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Ágrip 

Spurningakönnunin okkar fjallar um hvort unnið sé markvisst eftir hugmyndafræðinni 

skóli án aðgreiningar í grunnskólum á norðanverðum Vestfjörðum og hefur það 

markmið að afla upplýsinga um það hvort verið sé að vinna markvisst að upplýstri 

menntastefnu Íslendinga, skóla án aðgreiningar. Við vildum fá fram sjónarhorn 

starfsmanna á hugmyndafræðinni og kanna hvort þekking á henni væri til staðar innan 

skólanna. Sjónum okkar var beint að þeim þáttum sem koma að því hvað stuðlaði að 

eða hindraði að unnið væri markvisst að skóla án aðgreiningar. Í rannsókninni var beitt 

megindlegum rannsóknaraðferðum sem fólst í því að biðja þátttakendur um að svara 

spurningum á fimm þrepa Likert-kvarða ásamt því að svara sömu spurningunni nánar 

skriflega. Þátttakendur voru 13 starfsmenn úr þremur grunnskólum á norðanverðum 

Vestfjörðum eða skólastjórnendur, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar. Þær almennu 

ályktanir sem dregnar voru af niðurstöðum var að markvisst væri unnið eftir 

hugmyndafræðinni í tveimur skólum af þremur og að mikilvægt væri að halda uppi 

reglulegri fræðslu fyrir alla starfsmenn. Starfsfólk skólanna þarf að þekkja 

menntastefnuna svo mögulegt sé að allir vinni og stefni í sömu átt að því að gera skóla 

án aðgreiningar að virku ferli innan hvers skóla. Könnunin er framlag okkar til þess að 

bæta skólasamfélagið og auka skilning á mikilvægi jafnréttismenntunar fyrir alla. Hún 

ætti að varpa ljósi á þá þætti sem stuðla að skóla án aðgreiningar ásamt því að benda á 

hvað betur mætti fara. 
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Formáli 

Höfundar lokaritgerðarinnar vilja koma á framfæri þakklæti til Ingibjargar H. 

Harðardóttur, leiðbeinanda okkar, fyrir mjög góða leiðsögn. Við viljum þakka 

starfsmönnum grunnskólanna fyrir þátttökuna. Við þökkum einnig fjölskyldum okkar 

fyrir þolinmæði í okkar garð vegna vinnu við þessa lokaritgerð. Jafnframt þökkum þeim 

sem tóku að sér yfirlestur á ritgerðinni. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð var kannað hvort unnið væri markvisst eftir hugmyndafræðinni skóli án 

aðgreiningar í grunnskólum á norðanverðum Vestfjörðum. Ritgerðin byggist á 

megindlegri aðferðarfræði. Valið á viðfangsefninu tengist áhuga okkar á 

hugmyndafræðinni og fannst okkur tilvalið að taka skóla í okkar nærumhverfi til þess að 

láta gott af okkur leiða og varpa ljósi á stöðu mála. Vonumst við til að ritgerðin gefi 

vísbendingu um það hvort að skólar á norðanverðum Vestfjörðum séu að vinna 

markvisst eftir þessari menntastefnu okkar Íslendinga, skóla án aðgreiningar. 

Byrjað er á að skoða fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í fyrsta kafla er tekin 

fyrir sú þróun sem átt hefur sér stað í málefnum fatlaðra frá fyrri tíð þar til dagsins í dag. 

Því næst gerum við grein fyrir þeirri sýn sem ríkjandi var á 20. öldinni, hinni 

læknisfræðilegu sýn. Samkvæmt henni er litið á fötlun sem andstæðu við það sem telst 

heilbrigt og eðlilegt en hinn fatlaði einstaklingur er álitinn ólánssamt fórnalamb sem  

þarf umönnunar, lækningar, þjálfunar og meðferðar (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þar 

á eftir skýrum við frá hinni félagslegu sýn sem er gagnrýni á hina læknisfræðilegu sýn. 

Samkvæmt þeirri sýn er fatlað fólk ekki sjúklingar sem þarfnast aðhlynningar heldur að 

fötlun fólks sé háð umhverfinu og þeim samfélagsþáttum sem hafa áhrif á skilyrði þeirra 

til að lifa eðlilegu lífi. Þessi sýn ýtir undir að fólk sjái margbreytileikann í samfélaginu. 

Næst verður fjallað um menntun barna með sérþarfir fyrr á tímum til dagsins í dag. Sagt 

verður frá þeirri þróun skólamála sem tengist fötluðum börnum og hvernig hún hefur 

þróast í átt að því sem það er í dag. Þar næst kemur umfjöllun um Salamanca-

yfirlýsinguna sem fyrir tilstuðlan Sameinuðu þjóðanna var samþykkt af mörgum ríkjum 

og alþjóðlegum samtökum. Markmið þessarar yfirlýsingarnar er að tryggja öllum 

börnum menntun óháð uppruna, tungumáli, heilsu eða fötlun þannig að skólarnir verði 

án aðgreiningar (Menntamálaráðuneytið, 1994). Í lok fræðilegu umfjöllunarinnar er 

fjallað um hugmyndafræðina skóli án aðgreiningar. Íslensk yfirvöld hafa skuldbundið 

sig til þess að vinna eftir þessari hugmyndafræði og í ritgerð okkar er reynt að leiða í 

ljós hvort skólar á norðanverðum Vestfjörðum séu að vinna í anda hugmyndafræðinnar, 

skóla án aðgreiningar.  

 Í öðrum kafla er tekin fyrir framkvæmd könnunarinnar og gert grein fyrir þeirri 

rannsóknarspurningu sem lagt er upp með. Því næst er gerð grein fyrir þátttakendum 

könnunarinnar sem voru 13 talsins. Þar á eftir lýsum við þeirri aðferð sem beitt var, það 

er spurningalista sem byggist á megindlegri aðferð. Því næst skoðum við réttmæti og 
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trúverðugleika könnunarinnar. Í lok þessa kafla er gerð grein fyrir siðfræði rannsókna 

þar sem meðal annars er gert grein fyrir sjálfræðisreglunni. Í kafla þrjú eru 

niðurstöðurnar kynntar en þar koma fram svör þátttakenda í formi taflna, skrifleg svör 

og túlkun. Að lokum förum við yfir þann lærdóm sem draga má af ritgerðinni. 
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegur bakgrunnur könnunarinnar er á sviði menntavísinda tengt 

þroskaþjálfafræðum. Það fyrsta sem við skoðum er þróun í málefnum fatlaðra, allt frá 

upphafi þegar engin lög voru til að lögum nútímans. Því næst er gerð grein fyrir þeim 

sjónarhornum sem fötlun hefur verið skilgreind út frá en það er hin læknisfræðilega sýn, 

sem var ríkjandi mest alla 20. öldina, og hin félagslega sýn sem er meira ríkjandi í dag. 

Næst er fjallað um þá þróun sem hefur orðið í menntun barna með sérþarfir. Þar á eftir 

kemur umfjöllun um Salamanca yfirlýsinguna sem er rammaáætlun Sameinuðu 

þjóðanna um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir. Þar er kveðið á um rétt hvers 

einstaklings til náms samkvæmt mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Að 

lokum er sagt frá hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar sem er opinber menntastefna hér 

á landi en hún er meginviðfangsefni ritgerðarinnar. 

 

1.1. Þróun í málefnum fatlaðra 

Trúlega eru fyrstu íslensku heimildir af fötluðum í Gísla sögu Súrssonar en þar segir frá 

Ingjaldsfíflinu sem var vitsmunaskertur karlmaður. Í sögunni er hann meðhöndlaður 

eins og hver önnur skepna, bundinn og látinn nærast á grasi úti á túni. Var þetta Ísland 

fyrr á öldum?. Þeir sem voru andlega vanheilir og minna máttu sín fengu framfærslu af 

hreppnum og voru kallaðir þjóðfélagsómagar. Það átti þó einungis við ef engir foreldrar 

eða ættingjar voru til staðar til að sinna hinum minni máttar. Þetta var eitt af fáum 

viðfangsefnum sem hreppunum var falið á þjóðveldisöld (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). 

Upp úr 1930 stofnaði Sesselja Sigmundsdóttir heimili fyrir fötluð og munaðarlaus 

börn á Sólheimum í Grímsnesi. Á þessum árum var engin stefna í málefnum fatlaðra, 

hvorki greining á þroska, hjúkrun eða önnur meðferð til að efla færni og auka þroska 

einstaklingsins. Fram til ársins 1936 var ekki til nein sérlöggjöf hér á landi varðandi 

málefni fatlaðra enda var litið á þennan hóp sem sjúka. Árið 1936 tóku í gildi lög nr. 

18/1936 um fávitahæli en þetta voru fyrstu lögin sem snertu málefni fatlaðs fólks. 

Fyrsta ríkisrekna stofnunin fyrir þroskahefta eða fávita, eins og fólk með þroskahömlun 

var kallað á þessum tíma, var að Kleppjárnsreykjum í Borgafirði en hún var stofnuð árið 

1944. Kópavogshælið hóf starfssemi sína 1952 en þá var starfsemin að 

Kleppjárnsreykjum lögð niður. Næsta löggjöf um fávitastofnanir var í gildi frá árunum 



 

 11 

1967-1980 og heyrði hún undir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Á þessum tíma 

var því almennt haldið fram að þroskahömlun væri sjúkdómur. Kópavogshælinu var 

skipt niður í deildir þar sem sjúklingunum var skipt upp í hópa sem voru hjúkrunar-, 

uppeldis-, vinnu- og kennsluhópar en þannig áttu deildarnar að vera hópaskiptar. 

Ákvæði voru í lögunum að heilbrigðisráðherra mætti veita sveitarfélögum og 

einkaaðilum leyfi fyrir rekstri á fávitahælum og heimilum til dagvistunar fyrir 

þroskahefta. Allar umsóknir um vistun á hælinu og öðrum fávitahælum áttu að berast 

forstöðumanni ríkishælisins sem þá var Kópavogshælið (Brynhildur G. Flóvenz, 2004 

og Margrét Margeisdóttir, 2001).  

Með nýjum lögum um aðstoð við þroskahefta, nr.47/1979, var mörkuð ný stefna í 

málefnum fatlaða en þetta breytti miklu fyrir þroskahefta einstaklinga á landsbyggðinni. 

