. Gerð og framkvæmd þeirra var 

könnuð, meðal annars með tilliti til ábyrgðar starfsmanna, ásamt notkun þeirra og 

sambandi við aðrar námskrár. Fjallað verður í þessum kafla um þær niðurstöður 

rannsóknarinnar sem mikilverðastar þóttu og þær settar í samhengi við fræðilega 

umræðu um nám án aðgreiningar og um einstaklingsnámskrár. Skiptist umræðan í 

eftirfarandi sjö kafla: Skóli fyrir alla, bekkjarstarfið, aðferðirnar og námsefnið, 

félagslegur þáttur, samvinna heimilis og skóla, mat á sérþörfum, einstaklingsnámskrár 

− viðhorf og einstaklingsnámskrár − gerð og notkun. 

8.1 Skóli fyrir alla 

Nám án aðgreiningar byggir á því að öll börn eigi rétt á menntun við hæfi með 

félögum sínum. Segja má að hvert barn sé einstakt með sína hæfileika, 

persónueinkenni, reynslu, áhuga og viðhorf. Með námi án aðgreiningar er stefnt að 

því að finna kennsluaðferðir og námsefni við hæfi hvers og eins og að koma til móts 

við misjafnar þarfir nemenda á mismunandi hátt. Skólinn þarf því að móta stefnu og 

starfshætti sem stuðla að námi án aðgreiningar á öllum sviðum skólalífsins þar sem 

skólinn er lagaður að nemandanum en ekki öfugt (Kristín Aðalsteinsdóttir 1993:197; 

Mittler 2000:8−10; Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:21, 24: Tomlinson 1995:1).  

 Í heild má ætla af svörum viðmælenda í rannsókninni að þeir séu í orði sammála 

stefnu stjórnvalda um nám án aðgreiningar. Þeir telja að stefnan sé góð sem og sýnin 

um skóla fyrir alla. Flestir viðmælenda innan skólanna töldu hins vegar að stefnan 
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hentaði ekki skólunum þeirra því hún væri ekki framkvæmanleg eins og skólarnir 

væru núna. Ítrekað kom fram sú skoðun margra að til þess að nám án aðgreiningar 

væri framkvæmanlegt þyrfti aukið fjármagn, meiri faglega þekkingu aðallega á 

sérþörfum, fleira fagfólk, meiri tíma og fleiri úrræði, en óskilgreint var hver þau væru 

helst.  

 Velta má fyrir sér hvort nám án aðgreiningar færi frekar fram í skólunum að 

uppfylltum þessum óskum eða hvort eitthvað annað þyrfti einnig að taka breytingum. 

Skipulag, hefðir og venjur skólanna, til dæmis stjórnunarhættir, kennsluhættir, 

skipulag stundaskrár og aldurshópskipting virðast vera í mjög föstum skorðum. Við 

þær aðstæður getur verið erfitt að koma á breytingum, einnig breytingum í átt að námi 

án aðgreiningar. Fræðimenn telja að oft sé það einmitt vegna sterkra hefða og venja í 

skólunum að erfitt sé að koma á námi án aðgreiningar. Þeir telja mikilvægt að skólar 

einsetji sér að breytast og þróast í átt að námi án aðgreiningar (Ainscow 1999:1−2;

Nordahl og Overland 1992:25−27; Tomlinson 1995:3−4). Arthur Morthens 

(2004:28−29) telur að breytingin á grunnskólalögunum 1995 í átt að námi án 

aðgreiningar hafi haft minni áhrif á skólakerfið en ætlast var til því íslensk stjórnvöld 

hafi varpað henni inn í skólaumhverfið án nægilegs undirbúnings. Málfríður 

Gísladóttir (2004:7−8) segir að ennþá sé langt í land og margt þurfi að breytast svo 

nám án aðgreiningar geti orðið staðreynd. Hún telur að það þurfi aukið fjármagn, fleiri 

úrræði og meiri þekkingu inn í skólana en einnig að taka þurfi upp sveigjanlegri 

kennsluhætti svo styrkleikar hvers og eins fái notið sín.  

 Skólastjórar í rannsókninni lýstu því yfir að skólinn ætti að vera fyrir alla en sögðu 

berum orðum að hann væri það ekki því hann gæti ekki komið til móts við alla 

nemendur. Fram kom það viðhorf skólastjóra til sumra nemenda með sérþarfir að oft 

væru þeir betur settir annars staðar, þeir nefndu þó ekki hvar. Þeir töldu að nemendur 

með sérþarfir myndu fá miklu betri og sérhæfðari þjónustu annars staðar því 

kennararnir og skólinn hefðu ekki næga þekkingu á sérþörfum þeirra. Ekki kom fram 

hjá neinum skólastjóra hvað væri nú þegar gert í skólunum til að auka þekkingu 

kennara á sérþörfum nemenda og hvað væri hægt að gera til að skólinn gæti komið til 

móts við alla nemendur eins og honum ber skylda til og skólastjórar bera ábyrgð á. 

Mittler (2000:7−8) álítur mestu hindrunina fyrir námi án aðgreiningar felast í því 

viðhorfi að barn með sérþarfir sé sérstakt og þurfi því sérstaka meðferð innan skólans 

sem aðeins sé á færi menntaðra sérfræðinga og jafnvel sérstakra skóla að sinna. 
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Ainscow (1999:8) telur einnig að margt skólafólk trúi því að suma nemendur þurfi að 

eiga við á sérstakan hátt þrátt fyrir góðan vilja þess og ætlanir.  

 Það viðhorf kom einnig fram hjá skólastjórum að nemendur með sérþarfir ættu oft 

ekkert sameiginlegt með bekkjarfélögum sínum og næðu engum tengslum við þá. Því 

má velta fyrir sér hvað átt sé við þegar talað er um að eiga eitthvað sameiginlegt með 

öðrum, hvaða merking sé lögð í hugtakið. Tomlinson (1995:1) segir að hvert barn eigi 

ýmislegt sameiginlegt með öðrum börnum en að það hafi einnig mörg séreinkenni 

sem greini það frá öðrum og geri það að sjálfstæðum einstaklingi. Einn skólastjóri í 

rannsókninni vildi taka sérstaklega fram að stefnan um nám án aðgreiningar hefði haft 

í för með sér þær jákvæðu breytingar í skólunum að nú væru nemendur þar sem nytu 

sín og fengju félagslega þjálfun, nemendur sem hefðu verið settir í sérskóla hér áður 

fyrr.   

 Vegna eigin reynslu og þeirrar þjónustu sem skólinn veitti töldu flestir foreldrar að 

skólinn væri fyrir alla. Þeir virtust fallast á þau rök að ef skólinn gæti ekki sinnt 

þörfum barnanna stafaði það af peninga- og tímaleysi. Mátu foreldrar það svo að 

einstakir kennarar væru örugglega að leggja sig fram um að sinna öllum í bekknum. 

Ályktuðu þeir að í fjölmennum bekkjum væri erfitt að koma til móts við alla. Ekki 

kom fram hvort foreldrar hefðu dregið þá ályktun sína vegna eigin reynslu af 

skólaveru, af viðtölum við kennara eða þeir hefðu kynnt sér sérstakega vinnuaðferðir í 

skólanum. Dæmi var um að foreldrar væru ekki ánægðir, þeir vildu sjá meiri árangur 

og betra skipulag til dæmis að ljóst væri hver ætti að sjá um hvað. Þeir foreldrar 

skelltu skuldinni einnig á peninga- og tímaleysi. Má velta fyrir sér hvort foreldrum 

barna með sérþarfir finnist þeir vera í verri aðstöðu en aðrir foreldrar til að fara fram 

nám við hæfi inn í bekk fyrir börn sín. 

 Kennarar voru eins og skólastjórar á því að skólinn ætti að vera fyrir alla en töldu 

að þeirra skóli væri það ekki. Kennarar sögðust margir vera orðnir mjög þreyttir á 

ástandi og úrræðaleysi skólans. Þeim fyndist þeir hvorki hafa tíma, forsendur né 

þekkingu til að sinna öllum nemendum sínum, sérstaklega þegar svo margir nemendur 

með ýmis konar sérþarfir væru í hverjum bekk. Fram kom í niðurstöðum könnunar 

sem gerð var vorið 2002 að kennurum fannst vanta tíma, þekkingu, kennslugögn og 

stuðning vegna nemenda með sérþarfir (Rósa Eggertsdóttir og Elín S. Jónsdóttir 

2002:9−10). Í þessari rannsókn voru greinileg þreytumerki á mörgum kennurum sem 

virtust ráðalausir gagnvart þeirri stöðu sem þeir voru í og mörkuðust viðhorf þeirra til 

nemenda með sérþarfir nokkuð af því. Hewitt og Whittier (1997:146) telja að þegar 
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kennarar fái ekki næga þjálfun og nægan fyrirvara til kennslu í anda náms án 

aðgreiningar geti viðhorf þeirra orðið neikvæð. Þá er hætta á að kennurum finnist þeir 

ekki vera nægilega vel undirbúnir til að mæta þörfum allra nemenda. Fram kemur í 

rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2000:277) að flestir kennarar segjast vilja hafa 

öll börn í bekkjum sínum. Þeir höfðu að eigin sögn tekist á við þá ábyrgð en um 

helmingur þeirra hafði ekki skapað aðstæður til náms fyrir börnin með sérþarfirnar. 

Ekki má líta á það sem sama hlut að vilja hafa öll börn inn í bekk og koma til móts við 

þarfir allra. Sigurlaug Bjarnadóttir (2003:100) telur að huga þurfi vel að 

endurmenntun starfsmanna í tengslum við nám án aðgreiningar því þeir þurfi að eiga 

vísan stuðning og ráðgjöf þegar þörf er á.  

 Viðmælendur í rannsókninni töluðu ekki um að breyta þyrfti skipulagi skólanna 

eða kennsluaðferðum kennara til að nám án aðgreiningar gæti átt sér stað. Engar 

vísbendingar voru í gögnunum sem bentu til þess að kennarar í rannsókninni hafi 

fengið þjálfun til að kenna öllum nemendum í bekk án aðgreiningar. Þessi skortur á 

kunnáttu við að takast á við nám án aðgreiningar gæti verið ein ástæða þess að 

kennurum finnst þeir vera í þessum vanda. Það gæti líka skýrt hve þreyttir þeir voru á 

ástandinu, ásamt tímaleysi til að sinna nauðsynlegum undirbúningi. Í niðurstöðum 

rannsóknar Gretars L. Marinóssonar (2003:86) kom fram að kennurum fannst þeir 

ekki fá nægan stuðning til að sinna börnum með sérþarfir inn í bekk og vildu frekar að 

erfiðustu nemendurnir færu út úr bekknum í einhver sérúræði. Sigurlaug Bjarnadóttir 

(2003:96) segir að kennarar sem taki við nemendum með sérþarfir eftir að skólaganga 

þeirra er hafin, til dæmis á miðstigi, fái enga fræðslu eða námskeið um sérþarfir 

þeirra. 

 Kennarar sögðu að nemendur með sérþarfir fengju ekki eins góða þjónustu inn í 

bekk eins og í sérkennslu utan bekkjar þar sem þeir réðu ekki við námsefnið sem 

bekkjarfélagar þeirra væru með. Skýrt kom fram hjá kennurum að nám án 

aðgreiningar gengi yfirleitt betur fyrstu skólaárin því þá væri auðveldara að koma til 

móts við sérþarfir nemenda, bæði námslega og félagslega en þegar þeir yrðu eldri. 

Vísbendingar komu fram hjá Sigurlaugu Bjarnadóttur (2003:92) um að þátttaka 

nemenda með sérþarfir verði erfiðari í framkvæmd eftir því sem nemendur verða 

eldri. Gretar L. Marinósson (1996:22) segir að niðurstöður sínar bendi til þess að 

viðmið kennara um þátttöku nemenda í almennum bekk tengdust hæfni þeirra í 

bóknámi fremur en hæfni skóla til að koma til móts við ólíkar þarfir í blönduðum hópi 
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nemenda. Sumir kennarar, ekki síst sérkennarar, töldu að nemendur með ákveðnar 

sérþarfir ættu fremur heima í sérdeild en í almennum bekkjum.  

 Arthur Morthens (2004:31) segir að breyting hafi orðið á viðhorfum kennara síðast 

liðin ár. Telur hann að nú þegar hugmyndafræðin um nám án aðgreiningar sé orðið 

raunverulegt verkefni og aukinn fjöldi barna með ýmsar sérþarfir sé inni í bekk finnist 

kennurum það ógna starfi þeirra og hefðbundnu skipulagi skólastarfsins. Túlkun 

Arthurs hlýtur að vera álitamál og er því ósvarað hér hvort kennarar telji að það ógni 

starfi þeirra að vinna eftir þessari hugmyndafræði. Ljóst er hins vegar að töluverð 

vandkvæði eru í skólunum við að uppfylla þarfir nemenda um nám án aðgreiningar í 

hefðbundnu skipulagi. 

 Ainscow (1999:1−2) telur mikla þörf vera á að auka skilning skólafólks svo allir 

nemendur geti tekið þátt í skólastarfinu. Hann segir að oft þurfi einungis að nýta þá 

þekkingu sem til staðar sé, virkja hana og styðja kennara í að greina kennslu sína því 

kennarar viti oft meira en þeir nota. Í því sambandi má velta fyrir sér hvort kennarar 

hér séu nægjanlega duglegir að skoða eigin kennslu eða vera í samvinnu við aðra 

kennara um að skoða kennslu hver hjá öðrum. Ekki var spurt sérstaklega í 

rannsókninni um hvað kennarar gerðu til að meta eigin kennslu en spurt var hvort 

kennarar hefðu leitað eftir sérstakri þekkingu vegna þessara ákveðnu nemenda. Í ljós 

kom að svo var ekki utan einn kennari sagðist hafa lesið eitthvað um sérþarfir 

nemandans þegar hann byrjaði í bekknum. Hart (2000:124−125) telur að rannsóknir 

annarra geti komið kennurum af stað og vísað leiðina í þróunarvinnu. Hins vegar er 

þróun kennarans og kennslunnar, hvað hann getur gert og hvernig, með nemendum 

sínum í kennslustofunni á herðum hans sjálfs. Það er því þekking, reynsla og sérfræði 

kennarans sem gerir honum kleift að skilja atburði í kennslustofunni og sjá nýja fleti.  

 Talsverðar mótsagnir hafa komið fram um hugmyndafræðina skóla án 

aðgreiningar. Sigríður Einarsdóttir (2002:4−8; 2003:114−115) hefur meðal annars 

beint sjónum að þeim mótsögnum sem fram hafa komið um starfið í hinum almenna 

bekk til að finna út ástæður þess að ekki gangi nægilega vel að koma á námi án 

aðgreiningar. Ein þeirra er ,,mótsögn mismunarins”, það er ef börn með sérþarfir fá 

sömu meðferð og flestir aðrir er hætta á að ekki sé komið til móts við þarfir þeirra. Ef 

þau fá einstaklingsbundna kennslu, sem tekur mið af þörfum þeirra, gæti aðgreiningar 

verið þörf og það gæti leitt af sér minni virðingu og neikvætt viðhorf. Fram kom það 

viðhorf kennara í þessari rannsókn að ekki væri minna aðgreinandi að nemandinn 

væri inn í bekk þegar hann væri með annað námsefni og sérstakur kennari alfarið að 
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sinna honum einum. Það má leiða að því líkum að það auki á aðgreiningu og 

einangrun nemenda ef einn kennari sinnir eingöngu einum eða tveimur nemendum inn 

í bekk eins og dæmi voru um í rannsókninni. Ainscow (1999:21, 34) telur að ef 

stuðningsfulltrúar sinni einungis einum nemanda með sérþarfir inni í bekk sem vinnur 

eftir einstaklingsnámskrá geti það verið hindrun og ýtt undir að nemandinn verði 

sérstakur.  

 Ekki kom fram í umræðum kennara um þessi málefni að skoða þyrfti frekar 

skipulag kennslunnar og hvað mætti annað gera til að nemendur með sérþarfir gætu 

verið inn í bekk án aðgreiningar. Í gögnum frá ETAI-verkefninu komu einkum í ljós 

tvenns konar erfiðleikar við að innleiða nám án aðgreiningar. Annars vegar kröfur um 

fjölþætta hæfni kennara auk venjulegrar þekkingar á námsgreinum og færni í 

bekkjarstjórnun og kennsluaðferðum og hins vegar um aðlögun bekkjarstarfsins að 

nemendum. Kennararnir þurftu að öðlast færni í að vinna með börnum með ýmiss 

konar sérþarfir, stuðla að jákvæðum samskiptum allra ásamt þátttöku og aðild þeirra 

allra í bekkjarstarfinu (Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:24).  

8.2 Bekkjarstarfið, aðferðirnar og námsefnið  

Kennararnir í rannsókninni höfðu þá skoðun að kennarastarfið hefði tekið miklum 

breytingum á undanförnum árum. Starfið væri orðið flóknara, álagið orðið meira, og 

erfiðara að koma til móts við þarfir allra nemenda, sérstaklega inn í stórum bekkjum 

því yfirleitt væru nú margir nemendur með mismunandi sérþarfir í hverjum bekk. 

Þessi skoðun þeirra kemur heim og saman við rannsókn Ingólfs Ásgeir Jóhannessonar 

(1999:76−77) um breytingar á starfi íslenskra grunnskólakennara síðustu 30 ár en 

hann kemst að þeirri niðurstöðu að starfið sé orðið flóknara og erfiðara. Telja 

kennarar í rannsókn Ingólfs að örar þjóðfélagsbreytingar og fleiri nemendur með 

sérþarfir valdi því. Kröfur til kennara hafi breyst og aukist og starfinu fylgi meira 

álag, andlegt, líkamlegt og ekki síst tilfinningalegt. Martin (2005:xix) segir að margir 

kennarar, ekki síst umsjónarkennarar, séu óánægðir og telji að of mikið álag sé í starfi 

þeirra. Bekkir eru stærri en æskilegt væri og kennarar skyldugir að veita öllum 

nemendum í bekknum fullnægjandi leiðbeiningar og kennslu, bæði þeim sem ekki eru 

með sérþarfir og svo bætast nemendur með sérþarfir ofan á. Spyrja má í þessu 

sambandi hvort allir nemendur eigi ekki að vera í skólanum á jafnréttisgrundvelli og 

eigi þess vegna jafnan rétt á að fá kennslu við hæfi.  
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Fram kom að kennurum í rannsókninni fannst erfitt að koma til móts við námslegar 

þarfir allra nemenda í bóklegum fögum. Kennarar virtust bæði í orðum og gerðum 

vera bundnir af því að fara yfir ákveðnar námsbækur í ákveðinni röð. Birna 

Svanbjörnsdóttir og Jenný Gunnbjörnsdóttir (2003:9, 16−17) unnu verkefni um nám 

án aðgreiningar í námi sínu við Háskólann á Akureyri og fólst verkefnið meðal annars 

í því að tala við tvo starfandi grunnskólakennara. Kennslufyrirkomulag sem þessir 

kennarar þekkja er yfirleitt þannig að jafnaldrar eru saman í bekk og þeim boðið upp á 

sama eða mjög svipað námsefni. Þeir nemendur sem ekki geta tileinkað sér námsefnið 

er boðið upp á sérkennslu. Þeir eru teknir úr hópnum einir eða fleiri saman eða 

aðstoðarmaður kemur inn og sinnir þeim sérstaklega. Birna og Jenný telja það viðhorf 

vera ríkjandi að skólinn sé  fyrst og fremst til að læra námsgreinar. Tomlinson 

(1995:7−9, 14−15) telur að þegar allir fái sama námsefnið og sömu verkefni geti það 

virkað eins og refsing, bæði fyrir þá nemendur sem alltaf ljúka við allt og hina sem 

ekki ná því. Námsefni og verkefni af sömu gerð henti einungis hluta bekkjarins. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda í þá átt að bein kennsla18, sem hefst á 

innlögn kennara frá töflu og nemendur vinna þar á eftir hver í sinni bók, sé algengasta 

kennsluaðferð kennara. Ingvar Sigurgeirsson (1994:18−27 og 118) segir að ein 

algengasta kennsluaðferðin í grunnskólum á Íslandi sé bein kennsla, gjarnan tengd 

mikilli námsefnisstýringu þar sem námsbókum er fylgt eftir út í æsar. Í rannsókn 

Kristínar Aðalsteinsdóttur (2000:213−215, 222) kemur fram að langalgengast sé að 

allir nemendur vinni það sama á sama tíma og afar fátítt að notaðar séu fjölbreyttar 

aðferðir til að koma til móts við alla nemendur. 