Þessi lög mörkuðu upphafið af samfélagsþjónustu fyrir fólk með fötlun en lögin áttu að 

tryggja þroskaheftu fólki jafnrétti á við aðra þegna samfélagsins og skapa þannig 

skilyrði að fólkið gæti lifað sem eðlilegasta lífi í samfélaginu. Mikilvægasta ákvæðið 

var skipting landsins í átta starfsvæði en þar sem þjónustan var lítil eða engin þurfti að 

byrja frá grunni við uppbyggingu í félags, heilbrigðis og menntamálum. Markmiðið 

með þessari skiptingu í átta starfsvæði var að byggja upp samræmda þjónustu við 

þroskaheft fólk í félags-, heilbrigðis- og menntamálum í samvinnu við foreldrasamtök. 

Þetta fyrirkomulag varð mikil hvatning fyrir skólayfirvöld að gera börnum kleift að 

stunda nám í almennum grunnskóla á sínum heimaslóðum og gera þannig fjölskyldum 

mögulegt að búa í sínum landshluta með þroskaheft börn sín. Með setningu þessa laga 

má segja að fyrsta skrefið hafi verið tekið í átt að núverandi löggjöf er snýr að 

málefnum fatlaðra. Fyrstu lögin um málefni fatlaðra tóku í gildi árið 1984 en þar var í 

fyrsta sinn hugtakið fatlaður skilgreint í íslenskri löggjöf (Dóra S. Bjarnason, 2010 og 

Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Hin læknisfræðilega sýn var ríkjandi hér á landi á þeim tíma þar sem fólk með 

fatlanir var talið sjúkt og leitast var við að lækna það í stað þess að huga að því hvernig 

hægt væri að koma til móts við fólkið svo það gæti lifað eðlilegu lífi og orðið virkur 

þátttakandi í eigin lífi.  

Fyrsti vísir af námi þroskaþjálfa hófst sem fræðsla fyrir starfsfólk Kópavogshælisins 

í umönnun og umgengni við vistmenn undir stjórn forstöðumannsins og yfirlæknis 

hælisins. Árið 1977 var gerð lagabreyting á 15. grein laga um fávitastofnanir þar sem 

búið var til ákvæði um að sérmenntað starfsfólk ætti að sinna ,,fávitagæslu“. Þar kom 

fram að ríkið ætti að starfrækja skóla, Þroskaþjálfaskóla Íslands, en hlutverk hans var að 
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mennta fólk til þess að gegna uppeldi, þjálfun og umönnun þroskaheftra einstaklinga. 

Kópavogshælið var skilgreint sem sjúkrahús fyrir fatlaða frá árinu 1985 en það breyttist 

árið 1993 þegar stofnunin fékk nýtt nafn sem Endurhæfingardeild Landspítalans í 

Kópavogi. Á þessum tíma var stefnt að útskrift íbúa hælisins í sambýli eða önnur úrræði 

og markmiðið var að leggja niður vistrými (Brynhildur G. Flóvenz, 2004 og Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Árið 1992 tóku í gildi núverandi lög nr. 59/1992 en þetta eru 

sérlög sem taka til velferðarsþjónustu við fatlaða sem ekki er tryggð samkvæmt öðrum 

lögum. Markmið laganna er samkvæmt 1. grein þessi: ,,Markmið þessara laga er að 

tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa 

því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi“ (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). 

 

1.1.1. Læknisfræðileg sýn á fötlun 

Hérlendis sem og annars staðar á Norðurlöndunum hefur hin læknisfræðilega 

skilgreining verið allsráðandi en fötlun var greind út frá læknisfræðilega líkaninu mest 

alla 20. öldina. Sú skilgreining byggist á læknis- og heilsufræði en þar er litið á fötlun 

sem andstæðu við það sem telst heilbrigt og eðlilegt. Þetta líkan lítur á fötlun sem 

persónulegan harmleik þar sem skerðingin er uppspretta allra erfiðleika. Lítið eða ekkert 

tillit er tekið til umhverfisáhrifa eða aðstæðna (Brynhildur G. Flóvenz, 2004 og 

Rannveig Traustadóttir, 2003). Til dæmis ef einstaklingur í hjólastól kemst ekki upp 

tröppur er það ekki aðgengismál í læknisfræðilegum skilningi heldur 

einstaklingsbundinn galli því hann getur ekki gengið upp tröppurnar. 

Læknisfræðilega líkanið lítur á fötlun sem skerðingu og því er sá fatlaði álitinn 

ólánssamt fórnarlamb sem er háður öðrum og þarfnast umönnunar, lækningar, þjálfunar 

eða meðferðar. Það er alltaf einblínt á það sem fólk getur ekki frekar en hvað það getur 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Samkvæmt íslenskri rannsókn sem var unnin á árunum 

2006 og 2007 og varðar daglegt líf fatlaðra barna kom fram að viðhorf skólafélaga og 

annarra barna einkennist stundum af vorkunn vegna skerðingar barnanna og stundum 

var eins og skólafélagarnir litu ekki á börnin sem jafningja. Ástæðuna má rekja til 

fjölmiðla sem sýna oft fatlað fólk sem háð öðrum og hópur til að vorkenna (Helga 

Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). 

Líkanið einblínir á að finna aðferðir til þess að lækna skerðinguna en sérfræðingar 

innan læknisfræðinnar hafa mikla ábyrgð og áhrif sem snúa að því að hjálpa fötluðu 

fólki. Innan læknisfræðinnar er lögð mikil áhersla á að greina sjúkdóma, orsakir þeirra 
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og koma með lækningu eða meðferðarúrræði (French og Swain, 2008). Innan 

félagsvísinda, menntunarfræða og annarra fræða hefur hinn læknisfræðilegi skilningur 

verið ríkjandi og hefur því haft mikil áhrif á skilning á aðstæðum fatlaðra barna og 

fullorðinna. Fagfólk sem starfar innan menntakerfisins, heilbrigðis- og félagsþjónustu 

hefur haft þetta sjónarhorn að leiðarljósi í starfi sínu. Jafnframt hefur þessi 

læknisfræðilegi skilningur mótað mikið viðhorf almennings og litað sjálfskilning fólks 

með fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Læknisfræðilega sýnin hefur verið gagnrýnd enda hafa komið fram nýjar hugmyndir 

sem eru í andstöðu við hana, að fólk með fatlanir sé veikt og þarfnist lækningar. Ein af 

þessum hugmyndum er hin félagslega sýn á fötlun. 

 

1.1.2. Félagsleg sýn á fötlun 

Eftir miðja 20. öld komu fram nýjar hugmyndir á Norðurlöndunum um fatlað fólk og 

mannréttindi þess en það er eitt af því sem olli þáttaskilum í samfélagslegri stöðu fólks 

með þroskahömlun. Á þessum tíma urðu miklar breytingar á velferðarkerfi 

Norðurlandanna sem leiddu til aukinna lífsgæða almennings og sköpuðu jafnframt 

umræðu um aðbúnað og þjónustu við fatlað fólk. Þessar nýju hugmyndir voru hin 

félagslega sýn á fötlun en hún leggur áherslu á rétt fatlaðra einstaklinga til að lifa 

eðlilegu lífi og taka fullan þátt í samfélaginu. Hin félagslega sýn á rætur sínar að rekja 

til gagnrýni á hina læknisfræðilegu sýn á fötlun (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Félagsleg líkön leggja áherslu á að umhverfislegir þættir eigi stóran þátt í að skapa 

fötlun. Breska félagslega líkanið er þekktast þessara líkana og umdeildast. Upphaf þess 

má rekja aftur til áttunda áratugar 20. aldar þar sem samtök fatlaðs fólks börðust gegn 

innilokun á sólarhringsstofnunum, útilokun frá vinnumarkaði, fátækt og fleiru. Þessi 

samtök gáfu út róttæka yfirlýsingu árið 1976 sem lagði grunninn að breska félagslega 

líkaninu um fötlun. Í henni segir að samfélagið fatli fólk og að fötlun þeirra sé afleiðing 

undirokunar sem hefði mikil áhrif á tengsl fatlaðs fólks við aðra í samfélaginu (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2008 og Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Lykilatriðið í breska félagslega líkaninu er aðgreining milli skerðingar (líffræðilegir 

þættir) og fötlunar (félagslegir þættir) það er að segja að fötlunin sé ekki skerðing eða 

að fötlunin orsakist af skerðingunni. Heldur vísar fötlunin sjálf aðeins til takmarka á 

athöfnum eða tækifærum fólks til að taka þátt í eðlilegu lífi en orsökin fyrir fötluninni 

eru hindranir í samfélaginu og umhverfinu, þær fatla fólk. Þessar hindranir geta tengst 
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umhverfinu eins og til dæmis lélegt aðgengi að manngerðu umhverfi og samfélagslegir 

þættir eins og fordómar, einangrun og skorti á þjónustu og stuðningi. Fötlun er 

félagslega sköpuð vegna viðhorfs fólks í samfélaginu sem leiðir til kúgunar og 

einangrunar fatlaðs fólks. Félagslega líkanið leggur áherslu á að fötlun sé hluti af 

mannlegum margbreytileika en þetta líkan sameinar fatlað fólk (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008).  

Á Norðurlöndunum er enginn einn ríkjandi skilningur á fötlun en samt sem áður má 

greina sameiginlegar hugmyndir sem einkennast helst af áherslunni á tengsl hins fatlaða 

einstaklings og umhverfisins en þessar hugmyndir hafa verið kallaðar norræni 

tengslaskilingurinn um fötlun. Norræni tengslaskilningurinn á rætur sínar að rekja til 

gagnrýni á læknisfræðilega líkanið allt frá árinu 1970. Norski fræðimaðurinn Tössebro 

gerði tilraun til að útskýra hvernig Norðurlandabúar skilja fötlun. Hann heldur því fram 

að sameiginlegar hugmyndir séu til staðar sem einkennast af áherslunni á tengsl hinnar 

fötluðu manneskju við umhverfi sitt. Þrátt fyrir að lönd hafi haft ólíkar áherslur þá vill 

Tössebro meina að hinn norræni skilningur eigi það margt sameiginlegt að hægt sé að 

tala um hinn norræna tengslaskilning (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 

Tössebro segir norrænu nálgunina hafa þrjú einkenni:  

1. Fötlun er misræmi milli einstaklings og umhverfis: Fötlun verður til því 

einstaklingurinn og umhverfið vinna ekki saman eða falla hvort að öðru 

þannig að misræmi eða gap skapast. Þannig að einstaklingur verður ekki 

fatlaður fyrr en hann kemur út í umhverfið, það gerir ekki ráð fyrir honum. 

Umhverfið gerir ekki ráð fyrir margbreytileika (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

2. Fötlun er aðstæðubundin: Það fer eftir aðstæðum hvort skerðingin leiði til 

fötlunar (Rannveig Traustadóttir, 2006). Til dæmis þegar blind kona er að tala 

í síma verður hún ekki fyrir neinum hindrunum. Hún verður ekki fötluð fyrr en 

hún fer út í umhverfið. 

 

3. Fötlun er afstæð: Skilgreining á því hvað fötlun sé er félagslega ákvarðað 

og oft tilviljunarkennt (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

Tössebro telur að hugmyndir um fötlun á Norðurlöndum séu af pólitískum toga og megi 

finna þær í flestum opinberum stefnumótandi gögnum frá um 1980. Aftur á móti er 

þessi tengslaskilningur aðgerðabundinn í ákveðnum ákvæðum til dæmis ef meta á 

réttindi og bætur fatlaðra einstaklinga þá hverfur fötlunin og krafa kemur um 

læknisfræðilega greiningu (Rannveig Traustadóttir, 2006). 
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1.2. Menntun barna með sérþarfir fyrr á tímum þar til dagsins í dag 

Í 76. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands er þess getið að tryggja skuli í lögum öllum 

rétt til almennrar menntunar við sitt hæfi (Lög um Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944). Menntun er fyrst og fremst þroskaferli sem tekur engan enda en þetta hugtak 

er víðtækt og er ekki einungis mikilvægt fyrir einstaklinginn heldur einnig fyrir 

samfélagið í heild. Menntun skiptir samfélagið miklu máli en mikilvægt er að tryggja að 

flestir borgarar fái menntun því hátt menntunarstig er talið tryggja þjóðum aukna 

velsæld. Ef börn fá ekki grunnmenntun getur það komið í veg fyrir að þau geti sótt rétt 

sinn gagnvart yfirvöldum og vinnuveitendum en rétturinn til menntunar er talinn vera 

mikilvæg forsenda þess að fólk fái notið þeirra mannréttinda sem því eru tryggð. 

Þekking og fræðsla er besta vörnin gegn fordómum og því er menntun mikilvægt tæki 

til að auka og bæta mannréttindi fatlaðra einstaklinga en þeir hafa þurft að sæta miklum 

fordómum og samfélagið hefur ekki sýnt þeim og stöðu þeirra skilning. Markmið 

menntunar ætti að stuðla að því að hver einstaklingur þroski persónuleika sinn, verði 

frjáls og sýni sér og öðrum virðingu og verði virkur þjóðfélagsþegn (Brynhildur 

Flóvenz, 2004). 

Áður fyrr, allt frá miðöldum, var það hlutverk heimila barna að kenna þeim. Fyrir um 

150 árum voru stofnaðir skólar sem voru undir forsjá opinberra aðila en tilgangurinn 

með þeim var að ná stjórn á ungdómnum og auka hagsæld þjóðarinnar með aukinni 

þekkingu þegnanna. Það gátu samt sem áður ekki allir farið í skóla, þeim var meinaður 

inngangur sem ekki voru taldir hafa líkamlega eða andlega heilsu eða siðgæði til þess að 

stunda nám en þetta birtist í lögum um fræðslu barna frá árinu 1936. Í lögunum um 

fræðslu barna frá árinu 1946 bar skólunum að taka meira tillit til þarfa nemendanna. Á 

þessum tíma hefðu fatlaðir nemendur hugsanlega komist inn í almennan skóla þó svo að 

skólinn hefði ekki verið vel undibúinn undir það verkefni (Gretar L. Marinósson, 2003). 

Börn með þroskahömlun áttu ekki aðgang að almenna skólakerfinu á Íslandi fyrr en árið 

1961 þegar Höfðaskóli í Reykjavík var stofnaður sem sérskóli fyrir bóknámshæf 

vangefin börn eins og börn með þroskahömlun voru nefnd á þeim tíma. Í upphafi voru 

18 nemendur við skólann en átta árum seinna voru þau orðin 110 í 11 deildum. Með 

tilkomu grunnskólalaga nr.63/1974 varð skólinn ríkisskóli og þjónaði öllu landinu. 

Hann var fluttur í nýtt húsnæði árið 1975 og nafninu breytt í Öskjuhlíðarskóli en hann 

var á sviði sérkennslu en nemendur voru 120 þegar mest var fram undir 1980. Eftir 

1980 fór nemendum fækkandi þar sem þeir sem þurftu á sérkennslu að halda fóru inn í 
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almenna skólakerfið sérstaklega eftir að lögum og reglugerðum sem snúa að fötluðu 

fólki var breytt (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Það var í fyrsta skipti lögfest með 

grunnskólalögum frá árinu 1974 að ríkinu og sveitarfélögum væri skylt að halda skóla 

fyrir öll börn á aldrinum 6-16 ára (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Í þessum lögum 

segir jafnframt: ,,Börn sem talin eru víkja svo frá eðilegu þroskaferli að þau fái ekki 

notið venjulegrar kennslu í einni eða fleiri námsgreinum eiga rétt á sérstakri kennslu við 

sitt hæfi” (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Árið 1977 var gefin út reglugerð um 

sérkennslu nr. 270/1977 en í fyrsta kafla hennar kom fram að flestir nemendur ættu að 

stunda nám í almennum grunnskóla og veita ætti þeim sérkennslu og uppeldislega 

meðferð við hæfi en það átti að gera í nánum tenglsum við aðra kennslu og skólastarfið 

almennt (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Í núverandi grunnskólalögum frá árinu 2008 er 

þess meðal annars getið í 2. grein um markmið grunnskólanna: ,,Hlutverk grunnskóla, í 

samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í þessum 

grunnskólalögunum er það í fyrsta skipti skjalfest í opinberum gögnum að skólinn sé án 

aðgreiningar en á síðustu áratugum hefur verið lögð áhersla á jafnan rétt allra barna til 

náms og stuðla beri að gæðamenntun á öllum sviðum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010) 

Wolfgang Edelstein er einna kunnastur fyrir áhrif sín á þróun í skólastarfi á 

ofanverðri 20. öld hér á landi. Hann var ráðgjafi menntamálaráðherra frá 1966–1984 og 

aftur 1989–1991 í að móta skólastefnu hér á landi en ráðgjöf Wolfgangs tengdist meðal 

annars setningu fyrstu grunnskólalaganna 1974 og nýrri námskrá sem grunnskólum var 

sett í kjölfar þeirra. Sú aðalnámskrá grunnskóla sem kom út á árunum 1976–1977 þótti 

mjög róttæk, en hún var meðal annars byggð á hugmyndum framsækinnar kennslufræði 

(e. progressive education) í anda kenninga John Dewey, Jean Piaget og Jerome Bruner 

(Háskóli Íslands, 2011). Menntamálaráðuneytið gefur út aðalnámsskrár leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla á grundvelli laga um viðkomandi skólastig. 

Aðalnámsskráin er rammi um skólastarfið og til leiðsagnar um tilgang og markmið 

starfsins. Jafnframt útfærir hún þá menntastefnu sem er í lögum en segja má að hún sé 

,,samningur þjóðarinnar við sjálfan sig um menntamál“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7). Í aðalnámsskránni frá árinu 2011 í kafla um 

hlutverk grunnskólanna segir að skólum sé skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt 

og að allir eigi rétt á námi við hæfi en þetta á við um öll börn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Ísland er skuldbundið af Salamanca yfirlýsingunni 

sem hefur það markmið að hafa menntun fyrir alla í almenna skólakerfinu en 
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aðalnámsskrá grunnskólanna byggir mikið á þeirri hugmyndafræði sem yfirlýsingin 

leggur til. 

 

1.2.1. Salamanca yfirlýsingin 

Fyrir tilstuðlan Sameinuðu þjóðanna hafa ríkisstjórnir gert með sér marga fjölþjóðlega 

samninga í viðleitni til að gera heiminn betri og tryggari fyrir alla íbúa jarðarinnar og 

skapa aukin tækifæri og meira réttlæti. Sameinuðu þjóðirnar hafa meðal annars gefið út 

margar alþjóðlegar yfirlýsingar sem snerta beint fatlað fólk eins og til dæmis yfirlýsingu 

um réttindi fólks með þroskahömlun frá árinu 1971, grundvallareglur Sameinuðu 

þjóðanna um málefni fatlaðra frá árinu 1993 og svo Salamanca yfirlýsingu UNESCO, 

Education for all, um samskipan í skólamálum. Markmið yfirlýsingarinnar er að tryggja 

öllum börnum menntun óháð uppruna, tungumáli, heilsu eða fötlun þannig að skólarnir 

verði án aðgreiningar. (Menntamálaráðuneytið, 1994 og Félag Sameinuðu þjóðanna 

UNA Iceland, e.d.).  