 Í ljósi þessa er ástæða til að velta fyrir sér hvað þessar niðurstöður geta falið í sér. 

Af gögnunum má ætla að lítið hafi breyst í kennslufyrirkomulagi og kennsluaðferðum 

kennara á undanförnum árum. Spyrja má hvers vegna svo algengt sé að kennarar noti 

aðferðir beinnar kennslu þegar fram hefur komið í fræðunum (Rósa Eggertsdóttir o.fl. 

2002:25; Snæfríður Þóra Egilson 2004:531−542) staðfesting á því að slík kennsla 

henti ekki vel þeim aðstæðum þar sem mæta þarf fjölbreyttum þörfum nemenda. Í 

ETAI-verkefninu kom meðal annars fram hve mikilvægt væri að kennarar hefðu yfir 

fjölbreyttum kennsluaðferðum að ráða og gætu beitt þeim eftir því sem henta þætti 

hverju sinni. Talið var að teymiskennsla, þegar kennarar vinna náið saman og bera 

sameiginlega ábyrgð á öllum nemendum, hentaði mjög vel þar sem hún gæfi færi á 

 
18 Direct instruction 
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fjölbreyttum kennsluaðferðum. Jafnframt reyndist  samvinnunám vera einkar skilvirk 

aðferð við nám án aðgreiningar (Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:21−25).  

 Sömu markmið og sama námsefni var fyrir alla nemendur í bekkjarnámskrám 

þessara fimm bekkja og ekki var minnst á einstaklingsmun í neinni þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennurum finnist betra að hafa 

nemendur með sérþarfir utan bekkjar því það sé erfitt að sinna þeim inn í bekk. Þegar 

allir nemendur eru að vinna með sama námsefni ráða nemendur með sérþarfir ekki við 

það á sama hátt og aðrir í bekknum og þurfa meiri aðstoð eða aðra nálgun. Þetta fellur 

saman við það sem Lawrence-Brown (2004:48−49) segir, að kennurum finnist 

óþægilegt að hafa nemendur með sérþarfir inn í bekk þegar efnið handa þeim er ekki 

aðlagað þeirra þörfum eða þeir eru að vinna algerlega einangrað í sínum verkefnum 

inni í bekknum. Þegar allir vinna við það sama og kennslan miðast við ákveðna 

námsbók hljóta einhverjir nemendur að upplifa vanlíðan af því að ráða ekki við efnið. 

Bearne (1996a:9−10) telur að frekar sé horft á hvað sé að einstaklingnum sjálfum en á 

námskrána eða skipulagninguna í skólanum því auðveldara sé að kenna nemandanum 

um en að horfa gagnrýnum augum á fyrirkomulag kennslunnar.  

 Ainscow (1999:218) telur að oft sé litið á nám án aðgreiningar sem flutning 

nemenda frá sérkennslu í venjulegan bekk, einungis til að vera þar. Segir hann 

(1999:4) að þótt fjölbreytnin í nemendahópnum aukist haldi kennarar óbreyttum 

aðferðum og óbreyttu námsefni, geri einungis ráð fyrir því að sumir muni aldrei ná því 

sem fram fer. Kennarar í þessari rannsókn töldu sig hvorki hafa tíma né þekkingu til 

að búa til námsefni handa nemendum með sérþarfir, aðlaga efni bekkjarins eða 

undirbúa kennsluna þannig að hún hentaði fyrir alla. Ekki kom fram hjá kennurum 

hvernig þeir teldu að æskilegt væri að bregðast við þessum aðstæðum á annan hátt en 

með auknum tíma, fjármagni og aukinni þekkingu á sérþörfum. Ainscow (1999:4) 

segir að það þurfi að breyta kennsluaðferðum þannig að allir nemendur taki þátt og 

þurfi kennarar að skipuleggja kennsluna á þann hátt. Einnig segir hann (1999:25−26)

að eðlilegra sé að líta svo á að allir geti einhvern tímann lent í erfiðleikum á 

skólagöngunni en að eitthvað sé að nemandanum. Þess vegna þurfi hjálp og 

stuðningur að standa öllum til boða þegar nauðsyn krefur. Námserfiðleikar komi til af 

mismun milli stöðu barnsins og þess sem boðið er upp á.  

 Sigríður Einarsdóttir (2002:4−5) vitnar til fjölmargra fræðimanna máli sínu til 

stuðnings. Hún segir niðurstöður þeirra flestra vera þær að innihald kennslu, 

uppbygging bekkjarstarfs og innra skipulag hafi ekki tekið miklum breytingum 
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undanfarin ár þrátt fyrir ásetning um nám án aðgreiningar. Nemendur með sérþarfir 

eru oft á tíðum inni í bekkjum án þess að taka þátt í því sem þar fer fram, þeir vinna 

sín verkefni með hjálp frá aðstoðarmanni. Ýmis aðgreinandi úrræði svo sem 

stuðningsver og sérdeildir hafi skotið upp kollinum til að kenna nemendum með 

sérþarfir.  

 Niðurstöður í þessari rannsókn sýndu að nemendur með sérþarfir fóru yfirleitt 

meira út úr bekknum eftir því sem þeir urðu eldri, allt upp í sautján kennslustundir á 

viku. Virðist það tengjast námsefni og kennsluaðferðum því kennarar töldu það valda 

erfiðleikum að námsefni bekkjarins hentaði ekki fyrir nemendur með sérþarfir. Af 

þessu má ráða að kennarar vilja frekar að nemendur fari út úr bekknum í sérkennslu ef 

þeir ráða ekki við námsefnið. Í niðurstöðum Jórunnar Elídóttur (2002:33−34) kom

fram að námsvandi barna í þriðja bekk væri orðinn augljósari en í bekkjunum á undan 

og erfiðara en áður að koma til móts við þarfir þeirra. Velta má fyrir sér hvort 

kennarar leiti eftir nægjanlegri aðstoð, stuðningi og leiðsögn þegar þeir standa frammi 

fyrir að kenna nemendum með sérþarfir. Spyrja má einnig hvort skólayfirvöld hafi 

almennt nægan skilning á þörf kennara fyrir stuðning, til að endurmennta sig og við 

að beita nýjum vinnu- og kennsluaðferðum til að nám án aðgreiningar sé mögulegt. 

Fram kom í ETAI-verkefninu að stuðningur við kennara væri afar mikilvægur því 

ekki væri hægt að ætlast til að einn kennari kynni allt og virtist blanda af fræðslu og 

stuðningi vera það sem hentaði best (Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:32). 

Snæfríður Þóra Egilson (2004:531−536) segir að sveigjanlegir kennsluhættir og 

einstaklingsbundin nálgun skipti að jafnaði miklu um þátttöku og frammistöðu 

nemenda með hreyfihömlun. Að sama skapi dró notkun hefðbundinna kennsluaðferða, 

þar sem allir fylgja sama hraða og vinna við sams konar verkefni, úr möguleikum 

þeirra til þátttöku. Í þessari rannsókn komu fram svipaðar niðurstöður um þátttöku 

nemenda í mismunandi námsgreinum. Í ljós kom að í listgreinatímum gekk kennslan 

vel, allir nemendur voru þátttakendur í samskonar verkefnum og hver nemandi var að 

vinna við sitt verkefni á sinn hátt. Nemendurnir fimm lýstu yfir ánægju sinni með 

listgreinatímana því þar tækju þeir þátt í verkefnunum eins og aðrir. Svo virðist sem 

að í verklegum greinum sé námið einstaklingsmiðað og geri því öllum nemendum 

kleift að taka þátt. Þar fá nemendur verkefni við hæfi og kröfur um námsárangur eru 

felldar að hverjum einstaklingi. Þar sem kennsluhættir voru einsleitir og kröfur um 

árangur voru samræmdar virtist kennslan ekki ganga eins vel. Í rannsókn Snæfríðar 

Þóru Egilson (2004:539) sögðu margir nemendur að sérgreinatímar væru sínir 
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uppáhaldstímar því þar væru minni nemendahópar, aukið valfrelsi og sveigjanlegri 

umgjörð en í bóklegum tímum. Það gerði nemendum meðal annars kleift að vinna á 

mismunandi hraða. Í ljós kom í ETAI- verkefninu að nemendur með sérþarfir urðu 

óvirkir þegar notaðar voru kennsluaðferðir þar sem öllum bekknum var kennt sem 

heild (Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:25). Hér er vert að íhuga kennsluhætti verkgreina 

og að hvaða leyti þeir eru frábrugðnir kennsluháttum í bóklegum greinum. Full ástæða 

er til að spyrja hvort nýta megi aðferðir verkgreinakennslunnar meira í öðrum 

greinum. Athyglisvert er einnig að nemendur segja að þeir taki þátt í verkefnum í 

verkgreinum eins og aðrir nemendur, fái að vinna á sínum hraða og verkefnin séu 

miðuð við þeirra getu.  

 Í skólunum fimm mátti sjá einstök dæmi um nám án aðgreiningar í bóklegum 

greinum þar sem allir nemendur bekkjarins unnu í samvinnuhópum og hver 

hópmeðlimur var að vinna verkefni við hæfi. Að sögn kennara hafði hann unnið 

áætlun um þetta verkefni fyrir bekkinn í heild og tekið mið af þátttöku allra nemenda. 

Verkefnin tengdust heildarmarkmiðum bekkjarins um efnið og allir nemendur voru 

þátttakendur í starfi bekkjarins. Ekki komu fram upplýsingar um þetta verkefni í 

einstaklingsnámskrá nemandans. Kennarinn taldi að betra væri að nota tímann til að 

aðlaga efni og skipuleggja kennsluna fyrir alla en að nota hann til að skrá í 

einstaklingsnámskrá. Þessi námsgrein væri heldur ekki í einstaklingsnámskrá 

viðkomandi nemanda. Af þessu má ráða að kennarinn velur að undirbúa kennsluna 

svo hún henti öllum frekar en að leggja vinnu í einstaklingsnámskrá fyrir þá sem 

þurfa. Velta má fyrir sér hvort þær vinnuaðferðir leiði til náms án aðgreiningar frekar 

en vinna við að semja einstaklingsnámskrá.  

 Vinnubrögð af þessu tagi krefjast þess að þau séu vel undirbúin, kennarinn þekki 

viðfangsefnið vel sem og þarfir allra nemenda sinna. Hafdís Guðjónsdóttir (2003:59, 

63−64) rannsakaði vinnu sex kennara sem kenndu blönduðum námshópum. Hún 

komst að því að kennararnir voru skuldbundnir nemendum sínum, þeir lögðu áherslu á 

að þróa nám og kennslu þar sem allir nemendur gætu bætt sig og náð árangri. Þeir 

sýndu sveigjanleika og hæfileika til að bregðast við því sem upp kom í kennslunni og 

ígrunduðu eigin störf. Þeir vissu að þeir báru ábyrgð á að kenna öllum nemendum í 

bekknum. Þeir nýttu þekkingu sína til að greina þarfir allra svo áhugi nemenda og 

opin og sveigjanleg námskrá fengi að njóta sín. Þannig gátu þeir skapað öllum 

aðstöðu til að ná hámarksárangri. Góður árangur náðist vegna þekkingar á 

kennslufræði, faglegri framkvæmd og stuðningi frá umhverfinu. Kennararnir sex töldu 
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allir að starfsumhverfi þeirra væri opið fyrir nýjungum og stuðningur væri við þróun 

nýrra aðferða. Þeir sögðu að samvinna og samræður kennara væri lykilatriði, þeir 

gætu ekki náð þessum árangri einir og var þeim skapað svigrúm til samstarfsins af 

hálfu skólans.  

 Í þessari rannsókn kom í ljós að markviss samvinna kennara vegna einstakra 

nemenda var óalgeng, jafnvel þótt ætlast væri til þess í einstaklingsnámskrá. Helst var 

um að ræða samvinnu milli sérkennara og umsjónarkennara. Fram kom í verkefni 

Birnu og Jennýjar  (2003:9, 16−17) að helst ynnu umsjónarkennarar og sérkennarar 

saman þegar nemendur ættu við námsörðugleika að stríða. Kennarar í þessari 

rannsókn töldu almennt að tímaskortur væri aðalástæða þess að erfitt væri að koma á 

markvissri samvinnu. Sú skoðun að tímskorti sé um að kenna þegar samvinna er lítil 

sem engin er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Sigurlaugar Bjarnadóttur 

(2003:85−86, 92) en þar töldu kennarar einnig að tímaskortur hamlaði samvinnu. Í 

hennar rannsókn kemur fram að á miðstigi virtist ekki vera gerð krafa til 

umsjónarkennara um vinnu og ábyrgð vegna nemenda með sérþarfir því 

stuðningsfulltrúar sáu alfarið um þeirra mál. Má velta fyrir sér hvort sú þróun sé að 

verða í skólum að stuðningsfulltrúar, bæði faglærðir og ófaglærðir, séu fengnir til að 

sjá alfarið um málefni nemenda sem mestu sérþarfirnar hafa og hvort menn telji að 

það sé viðeigandi lausn. Fram kom sú skoðun hjá umsjónarkennurum í þessari 

rannsókn að þeir töldu sig ekki hafa næga þekkingu á þörfum nemenda með sérþarfir. 

Spyrja má hvort líkur séu á því að stuðningsfulltrúarnir hafi frekar þá þekkingu sem 

þarf til að nemendur með sérþarfir fái kennslu við hæfi.  

 Í tveimur tilvikum þessarar rannsóknar var skýr verkaskipting á milli 

umsjónarkennara og sérkennara varðandi nemanda með sérþarfir. Dæmi voru einnig 

um að bæði umsjónarkennarar og sérkennarar teldu að nemandi með sérþarfir ætti að 

vera á ábyrgð hins kennarans. Leiða má líkur að því að ekki sé nægjanleg samvinna 

milli þessara kennara og spyrja má einnig hvort þetta sé spurning um viðhorf því 

Meijer (Jóhanna Kristjánsdóttir 2004:16) segir að staðfest hafi verið í mörgum 

rannsóknum að viðhorf kennara sé ákvarðandi þáttur í skólastarfinu. Fallist hinn 

almenni kennari ekki á að nám barna með sérþarfir sé ófrávíkjanlegur hluti af 

starfsskyldum hans þá mun hann koma ábyrgðinni yfir á aðra, oftast á sérkennarann. 

Hjá sérgreinakennurum í þessari rannsókn var ekki um samvinnu að ræða vegna 

einstakra nemenda en kennararnir sögðust fá nauðsynlegar upplýsingar hjá 

umsjónarkennara eftir þörfum eða þegar eitthvað væri að. Auður B. Kristinsdóttir 
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(2000:24−25) telur að það vanti meiri tíma til samstarfs kennara og Sigurlaug 

Bjarnadóttir (2003:100) álítur að samvinna sé nauðsynleg um gerð 

einstaklingsnámskráa og skoða þurfi vel hvernig ábyrgð og verkaskiptingu sé háttað 

innan bekkja.  

 Nokkuð var um að sérgreinakennarar í þessari rannsókn teldu að upplýsingar skorti 

um sérþarfir nemenda sem gæti haft þær afleiðingar að ekki væri tekið rétt á þeirra 

málum. Einn sérgreinakennari tók sérstaklega fram að hann hefði ekki þörf fyrir að 

lesa skýrslur um þennan ákveðna nemanda þar sem hann félli vel inn í 

nemendahópinn. Honum gengi einnig vel að vinna þau verkefni sem kennarinn legði 

fyrir en í bóklegum greinum var þessi sami nemandi ekki þátttakandi í því sem 

bekkurinn var að vinna að. Benda gögn í þá átt að samvinna kennara um kennslu 

nemenda með sérþarfir sé lítil og spyrja má hvaða áhrif það hafi á skipulagningu náms 

og þátttöku nemenda í starfi bekkjarins. Fram kom í ETAI-verkefninu að samvinna 

var talin afar mikilvæg ef vel átti að takast til með nám án aðgreiningar (Rósa 

Eggertsdóttir o.fl. 2002:23). 

8.3 Félagslegur þáttur  

Skýrt kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að félagslegur þáttur í lífi nemenda er 

afar mikilvægur. Fram kom hjá foreldrum að þeir höfðu áhyggjur af börnum sínum 

sérstaklega ef ekki gekk nógu vel félagslega að þeirra mati. Snæfríður Þóra Egilson 

(2003:105−106) segir að allir foreldrar og nemendur sem hún ræddi við hafi telið 

félagslegt samneyti mikilvægara öðru. Þannig skiptu góðar einkunnir litlu ef barnið 

var félagslega einangrað og því leið ekki vel. Foreldrar þriggja nemenda í þessari 

rannsókn töldu að börn þeirra væru félagslega einangruð, sérstaklega eftir skóla. Þeir 

myndu óska þess að unnið væri með þann þátt í skólanum en því miður væri það ekki 

gert. Margir foreldrar í rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson (2003:105−106) töluðu um 

að barnið væri boðið velkomið í skólann en svo væri lítið gert til að auðvelda þátttöku 

þess félagslega. Stundum væru einhverjar aðgerðir í gangi til að stuðla að betri 

tengslum en yfirleitt óformlegar. Sumir kennarar hefðu góðar hugmyndir um vinnu til 

að auka félagsleg tengsl nemenda en þær væru sjaldnast skráðar í 

einstaklingsnámskrá. Þess vegna var mismunandi hvernig gekk að fylgja þeim eftir 

milli ára.  