Það var árið 1994, í Salamanca á Spáni, að ráðstefna var haldin á vegum UNESCO og 

spænska menntamálaráðuneytisins. Tilgangurinn var að ræða menntun nemenda með 

sérþarfir og jafnframt að móta stefnu um skóla fyrir alla en á ráðstefnunni var Salamanca 

yfirlýsingin samþykkt. Ísland var eitt þeirra 92 ríkja og 25 alþjóðlegra samtaka sem stóðu að 

Salamanca yfirlýsingunni og skuldbundu sig til að vinna að því markmiði að hafa menntun 

handa öllum og viðurkenna nauðsyn þess að veita börnum, ungmennum og fullorðnum með 

sérþarfir menntun í almenna skólakerfinu. Þar að auki var tekið undir rammaáætlun um 

aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir og vonast til þess að ríki og stofnanir hefðu 

boðskap og tilhögun yfirlýsingarinnar að leiðarljósi. Yfirlýsing frá yfirvöldum 

menntamála á Íslandi hljóðar svo: „Menntamálaráðuneytið væntir þess að yfirlýsingin 

og rammaáætlunin um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir geti orðið Íslendingum að 

leiðarljósi“ (Menntamálaráðuneytið, 1995). Því mætti segja að Salamanca yfirlýsingin 

sé hugmyndafræðileg yfirlýsing sem lýsir því um hvað menntun og skólaganga skuli 

snúast (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Salamanca yfirlýsingin gefur innsýn inn í það hvernig best sé að tryggja menntun handa 

öllum og bendir á að skóli án aðgreiningar sé virkasta leiðin til þess, svo það gangi upp þarf 

hugmyndafræðin að vera opinber stefna og forgangsverkefni ríkja. Þar að auki sé mikilvægt 

að nægt fjármagn fylgi og pólitískur vilji er nauðsynlegur, ekki síður en vilji heimamanna 

en þeir gegna lykilhlutverki við þróun skóla án aðgreiningar. Samt sem áður er mikilvægt 
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að ríkisvaldið veiti styrk og hvatningu svo hægt verði að koma þessari hugmyndafræði 

áfram á skilvirkan hátt með viðráðanlegum kostnaði (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Í annari grein yfirlýsingarinnar segir að í tilhögun náms barna þá eigi að taka mið af 

miklum mun á einstaklingum, þeirra þörfum og mæta beri þessum þörfum með 

kennsluaðferðum sem taka mið af barninu. Í annari og þriðju grein yfirlýsingarinnar segir:  

 

2. grein 

Almennir skólar eru virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismunar, móta 

umhverfi sem tekur fötluðum opnum örmum, móta þjóðfélag án aðgreiningar 

og koma á menntun öllum til handa; enn fremur megni þeir að veita þorra 

barna góða menntun og stuðli að skilvirkni menntakerfisins í heild og bæti, 

þegar til lender lætur, nýtingu fjármuna (Menntamálaráðuneytið, 1994). 
 

3. grein. 

...leggja á það allt kapp, bæði í stefnumótun og með fjárveitingum, að koma 

fram umbótum á menntakerfum landanna svo að þau verði fær um að sinna 

öllum börnum án sérstakrar aðgreiningar, hvað sem líður mismun þeirra og 

örðugleikum sem þau eiga við að glíma; leiða í lög eða taka upp sem yfirlýsta 

stefnu þá meginreglu að öll börn sæki almenna skóla nema knýjandi ástæður 

séu til annars (Menntamálaráðuneytið, 1994). 

 

Samkvæmt yfirlýsingunni er litið á að almennir skólar séu best í stakk búnir til þess að 

vinna bug á mismunun í þjóðfélaginu og móta umhverfi sem tekur fötluðum 

einstaklingum opnum örmum og því er það mikilvægt að fatlaðir nemendur hafi aðgang 

að almennum grunnskólum. Í þessari yfirlýsingu er jafnframt skorað á stjórnvöld allra 

landa að vinna að því að gera menntakerfið þannig að það þjóni öllum börnum án 

sérstakrar aðgreiningar. Stjórnvöld geta unnið að þessu markmiði með því að setja lög og 

yfirlýstar stefnur sem segja að öll börn eigi að sækja almenna skóla nema í sérstökum 

tilfellum. Jafnframt eru ríki hvött til þess að setja meira fé til að greina sérþarfir nemenda 

eins fljótt og kostur er og veita starfsfólki menntun við hæfi til að geta brugðist við 

þörfum nemenda.  

Salamanca yfirlýsingin er mikilvægur grunnur til að byggja á en hún er nokkurs konar 

leiðarljós til uppbygginar menntakerfis sem einblínir á jafnréttismenntun sem er sniðin 

að þörfum hvers og eins þannig að allir fái góða menntun sem hæfir getu og ýtir undir 

styrk.  
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1.2.2. Skóli án aðgreiningar 

Áður fyrr var menntun forréttindi hinna ríku en í dag eiga flestir Íslendingar kost á því 

að mennta sig. Samt sem áður hafa ekki allir jafna möguleika á að stunda nám en það 

getur verið af mörgum ástæðum svo sem vegna fötlunar, efnahags og heilsufars 

(Brynhildur Flóvenz, 2004). Samkvæmt íslenskum lögum er skólakerfið bundið 

Salamanca yfirlýsingunni á þann hátt að skólinn á að vera skóli án aðgreiningar sem 

snýr að því að vinna gegn hugarfari mismununar með því að bjóða öll börn velkomin í 

skólann og vinna að viðhorfsbreytingu gegn aðgreiningu. Skóli án aðgreiningar er 

opinber menntastefna hér á landi en hún snýr að því að bæta menntun kennara, skipulag 

skóla, náms og kennslu þar sem áhersla er lögð á vandaða menntun fyrir alla, lýðræði og 

félagslegt réttlæti í skólum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2001 og Rannsóknarstofa um 

skóla án aðgreiningar, e.d.). 

Hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar (e. Inclusive education) kom fram fyrir um 

þremur áratugum. Eftir lok 20. aldarinnar hefur mikil áhersla verið lögð á að byggja upp 

menntalíkan sem vinnur gegn útilokun og á rætur að rekja til mannréttinda. UNESCOS 

international Bureau of Education hefur stuðlað að þessari hugmyndafræði á nokkrum 

stöðum í heiminum til dæmis í Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Þessar 

þjóðir hafa skuldbundið sig til þess að koma á skóla án aðgreiningar í öllu 

menntakerfinu, þar á meðal í menntastefnu, námsskrá, í stjórnun og forystu, 

uppbyggingu, vinnuaðferðum kennara, skólamenningu, í almennri og sérhæfðri aðstoð, 

kennsluefni, námsumhverfi og mati (Rambla, Ferrer, Tarabini og Verger, 2008). Á 

tíunda áratugnum barst þessi hugmyndafræði til Íslands en hún hefur náð fótfestu í 

löggjöf víðast hvar á Vesturlöndum. Í lögum um grunnskóla er þess meðal annars getið í 

17. grein að nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum 

grunnskóla án aðgreiningar og án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Skóli án aðgreiningar og framkvæmd stefnunnar í íslenskum grunnskólum er 

samkvæmt aðalnámsskrá grunnskóla eftirfarandi: 

 

Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar 

þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi. Í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að allir fái jöfn eða 

jafngild tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers einstaklings. Í 

skóla án aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf sem einkennist af virðingu fyrir 

rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í námssamfélagi heimaskóla óháð 
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atgervi þeirra og stöðu. Þessi grundvallarhugmyndafræði í skólastarfi hér á 

landi felur í sér alhliða hlutdeild, aðgengi og þátttöku allra nemenda í 

skólastarfinu. Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að 

markmiði að bjóða upp á góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir 

fjölbreytileika og mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda 

og leggja skal áherslu á að útrýma öllum gerðum mismununar og 

aðgreiningar í skólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 30). 

 

Skóli án aðgreiningar er hugtak sem hefur verið skilið á margvíslegan hátt og er líklega 

mest notað sem lýsandi hugtak og er notað í menntastefnum flestra ríkja í heiminum. 

Samt sem áður er innihald þess mismunandi eftir löndum en hugmyndafræðin er ferli 

frekar en markmið í sjálfu sér (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007 og 

Rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar, e.d.).  

Hér á landi hafa stjórnvöld sett upp ákveðna menntastefnu sem skólar landsins hafa í 

forgrunni sem kemur meðal annars fram í grunnskólalögum og aðalnámsskrá 

grunnskóla. Íslendingar hafa skuldbundið sig til að hafa Salamanca hugsjónina að 

leiðarljósi þegar kemur að þessum þáttum. Hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar er 

ekki markmið í sjálfu sér heldur er þetta frekar ferli eins og fram hefur komið. Til að 

útskýra það betur mætti segja að skólakerfið samanstæði af mörgum tannhjólum sem 

vinna saman þannig að ákveðið ferli myndast. Þessi tannhjól væru til dæmis stjórnvöld, 

skólastjórnendur, kennarar, nemendur, foreldrar og aðrir starfsmenn innan skólanna. Til 

að þetta ferli gangi upp þurfa öll tannhjólin að snúast því þau hafa áhrif á hvort annað. 

Sem dæmi má nefna að ef tannhjól skólastjórnenda er óvirkt þá er erfitt fyrir kennara að 

vera virkir í ferlinu því ef eitt tannhjól hættir að snúast er hætta á að hin spóli bara áfram 

í sama farinu en það er mikilvægt að þau vinni saman því þau ýta hvort öðru áfram. 

Þetta segir okkur það að til þess að skóli án aðgreiningar geti orðið virkt ferli innan 

skólanna þá verða allir að vinna saman að því að gera skólan virkan í þessu 

,,tannhjólaferli“  

Til að ýta enn frekar undir það sem fram hefur komið þá er það ljóst að stuðningur 

við kennara innan veggja skólanna er mikilvæg forsenda þess að skóli án aðgreiningar 

geti orðið að veruleika en ekki bara flott orð á blaði. Jafnframt er það talið mikilvægt að 

virk samvinna ríki á milli allra starfsmanna skólanna þar sem kennsluaðferðir mæta 

þörfum hvers bekkjar og sveigjanleiki ríkir í bekkjarstarfinu sem býður upp á opna og 

sveigjanlega bekkjarkennslu. Lélegur námsárangur var áður fyrr skýrður meðal annars 

með lágri greind, stéttarstöðu, fötlun og skorti á námshvatningu en í dag er meira horft á 
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árangurslitlar kennsluaðferðir, óraunsæja námskrá, skort á stuðningi, ómarkvissar 

lausnir á vandamálum og ómarkvissa símenntun (Elín G. Ólafsdóttir, 2000). 

Skóli án aðgreiningar byggist á þeirri sýn að allir nemendur geti lært og stundað nám 

sitt í sínum heimaskóla með sínum jafnöldrum þar sem allir taka þátt í félagsstarfi þar 

sem kennarar vænta mikils af öllum nemendum sínum (Elín G. Ólafsdóttir, 2000). 

Samkvæmt niðurstöðum úr viðamikilli rannsókn á starfsháttum kennara hér á landi 

kemur fram að aðeins helmingur grunnskólakennara telur mikilvægt að öll börn, óháð 

fötlun, heilsufari eða íslenskukunáttu stundi nám í sínum heimaskóla en samkvæmt 

lögum eiga öll börn rétt á að sækja sinn heimaskóla (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2011). 