 Foreldrar í þessari rannsókn töldu að vera nemenda inni í bekk væri afar mikilvæg 

til að viðhalda félagslegum tengslum og eitt foreldri sagði: „Það bjarga honum 
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kennslustundirnar með bekknum, þar fær hann þetta félagslega. Hann verður að fá það 

annars myndi hann algerlega einangrast”. Foreldrar töldu einnig að það þyrfti að ræða 

meira inni í bekk mismunandi þarfir nemenda til að víkka sjóndeildarhring barna á 

fjölbreytileika mannlífsins almennt. Jórunn Elídóttir (2002:33−34) segir í 

niðurstöðum rannsóknar sinnar að foreldrar hafi haft áhyggjur af félagslegum þætti 

skólastarfsins. Þeir höfðu meðal annars áhyggjur af því að börn þeirra væru utanveltu 

og þeim fyndist þau ekki tilheyra hópnum. Þeir foreldrar töldu einnig að betur mætti 

standa að fræðslu til nemenda um mismunandi þarfir allra.  

 Sautján kennarar af átján í rannsókninni töldu að félagsleg samskipti nemenda 

væru afar mikilvæg. Kennarar töldu að í sjöunda bekk væri bilið milli þeirra og 

annarra nemenda að breikka og að nauðsynlega þyrfti að styrkja félagslega færni 

þeirra. Ekki voru sett fram markmið í neinni einstaklingsnámskrá, sem skoðuð var, 

hvernig hægt væri að stuðla að aukinni þátttöku nemenda að bekkjarstarfinu. Má ætla 

að hér skorti nokkuð á að einstaklingsnámskrár miði að því að samþætta viðfangsefni 

svo þau stuðli að aukinni félagslegri þátttöku nemenda og auknum félagslegum þroska 

þeirra. Svipaðar niðurstöður um félagslega færni og þátttöku nemenda með sérþarfir 

koma fram í fleiri rannsóknum og þar er einnig talið mjög nauðsynlegt að unnið sé 

markvisst með félagslega þáttinn (Gretar L. Marinósson og Rannveig Traustadóttir 

1994:15, 62−63, Snæfríður Þóra Egilson 2003:105−106).  

 Erfitt er að koma með getgátur um það hvers vegna ekki er unnið með félagslega 

þáttinn í bekkjarstarfinu þegar fram kemur í gögnum frá kennurum, foreldrum og 

skólastjórnendum að það sé mjög nauðsynlegt og þar eigi nemendur í hvað mestum 

vandræðum. Fram kom hjá Birnu og Jennýju (2003:9, 16−17) að ekki virðist vera litið 

á félagslega erfiðleika eins alvarlegum augum og þá námslegu og þess vegna ekki 

unnið með þá á eins markvissan hátt. Ein getgáta er sú að kennurum finnist félagslegi 

þátturinn miklu erfiðari að vinna með en aðrir þættir. Önnur er sú að kennarar kjósi að 

sleppa honum þrátt fyrir að þeir séu nánast allir sammála um að þar kreppi skórinn 

mest. Sú þriðja er að það sé rétt mat hjá Birnu og Jennýju að ekki sé litið á félagslega 

erfiðleika eins alvarlegum augum og námslega og síður ástæða til að vinna með þá.  

 Skólafólk í rannsókninni taldi að eftir því sem nemendur með sérþarfir yrðu eldri 

ættu þeir minna sameiginlegt með öðrum nemendunum. Flestir viðmælendanna tóku 

fram að hinir nemendurnir væru yfirleitt „góðir við þá“ og „umbæru“ sérþarfir þeirra. 

Nokkrir kennarar töldu að æskilegt væri að nemendur með sérþarfir ættu kost á að 

hafa samskipti við „börn sem væru á líku róli og þeir sjálfir“. Fram kom hjá mörgum 



96

kennurum sú skoðun að erfitt væri fyrir bekkjarfélagana að „þurfa alltaf að vera að 

taka tillit til nemenda með sérþarfir og hugsa um þá í frímínútum. Nemendur með 

sérþarfir væru óvirkir í hópastarfi og aðrir nemendur væru búnir að missa 

þolinmæðina gagnvart þeim og þreyttir á að vinna með þeim í hóp“. Rósa 

Eggertsdóttir o.fl. (2002:21, 23−24) segja að nám án aðgreiningar feli í sér 

viðurkenningu á einstaklingsmun og rétti hvers nemanda til að stunda nám innan 

félagsheildar bekkjarins. Þau segja enn fremur að starfið í bekknum þurfi að miða að 

því að byggja upp traust samskipti sem einkennist af alúð, umhyggju og jafnrétti, þar 

sem samvinna nemenda er lykilþáttur. Telja þau að stuðla þurfi að tengslum nemenda 

bæði innan og utan kennslustofunnar. Það krefst þess að kennarar efli færni sína á 

þessu sviði.  

 Fram kom í rannsókninni að margir kennarar töldu að nemendur fengju betri 

þjónustu í kennslu utan bekkjar. Dæmi um kennslustund utan bekkjar þar sem kennari 

sat við kennaraborðið að skrifa eitthvað og tveir nemendur að svara spurningum úr 

textabókum. Ekki fóru fram nein samskipti milli nemenda og kennara utan þess að 

þeir spurðu kennara um efnisatriði úr textabók sem hann svaraði úr sæti sínu. Það þarf 

að íhuga hvort í þessari kennslustund hafi farið fram meira og betra nám en í þeirri 

kennslu sem fram fór í bekknum. Hugsanlegt er að þetta hafi verið einstakt tilfelli 

vegna þess að rannsakandinn sat inni og fylgdist með. Ekki var kennarinn sérstaklega 

spurður um kennsluaðferðir eða fyrirkomulag kennslu þessa tilteknu kennslustund en 

almennt um kennsluna eins og aðrir kennarar. Fram kom í samantekt frá ETAI-

verkefninu að ekki virtist gagnlegt að kennari sinnti eingöngu einum eða tveimur 

nemendur, hvorki í séraðstöðu, í kennslustofunni né annars staðar (Rósa Eggertsdóttir 

o.fl. 2002:21).  

 Hewitt og Whittier (1997:120, 130) segja að margir nemendur með sérþarfir 

upplifi hræðslu, óöryggi og tap í skólanum. Það sé ekki vegna námslegrar vangetu 

heldur vegna þess að þeir komist ekki inn í félagahópinn. Þá verði þeir einangraðir og 

óöruggir í einhverjum sérúrræðum því allir vilji tilheyra einhverjum hópi. Nemendur í 

þessari rannsókn vildu frekar vera inni í bekk að vinna með sams konar efni og aðrir 

nemendur ef þeir hefðu eitthvað um það að segja. Tveir nemendur lýstu yfir sterkri 

andstöðu við að fara út úr bekknum í stuðningskennslu og sögðust finna fyrir mikilli 

vanlíðan vegna þess. Þetta er í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Gretars L. 

Marinóssonar (2002:164) sem segja að eldri nemendur vildu alls ekki fara í 

stuðningskennslu út úr bekk. Þeim fannst afar mikilvægt að falla inn í hópinn. Eins 
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kemur fram í rannsókn Sigríðar Einarsdóttur (2003:121) um veru 18 nemenda í 

sérdeild að um helmingur þeirra hafði einhvern tímann skammast sín fyrir að vera í 

sérkennslu, ýmist í sérdeild eða í stuðningskennslu á yngri árum. Meðal annars höfðu 

þau skammast sín fyrir að vera með bækur fyrir yngri nemendur.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þegar nemendur unnu eftir 

einstaklingsnámskrá inni í bekk, unnu þeir einir með annað námsefni og voru þeir 

yfirleitt ekki þátttakendur í þeirri vinnu sem fram fór í bekknum. Dæmi voru um að 

kennari segðist hafa „tekið sig til og útbúið sérefni fyrir nemandann en hann hafi alls 

ekki viljað vinna það heldur viljað vera með það sama og hinir þó vitað væri að hann 

réði ekkert við það“. Líkur eru til að það geti stuðlað að einangrun memanda þegar 

hann einn á að vinna með annað efni en aðrir nemendur bekkjarins. Á sama hátt má 

leiða að því líkum að nemendum með sérþarfir finnist að sérþarfir þeirra komi þannig 

berlegar í ljós. Má þá spyrja hvort það geti talist undarlegt að nemendur vilji vera með 

það sama og hinir. Ainscow (1997:3−6) segir að nemendur sem vinni eftir 

einstaklingsnámskrá séu frekar með sérútbúið efni, vinni einir og taki síður þátt í því 

starfi sem fram fer í bekknum. Segir hann að það megi víða sjá því mikil áhersla sé 

lögð á að útbúa einstaklingsáætlanir fyrir börn með sérþarfir og geti þessi mikla 

áhersla á einstaklinginn unnið gegn hugmyndum um nám án aðgreiningar. Lawrence-

Brown (2004:48−49) tekur undir þetta og segir að stundum felist nám án aðgreiningar 

í því að nemendur eru inni í bekk en taka engan þátt í starfinu sem þar fer fram. Af 

þessum niðurstöðum mætti draga þá ályktun að notkun einstaklingsnámskráa fyrir 

nemendur með sérþarfir auki einangrun og aðgreiningu þeirra inni í bekk. Fram kom í 

skýrslu um ETAI-verkefnið að stöðugt þyrfti að vera á varðbergi gagnvart því að 

einstaklingsnámskrár leiddu til aðgreiningar nemenda með sérþarfir (Rósa 

Eggertsdóttir o.fl. 2002:19). Dæmi voru um í þessari rannsókn að einn kennari sinnti 

eingöngu einum nemanda inni í bekk. Líklegt er að það auki á aðgreiningu og 

einangrun nemenda og er Ainscow (1999:21, 34) því sammála. Hann segir að ef 

stuðningsfulltrúar sinni einungis einum nemanda með sérþarfir sem vinnur eftir 

einstaklingsnámskrá inni í bekk geti það verið hindrun og ýtt undir að nemandinn 

verði sérstakur.  

8.4 Samvinna heimilis og skóla 

Fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar að samvinna heimilis og skóla fari 

minnkandi eftir því sem nemendur verði eldri. Foreldrar sögðu að þeim þætti miður að 
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það væru færri fundir og að samskiptin færu fram í auknum mæli með tölvupósti. 

Foreldrar voru sammála um að þeim væri vel tekið í skólanum og ávallt væri haft 

samband við þá ef eitthvað færi úrskeiðis. Er vert að spyrja hvort ekki sé ástæða til að 

hafa einnig samband við foreldra þegar vel gengur og jákvæðir hlutir gerast, ekki kom 

fram að það væri gert. Oft virðist fólk taka því sem sjálfsögðum hlut að allt gangi vel 

og gleymir að vekja á því athygli. Foreldrar barna með sérþarfir, ekki síður en aðrir 

foreldrar, þurfa á því að halda að frétta af jákvæðum atburðum í lífi barnsins. Trausti 

Þorsteinsson (2001:129−131) segir að kennarar virðist ekki hvetja til þátttöku foreldra 

í skólastarfi. Þeir líti á nemendur og foreldra fyrst og fremst sem skjólstæðinga og vilji 

hafa samstarf við foreldra á sínum forsendum. Þeir vilji að foreldrar styðji við 

skólastarfið og veiti upplýsingar en verði ekki samstarfsaðilar. 

 Samskipti heimilis og skóla voru oftast í höndum umsjónarkennara, á 

foreldradögum og með tölvupósti eftir þörfum en ekki kom fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar hversu oft. Sérstakir fundir voru haldnir á haustin vegna tveggja 

nemenda til að fara yfir einstaklingsnámskrá. Varðandi annan nemandann mátti finna 

fyrir töluverðri spennu milli skólastjórnenda og foreldra. Þeir voru ekki sammála um 

leiðir, framkvæmd og mat vegna nemandans. Foreldrar töldu að skólinn væri ekki að 

standa sig og vildu markvissari vinnubrögð af hálfu skólans. Skólinn taldi að foreldrar 

væru með of miklar kröfur. Finna mátti fyrir talsverðu óöryggi foreldra því þeir 

sögðust vilja meiri sjá meiri árangur, barnsins vegna, en tóku fram að þeir vildu ekki 

fá fólk upp á móti sér heldur ræða hlutina í góðri samvinnu. „Manni finnst maður 

alltaf vera jarmandi. Það er þreytandi staða”. Mittler (2000:151) bendir á að þrátt fyrir 

öll fallegu orðin og fyrirheitin um samvinnu kennara og foreldra virðist vera gjá milli 

heimila og skóla. Kennarar og foreldrar eru jafnan vingjarnlegir, kurteisir og 

hjálpsamir hver við annan en undirliggjandi er oft einhver spenna sem byggir á 

valdaójafnvægi. Telur Mittler að margir foreldrar séu á varðbergi gagnvart skólanum 

vegna slæmrar upplifunar af eigin skólagöngu og ekki meðvitaðir um þær breytingar 

sem orðið hafa á áherslum í skólastarfinu. Foreldrar barna með sérþarfir þurfa 

sérstaklega á að halda virku samstarfi við kennara skólans. Markviss samvinna milli 

þessara aðila myndi styðja við nám barnanna og draga úr félagslegri einangrun þeirra 

foreldra sem finnast þeir vera utanveltu. Hver skóli þarf því að skoða bak við fínu 

orðin og útbúa eigin áætlun um hvernig hann vill í raun ná til og vinna með foreldrum.  
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8.5 Mat á sérþörfum 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að greiningar séu meðal annars nýttar til 

að fá aukinn stuðningstíma fyrir nemendur með sérþarfir. Þeim er einnig ætlað að vera 

leiðbeinandi fyrir kennara til að finna út hvaða þjónusta og nám sé við hæfi fyrir 

nemendur með sérþarfir. Kristín Björnsdóttir (2004:143−144) segir að greining eigi 

að tryggja einstaklingum stuðning og þjónustu samkvæmt lögum. Markmið með 

greiningum sé að tryggja einstaklingum með sérþarfir jafnrétti og skapa þeim skilyrði 

til að lifa eðlilegu lífi. Hins vegar sögðu kennarar í þessari rannsókn að þrátt fyrir 

greiningar fengju nemendur oft ekki viðeigandi nám og þjónustu í skólanum eins og 

hann væri í dag og væru þeir þess vegna betur settir í annars konar úrræðum. 

Nauðsynlegt er að spyrja hvers vegna kennarar telja að nemendur fái ekki nám við 

hæfi og hverra sé ábyrgðin á því að nemendur fái nám við hæfi án aðgreiningar.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sjö af tíu umsjónarkennurum og 

sérkennurum lesa greiningar nemenda með sérþarfir en aðrir kennarar lesa þær 

yfirleitt ekki. Er það í nokkurri mótsögn við þær áhyggjur kennara að ekki bærust til 

þeirra nægar upplýsingar um nemendur með sérþarfir. Má ætla að nýta mætti þessi 

gögn betur í þeim tilgangi. Athyglisvert var einnig að fram kom sú skoðun hjá einum 

umsjónarkennara að kennarar færu alveg eins eftir „hyggjuviti” sínu og reynslu af 

nemendum eins og að einblína á greiningar. Þó kom það greinilega fram hjá 

kennurum að nemendur þyrftu að fara í greiningar til að fá aukinn stuðning inn í bekk 

eða til að fara í sérkennslu út úr bekk. Ainscow (1999:163, 182) segir að þrátt fyrir að 

skólar aðhyllist stefnuna um nám án aðgreiningar sé aukin tilhneiging í þá átt að 

greina nemendur svo skólarnir fái aukna fjármuni. Foreldrar í rannsókninni virtust 

telja að greiningar væru afar mikilvægar til að barnið fengi þá þjónustu sem það ætti 

rétt á. Dæmi var um að foreldrar væru ósáttir bæði við greiningar og greiningaraðila 

og fyndist ekki nóg á sig hlustað þegar sérþarfir barna þeirra væru annars vegar. 

Einnig var dæmi um að foreldrum fyndist nóg um fjölda greininga og prófa sem 

gerðar væru vegna barna þeirra og höfðu efasemdir um að kennarar hefðu almennt 

tíma til að lesa þær allar.  

 

8.6 Einstaklingsnámskrár − viðhorf 

Misjöfn viðhorf gagnvart einstaklingsnámskrám, hlutverki þeirra og notagildi komu 

fram hjá viðmælendum. Nemendur höfðu ekki heyrt á þær minnst og þá ekki séð þær. 
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Því má velta fyrir sér hvort nemendur í 7. bekk ættu ekki að hafa eitthvað að segja um 

nám sitt. Keyes og Owens-Johnson (2003:146−151) telja það æskilegt að beinlínis sé 

mælst til þátttöku nemendanna sjálfra og foreldra eða annarra aðstandenda við gerð 

einstaklingsnámskráa. Við slíka vinnu er leitað svara við ýmsum grundvallaratriðum í 

lífi nemandans og fjölskyldu hans bæði gagnvart skólanum og utan hans. 

 Foreldrar höfðu mismunandi skoðanir á gerð og gildi einstaklingsnámskráa. 

Foreldrar eins nemandans höfðu tekið þátt í að semja einstaklingsnámskrána, foreldrar 

þriggja höfðu lesið hana yfir, einn hafði gert athugasemdir og foreldrar eins höfðu 

ekki séð hana. Að sögn kennara og skólastjóra í þessari rannsókn er 

einstaklingsnámskrárgerð nauðsynleg meðal annars vegna þátttöku foreldra. Þá fá 

foreldrar tækifæri til að taka þátt í og fylgjast betur með námi barna sinna í skólanum. 

Í þessu sambandi er lítil þátttaka foreldra athugunarverð og spurning hvaða ástæður 

liggi þar að baki. Fram kemur hjá Rósu Eggertsdóttur og Elínu S. Jónsdóttur 

(2002:13−14) að þátttaka foreldra í gerð einstaklingsnámskráa er meiri eftir því sem 

nemendur eru yngri og hafa ríkari sérþarfir. Gæti það hugsanlega haft áhrif í þessari 

rannsókn að nemendur eru komnir í 7. bekk og að samskipti heimilis og skóla fari 

stundum minkandi eftir aldri nemenda. Jakob Bragi Hannesson (2000:22−23) komst 

að því hjá kennurum sérdeilda í Reykjavík að foreldrar og nemendur eru næstum 

aldrei hafðir með í ráðum við gerð einstaklingsnámskráa. Niðurstöður fjölda 

rannsókna sýna að þátttaka foreldra í að skipuleggja nám barna sinna hafi verulega 

jákvæð áhrif á námsárangur, þroska og námsgengi þeirra. Foreldrar þekkja börn sín 

betur en nokkur annar, þeir bera mesta ábyrgð á uppeldi þeirra og búa yfir 

upplýsingum sem geta haft mikil áhrif á skólagönguna. Þeir eru fyrstu kennarar barna 

sinna, þeir fylgjast með skólagöngunni frá upphafi og hafa yfirsýn sem getur verið 

dýrmæt þegar tryggja á samfellu milli skóla. Það er þess vegna bæði réttur þeirra og 

skylda að hafa áhrif á ákvarðanir sem snerta nám barna þeirra (Fullan 1991:229; 

Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen 1997:4; Kristín Aðalsteinsdóttir 

1993:205; 2000:72−73; Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:26, 144−145; Rúnar Sigþórsson 

o.fl. 1999:60; Tomlinson 1995:37).  