Jafnframt kom fram í annarri íslenskri rannsókn að kennarar virðast hafa litla þekkingu 

á skóla án aðgreiningar og hvernig koma eigi hugmyndafræðinni í framkvæmd. Í 

rannsókninni var einnig bent á mikilvægi þess að kennarar eigi kost á því að mennta sig 

til þess að kenna nemendum í einstaklingsmiðuðu námi og einnig nemendum með 

ólíkar þarfir. Þar að auki að grunnskólar yrðu að gera sér grein fyrir því að þeir væru 

fyrir alla nemendur þar sem skólastarf ætti að vera sveigjanlegt þannig að það miðaði að 

þörfum nemendanna en jafnrétti til náms væri annars ekki virt í raun og veru (Helga 

Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). Það verður að segja að þetta séu afar merkilegar 

niðurstöður í ljósi þess að grunnskólar landsins eiga að starfa eftir þeirri lögfestu 

menntastefnu að skólinn sé án aðgreiningar. 

Grunnskólinn á að vera skóli þar sem tekið er mið af barninu því skólinn á að stuðla 

að þjóðfélagi þar sem tekið er mið af manneskjunni þar sem mismunur milli manna er 

viðurkenndur. Öll börn eiga að læra saman svo þau læri að bera virðingu fyrir hvort 

öðru og kynnist margbreytileikanum í samfélaginu. Með því að láta öll börn læra og 

leika saman eykur það samstöðuna þeirra á milli (Erna Árnadóttir, e.d.). Þetta virðist á 

rökum reist en samkvæmt rannsókn Helgu Jóhönnu um daglegt líf fatlaðra barna kom 

þetta fram: 

 
Raunin virtist sú að sérúrræðin einangruðu börnin frekar frá almennri þátttöku í 

samfélaginu. Það að ganga í heimaskóla virtist ýta undir það að börnin eignuðust 

ófatlaða vini en síður ef þau voru í sérskóla. Þrjú af börnunum áttu enga fatlaða 

vini og voru þau öll í sínum heimaskóla. Val á skóla hafði þannig mikil áhrif á líf 

barnanna, þ.e. hvort þau umgengust ófötluð börn í skólanum og fengu tækifæri til 

að eignast ófatlaða vini, en þau tengsl voru í flestum tilvikum mynduð á vettvangi 

skólanna (Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010, bls. 79). 
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Um 20% skólabarna eru talin hafa þörf fyrir sérkennslu hér á landi samkvæmt þeim 

umsóknum sem berast fræðsluskrifstofum ár hvert sem er um 8.500 börn en nemendur í 

grunnskólum landsins eru tæplega 43.000. Ástæður fyrir sérkennslu geta verið 

margvíslegar svo sem vegna námslegra erfiðleika, fötlunar af einhverju tagi, sjúkdóma, 

tungumálaerfiðleika og fleira. Í lögum er hvergi kveðið á um að menntaður sérkennari 

eða þroskaþjálfi skuli vera starfandi í grunnskólum landsins en svo grunnskólar landsins 

geti orðið skólar án aðgreiningar er þörf á sérhæfðum vinnubrögðum svo hægt sé að 

fullnægja kennsluþörfum nemenda með sérþarfir þannig að þeir verði fullgildir 

þátttakendur í skólasamfélaginu. Til að þetta geti orðið þarf tíma, sérmenntað starfsfólk 

og kennarar þurfa sérhæfða ráðgjöf (Anna Kristín Sigurðardóttir, e.d.).  

Þetta kom fram í íslenskri rannsókn er varðar daglegt líf fatlaðra barna: 

 

Svo virðist sem fatlaðir nemendur yrðu stundum afgangsstærð hjá kennurunum 

sínum og stuðningsaðili barnanna væri tengiliður milli hans og kennarans og í 

sumum tilfellum við bekkjarfélaga líka. Námsefni og námsefnisgerð virtist líka oft 

koma í hlut stuðningsaðilans hvort sem hann var fagmenntaður eða ekki (Helga 

Jóhanna Stefnánsdóttir, 2010, bls. 77). 

 

Það hafa verið gerðar margar rannsóknir á skólastarfi sem sýna að veruleikinn er ekki 

alltaf í samræmi við ríkjandi hugmyndafræði til dæmis ef börn með sérþarfir fá sömu 

kennsluúrræði og flest önnur skólabörn er hætta á að ekki sé komið til móts við þarfir 

þeirra. Ef þau fá svo einstaklingsbundna kennslu sem tekur tillit til þarfa þeirra gæti 

þurft að taka þau út úr bekknum en það gæti leitt til minni virðingar og neikvæðs 

viðhorfs. Skóli án aðgreiningar snýr að því að skólar kenni öllum börnum en um leið 

hverju og einu (Sigríður Einarsdóttir, 2003). 

Það er vandasamt hlutverk að gera skóla án aðgreiningar að veruleika. Vandinn 

liggur í því að gera ákveðna hugmyndafræði að veruleika en hluti af vandanum er 

hugmyndafræðilegur og tengist inntaki sjálfrar hugmyndarinnar um skóla án 

aðgreiningar. Svo þessi hugmyndafræði geti orðið að veruleika þarf hún að vera ríkjandi 

hugmyndafræði meðal kennara, menntayfirvalda, foreldra og nemenda. Þessi 

hugmyndafræði snýr fyrst og fremst að því að hversu móttækilegt samfélagið er fyrir 

margbreytileika fólks því skólinn getur ekki orðið það ef samfélagið er ekki tilbúið til 

þess. Samfélag án aðgreiningar er lýðræðislegt samfélag sem er móttækilegt fyrir 

margbreytileika fólks en í þannig samfélagi skapast ekki einungis rými fyrir ólíkar 

skoðanir heldur líka fyrir ólíkar þarfir, ólíka færni, ólíkar óskir og mismunandi 
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heimsmynd. John Dewey sagði um lýðræðið að það væri hægt að festa það í lög en það 

væri ekkert nema orð á blaði ef það væri ekki ríkjandi viðhorf manna á milli í daglegum 

samskiptum og atvikum og ef það birtist ekki í sérhverjum einstaklingi óháð kynþætti, 

liti, ætt og fjölskyldu eða efnislegum og menningarlegum auði (Ólafur Páll Jónsson, 

2009).  

 Skóli án aðgreiningar þarf að þróa með sér kennsluhætti sem taka mið af barninu og 

veitir öllum skólabörnum góða kennslu og það á líka við um þá sem standa illa að vígi. 

Það er stórt verkefni fyrir skólana að vinna gegn hugarfari mismununar þannig að öll 

börn finni að þau séu velkomin í því umhverfi sem þau lifa og dafna í. Í skóla án 

aðgreiningar þurfa kennsluaðferðir að taka tillit til margbreytileikans í skólasamfélaginu 

og þannig þarf að sníða nám eftir þörfum hvers einstaklings en ekki að barnið þurfi að 

laga sig að náminu. Þessi hugmyndafræði er virkasta leiðin til þess að efla samstöðu 

meðal skólabarna með sérþarfir á sviði menntunar og skólafélaga þeirra. Því ætti það að 

vera undantekning að barn sé sent í sérskóla eða varanlega sérdeild og aðeins ætti að gera 

það ef ljóst er að nám í almennum bekk fullnægi ekki menntunarlegum eða félagslegum 

þörfum barnsins. Einnig ef þörf þykir vegna velfarnaðar barnsins eða annarra barna (Erna 

Árnadóttir, e.d.). 

Skóli án aðgreiningar er hluti af menntastefnu Íslendinga. Hver grunnskóli hefur sína 

eigin skólastefnu sem unnið er eftir. Það er á ábyrgð skólanna að koma 

hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar inn í þessa stefnu svo hægt sé að vinna 

markvisst með hana þannig að hún verði virkt ferli innan hvers skóla. Þetta er mjög 

mikilvægt því það er yfirlýst stefna að skóli án aðgreiningar sé menntastefna sem á að 

vera í hávegum höfð innan íslenska skólakerfisins. 
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2. Framkvæmd könnunarinnar 

Í þessum kafla verður fjallað um markmið könnunarinnar og þá rannsóknarspurningu 

sem leitast var við að svara. Sagt er frá þátttakendum en nafnleyndar er gætt eftir fremsta 

megni. Gert er grein fyrir gagnaöflun en notast er við spurningalista með opnum og 

lokuðum spurningum sem byggist á megindlegum aðferðarfræðum. Að lokum er fjallað 

um réttmæti könnunarinnar, trúverðugleika og siðfræðiþátt hennar. 

 

2.1. Markmið könnunarinnar og rannsóknaspurningar 

Markmið könnunarinnar var að athuga hvort unnið væri markvisst eftir 

hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar í þremur skólum á norðanverðum 

Vestfjörðum. Okkur þótti kjörið að beina sjónum okkar að þessu landsvæði þar sem við 

erum báðar búsettar þar. Leitast er eftir því að varpa ljósi á hvort unnið sé markvisst 

eftir hugmyndafræðinni eins og aðalnámsskrá grunnskólanna segir til um. Vonast er til 

þess að niðurstöðurnar geri það að verkum að allir innan skólasamfélagsins njóti góðs af 

þessari vinnu og ýtir undir að hugmyndfræðin verði markvisst ferli innan skólanna. 

Rannsóknarspurningin sem lögð var fram var eftirfarandi:  

 

 Er markvisst unnið eftir hugmyndafræðinni skóli án aðgreinigar í 

grunnskólum á norðanverðum Vestfjörðum? 

 

2.1.1. Þátttakendur 

Valdir voru þrír skólar á norðanverðum Vestfjörðum af mismunandi stærðargráðu til að 

fá sem bestu yfirsýn yfir efnið. Í upphafi var farið í hvern skóla þar sem könnunin var 

kynnt fyrir skólastjóra og hann spurður í kjölfarið hvort skólinn þeirra vildi taka þátt. 

Við tókum það fram hverjum við óskuðum eftir að svöruðu könnuninni, eða tvo 

skólastjórnendur, tvo stuðningsfulltrúa og þroskaþjálfa ef hann starfaði innan skólans. 