 Foreldrar eins nemandans töldu að hann gæti ekki verið í bekknum ef ekki væri 

gerð fyrir hann einstaklingsnámskrá. Áður hafði nemandinn haft sama námsefni og 

sömu kröfur og aðrir í bekknum. Það hafði alls ekki hentað honum en eftir að farið var 

að semja einstaklingsnámskrá og finna annað námsefni fór nemandanum að líða betur 

í skólanum. Hann er hins vegar mun meira utan bekkjar en áður sem hefur aukið á 
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aðgreiningu hans frá bekkjarfélögum. Hér er dæmi um einstaklingsnámskrá sem eykur 

nám við hæfi en reynist hafa í för með sér félagslega aðgreiningu. Spyrja má hvort 

ekki væri hægt að koma til móts við námslegar þarfir nemandans inn í bekknum.  

 Aðrir foreldrar töldu að einstaklingsnámskrá gæti verið heftandi námslega séð þar 

sem ekki væru gerðar nægar kröfur til nemandans. Með aukinni samvinnu foreldra og 

kennara um gerð og notkun einstaklingsnámskrár væru minni líkur á að hún væri 

námslega heftandi fyrir nemendur. Lawrence-Brown (2004:55) telur að nemendur 

sem settir eru í sérkennslu fái ekki jafn fjölbreytta námskrá og hinn almenni nemandi. 

Námskrár í sérkennslu hafi oft einblínt á fatlanir nemenda og sérþarfir þeirra, hvað 

nemendur geta ekki, takmarkanir þeirra og að þær reyni ekki nóg á nemendur. Telur 

hann að það sé mikilvægt að hafa miklar væntingar til barna með sérþarfir og einblína 

á styrkleika þeirra frekar en veikleika. Fram kom í rannsókn Gretars L. Marinóssonar 

(2002:117−118) að eldri nemendum í sérkennslu fannst of litlar kröfur vera gerðar til 

þeirra og kvörtuðu yfir að hafa of lítið að gera. Sigríður Einarsdóttir (2003:117, 120, 

123) segir að helmingur nemenda í sérdeild hafi gagnrýnt kennsluna þar. Þeim fannst 

námið of létt og kröfurnar of litlar. Nokkrum þeirra fannst ekki gert ráð fyrir að 

nemendur úr sérdeild færu í framhaldsnám og margir lentu í erfiðleikum með það 

nám. Þessir nemendur hófu allir nám í almennum bekk í grunnskóla og enginn þeirra 

hafði fengið greiningu um þroskafrávik. Það var ekki fyrr en eftir að skólagangan var 

hafin að erfiðleikarnir komu í ljós. 

 Kennarar höfðu sömuleiðis misjöfn viðhorf til einstaklingsnámskráa. Þeir sögðu 

einstaklingsnámskrár vera góðar sem skipulagstæki, sérstaklega fyrir nýja kennara, 

fyrir foreldra svo þeir gætu tekið þátt í skipulagningu námsins og sem skráningartæki. 

Kennarar töldu hins vegar að einstaklingsnámskrár skiptu oft litlu máli því þær væru 

oftar en ekki lítið notaðar, fáir kennarar læsu þær umfram umsjónarkennara og 

sérkennara, sem þó gerðu það ekki alltaf. Töldu kennarar að einstaklingsnámskrár 

gætu einnig verið heftandi fyrir nemendur og tæku oft ekki á þeim þáttum sem 

nauðsynlegastir væru. Voru kennarar aðallega að vísa til félagslega þáttarins. Í 

niðurstöðum rannsóknar Snæfríðar Þóru Egilson (2004:531−536) kom fram að 

nemanda með hreyfihömlun gekk námslega vel í tímum en var einn á báti og óvirkur 

áhorfandi að leik skólafélaganna í frímínútunum. Engar markvissar aðgerðir voru í 

gangi til að stuðla að þátttöku hans þar og ekki fjallað um það í einstaklingsnámskrá. 

Það verður ekki hjá því komist að íhuga raunverulegan tilgang einstaklingsnámskráa 

gagnvart félagslegum þætti námsins. Einstaklingsnámskrár taka ekki á félagslega 
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þættinum og verður að teljast slæmt ef þær taka ekki á þeim þáttum sem þær helst 

þyrftu að taka á að mati foreldra og kennara.  

 Viðhorf skólastjóra til einstaklingsnámskráa voru bæði jákvæð og neikvæð. Þeir 

töldu sumir að einstaklingsnámskrár væru nauðsynlegar því þær ykju gæði starfsins. 

Þær bættu einnig skipulagið, námi nemenda væri betur fylgt eftir og foreldrar yrðu 

meðvitaðri um nám barna sinna. Á hinn bóginn sögðu sumir skólastjóranna að 

einstaklingsnámskrárnar væru allar keimlíkar ár frá ári, unnar í fljótfærni og of mikið 

almenn eðlis. Töldu þeir að þær væru oft lítið notaðar og væru ekki raunverulegt 

hjálpartæki nemandans í náminu. Má ætla af þessum mismunandi svörum skólastjóra 

að reynsla þeirra af einstaklingsnámskrám sé misjöfn en velta þarf fyrir sér ábyrgð 

þeirra, viðhorfi og áhrifum á þennan þátt skólastarfsins.  

 

8.7 Einstaklingsnámskrár – gerð og notkun 

Rósa Eggertsdóttir o.fl. (2002:60−62) fjalla um námskrár og segja að þær séu 

skriflegar áætlanir þar sem markmið séu sett, inntaki námsgreina og kennsluaðferðum 

lýst. Þar eru settar fram leiðir til að ná markmiðunum og hvernig meta eigi árangur. 

Telja þau að einstaklingsnámskrá þurfi að byggjast á skilgreiningu á heildarþörfum 

nemandans og vera rammi utan um nám hans. Hún þarf einnig að vera tæki til að 

samhæfa vinnu þeirra sem tengjast námi viðkomandi og sú námsaðlögun sem fram 

kemur þarf að miðast við hámarksþátttöku í almennu starfi bekkjarins. Í 

einstaklingsnámskránum sem skoðaðar voru í rannsókninni voru dæmi um að ekki 

væru sett fram nein markmið, leiðir sem fara átti eða upplýsingar um mat á árangri. 

Sjá mátti dæmi um sértæk markmið í þeim námsgreinum sem einstaklingsnámskráin 

fjallaði um. Meira virtist vera lagt upp úr að skrá námsefni sem í flestum tilfellum var 

annað námsefni en bekkurinn var með. Námsefnið var yfirleitt léttara, ætlað yngri 

nemendum en fyrir kom að það tengdist á einhvern hátt því sem bekkurinn var að 

vinna. Oft voru sett mjög víð og almenn markmið og ekki fjallað um hvernig átti að 

ná þeim. Leiða má líkum að því að erfitt sé fyrir kennara að vinna eftir námskrá þegar 

markmiðssetningin er mjög víð. Markmið um hvernig hægt væri að stuðla að aukinni 

þátttöku nemenda að bekkjarstarfinu komu ekki fram í neinni einstaklingsnámskrá. 

Má ætla að hér skorti nokkuð á að einstaklingsnámskrár miði að því að samþætta 

viðfangsefni svo þau stuðli að aukinni félagslegri þátttöku nemenda og auknum 

félagslegum þroska þeirra.  
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Af niðurstöðunum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að nokkuð skorti upp á 

að kennarar ákveði eða skipuleggi hvernig mat eigi að fara fram til að mæla árangrur 

nemenda. Mjög misjafnar upplýsingar komu fram um það. Dæmi var um að engar 

upplýsingar væru um mat í einstaklingsnámskrám eða tekið fram að matið væri 

„símat“ eða „huglægt“ mat en engar nánari upplýsingar um það. Dæmi voru einnig 

um að tekið væri fram að verkefni væru metin eða nemendur þreyttu próf. Ekki voru 

alltaf upplýsingar um hvort nemendur tækju sérstök próf eða sömu próf og 

bekkjarfélagar þeirra. Fram kom í viðtölum að sumir kennarar sögðust vera óöruggir 

um hvernig meta ætti nám nemenda með sérþarfir. Kennarar virtust einnig stundum 

óöruggir með skráningu matsins í skráningarkerfi skólans. Af þessu má ráða að 

óöryggi kennara varðandi þennan þátt komi til af skorti á samvinnu og upplýsingagjöf 

til einstakra kennara.  

 Sumar einstaklingsnámskrár eru unnar aðallega af því að það er skylda að skila 

þeim til skólayfirvanda. Ekki kom fram að kennarar fengju endurgjöf á þá vinnu sem 

þeir lögðu í einstaklingsnámskrárgerðina. Má velta því fyrir sér til hvers verið sé að 

skila þeim þangað, hvort það sé til að fá aukna stuðningstíma eða annað en ekki komu 

fram útskýringar á þessari skyldu. Niðurstöður benda mjög í þá átt að 

einstaklingsnámskrár séu ekki mikið notaðar og var dæmi um að umsjónarkennari 

hefði ekki séð einstaklingsnámskrá nemanda í umsjónarbekk sínum. 

Sérgreinakennarar lesa þær ekki, þó töldu þeir að upplýsingar skorti um nemendur 

með sérþarfir. Ekki er víst að allir sérgreinakennarar hafi vitneskju um þær 

upplýsingar sem fram koma í einstaklingsnámskrám og spyrja má hvort þær séu þeim 

aðgengilegar. Yfirleitt var tilbúningur og notkun einstaklingsnámskráa alfarið í 

höndum sérkennara þó undantekningar væru þar á.  

 Athyglisvert var í þessari rannsókn að nánast allir viðmælendur, nema 

nemendurnir, töldu einstaklingsnámskrárgerð nauðsynlega, jafnvel algert skilyrði fyrir 

nemendur með sérþarfir. Þó kom í ljós að að fæstir viðmælenda komu að gerð hennar 

eða notuðu hana. Enginn sérgreinakennari gerði einstaklingsnámskrá fyrir nemanda 

með sérþarfir, þeir sögðust hvorki hafa tíma né kunnáttu til þess. Þessi sama 

niðurstaða kom í ljós rannsókn Sigurlaugar Bjarnadóttur (2003:83−85). Hér er vert að 

staldra við og velta fyrir sér þessum mótsögnum. Kennarar segja að 

einstaklingsnámskrá sé nauðsynleg fyrir nemendur með sérþarfir og sumir segja að 

hún sé algert skilyrði en þeir gera hana ekki og bera flestir við kunnáttu- og tímaleysi. 
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Telja má að þörf sé á breytingum, að kennurum standi til boða aðstoð og tilsögn 

þannig að þeir geti betur komið til móts við alla nemendur.  

 Ainscow (1999) komst að því að oft hafi kennarar fengið hjálp við að útbúa 

einstaklinganámskrár fyrir nemendur með sérþarfir en ekki nýtt sér þær í kennslu. Þeir 

nefndu alls kyns ástæður fyrir því, t.d. þær að æfingar á jólaleikritinu hafi staðið yfir, 

að starfsfólkið væri með flensu, að börnin væru mjög óþæg eða eitthvað annað. Hann 

telur að aðferðir, vinna og áætlanir bekkjarkennara henti oft ekki því sem standi í 

einstaklingnámskrám. Hann telur enn fremur að þegar aðferðir sérkennslunnar hafi 

verið yfirfærðar á bekk verði kennarar hræddir og óöruggir um getu sína til að sinna 

öllum nemendum. Aðstoðarkennarar hafa oft verið fengnir inn og þegar reynt er að 

taka slíka aðstoð út aftur finnst kennurum þeir ekki lengur ráða við kennsluna. Komið 

hefur fyrir að nemendur með sérþarfir „vinni” verkefni þótt þeir séu ekki viðstaddir. 

Þá er það stuðningsfulltrúinn eða sérkennarinn sem vinnur verkefnið fyrir hinn 

fjarstadda nemanda en skiptir sér ekki af öðrum nemendum þótt þörf hefði verið á því. 

Ainscow taldi sig einnig komast að því að of mikil aðstoð gæti hindrað þátttöku 

nemenda með sérþarfir í námi í samskiptum við aðra, þar á meðal við 

bekkjarkennarann, sem þá ber ekki þá ábyrgð (Ainscow 1999:5, 55−75).  

 Martin segir að kennarar líti á vinnu við að semja og nota einstaklingsnámskrár 

sem byrði eða aukakröfur og álag í viðbót við þann langa lista af verkefnum og 

ábyrgð sem þeir hafa fyrir (Martin 2005:xix). Sérgreinakennarar sömdu ekki 

einstaklingsnámskrá fyrir nemendur með sérþarfir. Dæmi var um að þeir segðust geta 

samið einstaklingsnámskrá en þá yrðu þeir að nota sérútbúið námsefni og því miður 

hefðu þeir ekki tíma til að búa það til. Þeir töldu að þannig vinnubrögð hentuðu ekki 

þeirri námsgrein sem þeir kenndu. Spyrja má hvort kennarar telji það mögulegt að 

allir nemendur fái sama námsefni, sömu verkefni, sömu kröfur, á sama tíma og þannig 

fái allir nám við hæfi án aðgreiningar. Spyrja má einnig hvort kennari geti þannig 

verið að vísa nemendum frá sér með því segja að betra sé fyrir nemendur með 

sérþarfir að fá annað efni, aðra þjónustu, annars staðar því þeir séu ekki færir um að 

kenna nemendum með sérþarfir við núverandi aðstæður í skólunum. Gretar L. 

Marinósson (2003:202) segir að nemendum sé vísað í sérkennslu ef þeir eru á eftir eða 

ef þeir hafa ekki getað lokið ákveðnum verkefnum á tilteknum tíma. Vísuðu kennarar 

til aðalnámskrár, eigin kennsluáætlana og ekki síst til kennslubókanna sem bekknum 

var ætlað að fara yfir og klára. Telur Gretar að tími og námsefni verði þannig 
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mælikvarðar á það hver eigi heima í almennum flokki og hver í sérflokki. Ekki verður 

annað séð en að þessi túlkun Gretars fái staðfestingu í þessari rannsókn.  

 Sú tilhneiging kennara að hugsa svo mikið út frá námsefninu mætti skýra að 

einhverju leyti með þrýstingi frá yfirvöldum um að allir nemendur nái sem mestum 

árangri á samræmdum prófum. Hewitt og Whittier (1997:30−31) segja að samræmd 

próf vinni gegn hugmyndunum um nám án aðgreiningar því margir kennarar miði 

námsefnið og kennsluna við prófin löngu áður en þau eigi sér stað. Kennarar eru oft 

neyddir til þessara vinnubragða vegna krafna um að nemendur nái árangri. Undir þetta 

tekur Gretar L. Marinósson og segir að árangurssjónarmiðum í skólum hafi vaxið 

fiskur um hrygg á síðustu árum. Miklar kröfur séu gerðar um að mennta öll börn á 

árangursríkan hátt án tillits til hæfni þeirra, áhugamála eða sérþarfa. Þannig heltast æ 

fleiri nemendur úr lestinni nema þeim sé veitt umtalsverð aðstoð. Telur hann að 

fjárveiting sé alls ekki nægjanleg til þess (Gretar L. Marinósson 2002:11, 

129;2003:196). Málfríður Gísladóttir (2004:7−8) tekur undir þessi sjónarmið og segir 

að það þurfi fjölbreyttara mat í stað ósveigjanlegra samræmdra prófa. 

 Giangreco o.fl. (2000:26) segja að ekkert virki eitt og sér og ekki 

einstaklingsnámskrá heldur. Það eru þeir sem vinna með hana og skipulag skólans 

sem ráða úrslitum um hvernig til tekst. Sýnt hefur verið fram á það árum saman og í æ 

fleiri skólum að skólastarf án aðgreiningar er framkvæmanlegt. Í þeim skólum þurfa 

nemendur ekki að burðast með merkimiða á borð við greindar sérþarfir til að fá þá 

þjónustu sem þeir þurfa til að geta notið menntunar. 

 Þótt einstaklingsnámskrár staðni og lítill árangur náist eru þær notaðar áfram segir 

Ainscow (1999:21, 34). Telur hann að námskrár frá sérskólum hafi vissulega stuðlað 

að þróun í skólastarfi en þær hafi líka haft neikvæð áhrif. Þær eru yfirleitt þrengri en 

almenn námskrá, þær veita minni möguleika og auka á aðgreiningu. Reynsla og 

sérfræði hins almenna kennara er of lítils metin, kennurum finnst þá skorta kunnáttu 

og nemendur taka lítinn þátt í námskrárgerðinni. Telur hann samvinnu starfsfólks um 

starf bekkjarins og stuðning við félagslegt umhverfi betur fallið til að sigrast á 

hindrunum og stuðla að velgengni og árangri frekar en ytra skipulag. Má í þessu 

sambandi velta upp þeirri spurningu hvort einstaklingsnámskrár séu besta og 

heppilegasta formið þegar skipuleggja á nám fyrir og með nemendum með sérþarfir.  
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Samantekt  
Nokkurra mótsagna gætti í viðhorfum flestra skólastjórnenda og kennara um skóla 

fyrir alla. Í orði eru þeir sammála stefnu stjórnvalda um nám án aðgreiningar en á 

borði telja þeir flestir að nemendum með sérþarfir kunni að vera betur borgið annars 

staðar en í almennum bekk í þeirra skóla. Það viðhorf kom einnig fram að nemendur 

með sérþarfir ættu oft ekkert sameiginlegt með bekkjarfélögum sínum og næðu 

engum tengslum við þá. Skólamenn skýrðu stöðuna með skorti á fjármagni, 

þekkingarleysi á hvernig ætti að mæta þörfum þeirra og tímaleysi til undirbúnings. 

Almennt virtust kennarar vera þreyttir á þessari erfiðu stöðu og ráðalausir gagnvart 

henni. Ekki verður hjá því komist að álykta að skólar hafi ekki nægilega virka 

endurmenntunaráætlun sem beinist sífellt að því að efla færni kennara til að takast á 

við þær aðstæður sem nám án aðgreiningar krefst.  

 Bein kennsla er algengasta kennsluaðferðin og kennarar virðast binda sig nokkuð 

við að fara yfir ákveðnar námsbækur í ákveðinni röð. Slíkir kennsluhættir fela það 

beinlínis í sér að ekki er hægt að mæta mismunandi þörfum nemenda. Athyglisvert er 

að kennarar virðast telja að besta ráðið til að mæta sérþörfum nemenda sé fólgið í því 

að þeir fái sérstakt námsefni. Nánast enginn viðmælenda taldi sig sjá lausnina í annars 

konar undirbúningi, þ.e. á námskrárstiginu. Það er því ekki að undra þótt kennurum 

þyki erfitt að mæta þörfum nemenda sem geta ekki nýtt sér sama efni, á sama tíma og 

á sama hraða og flestir í bekknum. Ef ekki finnst viðeigandi námsefni í bóklegum 

fögum er tilhneigingin sú að senda nemendur út úr bekk í sértíma eftir því sem kostur 

er á. Þessi háttur verður algengari eftir því sem nemendur verða eldri. Í verklegum 

greinum er námið einstaklingsmiðað og gerir því öllum nemendum kleift að taka þátt í 

því. Nemendur fá verkefni við hæfi og kröfur um námsárangur eru felldar að hverjum 

einstaklingi. Allir nemendur eru þátttakendur í starfi bekkjarins. Kennsluhættir 

verkgreina virðast falla betur að hugmyndafræði náms án aðgreiningar en 

kennsluhættir í bóklegum greinum.  

 Félagslegi þátturinn í lífi nemenda er afar mikilvægur. Foreldrar og kennarar voru 

sammála um að sumir nemendur með sérþarfir ættu þar í mestum vandræðum. Samt 

sem áður voru engar áætlanir t.d. í einstaklingsnámskrám eða markmið um hvernig 

hægt væri að stuðla að aukinni þátttöku nemenda í bekkjarstarfinu eða efla þau 

félagslega. Fram kom að nemendur með sérþarfir vildu frekar vera inni í bekk ef þess 

væri nokkur kostur. Dæmi var um að nemendum leið mjög illa vegna þess að þeir 
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þurftu að fara út úr bekk í sérkennslu. Foreldrar þeirra barna sem komu að 

rannsókninni höfðu flestir áhyggjur af börnum sínum. Þeir vildu að mismunandi þarfir 

nemenda væru meira ræddar inni í bekk ef hægt væri þannig að auka skilning 

nemenda á mismunandi þörfum. Þegar nemendur unnu eftir einstaklingsnámskrá inn í 

bekk leiddi það yfirleitt til þess að þeir unnu einir með námsefni og voru ekki 

þátttakendur í annarri vinnu sem fram fór í bekknum. Þannig stuðluðu 

kennslufræðilegar ákvarðanir að aukinni aðgreiningu og einangrun nemenda.  

 Foreldrar eru helstu sérfræðingar um þarfir barna sinna en þeim finnst oft ekki 

nægilega á sig hlustað af starfsmönnum skóla. Eftir því sem nemendur verða eldri 

minnkar samvinna heimilis og skóla og verður æ meira í formi tölvubréfa. Foreldrum 

finnst það miður og vilja hitta kennarana oftar í eigin persónu. Ljóst er að foreldrum 

finnst þeir þurfa að sækja stöðugt til skóla um þjónustu fyrir börn sín. Þegar þörfum er 

ekki mætt eins og þeir hefðu kosið segjast þeir skilja að það vanti fjármagn, 

sérþekkingu, úrræði og fleira. Merkja má að foreldrar eru í erfiðri stöðu. Þeir setja 

fram óskir um aukna þjónustu en leggja sig fram um að styggja ekki starfsfólk. Dæmi 

var um foreldra sem sögðust vilja sjá meiri árangur síns barns í skólanum en áttu erfitt 

með ræða það „til að fá fólk ekki á móti okkur”.  

 Formlegum greiningum á sérþörfum nemenda er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir 

kennara um viðeigandi þjónustu svo nemendur fái nám við hæfi. Þrátt fyrir tilvist 

greininga töldu kennarar að nemendurnir fengju oft ekki viðeigandi nám og þjónustu í 

skólanum eins og hann væri í dag. Svo virðist sem greiningarnar séu aðallega nýttar til 

að fá aukinn stuðningstíma fyrir nemendur með sérþarfir. Athyglisvert er að margir 

kennarar sjá sér ekki skylt að kynna sér það efni sem varpað gæti ljósi á hvað hentaði 

þessum nemendum. Þannig lásu einungis sjö af tíu umsjónarkennurum og 

sérkennurum greiningar nemenda með sérþarfir en aðrir kennarar lásu þær yfirleitt 

ekki. Þó töldu kennarar að greiningar væru mjög nauðsynlegar fyrir nemendur með 

sérþarfir. 

 Flestir viðmælendur sögðu að einstaklingsnámskrá væri mjög nauðsynleg fyrir 

nemendur með sérþarfir. Hún væri gott skipulagstæki, hún væri góð fyrir foreldra svo 

þeir gætu tekið þátt í skipulagningu námsins og sem skráningartæki. Í ljós kom að 

einstaklingsnámskrár voru oft samdar af skyldurækni og lítið notaðar. Fáir kennarar 

lásu þær umfram umsjónarkennara og sérkennara, sem þó gerðu það ekki alltaf. Því er 

ekki að undra þótt margir kennaranna segðu um einstaklingsnámskrár þessara 

nemenda að þær skiptu oft litlu máli því þær væru oftar en ekki lítið notaðar. 



108

Samvinna kennara um gerð og notkun einstaklingsnámskráa var nánast engin og tóku 

foreldrar lítinn þátt í að semja þær. Verkaskipting milli umsjónarkennara og 

sérkennara um framkvæmd og ábyrgð vegna nemenda með sérþarfir var oftast skýr.  

 Sérkennarar eru þeir sem helst semja og nota einstaklingsnámskrá nemenda með 

sérþarfir. Markmið þeirra voru oft mjög víð og almenn og ekki fjallað um hvernig átti 

að ná þeim né um leiðir til að meta árangur námsins. Algengara er að 

einstaklingsnámskráin nái til bóklegra þátta en annarra þátta. Námsefni sem fram kom 

í einstaklingsnámskrá var í flestum tilfellum annað og léttara en bekkurinn var með en 

tengdist því stundum efnislega. Einstaklingsnámskrárnar voru oft líkar milli ára og 

dæmi um að þær virtust endurskrifaðar án teljandi breytinga. Ekki er hægt að segja að 

einstaklingsnámskrár miði að því að samþætta viðfangsefni svo þau stuðli að aukinni 

félagslegri þátttöku nemenda og auknum félagslegum þroska þeirra.  

 Mestu gæði kennslu mátti sjá í listgreinakennslu, þar var ríkast komið til móts við 

þarfir nemenda og þar unnu nemendur ekki eftir einstaklingsnámskrám. Kennarar 

bjuggu ekki til einstaklingsnámskrár og höfðu ekki lesið þær sem til voru. Í bóklegum 

tímum mátti sjá mestu gæði kennslu í tímum þar sem einn kennari var með bekkinn 

sinn og allir nemendur unnu að sameiginlegu verkefni. Enginn vann eftir 

einstaklingsnámskrá heldur unnu allir nemendur eftir áætlun kennara sem tók mið af 

þörfum allra í bekknum. Af þessu er hægt á álykta að nám án aðgreiningar fer frekar 

fram þegar nemendur vinna ekki eftir einstaklingsnámskrá. 
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9. Ályktanir og lokaorð 
Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir nemendur með sérþarfir sem ekki ná þeim 

markmiðum sem sett eru í bekkjarnámskrá með því námsefni og þeim aðferðum sem 

boðið er upp á. Þessir nemendur fá oft önnur markmið og annað námsefni en 

bekkjarfélagar þeirra og einhvers konar stuðningskennslu. Í þessari rannsókn var 

leitast við að finna hvert hlutverk einstaklingsnámskráa fyrir nemendur með sértækar 

þarfir væri og hvort vísbendingar væru um aukin gæði náms og umbætur í kennslu 

vegna tilkomu þeirra. Einstaklingsnámskrárnar voru mismunandi eftir nemendum, 

höfðu mismunandi hlutverk en voru einnig líkar um margt. Sumar sögðu til um 

markmið í einstökum námsgreinum og hvaða námsefni ætti að nota, til dæmis var 

tekið fram að nemandinn ætti að vinna verkefni úr efninu, en ekki hvernig. Dæmi var 

um að tekið væri fram að nota ætti fjölbreyttar kennsluaðferðir en ekki hvaða aðferðir. 

Það gefur notandanum ekki til kynna hvaða aðferðir henti nemandanum best. 

Upplýsingar um það komu ekki fram í einstaklingsnámskránum. 

 Meginhlutverk einstaklingsnámskráa er að viðurkenna sértækar þarfir nemenda. 

Jafnframt eiga þær að vera ávísun á einhvers konar bjargir. Þær bjargir varða aukna 

mönnun, tíma og þekkingu. Hugsanlegt er að það sé að einhverju leyti vegna tilkomu 

einstaklingsnámskráa að einhverjir hafi sætt sig við að nemendurnir fylgdu ekki sömu 

markmiðum og aðrir, þeir fengju annað námsefni og kennslu á öðrum stað. Aukin 

mönnun skilar auknum tíma inn í skólana en ekki er hægt að ganga að því sem gefnu 

að aukin mönnum ein og sér skili auknum gæðum náms fyrir nemendur. Nemendur fá 

vissulega meiri þjónustu, jafnvel sérstaka manneskju sem sinnir einum til þremur 

nemendum í sérstofu utan bekkjar, en gæði kennslunnar voru mismunandi í þeim 

tímum sem skoðaðir voru.  

 Dæmi um mestu gæði kennslu mátti sjá í listgreinakennslu og þar unnu nemendur 

ekki eftir einstaklingsnámskrám. Kennarar sömdu ekki einstaklingsnámskrár fyrir 

nemendur með sérþarfir. Í bóklegum tímum mátti sjá mestu gæði kennslu í tímum þar 

sem einn kennari var með bekk. Nemendur tóku allir þátt í verkefni bekkjarins eftir 

áætlun kennara sem tók mið af þörfum allra. Enginn vann eftir einstaklingsnámskrá. 

Þessi rannsókn leiðir í ljós að ekki eru afgerandi vísbendingar um aukin gæði náms 

vegna tilkomu einstaklingsnámskráa. Frekar er hætta á að einstaklingsnámskrár 
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reynist aðgreinandi fyrir nemendur með sérþarfir og stuðli að aukinni einangrun 

þeirra. 

 Þegar skoða átti framfarir nemenda yfir þriggja ára tímabil kom í ljós að það skorti 

skrifleg gögn. Gögnin voru mismunandi og þau sem rannsakandinn hafði yfir að ráða 

voru ekki þannig úr garði gerð að hægt væri að bera saman framfarir nemenda milli 

ára. Fram komu í viðtölum dæmi um góðan árangur í málefnum nemenda en ekki 

fylgdu önnur gögn sem studdu þau. Hluti kennara var óöruggur með námsmat fyrir 

nemendur sem unnu eftir einstaklingsnámskrá, ekki var samræmi í prófatöku né 

námsmati og kennarar kvörtuðu yfir því að vita ekki hvað aðrir kennarar gerðu. 

Einnig kom fram gagnrýni á skráningarkerfi. Af þessum sökum tel ég að ekki sé 

mögulegt að segja til um framfarir nemenda þetta þriggja ára tímabil með neinu 

öryggi.  

 Í rannsókninni var spurt um ábyrgð varðandi gerð og framkvæmd 

einstaklingsnámskráa. Í ljós kom að í fjórum tilfellum af fimm sáu sérkennarar um 

gerð þeirra en dæmi voru um að bæði umsjónarkennarar og foreldrar kæmu að gerð 

þeirra. Aðallega eru það sérkennarar sem nota þær í kennslunni og í ljós kom að stór 

hluti kennara notar þær aldrei og hefur ekki séð þær. Fram kom að sumir skólastjórar 

töldu að ekki væri mikið unnið eftir þeim. Sem yfirmenn skóla bera þeir ábyrgð á að 

einstaklingsnámskrár séu þannig úr garði gerðar að þær séu til hagsbóta fyrir 

nemendur neð sérþarfir og taki á þeim þáttum sem nauðsynlegast er.  

 Þegar einstaklingsnámskrár eru unnar, yfirleitt á haustin, fara starfsmenn skóla yfir 

málefni og stöðu nemenda og semja áætlanir fyrir þá. Vegna lítillar notkunar má ætla 

að raunverulegt hlutverk einstaklingsnámskráa sé ekki að vera vegvísir fyrir daglegt 

starf í skólanum. Líklegra er að það sé til að fara yfir stöðu nemenda og fá aukinn 

tímakvóta fyrir skólann til að sinna viðkomandi nemanda betur. Hewitt og Whittier 

(1997:121) segja að allir kennarar þurfi að geta bætt við nýjum atriðum eða tekið 

önnur úr námskránni og þurfi að þekkja hana vel. Ef þeir túlki hana ekki verði hún eitt 

vinnublaðið af mörgum og hvorki kennarar né nemendur þekki langtímamarkmiðin og 

tilgang hverrar kennslustundar. Segja má að einstaklingsnámskrám sé meðal annars 

ætlað að tryggja þátttöku nemenda í námi án aðgreiningar en ég tel að draga megi þá 

ályktun að vegna gerðar og framkvæmdar einstaklingsnámskráa nái þær ekki að 

uppfylla það markmið.  

 Spurt var um samband einstaklingsnámskráa og annarra námskráa. 

Einstaklingsnámskrár eru gerðar vegna þess að bekkjarnámskrár taka yfirleitt ekki 
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mið af einstaklingsmun nemenda og henta þess vegna ekki fyrir alla. Yfirleitt var ekki 

um bein tengsl að ræða milli bekkjarnámskrár og einstaklingsnámskrár. Dæmi var um 

að vísað væri í námsefni í námskrá bekkjarins þegar verið var að fjalla í 

einstaklingsnámskrá um hvaða námsefni nemandi með sérþarfir átti að hafa. Í 

nokkrum tilfellum var vísað til þess að nemendur ættu að fara eftir bekkjarnámskrá. 

Ekki er hægt að draga þá ályktun að virkt samband sé yfirleitt milli bekkjarnámskráa 

og einstaklingsnámskráa en Hewitt og Whittier (1997:121) segja að oft hafi kennarar 

einmitt áhyggjur af misræmi milli bekkjarnámskrár og einstaklingsnámskrár fyrir 

nemendur með sérþarfir. Sami grundvöllur þurfi að vera fyrir alla og koma þurfi til 

móts við alla í bekknum með mismunandi leiðum. Ekki minntust kennarar í þessari 

rannsókn á áhyggjur vegna þess.  

 Fram kom greinilega sú skoðun kennara að þeir væru margir orðnir þreyttir á 

fyrirkomulagi skólanna. Það er umhugsunarefni hvort breyta þyrfti fyrirkomulagi og 

skipulagi skólanna til að kennarar geti betur komið til móts við þarfir allra nemenda. 

Kennarar vilja úrbætur, meiri tíma, fleira fagfólk og fleiri úrræði. Þeir virðast vera að 

kalla á einhvers konar hjálp, velta má fyrir sér hvernig hjálp þeir eru að kalla á og 

hvernig hjálp kæmi nemendum þeirra mest að gagni.  

 Þrátt fyrir lög, reglugerðir og alþjóðlegar samþykktir eru vísbendingar um að í 

þeim fimm skólum sem athugaðir voru fari ekki fram nám án aðgreiningar nema að 

hluta til. Sjá mátti dæmi um að fram færi nám án aðgreiningar í bóklegum greinum 

hjá einstöku kennurum í bekkjum sínum og nám án aðgreiningar virtist fara fram í 

listgreinum. Vettvangsathuganir í verklegum greinum fóru allar af tilviljun fram í 

listgreinum. Segja má að skólarnir séu að ýmsu leyti ólíkir en niðurstöður úr 

rannsókninni benda til að þeir hafi ekki undirbúið sig nægilega vel til að uppfylla 

kröfur um nám án aðgreiningar. Nám án aðgreiningar virðist vera meira í orði en á 

borði í skólunum eins og starfsemi þeirra og skipulag er nú. Margvísleg skilaboð 

komu fram um það í gögnunum að ekki ættu allir heima í skólanum heldur frekar með 

„sínum líkum“. Má þar nefna að nemendur með sérþarfir tóku oft ekki þátt í 

verkefnum bekkjarins. Þeir voru að vinna einir með annað námsefni en 

bekkjarfélagarnir og fóru einnig út úr bekk í stuðningskennslu. Nemendur með 

sérþarfir áttu í félagslegum erfiðleikum sem ekki var unnið með innan skólans. Lítil 

samvinna var milli kennara og lítil samvinna var milli heimilis og skóla.  

 Spyrja má hvort innra starf skólanna hafi tekið nægum breytingum og fyrirvarar 

hafi verið nægjanlegir við innleiðingu náms án aðgreiningar. Íhuga þarf hvort 
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kennslan hafi verið löguð nógu vel að þörfum hvers og eins. Hugleiða þarf einnig 

hvort nemendur með sérþarfir hafi verið settir inn í bekki án mikils undirbúnings og 

sérkennslan skipulögð sem viðhengi almennrar kennslu. Skólar þurfa að skoða hvort 

þeir eru á réttri leið við að innleiða nám án aðgreiningar. Þeir þurfa að þurfa að finna 

raunhæfar leiðir til að koma á breytingum og þróast áfram. Enginn einn getur breytt 

heilum skóla en í samvinnu er hægt að skapa skóla sem tekur mið af þörfum 

fjölbreytts nemendahóps þar sem nemendur hugsa og læra hver á sinn hátt en samt 

saman. 

 Til að nám án aðgreiningar geti átt sér stað þurfa að koma til breytingar á 

starfsháttum skóla, á skólamenningunni og jafnvel á skólasamfélaginu öllu. Skólinn 

og starfið innan hans verður að endurspegla það fjölbreytilega samfélag sem við búum 

í svo nemendur verði sem best undir það búnir að taka þátt í því. Aðalatriðið er að 

viðhorfin og gildin séu þannig að allir hafi aðgang að skólanum, séu velkomnir og fái 

að stunda þar nám á eigin forsendum. Það á að taka jafn vel á móti öllum nemendum 

óháð kyni, menningu, máli og uppruna, félagslegri stöðu og námslegri færni. Nám án 

aðgreiningar er ferli þar sem starf bekkjarins þarf að taka mið af því að 

bekkjarnámskrá sé fyrir alla nemendur. Hún þarf að vera í sífelldri þróun með aukinni 

þátttöku nemenda. Ef upp koma erfiðleikar á að tengja þá við námskrá og kennslu 

frekar en að rekja þá til nemanda.  

 Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar má álykta að skólar þurfi að hafa 

eftirfarandi viðhorf að leiðarljósi þegar þeir vinna að framgangi náms án aðgreiningar. 

• Í skólanum þarf það viðhorf að ríkja að hver einstaklingur sé sérstakur og 

margbreytileiki nemendahópsins sé uppspretta fjölbreyttra námstækifæra við 

hæfi hvers og eins. Skólinn á að taka jafn vel á móti öllum nemendum. Jákvætt 

viðhorf, virðing og væntingar til nemenda skipta mestu máli fyrir farsæla 

skólagöngu þeirra.  

• Kennarar þurfa sameiginlega að axla ábyrgð á öllum börnum sem þeir kenna. 

Allir kennarar ættu einnig að bera ábyrgð á og hafa umsjón með tilteknum 

hópi nemenda. Þannig fengju þeir aukin tækifæri til að hafa nánari samskipti 

við heimilin og meiri tíma til að sinna hverjum umsjónarnemanda fyrir sig.  

• Raunveruleg samvinna kennara eykur líkurnar á margbreytilegum lausnum í 

kennslu og námi sem henta fjölbreyttum hópi nemenda. Í samstarfi við aðra 



113

kennara þurfa starfskraftar sérkennara fyrst og fremst að nýtast við ráðgjöf og 

skipulagningu náms við hæfi án aðgreiningar fyrir alla nemendur.  