Skólastjórnendur völdu stuðningsfulltrúa til að taka þátt. Í einum skólanum var bara 

starfandi einn stuðningsfulltrúi og því fengust færri svör úr þeim skóla. Við fengum góð 

viðbrögð frá öllum skólunum. Til að gæta nafnleyndar voru engin nöfn notuð og 

skólarnir voru númeraðir eitt til þrjú. Við völdum þessa þátttakendur en með því töldum 

við okkur fá skýrustu myndina af efninu og jafnframt að þeir gæfu okkur bestu 

innsýnina í viðfangsefnið. Alls fengum við svör frá þrettán einstaklingum eða sex 
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skólastjórnendum (sem samanstendur af sérkennslustjórum, skólastjórum og 

aðstoðarskólastjórum), tveimur þroskaþjálfum og fimm stuðningsfulltrúum, eða öllum 

þeim sem beðnir voru um að svara í hverjum skóla. Annar þroskaþjálfinn sem tók þátt 

starfar ekki sem þroskaþjálfi í skólanum heldur er hann ráðgjafi ásamt því að sitja 

teymisfundi. Með þátttöku hans fengust svör frá tveimur þroskaþjálfum. Mikilvægt var 

á að fá svör frá skólastjórendum því þeir eiga að hafa góða yfirsýn yfir menntastefnu 

grunnskóla landsins og forvitnilegt var að sjá hvernig þeir innleiða hana inn í 

skólasamfélagið. Þátttaka þroskaþjálfanna var nauðsynleg til að fá fram þeirra skilning 

og upplifun af hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar innan skólans því þeim ber að 

vinna í þágu barna með sérþarfir í þeim tilgangi að bæta þeirra lífsskilyrði og lífsgæði. 

Þar að auki fengum við svör frá stuðningsfulltrúum en þeir vinna mjög náið með 

börnum með sérþarfir og því var forvitnilegt að fá innsýn inn í þeirra skilning á 

hugmyndafræðinni og hvernig þeir upplifa hana innan veggja skólans.  

Þátttakendur voru of fáir til að hægt væri að draga einhverjar ályktanir út frá 

fagstéttum eða hlutverkum í skólunum. Þannig að í könnuninni eru einungis dregnar 

almennar ályktanir af þeim gögnum sem safnað var og því er ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðunum. 

 

2.1.2. Gagnaöflun 

Farið var með könnunina 4. október 2011 í grunnskólanna þrjá og var hverjum skóla 

gefin ein vika til þess að svara henni, gögnin voru sótt 11. október. Skólastjórnendur 

hvers skóla samþykktu þátttöku eins og fram hefur komið. Við gerðum skólastjórnendum 

grein fyrir því hvað við værum að kanna og útskýrðum að nafnleyndar yrði gætt. Við 

spurðum ekki um nöfn þátttakenda í könnuninni heldur stöðu innan skólans til dæmis 

skólastjórnandi, þroskaþjálfi eða stuðningsfulltrúi.  

 Notast var við megindlega aðferð í könnuninni en spurningarnar stamanstóðu af 

opnum og lokuðum spurningum. Aðferðin fólst í því að láta þátttakendur svara 

spurningum á fimm þrepa Likert-kvarða þar sem hann gefur upplýsingar til viðbótar við 

fjögurra þrepa kvarðann, það er hlutfall þeirra sem ekki eru harðir í afstöðu sinni eða 

velja miðjugildið. Styrkur spurningakannanna liggur í að með þeim má safna saman 

fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma og þær eru réttmætar í þeim skilningi að sterk 

tengsl eru milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir (Þorlákur Karlsson, 

2003). Likert-kvarða spurningarnar voru númer tvö, þrjú, fjögur, fimm, sex og sjö. 
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Jafnframt voru þátttakendur látnir svara sömu spurningunni, sem þeir höfðu svarað á 

fimm þrepa kvarðanum, með því að útskýra nánar svar sitt skriflega en það átti við um 

spurningar þrjú, fjögur, fimm, sex og sjö.  

Megindlega aðferðin var nýtt til að fá fram bæði mælanleg gögn um þekkingu 

einstaklinganna á efninu og innsýn inn í þann skilning sem einstaklingarnir lögðu í 

viðfangsefnið. Spurningalistinn samanstóð af átta spurningum. Í spurningu eitt átti 

svarandi að segja hvert starf hans væri innan skólans og í spurningu átta gafst 

þátttakanda tækifæri til að bæta einhverju við í lokin ef hann óskaði þess. Excel 

tölvuforrit var notað við úrvinnslu á Likert-kvarða spurningunum úr könnuninni en 

þannig fengust töluleg gögn í formi taflna. Skriflegi þáttur könnunarinnar var ritaður 

niður eins og hann kom fram hjá þátttakendum og túlkaður. 

 

2.1.3. Réttmæti og trúverðugleiki 

Notkun megindlegu aðferðarinnar er réttlætt þannig að með henni fengust mælanleg 

gögn á grundvelli spurninga í könnuninni ásamt nánari útskýringu út frá skriflega 

þættinum. 

Sú gagnrýni sem kom fram varðandi spurningalistana var að spurningarnar væru 

þungar í svörun og að það tæki tíma að svara þeim. Jafnframt kom það fram hjá einum 

skólastjórnanda að honum fannst nauðsynlegt að hafa skilgreiningu á því hvað skóli án 

aðgreiningar væri og að rannsóknarspurningin væri lokuð og vandséð hverju ætti að 

svara. Það var ljóst að spurningar væru þungar en þetta efni er mjög viðamikið en okkur 

fannst mikilvægt að hafa spurningarnar eins og þær voru til þess að fá fram þau efnistök 

sem leitast var eftir. Jafnframt var það með ráðum gert og ákveðið í samvinnu við 

leiðsagnarkennara að hafa ekki skilgreiningu á skóla án aðgreiningar því grunnskólar 

landsins eiga að hafa þessa hugmyndafræði að leiðarsljósi eins og aðalnámsskrá 

grunnskólanna segir til um.  

Einum skólastjórnanda úr hverjum skóla var sendur póstur þann 13. október 2011 

varðandi það hvernig honum hafi fundist að svara spurningalistanum, hvort hann hefði 

einhverjar athugasemdir við efnið, listann sjálfann eða eitthvað annað. Jafnframt kom 

þar fram nafn leiðsagnarkennara ef einhver vildi hafa samband við hann. 

Spurningakönnunin var send með í viðhengi en þetta var gert eftir á vegna athugasemda 

frá einum skólastjórnenda en okkur fannst mikilvægt að gefa svarendum möguleika á að 

koma með athugasemdir. Í spurningu átta í spurningakönnuninni gátu svarendur samt 
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sem áður komið fram með athugasemdir eða bætt einhverju við í lokin ef þeir kusu það. 

Við vildum gefa þátttakendum auka færi á að koma fram með athugasemdir svo við 

gætum verið vissar um að þeir hefðu ekki fleiri athugasemdir (Viðauki 2). 

 

2.1.4. Siðfræði rannsókna 

Það eru fjögur meginatriði sem rannsakandi þarf að hafa í huga áður en hann getur hafið 

rannsóknarstörf sín en það eru virðing, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti gagnvart 

þátttakendum. Það þarf svo að meta við hverjar aðstæður hvaða atriði vegur þyngst í 

hverri rannsókn við tilteknar aðstæður. Það er krafa innan vísindasamfélagsins að hafa 

alltaf upplýst og óþvingað samþykki sem þýðir að það er rangt að nota fólk í 

vísindarannsóknum án þeirra samþykkis en einstaklingar verða alltaf að samþykkja 

þátttökuna af fúsum og frjálsum vilja og vera upplýstir um það sem þeir eru að 

samþykkja. Þátttakandinn verður að vita hver stendur fyrir rannsókninni og í hvaða 

tilgangi hún er. Jafnframt þarf hann að vita í hverju þátttakan felist, á hvaða tíma áætlað 

er að hún fari fram, hvort það sé einhver áhætta fólgin í þátttökunni og hvað sé þá gert til 

að draga úr áhættunni, hvað sé gert ef skaði verður, hvort það sé einhver ávinningur, 

hvað sé gert með persónuupplýsingar og hvernig niðurstöðurnar verði birtar. Það er 

mikilvægt fyrir rannsakendur að velja þátttakendur óþvingað og frjálst en einnig verður 

að gæta þess að þeir sem taka þátt séu hæfir til þess að skilja og leggja mat á þær 

upplýsingar sem honum eru lagðar í té (Sigurður Kristinson, 2003). 

 Það eru nokkrar reglur sem huga þarf að áður en rannsókn getur hafist. Mikil áhersla 

hefur þó verið lögð á sjálfræðisregluna á síðustu áratugum en sjálfræðisreglan segir 

þetta: 

 

Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði 

hennar. Hver manneskja hefur gildi í sjálfri sér, sumir segja óendanlegt gildi, 

sem setur því mörk hvernig aðrir mega koma fram við hana. Því er rangt að 

misnota fólk, til dæmis með því að hafa af því gagn á fölskum forsendum 

eða á þann hátt sem það myndi ef til vill ekki sætta sig við ef það vissi 

hvernig í pottinn er búið (Sigurður Kristinson, 2003, bls. 163). 

 

Jafnframt þurfa rannsakendur að hafa aðrar reglur í huga eins og skaðræðisregluna en 

samkvæmt henni mega rannsóknir ekki skaða þátttakendur eða fela í sér ónauðsynlega 

áhættu. Jafnframt þarf að gæta þess að rannsóknin samrýmist hagsmunum þátttakenda 

og upplýst samþykki verður að vera óháð því. Önnur regla sem er mikilvæg er 
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velgjörðarreglan en hún kveður á um skylduna um að láta gott af sér leiða og velja þær 

leiðir sem valda minnstu fórninni. Svo er það að lokum réttlætisreglan en hún leiðir af 

sér kröfuna um að vernda þá hópa sem hafa veika stöðu, að vernda þá fyrir áhættu, en 

oft á tíðum hefur áhætta af þátttöku lent á þeim sem eru fátækir, börn eða fóstur, eða 

aðrir sem hafa veika stöðu í samfélaginu (Sigurður Kristinson, 2003). 

 Það er ljóst að rannsakendur þurfa að huga að mörgu áður en þeir leggja af stað með 

rannsókn. Mjög mikilvægt er að bera virðingu fyrir þátttakendum og sjálfræði þeirra. 

Jafnframt verða rannsakendur að koma til dyranna eins og þeir eru klæddir og segja 

nákvæmlega frá því sem rannsaka á og af hverju þátttaka einstaklingsins er mikilvæg. 