• Bekkjarnámskrá þarf að vera þannig úr garði gerð að hún skilgreini markmið 

og leiðir í námi fyrir alla nemendur að teknu tilliti til sérþarfa þeirra. Búa þarf 

svo um að bekkjarnámskráin stuðli að samstarfi kennara, annars fagfólks og 

foreldra. Þegar þörf er á einstaklingsnámskrá er nauðsynlegt að hún leiði ekki 

til aðskilnaðar nemenda og tryggi aukin gæði náms frá degi til dags. 

Sérstaklega þarf að huga að félagslega þætti námsins. 

• Kennarar þurfa að eiga kost á ráðgjöf, stuðning og tækifærum til að læra í 

starfi samhliða því að mæta margvíslegum þörfum nemenda sinna. Einkum er 

þetta mikilvægt þegar nemendur með sérstakar þarfir, sem kennarar hafa ekki 

kynnst áður, koma í bekkinn.  

• Skólastjórnendur eru lykilpersónur í þróunarstarfi. Þeir þurfa að veita 

starfsfólki sínu markvissa forystu, stuðning og leiðsögn við að koma á námi án 

aðgreiningar svo það festist í sessi.  

• Mat kennara á eigin störfum þarf að vera hluti af daglegu starfi þeirra. Matið 

nýta kennarar til að mæta enn betur þörfum allra nemenda sinna og til að auka 

hæfni sína til að takast á við breytingar og þróun í starfi. 

 

Að lokum  
Þessi rannsókn fjallar aðallega um hlutverk einstaklingsnámskráa hjá nemendum með 

sérþarfir og nám án aðgreiningar. Ekki má gleyma öllu því góða starfi sem fram fer í 

grunnskólum landsins né öllu því starfsfólki sem vinnur þar óeigingjarnt starf í þágu 

nemanda þótt meira virðist fara fyrir umfjöllun um það sem betur mætti fara. 

Rannsóknir af þessu tagi eru til að skoða hvernig verið er að vinna og til að sjá hvaða 

þættir það eru sem þarfnast frekari skoðunar. Öll þessi vinna er hugsuð til að hafa 

jákvæð áhrif á skólastarfið og til umbóta. Ef til vill eigum við í skólum landsins langt í 

land með að koma á námi án aðgreiningar en rannsóknir sem þessar gætu hjálpað 

okkur að staldra við og skoða hvort það er eitthvað hjá okkur sjálfum og okkar 

viðhorfum sem við þurfum að horfast í augu við.  

 Þessi rannsóknarvinna kenndi mér mikið og opnaði augu mín fyrir því hversu mikil 

áhrif viðhorf fólks hafa. Mittler (2000:7−8) telur að jákvæð viðhorf og væntingar 

starfsfólks skóla, foreldra og nemendanna sjálfra skipti mestu máli í námi án 
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aðgreiningar. Hann telur hins vegar að mesta hindrunin í að koma á námi án 

aðgreiningar sé það viðhorf að barn með sérþarfir sé sérstakt og það sé aðeins á færi 

sérmenntaðra sérfræðinga að sinna því. Ætla ég að láta þessi lokaorð Mittlers verða að 

mínum. 
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Fylgiskjöl 
 

1. Tilkynning frá Persónuvernd. 

2. Bréf, beiðni til skólaskrifstofu. 

3. Svar frá skólaskrifstofu.  

4. Kynningarbréf til skólastjóra.  

5. Upplýsingabréf til foreldra. 

6. Bréf sem sýnir þátttöku og samþykki foreldra og nemenda. 

7. Bréf til að sækja um leyfi í skólann. 

8. Bréf sem sýnir þátttöku og samþykki allra starfsmanna skólana sem þátt tóku í 

rannsókninni. 

9. Fyrsta flokkun á einstaklingsnámskrám nemenda, blöð 9a − 9d.

10. Nánari flokkun á einstaklingsnámskrám nemenda, blöð 10a − 10d.

11. Flokkun á greiningum, blöð 11a − 11d.

12. Það sem unnið var út frá í vettvangsathugunum, blöð 12a − 12b.

13. Spurningar fyrir hálfopin viðtöl við umsjónarkennara. 

14. Spurningar fyrir hálfopin viðtöl við sérkennara. 

15. Spurningar fyrir hálfopin viðtöl við sérgreinakennara. 

16. Spurningar fyrir hálfopin viðtöl við skólastjórnendur. 

17. Spurningar fyrir hálfopin viðtöl við foreldra. 

18. Spurningar fyrir hálfopin viðtöl við nemendur. 

19. Dæmi um flokka til að vinna úr gögnunum, blöð 19a − 19c. 
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Fylgiskjal 1. 
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Fylgiskjal 2. 
Hrafnagilsskóli 15. jan. 2004. 

Ágæti deildarstjóri skóladeildar Akureyrarbæjar 

Hr. Gunnar Gíslason. 

 
Undirrituð er í meistaranámi við Háskólann á Akureyri og hefur mikinn áhuga á að 
gera rannsókn í grunnskólunum á Akureyri. Rannsóknarverkefnið mun beinast að því 
að skoða hvers konar hlutverk einstaklingsnámskrár gegna í námi nemenda með 
sértækar þarfir, hvort þær leiði til aukins árangurs eða hvort þær reynast takmarkandi 
fyrir framfarir nemandans. Rannsóknin felst meðal annars í því að kanna tengsl 
markmiðssetningar, framkvæmdar og mats í námi og kennslu þessara nemenda.  

 

Vinna er lögð í að útbúa einstaklingsnámskrár fyrir nemendur og afar 
forvitnilegt og nauðsynlegt að kanna hvort sú vinna skilar sér til hagsbóta fyrir 
nemandann í bættum námstækifærum honum til handa. Ef hindranir koma í ljós 
verður reynt að komast að því hverjar þær eru, hvað hefur orsakað þær og kannað 
hvernig mætti hugsanlega leysa úr þeim eða að koma í veg fyrir þær.  

 

Fyrirhugað er að leita til grunnskólanna á Akureyri og mun rannsakandinn 
falast eftir aðstoð skólastjóra og kennara til að velja þátttakendur úr hópi nemenda. 
Úrtakið verður hentugleikaúrtak, fjórir til sex nemendur í 7. bekk, einn nemandi úr 
hverjum skóla, sem teljast hafa sértækar þarfir, hafa fengið greiningu hjá 
viðurkenndum greiningaraðilum og vinna eftir einstaklingsnámskrá. Leitað verður 
eftir nemendum sem búa fyrst og fremst við námserfiðleika. Ef samvinna næst við 
grunnskóla Akureyrar þarf rannsakandinn aðgengi að skriflegum gögnum sem 
tengjast viðkomandi nemanda fyrir þennan vetur og s.l. tvö ár. Einnig mun þurfa að 
taka viðtöl við umsjónarkennara, sérkennara, foreldra, skólastjórnendur, nemendurna 
sjálfa og aðra ef þörf krefur. 

 
Rannsókn þessi hefur verið tilkynnt til Persónuverndar ríkisins sem hefur ekki 

séð neitt henni til fyrirstöðu. Að sjálfsögðu verður unnið þannig með gögnin að þau 
verði ekki greinanleg. Leiðsögukennari er Rósa Eggertsdóttir. 

 

Vonast rannsakandinn til að þessi rannsókn verði til hagsbóta fyrir skólastarf á 
Akureyri og annars staðar og hægt verði að nýta vinnu við rannsóknina og niðurstöður 
hennar sem lið í þróun skólastarfs, því gott starf er í sífelldri þróun og stöðugri leit að 
hinu besta fyrir nemendur.  

 
Hér með er leitað til þín um samþykki fyrir þitt leyti að þessi rannsókn fari 

fram í grunnskólum Akureyrar. 
 

Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir.  
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Fylgiskjal 3. 

From: gunnarg@akureyri.is

Sent: 06 February 2004 14:57 

To: Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir 

Subject: Re: meistaraverkefni. 

 

Sæl Ragnheiður! 

 

Þú færð hér með leyfi skóladeildar til þess að leita til skólastjóra við 

Grunnskóla Akureyrar til þess að gera þessa rannsókn. Í samræmi við reglur 

um leyfi til rannsókna í grunnskólunum er hér með óskað eftir því að 

skóladeild fái afrit af niðurstöðum rannsóknar þinnar þegar þær liggja 

fyrir. 

 

Kveðjur bestar! 

Gunnar Gíslason deildarstjóri Skóladeildar, Glerárgötu 26 1. hæð 

Sími: 460 1456  og 892 1453 Netfang: gunnarg@akureyri.is 

 

Óttastu lítt þó að hægt miði; óttastu það eitt að standa í stað. 

 

Kveiktu á kerti fremur en að kvarta yfir myrkrinu! 

(Kínverskt spakmæli) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Efni þessa tölvupósts og viðhengi hans kann að vera trúnaðarmál og er 

eingöngu ætlað þeim sem hann er stílaður á.  Viðtakanda ber að tilkynna 

sendanda hafi tölvupósturinn ranglega borist honum.  Vinsamlega eyðið 

póstinum í slíkum tilvikum.  Tölvupóstur sem tengist ekki starfsemi 

Akureyrarbæjar er á ábyrgð sendanda. 
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Fylgiskjal 4. 
Ágæti skólastjóri                                                                    Eyjafjarðarsveit 9. feb. 

2004. 

Undirrituð er í meistaranámi við Háskólann á Akureyri og hefur mikinn áhuga á að 
gera rannsókn í grunnskólunum á Akureyri og falast hér með eftir leyfi til að gera 
rannsóknina í skólanum sem þú stýrir. Rannsóknarverkefnið mun beinast að því að 
skoða hvers konar hlutverk einstaklingsnámskrár gegna í námi nemenda með sértækar 
þarfir. Vissulega er þeim ætlað að bæta hag nemenda en í rannsókninni er eigi síður 
spurt hvort þær leiði til aukins árangurs eða hvort þær reynast takmarkandi fyrir 
framfarir nemandans. Rannsóknin felst meðal annars í því að kanna tengsl 
markmiðssetningar, framkvæmdar og mats í námi og kennslu þessara nemenda.  

Vinna er lögð í að útbúa einstaklingsnámskrár fyrir nemendur og afar 
forvitnilegt og nauðsynlegt að kanna hvort sú vinna skilar sér til hagsbóta fyrir 
nemandann í bættum námstækifærum honum til handa. Ef hindranir koma í ljós 
verður reynt að komast að því hverjar þær eru, hvað hefur orsakað þær og kannað 
hvernig mætti hugsanlega leysa úr þeim eða að koma í veg fyrir þær.  

Ég er með bréfi þessu að leita til þín og starfsmanna þinna og bið um aðstoð 
og samvinnu. Í fyrstu þarf ég aðstoð við að finna nemanda sem getur tekið þátt í 
rannsókninni. Úrtakið í rannsókninni er hentugleikaúrtak, fjórir til sex nemendur í 7. 
bekk, einn nemandi úr hverjum skóla. Nemendurnir teljast hafa sértækar þarfir, hafa 
fengið greiningu hjá viðurkenndum greiningaraðilum og vinna eftir 
einstaklingsnámskrá. Leitað verður eftir nemendum sem búa fyrst og fremst við 
námserfiðleika. Ef þið í skólanum sjáið ykkur fært að hafa samvinnu um þetta 
verkefni þyrfti ég að fá aðgengi að þeim skriflegum gögnum sem til eru, tengjast 
viðkomandi nemanda og skólinn getur látið í té, þennan vetur og s.l. tvö ár að 
sjálfsögðu með fullu samþykki viðkomandi nemanda og foreldra hans. Þá mun ég 
þurfa að taka viðtöl við umsjónarkennara, sérkennara, foreldra, skólastjórnendur, 
nemendurna sjálfa og aðra ef þörf krefur. Einnig mun ég óska eftir því að fá að fylgja 
nemandanum eftir í skólanum í sex kennslustundir. 

Ef skólinn getur tekið þátt í þessu verkefni mínu og í ljós hefur komið hvaða 
nemandi skólans getur verið með í verkefninu mun ég biðja þig að hafa milligöngu 
um að setja mig í samband við heimilið til að góð samvinna um það náist.  

Samkvæmt vinnureglum hefur rannsókn þessi verið tilkynnt til 
Persónuverndar ríkisins sem ekki hefur séð neitt henni til fyrirstöðu og hefur 
tilkynningin sem er númer S1776/2004 verið birt á heimasíðu stofnunarinnar. Einnig 
hef ég sent skriflegt bréf til skólaskrifstofu Akureyrar og fengið jákvætt svar. Að 
sjálfsögðu verður unnið þannig með gögnin að þau verði ekki greinanleg. 
Leiðsögukennari verkefnisins er Rósa Eggertsdóttir. 

Vonast ég til að þú skólastjóri góður gefir þitt leyfi fyrir þessari rannsókn og 
að hún verði til hagsbóta fyrir skólastarf í grunnskólunum á Akureyri og hægt verði að 
nýta vinnu við rannsóknina og niðurstöður hennar sem lið í þróun skólastarfs, því gott 
starf er í sífelldri þróun og stöðugri leit að hinu besta fyrir nemendur. Ef einhverjar 
spurningar vakna við lestur á bréfi þessu hikaðu þá ekki við að senda mér fyrirspurnir 
sem ég mun leitast við að svara.  

Bestu kveðjur                                                            Ragnheiður 
Gunnbjörnsdóttir. 

 Hs: 463-1358.  Vs: 463-1137.  
Netfang heima: ragng@hvippinn.is
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Netfang í vinnunni: ragnheidur@krummi.is
Fylgiskjal 5. 

Ágæti forráðamaður/menn                                                     Eyjafjarðarsveit 9. feb. 

2004. 

Undirrituð er í meistaranámi við Háskólann á Akureyri og er að vinna að rannsókn í 
grunnskólunum á Akureyri. Rannsóknarverkefnið beinist að því að skoða hvers konar 
hlutverk einstaklingsnámskrár gegna í námi nemenda, hvort þær leiða til aukins 
árangurs eða hvort þær reynast takmarkandi fyrir framfarir nemandans. Rannsóknin 
felst meðal annars í því að kanna tengsl markmiðssetningar, framkvæmdar og mats í 
námi og kennslu þessara nemenda.  

Vinna er lögð í að útbúa einstaklingsnámskrár fyrir nemendur og afar 
forvitnilegt og nauðsynlegt að kanna hvort sú vinna skilar sér til hagsbóta fyrir 
nemandann í bættum námstækifærum honum til handa. Ef hindranir koma í ljós 
verður reynt að komast að því hverjar þær eru, hvað hefur orsakað þær og kannað 
hvernig mætti hugsanlega leysa úr þeim eða að koma í veg fyrir þær.  

Ég er með bréfi þessu að leita til þín/ykkar og barns þíns/ykkar og bið um aðstoð og 
samvinnu. Það felst í því að fá aðgang að gögnum þeim sem þú/þið hafið undir 
höndum og varða barnið og einnig að fá að taka við þig/ykkur og barn ykkar viðtal til 
að fá vitneskju um atriði er varðar nám og skólagöngu barnsins. Einnig mun ég óska 
eftir því að fá að fylgjast með námi barnsins í skólanum í sex kennslustundir. Enn 
fremur mun ég þurfa með ykkar samþykki og leyfi skólans og starfsmanna þar fá 
aðgang að gögnum sem þar eru geymd og varða barn þitt/ykkar. 

 
Samkvæmt vinnureglum hefur rannsókn þessi verið tilkynnt til 

Persónuverndar ríkisins sem ekki hefur séð neitt henni til fyrirstöðu og hefur 
tilkynningin sem er númer S1776/2004 verið birt á heimasíðu stofnunarinnar. Að 
sjálfsögðu verður ykkur heitið fullum trúnaði og unnið þannig með gögnin að þau 
verði ekki greinanleg. Leiðsögukennari verkefnisins er Rósa Eggertsdóttir starfsmaður 
við Háskólann á Akureyri. 

Ef einhverjar spurningar vakna við lestur á bréfi þessu hikaðu þá ekki við að 
hafa samband eða senda mér fyrirspurnir sem ég mun leitast við að svara. Heimasími 
hjá mér er 463-1358 og vinnusími 463-1137. Netfang er ragng@hvippinn.is heima og 
ragnheidur@krummi.is á vinnustað mínum, Hrafnagilsskóla. 

 
Ef þú/þið sérð/sjáið þér/ykkur fært að verða við beiðni minni um aðstoð og samstarf 
þá langar mig að hitta þig/ykkur með nauðsynleg blöð til undirskriftar um samvinnu 
og verklag og þá get ég einnig svarað frekari spurningum. Vonast ég til að fá jákvætt 
svar og þessi vinna mín verði til hagsbóta fyrir nemendur. Mun ég hafa samband við 
þig/ykkur síðar til að finna hentugan stað og stund. 

 

Bestu kveðjur, 

Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir    Hrafnagilsskóla. 
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Fylgiskjal 6. 
Ágæti forráðamaður/menn                                                     Eyjafjarðarsveit 25. jan. 

2004. 

 

Skólar hafa um árabil samið einstaklingsnámskrár til að geta mætt nemendum með 
sérþarfir betur en ella í skólastarfi. Litlar rannsóknir hafa farið fram á gagnsemi 
þessarar leiðar og er bæði forvitnilegt og nauðsynlegt að kanna hvort gerð 
einstaklingsnámskráa skilar sér til hagsbóta fyrir nemandann í bættum 
námstækifærum honum til handa. Ef hindranir koma í ljós verður reynt að komast að 
því hverjar þær eru, hvað hefur orsakað þær og kannað hvernig mætti hugsanlega 
leysa úr þeim eða að koma í veg fyrir þær.  

 Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar ríkisins sem ekki hefur séð 
neitt henni til fyrirstöðu og hefur tilkynningin sem er númer S1776/2004 verið birt á 
heimasíðu stofnunarinnar. Einnig hef ég sent skriflegt bréf til skólaskrifstofu 
Akureyrar og fengið jákvætt svar. 

 

Að sjálfsögðu verður unnið þannig með gögnin að þau verði ekki greinanleg 
og þeim eytt eftir að unnið hefur verið úr þeim, í seinasta lagi í júní 2005. Verður það 
eingöngu rannsakandinn sem vinnur með þessi gögn og ekki aðrir, en þó gæti 
leiðsögukennarinn Rósa Eggertsdóttir þurft að fá að sjá frumgögn.  

 

Undirrituð heitir fullum trúnaði við notkun og meðferð allra gagna og leita 
eftir samþykki þín/ykkar fyrir því að taka þátt í þessari rannsókn og að barn ykkar taki 
einnig þátt.   

 

Bestu kveðjur, 
 
_____________________________ 
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir. 
 
Ég undirrituð(aður) vil(l) taka þátt í rannsókn þessari og gef leyfi ásamt barninu fyrir 
því að unnið sé með gögn sem varða nám þess, gögn sem hafa orðið til í skóla og 
annars  staðar er geta varpað ljósi á gagnsemi einstaklingsnámskráa í námi. Ég gef 
einnig leyfi til að rannsakandinn vinni með gögnin í vinnuaðstöðu sinni utan skólans. 
 
Staður _______________________ Dags.__________________ 
 

Undirskrift foreldris/forráðamanns:  
 
____________________________________________ kt. _____________________ 
 
Undirskrift barns:  
____________________________________________ kt. _____________________ 
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Fylgiskjal 7. 
25. febrúar 2004. 

 

Ágæti skólastjóri. 

 

Vegna rannsóknarverkefnis til meistaranáms um einstaklingsnámskrár, 

hvort þær stuðla að auknum árangri nemenda með sérþarfir. 

 

Undirrituð sæki hér með um leyfi til að vinna með gögn sem skólinn hefur undir 

höndum og varða nemanda þann sem þátt tekur í rannsókninni. Einnig óskar 

undirrituð eftir leyfi til að vinna með ljósrit af gögnunum utan skólans í annarri 

vinnuaðstöðu. Foreldrar barnsins hafa gefið þetta leyfi fyrir sína hönd (sjá fylgiskjal). 

Undirrituð heitir fullum trúnaði við notkun og meðferð allra gagna og að sjálfsögðu 

verður unnið þannig með gögnin að þau verði ekki greinanleg og þeim eytt eftir 

úrvinnslu, í seinasta lagi í september 2005. 

 

Virðingarfyllst, 

 

________________________  

Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir 
0605613119 
 

Undirritaður veitir umbeðið leyfi fyrir hönd skólans. 

 

________________________________________           

Dags.                             Skólastjóri                                                           

 

________________________________________  

 Skóli 
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Fylgiskjal 8. 
Ágæti starfsmaður                                                                 Eyjafjarðarsveit 9. feb. 

2004. 

Undirrituð er í meistaranámi við Háskólann á Akureyri og er að vinna að rannsókn í 
grunnskólunum á Akureyri. Rannsóknarverkefnið beinist að því að skoða hvers konar 
hlutverk einstaklingsnámskrár gegna í námi nemenda, hvort þær leiða til aukins 
árangurs eða hvort þær reynast takmarkandi fyrir framfarir nemandans. Rannsóknin 
felst meðal annars í því að kanna tengsl markmiðssetningar, framkvæmdar og mats í 
námi og kennslu þessara nemenda.  

Skólar hafa um árabil samið einstaklingsnámskrár til að geta mætt nemendum 
með sérþarfir betur en ella í skólastarfi. Litlar rannsóknir hafa farið fram á gagnsemi 
þessarar leiðar og er bæði forvitnilegt og nauðsynlegt að kanna hvort gerð 
einstaklingsnámskráa skilar sér til hagsbóta fyrir nemandann í bættum 
námstækifærum honum til handa. Ef hindranir koma í ljós verður reynt að komast að 
því hverjar þær eru, hvað hefur orsakað þær og kannað hvernig mætti hugsanlega 
leysa úr þeim eða að koma í veg fyrir þær. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 
Persónuverndar ríkisins sem ekki hefur séð neitt henni til fyrirstöðu og hefur 
tilkynningin sem er númer S1776/2004 verið birt á heimasíðu stofnunarinnar. Einnig 
hef ég sent skriflegt bréf til skólaskrifstofu Akureyrar og fengið jákvætt svar. 

Að sjálfsögðu verður unnið þannig með gögnin að þau verði ekki greinanleg 
og þeim eytt eftir að unnið hefur verið úr þeim, í seinasta lagi í júní 2005. Verður það 
eingöngu rannsakandinn sem vinnur með þessi gögn og ekki aðrir, en þó gæti 
leiðsögukennarinn Rósa Eggertsdóttir þurft að fá að sjá frumgögn. Undirrituð heitir 
fullum trúnaði við notkun og meðferð allra gagna. 

 

Ég leita eftir samþykki þínu fyrir því að taka þátt í þessari rannsókn og veita 
mér aðgang að skriflegum gögnum og munnlegum upplýsingum sem varða þennan 
ákveðna nemanda ___________________ og að gagni gætu komið við úrvinnslu 
þessarar rannsóknar. Forráðamenn nemandans og hann sjálfur hafa gefið 
rannsakandanum leyfi sitt fyrir aðgang og notkun á gögnum þeim sem viðkoma 
nemandanum og koma að notum fyrir rannsóknina.  

 

Bestu kveðjur, 
_____________________________ 
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir. 
 
Ég undirrituð(aður) samþykki að taka þátt í rannsókn þessari og leggja mitt af 
mörkum til  að varpa ljósi á gagnsemi/hindrun einstaklingsnámskráa í námi nemenda 
með sérþarfir. Heiti ég fullum trúnaði gagnvart þeim upplýsingum sem fram gætu 
komið. 
 
Staður _______________________ Dags.__________________ 
 

Undirskrift starfsmanns: _______________________________ kt. 
_________________
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Einstaklingsnámskrá (ESN) Umgjörð og rammi

Nafn barns_____________________ Skóli _______________________ dags_______________

Dagsetning,
hvenær
unnin

Tímabil sem
ESN nær
yfir

Þátttakendur og
virkni þeirra við
gerð ESN (ath
nemandinn)

Þátttakendur
við gerð ESN
en vinna ekki
eftir henni

Ábyrgð á
vinnslu og
eftirfygld

Yfirumsjón,
Utanumhald,
vinna eftir
ESN

Fundir, hve
oft, hverjir,
tilgangur,
niðurstaða

Áætlað samstarf,
hverjir, hvernig,
hve oft
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Einstaklingsnámskrá (ESN) Bakgrunnsupplýsingar og markmið

Nafn barns_____________________ Skóli _______________________ dags_______________

Greiningar, próf
og mat á þörf.

Staða nemanda, líðan,
styrkur, áhugamál og
helstu vandamál

Heildar-
markmið

Þrepa-
markmið

Forgangs-
röð

Væntingar
nemenda,
foreldra,
kennara

Tenging við
skóla-
námskrána

Tenging við
bekkjar-
námskrána
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Einstaklingsnámskrá (ESN) Leiðir að markmiðum

Nafn barns_____________________ Skóli _______________________ dags_______________

Kennsla inn í bekk,
kennsluaðferðir,
námsefni, kröfur,
námsaðlögun,
námsefnisaðlögun
ofl.

Sérkennsla,
hvar, hve oft,
hvernig,
aðferðir,
námsefni ofl.

Stundaskrá Hlutur og
þátttaka
foreldra í
skólanámi
barnsins

Samstarf
hverjir, hvernig

Félagsleg atriði
í skóla, utan skóla
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Einstaklingsnámskrá (ESN) Mat á árangri Endurskoðun

Nafn barns_____________________ Skóli _______________________ dags_______________

Mat,
hvernig, hve
oft, hverjir
meta

Einkunnagjöf,
hvernig og
við hvað
miðast hún

Fundir,
hve oft,
þátttakendur,
tilgangur,
niðurstaða

Endurskoðun,
þátttakendur,
næstu skref
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Fylgiskjal 10a. 
Einstaklingsnámskrá.                             20.nóv.2004. 

Staða nemandans 
Kemur ekki 

fram 
 

Námsleg Félagsleg 
 

Tilfinningaleg Aðstæður-fötlun  Annað 

Námsleg markmið 
Grein Kemur 

ekki 
fram 

Heildarmarkmið 
viðhorf-leikni þekking 

Tengsl 
markmiða 

og 
greininga 

Sértæk markmið 
viðhorf-leikni-þekking 

Annað

Framkvæmd – nám og kennsla 
Grein Kemur ekki 

fram 
Lýsir leiðum  

í grófum dráttum  
Nákvæmar 

lýsingar á efni og 
aðferðum    

Annað 

Skipulag 
Grein Kemur 

ekki 
fram 

Er oftast í 
sérkennslu, 

lítil sem 
engin 

samvinna 
með öðrum 

Er stundum 
með 

bekknum, 
vinnur með 

annað efni án 
tengsla við 

aðra 

Er inn í 
bekknum, 

tekur þátt á 
sínum 

forsendum  
fær aðstoð og 
efni við hæfi 

Fær 
stuðning 
inni-sér 

Annað

Efni miðað við aldur - bekkjarnámskrá 
Grein  Kemur ekki 

fram 
Ekki við 

hæfi 
Við hæfi að 

hluta til 
Við hæfi Annað 
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Fylgiskjal 10b. 
Einstaklingsnámskrá. 

Efni miðað við greiningar 
Grein  Kemur ekki 

fram 
Ekki við 

hæfi 
Við hæfi að 

hluta til 
Við hæfi Annað 

Mat 
Grein Kemur 

ekki fram 
Tegund 

mats 
Próftæki 

lýst 
Aðstæðum 

lýst 
Tíðni Annað 

Tenging við bekkjarnámskrá 
Grein Kemur 

ekki 
fram 

Ekkert 
minnst á 
bekkjar-
námskrá 

Aðeins 
minnst á 
bekkjar-
námskrá 

Grein gerð fyrir 
því hvernig 

bekkjarnámskrá 
tengist E 

Fer eftir bekkjar-
námskrá 

að hluta-alveg 

Annað

Félagsleg markmið 
Grein Kemur 

ekki 
fram 

Heildarmarkmið 
viðhorf-leikni þekking 

Tengsl 
markmiða 

og 
greininga 

Sértæk markmið 
viðhorf-leikni-þekking 

Annað

Framkvæmd – nám og kennsla 
Grein Kemur ekki 

fram 
Lýsir leiðum  

í grófum dráttum  
Nákvæmar 

lýsingar á efni og 
aðferðum    

Annað 
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Fylgiskjal 10c. 
Einstaklingsnámskrá. 

Mat  
Grein Kemur 

ekki fram 
Tegund 

mats 
Próftæki 

lýst 
Aðstæðum 

lýst 
Tíðni Annað 

Tilfinningaleg markmið 
Grein Kemur 

ekki 
fram 

Heildarmarkmið 
viðhorf-leikni þekking 

Tengsl 
markmiða 

og 
greininga 

Sértæk markmið 
viðhorf-leikni-þekking 

Annað

Framkvæmd – nám og kennsla 
Grein Kemur ekki 

fram 
Lýsir leiðum  

í grófum dráttum  
Nákvæmar 

lýsingar á efni og 
aðferðum    

Annað 

Mat 
Grein Kemur 

ekki fram 
Tegund 

mats 
Próftæki 

lýst 
Aðstæðum 

lýst 
Tíðni Annað 

Önnur markmið 
Markmið Leiðir Mat  
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Fylgiskjal 10d. 
Einstaklingsnámskrá. 

Samvinna kennara um gerð E  
Kemur 

ekki fram 
Sérk, umk, eða 
annar kenn býr 

hana til einn 

Umk og sérk 
búa E til í 

sameiningu 

Allir sem koma að 
nem koma að því að 

búa hana til 

Annað 

Endurskoðun og uppbygging E milli ára 
Er sú 
fyrsta 

Er ekki eins 
ítarleg nú eins 

og í fyrra 

Virðist 
endurskrifuð 
frá ári til árs 
með litlum 
breytingum 

Árlegar 
breytingar 
miðað við 

þróun hjá nem 

Er í stöðugri 
þróun og 

endurskoðun. 
Samfella frá 

fyrra ári    

Annað 

Samskipti við foreldra 
Kemur 

ekki fram
Á foreldradögun 
og með bréfum 

fyrir alla 

Reglulegir 
foreldrafundir og 

tölvusamband  

Regluleg samskipti 
og samvinna um 
hvað sé best fyrir 

nem 

Annað 

Þátttaka foreldra um gerð E 
Kemur 

ekki fram
Engin þátttaka Eru spurðir 

þegar búið er að 
vinna E 

Vinna E í samvinnu við 
kennara og hafa sitt til 

málanna að leggja 

Annað 

Undirskriftir 
Foreldrar Umsjónarkennari Sérkennari  Skólastjóri  Aðrir Enginn
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Fylgiskjal 11a.
Greiningar
Nafn barns_____________________ Skóli _______________________ dags_______________

Greining og
tegund prófs

Staður og
dagsetning
greiningar

Dagsetning
skýrslu

Greiningaraðili,
staða,
vinnustaður

Beiðni
frá ____
dags

Tilefni. Hver er
vandinn.

Viðstaddir
greininguna
eru

Viðbrögð og
samstarfsvilji
barns/foreldra
að mati
greinanda

Fyrirliggjandi
mat og aðgerðir.
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Fylgiskjal 11b.
Greiningar
Nafn barns_____________________ Skóli _______________________ dags_______________

Niðurstöður greiningar.
Staða barnsins

Útskýringar á
greiningu

a) á almennu
máli

b) á
fræðimáli

Leiðsögn/leiðbeiningar
um framhaldið

a) fyrir barnið
b) fyrir foreldra
c) fyrir kenn/skóla
d) aðra sérfr.

Tillaga um mat á
árangri

Vísað í lesefni
eða önnur gögn

Annað

Tengsl milli greininga:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Túlkun: _____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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Fylgiskjal 12a.  
Vettvangsathugun                        Nemandinn í forgrunni                  
Nem: ___________ Skóli: ____________ Grein: ___________ Kennari:__________ 

Fjöldi nem: _____Uppröðun í stofu/umhverfið: ______________________________ 

Námsefni:____________________________________________________________ 

Kennsluáætlun/námskrá:_________________________________________________ 

Kennsluaðferðir/skipulag:________________________________________________ 

Vinnuaðferðir nem/kröfur:_______________________________________________ 

Samskipti/líðan:________________________________________________________ 

Frumkvæði/virkni: _____________________________________________________  

Fjölbreytileiki, andrúmsloft, agi, virðing, endurgjöf, hrós, þarfir, áhugi, væntingar,   

Skráning á því sem er að gerast  - ég sé - ég heyri – nemandinn sem miðpunkturinn. 

 
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ _
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Fylgiskjal 12b.  
 

Stikkorð                              Vettvangsathugun                        Nemandinn í forgrunni                  
Námsefnisaðlögun   -   Námsaðlögun 

Aðstoð sem veitt er í kennslustundinni  -  af hverjum  -   hvernig 

Hlutverk stuðningsfulltrúa 

Er verið að vinna eftir einstaklingsnámskránni – ef ekki þá hverju – eru 2 kennsluplön 

í gangi.                                         Hvenær/hvernig víkur kennarinn sér að nemandanum 

Viðhorf                   Framkoma                     Talsmáti                           Röddin 

Viðbrögð                 Stuðningur                   Hvatning             Aðfinnsla           Hrós 

 

Mat. Hver er raunveruleikinn með tilliti til þess sem sagt er: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Hálfopið viðtal við umsjónarkennara.                                                        Fylgiskjal 13.                     

1. Hve mikið kennir þú bekk nem., hve mikið er nem inni í bekk., í hvaða 

greinum?  

2. Hver er forsaga nem.? Hvernig hefur gengið í skólanum hjá honum?  

3. Hverjar eru helstu þarfir hans, hvernig hefur þér/skólanum gengið koma til 

móts við þær og uppfylla þær? Hvað er mikilvægast fyrir nem.? 

4. Hvernig líður nem. í skólanum? Hver er félagsleg staða hans í bekknum, í 

skólanum, utan skólans, hverjir eru vinir hans og áhugamál?  

5. Hvaða námstækifæri hafa staðið nem. til boða og hverju hafa þau breytt 

fyrir hann? Myndir þú vilja sjá einhverjar breytingar? 

6. Er þín kennsla sérstaklega skipulögð út frá nem., hvernig? Hvaða 

kennsluaðferðir notar þú aðallega, af hverju?  

7. Hvernig gengur honum í bekknum? Hvert er vinnuskipulag, sætaskipan, 

samvinna nemenda og kennara? 

8. Hvernig er samstarfi (undirbúningi/upplýsingamiðlun) kennara háttað 

vegna nem.? 

9. Hvernig er samvinnu (samskiptum) og gagnkvæmu upplýsingastreymi frá 

skóla og heimili háttað(neti, sími, skólakompa)? Fá foreldrar 

kennsluáætlanir svo þeir viti hvað nem. á að læra, hvers vegna og hvenær? 

Heimanám og upplýsingar um það. Hvernig er þátttaka foreldra nem.?  

10. Hvaða áhrif hafa hinar ýmsu greiningar haft á stöðu nem. í náminu eða 

skólanum, þekkja kennarar þær, hafa þær verið til hagsbóta fyrir hann, 

hafa kennarar getað nýtt sér þær til að uppfylla betur þarfir hans?  

11. Hefur þú þurft að afla þér nýrrar þekkingar eða sækja námskeið vegna 

þroskahömlunar nem., hvar, hvenær? Hafa aðrir sem koma að kennslu og 

stuðningi við hann þurft að afla sér meiri upplýsinga hvert, hvenær? 

12. Einstaklingsnámskrá nem. Hverjir koma að því að búa 

einstaklingnámskrárina til? Taka foreldrar nem. og/eða hann sjálfur þátt í 

gerð hennar? Hver ber ábyrgðina og utanumhaldið? Hvernig er eftirfylgd, 

endurskoðun og mat á henni? Hvert er markmiðið með henni, hvernig er 

hún notuð í daglegu starfi og hverjir nota hana?  

13. Hvað stendur í einstaklingsnámskránni, (markmið, inntak námsgreina, 

tilgangur, kennsluaðferðir, félagslegir þættir)? Tekur hún á þeim þáttum 

sem hún þarf að taka á? Hvernig vegvísir er hún fyrir umbætur í 
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kennslunni, fyrir framfarir og árangur nem.? Hvernig eru framfarir og 

árangur nem. metin? Hverju breytir einstaklingsnámskrá frá venjubundinni 

kennslu? Samfella í námi nem? 

14. Hvaða áhrif hefur það á nem. að unnin er einstaklingsnámskrá fyrir hann, 

(námslega, félagslega og tilfinningalega) hverjar eru vísbendingar um 

aukin gæði náms vegna tilkomu hennar (umbætur í kennslu) og hvernig er 

það metið? Er einstaklingsnámskráin  til hagsbóta fyrir nem. (sterkir þættir 

og áhugamál)? Eða getur hún verið hindrandi þ.e. of litlar væntingar og 

kröfur gerðar til nem.? 

15. Tekur nem. þátt í ákvarðanatöku um námið, hvaða ábyrgð ber hann? 

16. Hvert er hlutverk og ábyrgð umsjónarkennara annars vegar og sérkennara 

eða stuðningsaðila hins vegar gagnvart nem. en almennt?  

17. Hvernig er því mætt ef veikindi eru hjá þeim sem venjulega kennir nem., 

hver kennir honum þá? Hvernig er því háttað ef nem. er veikur, hvað gerir 

sá sem venjulega kennir honum?  

18. Hver eru tengsl einstaklingsnámskrárinnar við bekkjarnámskrána?  

19. Við hvað miðast námsmat nem.? Hvernig eru framfarir metnar? 

20. Hvernig vinnur nem inn í bekk, í bóklegum greinum, í verklegum 

greinum? Vinna aðrir í bekknum mikið í samvinnu, eru þeir sjálfstæðir í 

vinnu? Samvinna nem. og annarra nemenda? Hefur sér- eða 

stuðningskennari einangrandi áhrif? Kemur hann í veg fyrir samvinnu og 

samskipti nem.við aðra nemendur? Hvað þarf til að efla sjálfstæði nem. í 

námi?  