Traust er líka mjög mikilvægt en rannsakandi vinnur traust þátttakanda með því að koma 

fram af virðingu. Rannsakendum ber líka að gæta vel að öllum persónuupplýsingum og 

eyða þeim að rannsókn lokinni. 
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3. Niðurstöður: Þrír skólar á norðanverðum Vestfjörðum 

Í þessum kafla kemur fram töluleg framsetning svara við spurningunum sem 

þátttakendur könnuarinnar svöruðu. Þær eru kynntar í formi taflna út frá fimm þrepa 

Likert-kvarða og jafnframt eru sýnd þau svör sem þátttakendur svöruðu skriflega en þau 

svör voru greind. Í uppsetningu á niðurstöðunum er alltaf byrjað á því að taka fyrir eina 

töflu sem sýnir svör allra. Þar á eftir er gert grein fyrir skriflegum svörum frá skóla eitt, 

skóla tvö svo skóla þrjú og eftir það eru svör þátttakenda borin saman. Skólarnir eru 

númeraðir til þess að gæta nafnleyndar.  

 

Tafla 1 

Hversu vel á skalanum 1-5 telur þú þig vita um hvað hugmyndafræðin skóli án 

aðgreiningar snýst? 

  Skóli 1 Skóli 2 Skóli 3 

Skólastjórnendur 4 og 4 4 og 4 5 og 5 

Þroskaþjálfar 4 4  

Stuðningsfulltrúar 2 og 3 3 og 4 4 

 

Spurning tvö var bara skalaspurning og því engin skrifleg svör. 

 

Yfir heildina virðast skólastjórnendur og þroskaþjálfar álíta sig hafa mjög góða eða 

frekar góða þekkingu á hugmyndafræðinni en þrír af fimm stuðningsfulltrúum álíta 

þekkingu sína á efninu vera í meðalagi eða litla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjög vel: 5 
Frekar vel: 4 

Í meðallagi: 3 
Lítið: 2 

Mjög lítið: 1 



 

 30 

Tafla 2 

Hversu vel á skalanum 1-5 telur þú skólann þinn vinna eftir þessari hugmyndafræði? 

  Skóli 1 Skóli 2 Skóli 3 

Skólastjórnendur 4 og 4 4 5 og 5 

Þroskaþjálfar 4 1  

Stuðningsfulltrúar 4 og 4 2 og 4 4 

 

Skóli nr. 1 

Skólastjórnendur, þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúar eru allir sammála því að unnið sé 

frekar vel eftir hugmyndafræðinni í skólanum þeirra.  

Skrifleg svör við spurningunni: 
 

Skólastjórnandi 

Fjölfatlaður einstaklingur er fullur þátttakandi í daglegu starfi miðað við getu 

í bekknum sínum. Hlúð er að einstaklingnum með frávik með stuðningi inn í 

bekk eins mikið og hægt er. 

 

Skólastjórnandi 

Stefna skólans er að taka við öllum börnum óháð þroska, fötlunar, þjóðernis 

eða hverskonar frávikum. Einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir einstaklinga 

eftir þörfum sem og stundatöflur. Nemendur setja upp námsáform og vinna 

eftir áhugasviði í lotum. Kennarar aðlaga námsefnið að þörfum nemenda. 

Kennarateymi vinna saman á skólastigunum þremur. 

 

Þroskaþjálfi  

Við reynum eftir bestu vitund að sinna öllum nemendum okkar eftir þeirra 

getu sem þeir hafa.  

 

Skólastjórnendur eru á sama máli um það hvernig skólinn þeirra vinnur eftir 

hugmyndafræðinni. Sem dæmi má taka þá eru allir nemendur fullir þáttakendur í 

bekknum eftir eigin getu, einnig er sagt frá því að einstaklingsnámskrár séu gerðar eftir 

þörfum hvers og eins og nemendur fá að setja upp námsáform og vinna eftir 

áhugasviðum í lotum. Jafnframt fá nemendur stuðning eftir þörfum og samvinna er 

meðal kennara á skólastigunum. Þroskaþjálfinn kemur inn á það að reynt sé að sinna 

öllum jafnt út frá þeirra getu. Álykta má út frá þessu að skólinn vinni vel að því að halda 

utan um alla nemendur sína þar sem einstaklingsmiðað nám er haft í forgrunni sem er 

mikilvægt svo hægt sé að sníða nám eftir þörfum hvers og eins. 

Mjög vel: 5 
Frekar vel: 4 

Í meðallagi: 3 

Lítið: 2 
Mjög lítið: 1 
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Stuðningfulltrúi 

Bæði fatlaðir og seinfærir nemendur fylgja sínum jafnöldrum en fá stuðning 

og stundum sérsniðið námsefni í stærðfræði og íslensku eftir þörfum. 

Börn af erlendum uppruna fá einnig aðstoð sem fellur að þeirra þörfum 

eins og til dæmis viðbótar lestrarkennslu. 

 

Stuðningsfulltrúinn er meðvitaður um það að skólinn sé að vinna eftir 

hugmyndafræðinni til dæmis segir hann að hannað sé sérstakt námsefni eftir þörfum og 

getu nemanda.  

 

Skóli nr. 2 

Skiptar skoðannir á því hversu vel skólinn vinnur eftir hugmyndafræðinni en annar 

skólastjórnandinn valdi að svara ekki skalaspurningunni. Hinn skólastjórnandinn og 

annar stuðningsfulltrúinn telja að skólinn vinni frekar vel eftir hugmyndafræðinni á 

meðan hinn stuðningsfulltrúinn segir að lítið sé unnið eftir henni og þroskaþjálfinn segir 

að mjög lítið sé unnið eftir hugmyndafræðinni. Þetta vekur upp spurningar til dæmis 

hvort það ríki ekki samstaða um það hvort unnið sé eftir hugmyndafræðinni innan 

skólans. 

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi 

Það er undantekning ef nemendur eru í aðgreindum úrræðum. 

 

Skólastjórnandi 

Við erum með alla flóruna, engin sérúrræði í bæjarfélaginu. 

 

Þroskaþjálfi 

Hugtakið skóli án aðgreiningar vísar til ferlis og markmiðs. Í markmiðum 

skólans er ekki getið um skóla án aðgreiningar. Stefna skólans er 

uppbyggingarstefna en sú stefna byggir á að kenna nemendum leiðir til að 

stjórna hegðun sinni og hvernig þeir eigi að bera ábyrgð á eigin námi. Það er 

ekki á færi allra nemenda skólans að gera það. Skóli án aðgreiningar á að 

taka við öllum nemendum og koma til móts við þarfir þeirra. Eins á skólinn 

að undirbúa alla nemendur undir fulla þátttöku í samfélaginu í fullu jafnræði. 

Nemendur með fötlun, geðraskanir eiga oft í erfiðleikum með að skilja, 

fylgja og átta sig á reglum skólasamfélagsins sem byggjir á 

uppbyggingarstefnunni. 
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Skólastjórnendur tala um að taka við öllum nemendum. Það virðast samt sem áður vera 

skiptar skoðanir um það hvort skólinn sé að vinna eftir hugmyndafræðinni eins og tafla 

tvö sýnir. Til að undirstrika það þá segir þroskaþjálfinn til dæmis að hvergi sé getið um 

skóla án að greiningar í markmiðum skólans. Jafnframt bendir hann á að sú stefna sem 

unnið er eftir sé ekki á færi allra nemenda. 

 

Stuðningsfulltrúi 

Börn með sérþarfir í skólanum fá verkefni við hæfi. Allavegana langflest. 

Mætti kannski vera skýrara hver það er sem á að sjá um þessi verkefni fyrir 

þessi börn, það sem okkur vantar reyndar hér er betri aðstaða fyrir börn með 

sérþarfir. Þau geta ekki alltaf verið inn í bekk þá vantar kannski stað til að 

vera óáreyttur. 

 

Stuðningsfulltrúi  

Börnum með sérþarfir/fatlanir er kennt sér, að stæðstum hluta, eru skráð í 

umsjónarbekk en eru lítið þar. 

 

Talað er um í skóla án aðgreiningar að börn eigi að fá kennslu út frá eigin getu og 

þörfum. Annar stuðningsfulltrúinn talar um að oft sé óljóst hver eigi að sjá um 

verkefnagerð barnanna með sérþarfir sem ætti að vera í umsjón umsjónarkennara eða 

fagfólks sem kann til verka. Jafnframt talar hann um að ekki sé nægilega góð aðstaða 

fyrir börn með sérþarfir því þau séu oftast inn í bekk með jafnöldrum sínum en hafi ekki 

aðsetur annars staðar.  

Það virðist vanta aðstöðu fyrir börnin fyrir utan kennslustofu en samt sem áður þá 

talar hinn stuðningsfulltrúinn um að börnin séu lítið inni í umsjónarbekk. Þarna má 

finna mótsögn í svörum stuðningsfulltrúanna. 

Í hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar er áhersla lögð á að öll börn séu við sama 

borð, saman inn í bekknum eins mikið og hægt er, engin aðgreining. Samt sem áður 

þurfa börn stundum að komast út úr aðstæðum og því er mikilvæg að hafa aðstöðu 

annarsstaðar. Börn fá oft á tíðum einstaklingsþjálfun hjá þroskaþjálfa eða öðrum, til 

dæmis sérkennara, á öðrum stað en í kennslustofu en eyða samt stórum hluta af 

skólatímanum með bekknum sínum. 
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Skóli nr. 3 

Báðir skólastjórnendur telja að skólinn vinni mjög vel eftir hugmyndafræðinni, skóli án 

aðgreiningar. Stuðningsfulltrúinn telur að það sé frekar vel unnið eftir henni. Nokkuð 

samræmi er í þeirra svörum. 

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi 

Skólinn er opinn fyrir alla nemendur. Ekki er farið eftir þjóðerni, einkennum, 

fötlun eða slíku, hvort þú ert velkominn í skólann eða ekki. Hérna reynum 

við að koma til móts við þarfir hvers og eins. Dæmi í einni deild árgangs 

getur þú verið að kenna mismunandi bækur af því að þarna er um 

mismunandi getu að ræða. 