21. Framtíð nem. í skólanum? 

22. Hvernig væri fyrirkomulagið best að þínu mati þegar nemendur með 

sérþarfir eiga í hlut (einstaklingsnámskrárgerð)? 

23. Hvað finnst þér um hugtakið skóli fyrir alla?.

24. Eitthvað til viðbótar? 
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Hálfopið viðtal við sérkennara.                                                                  Fylgiskjal 14.  

1. Hvert er þitt hlutverk í tengslum við nem.? 

2. Hver er forsaga nem. Hvernig hefur gengið í skólanum hjá honum? 

3. Hverjar eru helstu þarfir hans, hvernig hefur þér gengið koma til móts við þær 

og að uppfylla þær? Hvað er mikilvægast fyrir nem.? 

4. Hvernig líður nem. í skólanum? Hver er félagsleg staða hans í bekknum, í 

skólanum, utan skólans, hverjir eru vinir hans og áhugamál?  

5. Hvaða námstækifæri hafa staðið nem. til boða og hverju hafa þau breytt fyrir 

hann?  

6. Hvernig er samstarfi (undirbúningi/upplýsingastreymi) kennara háttað vegna 

nem. 

7. Hvernig er þín kennsla sérstaklega skipulögð út frá nem.? Hvaða 

kennsluaðferðir notar þú aðallega af hverju?  

8. Eftir hverju fer það hvort kennslan er inni í bekknum eða út úr bekknum, hver 

ákveður/skipuleggur það? Hefur nem. eitthvað um það að segja, hvað finnst 

honum um það? Skipulagning kennslunnar þegar þú ert að vinna inn í bekk, 

hvernig er henni háttað? Samvinna nem. og annarra nemenda? Hefur sér- eða 

stuðningskennari einangrandi áhrif? Hindrar hann samvinnu og samskipti nem. 

við aðra nemendur? 

9. Hvernig er tryggt að nem. fái kennslu sem auka framfarir hans og árangur? 

Hvernig er það metið? 

10. Hvernig er samvinnu (samskiptum) og gagnkvæmu upplýsingastreymi frá 

skóla og heimili háttað? Fá foreldrar áætlanir heim svo þeir viti hvað nem. á að 

læra, hvers vegna og hvenær? Heimanám og upplýsingar um það. Hvernig er 

þátttaka foreldra nem.? 

11. Hvaða áhrif hafa hinar ýmsu greiningar haft á stöðu nem. í náminu eða 

skólanum, hafa þær verið til hagsbóta fyrir nem., hefur þú getað nýtt þér þær 

til að uppfylla betur þarfir hans?  

12. Hefur þú þurft að afla þér nýrrar þekkingar eða sækja námskeið vegna 

þroskahömlunar nem., hvar, hvenær?  

13. Einstaklingsnámskráin hans nem.: Hverjir koma að því að búa hana til? Taka 

foreldrar nem. og/eða hann sjálfur þátt í gerð hennar? Hver ber ábyrgðina og 

utanumhaldið? Hvernig er eftirfylgd/endurskoðun og mat á henni? Hvert er 
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markmiðið með henni, hvernig er hún notuð í daglegu starfi og hverjir nota 

hana? Tryggir hún samfellu í námi? 

14. þekkir þú innihald einstaklingsnámskrárinnar, hvað ætti að standa í henni, 

(markmið, inntak námsgreina, tilgangur, kennsluaðferðir, félagslegir þættir)? 

Hvaða viðmið eru um gæði áætlunarinnar annars vegar og hins vegar hvort 

hún í raun tryggir honum framsækna kennslu og aukin námstækifæri? Tekur 

hún á þeim þáttum sem hún þarf að taka á? Hvernig vegvísir er hún fyrir 

umbætur í kennslu, framfarir og árangur nem.? Hvernig eru framfarir og 

árangur hans metin? Námsmat, próf? Hverju breytir einstaklingsnámskrá frá 

venjubundinni kennslu?  

15. Hvaða áhrif hefur það á nem. að unnin er einstaklingsnámskrá fyrir hann, 

(námslega, félagslega og tilfinningalega) hvaða aukin gæði í námi hans getum 

við séð (t.d. umbætur í kennslu) vegna tilkomu hennar og hvernig er það 

metið? Er einstaklingsnámskráin til hagsbóta fyrir nem. (sterkir þættir og 

áhugamál)? Getur hún verið hindrandi þ.e. of litlar væntingar og kröfur gerðar 

til nem.? 

16. Tekur nem. þátt í ákvarðanatöku um nám sitt, hvaða ábyrgð ber hann, en 

aðrir? 

17. Hvert er hlutverk og ábyrgð umsjónarkennara annars vegar og sérkennara eða 

stuðningsaðila hins vegar gagnvart nem., en almennt?  

18. Hvernig er því mætt ef veikindi eru hjá þeim sem venjulega kennir nem., hver 

kennir honum þá? Hvernig er því til dæmis háttað ef nem. er veikur, hvað gerir 

sá sem venjulega kennir honum? 

19. Hver eru tengsl einstaklingsnámskrárinnar við bekkjarnámskrána? 

20. Námsmat, Hvernig eru framfarir metnar? Styður það við félagslegan þroska 

nem. að vera utan bekkjar? 

21. Framtíð nem. í skólanum?  

22. Hvernig væri fyrirkomulagið best að þínu mati þegar nemendur með sérþarfir 

eiga í hlut (einstaklingsnámskrárgerð)? 

23. Hvað finnst þér um hugtakið skóli fyrir alla?  

Eitthvað fleira? 
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Fylgiskjal 15.  

Hálfopið viðtal við sérgreinakennara. 

1. Hvað kennir þú nem., hvernig gengur það og hvert er þitt hlutverk í 

tengslum við hann? 

2. Hver er forsaga nem.? Hvernig hefur gengið í skólanum hjá honum? 

3. Hvernig líður nem. í skólanum? Hver er félagsleg staða hans í bekknum, í 

skólanum, utan skólans, hverjir eru vinir hans og áhugamál?  

4. Hvernig er fyrirkomulagið í tímum hjá þér, sætaskipan, vinnulag, aðferðir 

ofl. 

5. Hvaða upplýsingar fékkst þú um nem., hvaða upplýsingar færð þú um 

nemendur með sérþarfir og frá hverjum?  

6. Hvernig er samstarfi (undirbúningi/upplýsingamiðlun) kennara háttað 

vegna nem.? 

7. Hvernig kemur þú til móts við sérþarfir nem.? Er kennslan sérstaklega 

skipulögð út frá honum, hvernig? Hvaða kennsluaðferðir notar þú aðallega, 

af hverju? Hvernig metur þú framfarir og árangur nem.? Er það öðruvísi en 

hjá bekknum í heild, hvers vegna? (einkunnaspjald)  

8. Hefur þú þurft að afla þér nýrrar þekkingar eða sækja námskeið vegna 

þroskahömlunar nem., hvar, hvenær? Upplýsingar/samvinna við foreldra. 

9. Hvernig vinnur þú einstaklingsnámskrá/áætlun eða kennsluáætlun til að 

koma til móts við þarfir nem.? Hver eru tengsl hennar við 

bekkjarnámskrána? 

10. Fylgir hann bekknum að einhverju leyti eða öllu, hvernig hefur það tekist? 

Hver ákveður hvaða námsmarkmið nem. hefur í þessari grein? Hvað tekur 

nem. af námsefni bekkjarins og hvernig er það aðlagað að honum? 

11. Einstaklingsnámskráin hans nem., þekkir þú hana, notar þú hana(í daglegu 

starfi) hvernig?  

12. Hve góður vegvísir er einstaklingsnámskráin hans nem. fyrir umbætur í 

kennslu, framfarir hans og árangur? 

13. Hvaða áhrif hefur það á nem. að unnin er einstaklingsnámskrá fyrir hann, 

(námslega, félagslega og tilfinningalega) eru vísbendingar um aukin gæði 

náms (umbætur í kennslu) vegna tilkomu hennar og hvernig er það metið? 

Er einstaklingsnámskráin  til hagsbóta fyrir nem. (sterkir þættir og 
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áhugamál)? Getur hún verið hindrandi þ.e. of litlar væntingar og kröfur 

gerðar til nem.? 

14. Hugmyndir þínar um hugtakið skóli fyrir alla?  Eitthvað í lokin sem þú vilt koma á 

framfæri. 
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Fylgiskjal 16.  

Hálfopið viðtal við skólastjóra/aðstoðarskólastjóra. 

1. Hver er ábyrgð eða hlutverk skólastjórnenda gagnvart nem. og gagnvart 

nemendum með sértækar þarfir?  

2. Hvernig kemur þú að málum nem.? 

3. Gerð einstaklingsnámskráa fyrir nem., kemur þú að gerð þeirra, á hvaða hátt, 

ábyrgð, vinnan, eftirfylgdin, matið, endurskoðun?  

4. Taka nem. og foreldrar hans þátt í ákvörðunum um nám nem. (námskrárgerð)?  

5. Hvernig fylgist þú með líðan, þroska og árangri nem.? 

6. Telur þú að einstaklingsnámskrá sé til hagsbóta fyrir nem., er hægt að sjá 

vísbendingar um aukin gæði náms vegna tilkomu hennar? Hverju breytir hún 

fyrir hann? Hverju breytir einstaklingsnámskrá frá venjubundinni kennslu? 

7. Hvað er það í einstaklingsnámskránni sem tryggir umbætur í kennslu nem 

8. Hvernig fylgist skólinn með því hvort kennslan á grundvelli 

einstaklingsnámskráa styðji við framfarir hans?  

9. Hvernig tengjast sértæk einstaklingsmarkmið nem.markmiðum aðalnámskrár 

um félagsþroska og tilfinningaþroska? 

10. Telur þú að einstaklingsnámskrá nem. sé góður vegvísir fyrir umbætur í 

kennslu og að hann nái betri árangri vegna tilkomu hennar, hvernig?   

11. Myndir þú vilja sjá einhverjar breytingar í tengslum við einstaklingsnámskrá 

frá því sem nú er og þá hverjar? Hvernig telur þú að best sé að standa að vinnu 

við gerð hennar og vinnu eftir henni?  

12. Telur þú að nem. sé meðvitaður um sett markmið og þær kröfur sem gerðar 

eru til hans, nefnið dæmi? 

13. Hugmyndir þínar um hugtakið skóli fyrir alla? 

Er eitthvað fleira tengt nem. sem þú vildir ræða um. 
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Hálfopið viðtal við foreldra. Fylgiskjal 17. 

 

1. Hver er forsaga nem.?  

2. Hvernig hefur gengið í skólanum? 

3. Hverjar eru helstu þarfir hans, hvernig hefur skólanum gengið koma til móts 

við þær og að uppfylla þær?  

4. Hvað er mikilvægast fyrir nem. nú?  

5. Hvernig líður nem. í skólanum? Hver er félagsleg staða hans í bekknum, í 

skólanum, utan skólans, vinir, hver eru áhugamál hans?  

6. Hvaða námstækifæri hafa staðið nem. til boða og hvernig hefur ykkur líkað 

þau?  Hverju hafa þau breytt fyrir nem. að ykkar mati? 

7. Mynduð þið vilja sjá einhverjar breytingar frá því sem nú er – hverjar? 

8. Hvernig hefur upplýsingastreymið frá skólanum verið, hvernig er það nú? 

Kennsluáætlun, vitið þið hvað nem. er að læra og á að læra, hvers vegna og 

hvenær? Heimanám og upplýsingar um það. 

9. Hve mikið leitar skólinn eftir upplýsingum til ykkar? Hvernig er ykkur tekið í 

skólanum, hvernig er viðmótið? 

10. Hafið þið tekið þátt í skipulagningu og/eða ákvarðanatöku málefna sem varða 

nem. í skólanum, á hvaða hátt, er ykkur boðið að taka þátt í eða leitið þið eftir 

því? Eruð þið sátt við það eða hvernig teljið þið að því sé best háttað? Eruð þið 

nægjanlega höfð með í ráðum að ykkar mati? Tekur nem. þátt? 

11. Hver og hvernig eru samskipti og samvinna ykkar við kennara, stjórnendur, 

annað starfsfólk? Undirbúningur fyrir fundi. 

12. Hvaða áhrif hafa hinar ýmsu greiningar haft á stöðu nem.? 

13. Er niðurstaða þeirra í takt við það sem þið hafið talið, er samræmi í 

niðurstöðum? 

14. Hafa greiningarnar verið til hagsbóta fyrir nem., finnið þið mun á 

viðhorfi/þjónustu kennara eða skólans fyrir og eftir greiningu, hvaða mun? 

15. Hvaða skoðun hafið þið á einstaklingsnámskrám nem.? Teljið þið að þær hafi 

verið og séu til hagsbóta fyrir nem., á hvaða hátt (námslega, félagslega, 

annað), Getur hún verið hindrandi þ.e. of litlar væntingar og kröfur gerðar til 

nem.? Hvað stendur í einstaklingsnámskránni, hvað ætti að standa í henni? 

(markmið, inntak námsgreina, tilgangur, kennsluaðferðir, félagslegir þættir)? 
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16. Komuð þið að samningu einstaklingsnámskrár nem., á hvaða hátt, hvernig 

finnst ykkur að þátttaka ykkar ætti að vera, upplýsingar, undirbúningur? Tekur 

nem. þátt í umræðum og ákvörðunum um líf sitt og nám? 

17. Sjáið þið einhvern mun á námi/líðan/árangri nem. eftir að hann fór að vinna 

samkvæmt einstaklingsnámskrá, nefnið dæmi (umbætur í kennslu, auknar 

framfarir, aukinn árangur, hvernig er það metið, hvernig metið þið það)? 

18. Myndir þú/þið vilja sjá einhverjar breytingar í tengslum við 

einstaklingsnámskrá og þá hverjar? 

19. Hvaða skoðun hafið þið á þeirri sérkennslu/stuðningi sem nem. fær, inn í bekk, 

út úr bekk, blandað, hvað haldið þið að nem. líki best?  

20. Hvað eruð þið ánægðust/óánægðust með í sambandi við skólagöngu nem.? 

21. Hvaða væntingar hafið þið til skólans varðandi framhaldið fyrir nem.?  

22. Hvernig væri skólagöngu hans best háttað? 

23. Hvaða skoðun hafið þið á hugtakinu skóli fyrir alla?  

24. Dettur þér/ykkur eitthvað í hug sem ég ætti að spyrja þig/ykkur um.  
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Hálfopið viðtal við nemandann.                                                                 Fylgiskjal 18.  

1. Hvernig finnst þér í skólanum? Hvernig líður þér í skólanum? 

2. Hvað finnst þér skemmtilegast í skólanum, námsgreinar, viðfangsefni, frítími? 

3. Hvað eruð þið krakkarnir í þínum bekk að læra í skólanum, hvað ert þú að 

læra í skólanum, eru allir alltaf að læra það sama? Veistu alltaf hvað á að læra? 

4. Fá allir sömu áætlun, hvernig er hún? Hve oft færðu nýja áætlun, hvað 

breytist? 

5. Hvernig er námið þitt metið? Hvernig er gáð að því hvort þú hefur lært það 

sem ákveðið var að þú ættir að læra? 

6. Hvað finnst þér merkilegast/nytsamlegast af því sem þú ert að læra, hvers 

vegna?  

7. Hvernig og hvað gengur þér best að læra, einn, tveir, hópavinna annað, 

inni/utan bekkjar, hefur þú verið spurður að því hvað þér finnist ganga best?  

8. Hverjir hjálpa þér mest/best við námið, aðrir nemendur, kennarar, foreldrar? 

Við hvað færðu hjálp? Hvernig hjálp finnst þér best að fá, nefndu dæmi? 

Hjálpar þú öðrum, hvernig? 

9. Spyrja nem. um mismunandi kennslustundir. Færðu þá aðstoð sem þú þarft, 

hvað gerir þú ef illa gengur, nefndu dæmi? 

10. Hvernig aðstoð færðu heima, heimanám hvað finnst þér um það?  

11. Ert þú með í ráðum þegar verið er að skipuleggja nám þitt, myndir þú vilja 

það, hverju myndir þú vilja ráða, myndir þú vilja breyta einhverju frá því sem 

nú er, þá hverju, hvað vildir þú læra öðruvísi en þú ert að gera nú, nefndu 

dæmi? 

12. Það er unnin einstaklingsnámskrá handa þér, hefur það breytt einhverju fyrir 

þig, hvernig finnst þér að fara eftir henni, hverjir bjuggu hana til? 

13. Að hvaða markmiðum stefnir þú í náminu, í lífinu, í framtíðinni, nefndu 

dæmi? 

14. Hverjir eru bestu vinir þínir?  Ertu með öðrum nemendum í bekknum, í 

skólanum, utan skóla, nefndu dæmi?  

15. Hvaða kröfur eru gerðar til þín af skólanum, af kennurum, af foreldrum, eru 

þær of miklar, of litlar, hæfilegar? 

16. Ef þú mættir ráða ( einn dag ) hvernig ætti ( hann ) þá að vera.  

17. Er eitthvað annað að lokum sem þú vilt að komi fram í sambandi við skólann 

eða annað. 
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Fylgiskjal 19a. 
Skóli 1.                                                                        
sk = skólastjóri,  umk = umsjónarkennari,  sérk = sérkennari,   for = foreldri,  
kenn = aðrir kennarar,   nem = nemandi 
 
Skólinn mætir þörfum nemenda.  
sk:   
umk: 
sérk: 
for: 
kenn: 
nem: 

Tengsl skólastjórnenda við nemendur með sérþarfir 
sk:   
umk: 
sérk: 
for: 
kenn: 
nem: 

Einstaklingsnámskrá 
sk:  
umk:  
sérk:  
for:  
kenn: 
nem:  

Hlutverk einstaklingsnámskráa 
sk:  
umk:  
sérk:  
for:  
kenn: 
nem: 

Að semja og vinna eftir einstaklingsnámskrá 
sk:  
umk:  
sér:  
for: 
kenn: 
nem:  
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Fylgiskjal 19b. 
 Tengsl einstaklingsnámskrár við bekkjarnámskrá 
 
sk: 
umk:  
sérk: 
for: 
kenn: 
nem:  

Tengsl einstaklingsnámskrár við aðalnámskrá 
sk: 
umk: 
sérk: 
for: 
kenn: 
nem:   

Verkaskipting og upplýsingaflæði innan skólans 
sk: 
umk:  
sérk: 
for:  
kenn: 
nem:

Greiningar 
sk: 
umk:  
sérk:  
for: 
kenn: 
nem:  

Samstarf heimilis og skóla 
sk: 
umk: 
sérk:  
for: 
kenn: 
nem:  
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Fylgiskjal 19c. 
 

Nemandinn 
sk:  
umk:  
sérk:  
for:  
kenn:  
nem:  

Nám án aðgreiningar – hugmyndafræði 
sk:  
umk:  
sérk:  
for:  
kenn:  
nem: 