 

Skólastjórnandi 

Mikil jákvæðni er gagnvart fötlun nemenda. Fötluðum nemendum er fylgt í 

tíma svo að sem minnst röskun verði á þeirra skólagöngu. Einingar eru 

smáar og góður tími til að sinna hverjum og einum. Fatlaður nemandi fær 

stuðning í hádegishléi og við daglegar þarfir. Ef þarf getur nemandinn farið 

úr kennslustofu með stuðningsfulltrúa og hvílt sig eða unnið í friði ef svo ber 

undir. Annars er honum/þeim sinnt í skólastofunni 90% af tímanum. 

 

Stuðningsfulltrúi 

Þar sem skólinn er fámennur er kennsla bundin einstaklingskennslu. 

 

Af svörum þátttakenda virðist ríkja mikil jákvæðni í garð nemenda með sérþarfir þar 

sem reynt er eftir fremsta megni að koma til móts við þarfir þeirra til dæmis eru 

mismunandi kennslubækur notaðar. Jafnframt kemur fram að einingarnar séu smáar og 

því hægt að sinna hverjum og einum eins og stuðningsfulltrúinn segir. 

 

Samanburður milli skóla 

Að mati flestra þeirra sem svara þá finnst þeim að unnið sé frekar vel eftir 

hugmyndafræðinni, þó er einn skólastjórnandi sem kaus að svara ekki 

skalaspurningunni en kom samt sem áður með skriflegt svar. Þroskaþjálfinn í skóla tvö 

merkti við að mjög lítið væri verið að vinna eftir hugmyndafræðinni í þeim skóla en 

annar stuðningsfulltrúinn í þessum sama skóla er sömu skoðunar og hann segir að það 

sé lítið verið að vinna eftir hugmyndafræðinni. Svör starfsmanna í skóla tvö skera sig 

svolítið úr í þessari spurningu en þau eru ólík í þeim skóla.  
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Tafla 3 

Hversu ríkjandi telur þú að hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar sé meðal 

starfsmanna skólans á skalanum 1-5? 

  Skóli 1 Skóli 2 Skóli 3 

Skólastjórnendur 4 og 4  5 og 5 

Þroskaþjálfar 4 1  

Stuðningsfulltrúar 4 og 3 2 og 3 4 

 

Skóli nr. 1 

Skólastjórnendur, þroskaþjálfinn og annar stuðningsfulltrúinn telja að hugmyndafræðin 

sé frekar ríkjandi meðal starfsmanna skólans. Hinn stuðningsfulltrúinn telur að hún sé í 

meðallagi. 

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi 

Starfsmenn eru upplýstir um þá stefnu að allir nemendur hafi jafnan rétt og 

reynt skal að mæta þeim á eigin forsendum.  

 

Skólastjórnandi  

Það koma allir starfsmenn að starfi með nemendum og þeir fá upplýsingar ef 

einhver þarf að fá sérstaka umönnun eða leiðsögn. Starfsmenn eru virkir í 

umræðu og skipulagi innan skólans.  

 

Þroskaþjálfi 

Nemendur sem eru mjög fatlaðir eru samt inn í bekk og þar er unnið með þá 

í sínum fögum. Starfsmenn taka fullt tillit til sérþarfa nemenda. 

 

 

Álykta má af þessum svörum að skólastjórnendur og þroskaþjálfinn virðast allir taka 

þátt í að gera skólann að umhverfi fyrir alla þar sem allir hafi sama rétt, starfsmenn 

skólans virðast vera virkir í umræðu og skipulagningu þegar kemur að 

hugmyndafræðinni, allavega að þeirra mati.  

Mjög: 5 
Frekar: 4 

Í meðallagi: 3 

Lítið: 2 
Mjög lítið: 1 
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Stuðningsfulltrúi  

Ekki mörg börn, reynir ekki á marga kennara. 

 

Stuðningsfulltrúi  

Kennarar á hverju stigi fyrir sig, yngstastigi-miðstigi-efstastigi, deila 

hugmyndum og ræða málin t.d. á starfsdögum. 

 

Af túlkun okkar á svari annars stuðningsfulltrúans virðast ekki mörg börn þurfa á 

sérúrræðum að halda í skólanum. Samt sem áður segir hinn stuðningsfulltrúinn að 

kennarar á öllum stigum deili með sér hugmyndum og ræði málin sín á milli. Út frá 

svörum skólastjórnenda, þroskaþjálfa og annars stuðningsfulltrúans þá virðist 

hugmyndafræðin vera ríkjandi meðal starfsmanna skólans, þeir virðast vera meðvitaðir 

um hana en mál tengd fræðunum eru rædd meðal annars á starfsdögum. 

 

Skóli nr. 2 

Skólastjórnendur völdu að svara ekki skalaspurningu fjögur, annar skólastjórnendanna 

sagðist ekki skilja spurninguna. Þroskaþjálfinn telur að hugmyndafræðin sé mjög lítið 

ríkjandi meðal starfsmanna skólans, annar stuðningsfulltrúinn telur hana lítið ríkjandi en 

hinn telur hana í meðalagi. 

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Þroskaþjálfi 

Ég tel að kennarar og aðrir stafsmenn skólans reyni eftir fremsta megni að 

mennta og sinna öllum börnum. Oft skortir á að skipulagning náms sé opin 

fyrir margbreytileikanum og að mismunandi hæfileikar barnsins fái að njóta 

sín. Stöðugt þarf að halda hugmyndafræðinni Skóla án aðgreiningar á lofti 

og það þarf að gera jafnframt því að uppbyggingarstefna skólans er kynnt. 

 

Skólastjórnendur völdu að svara ekki heldur skriflega þætti spurningarinnar.  

 

Stuðningfulltrúi 

Þetta er ekki mikið rætt á vinnustaðnum. En þeir sem koma að þessum 

börnum sem eru fötluð (með sérþarfir) skila oftast sínu. 
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Stuðningsfulltrúi  

Meðal allra starfsmanna, hef ekki á tilfinningunni að fólk hafi kynnt sér 

þessa stefnu. 

 

Samkvæmt svörum þroskaþjálfans og annars stuðningsfulltrúans virðist 

hugmyndafræðin vera lítið ríkjandi meðal starfsmanna skólans. Hinn stuðningsfulltrúinn 

hefur á tilfinningunni að starfsfólk hafi ekki kynnt sér þessa stefnu, þó svo að starfsmenn 

virðist gera sitt besta til að skila sínu eins og hinn segir. 

 

Skóli nr. 3 

Skólastjórnendur telja að hugmyndafræðin sé mjög ríkjandi meðal starfsmanna skólans 

og stuðningsfulltrúinn telur hana frekar ríkjandi. 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi  

Allir eru meðvitaðir um að koma til móts við hvern einstakling eins og hann 

er. 

 
Skólastjórnandi  

Allir starfsmenn koma að sérkennslubörnum/fötluðum einstaklingum. Það 

þykir eðlilegt að þeir séu hluti af stóru heildinni og allir hjálpist við að gera 

skólaveruna jákvæða. 

 

Stuðningsfulltrúi  

Starfsfólk skólans vinnur saman. Fámennur skóli, fáir kennarar og 

upplýsingaflæmið gott. 

 

Það er samræmi í svörum þátttakenda, það virðist vera mikil samheldni meðal 

starfsmanna skólans þar sem allir hjálpast að eins og annar skólastjórnandinn segir og 

stuðningsfulltrúinn. Jafnframt virðist upplýsingaflæði vera gott milli starfsfólks og það 

hjálpar einnig til hversu fámennur skólinn er. 

 

Samanburður milli skóla 

Svörunin bendir til þess að hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar sé frekar ríkjandi 

meðal starfsmanna í skóla eitt og þrjú. Annar skólastjórnenda í skóla tvö svaraði ekki 

spurningunni og hinn sagðist ekki skilja hana. Þroskaþjálfinn í skóla tvö segir að hún sé 
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mjög lítið ríkjandi sem og stuðningfulltrúarnir í skóla tvö segja í meðallagi eða lítið 

ríkjandi. Af þessu má draga þá ályktun að hugmyndafræðin sé minnst ríkjandi meðal 

starfsmanna í skóla tvö í samanburði við skóla eitt og þrjú.  

 

Tafla 4  

Er hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar framkvæmanleg að þínu mati? 

  Skóli 1 Skóli 2 Skóli 3 

Skólastjórnendur 3 og 3 3 og 3 3 og 3 

Þroskaþjálfar 3 3  

Stuðningsfulltrúar 3 og 3 1 og 2 3 

 

Skóli nr. 1 

Allir starfsmenn sem tóku þátt í könnuninni voru sammála því að hugmyndafræðin skóli 

án aðgreiningar væri framkvæmanleg. 

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi  

Já ég tel það að einhverju leyti og jafnvel að verulegu leyti ef ekki þarf að 

taka tillit til fjármagns. Stundum geta þær aðstæður komið upp að horfa  þarf 

til fjöldans á móti þörfum einstaklingsins. Þá getur ákvörðun þurft að takast 

á við siðferðisleg álitamál. 

 

Skólastjórnandi 

Fámennir árgangar auðvelda skipulag. Jákvæðni starfsfólksins, jafnvægi 

innan hópsins og reynsla. Það er ekki mikil starfsmannavelta sem er styrkur 

fyrir hugmyndafræðina. 

 

Þroskaþjálfi 

Viðhorf stjórnenda. Viðhorf kennara og starfsfólks. 

 

Fámennir skólar eru styrkur fyrir hugmyndafræðina að mati þeirra. Hugarfar starfsfólks 

og andrúmsloftið innan hópsins skiptir miklu máli, einnig er auðveldara að halda utan 

um fámenna nemendahópa segja stjórnendur. Samt sem áður getur fjármagn haft áhrif á 

Já: 3 
Veit ekki: 2 

Nei: 1 
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innleiðingu hugmyndafræðinnar en viðhorf stjórnenda, kennara og annars starfsfólks 

innan skólans skiptir líka máli þegar kemur að því að innleiða hugmyndafræðina inn í 

skólasamfélagið að mati svarenda. 

 

Stuðningsfulltrúi 

Fer eftir aðstæðum hverju sinni. 

 

Stuðningsfulltrúi 

Þegar allir eru jákvæðir, skólastjórnendur, kennarar, foreldrar og nemendur. 

Hér er jákvætt andrúmsloft. 

 

Jákvæðni innan skólans virðist skipta miklu máli og hjálpa til við að innleiða 

hugmyndafræðina, jákvætt andrúmsloft virðist vera ríkjandi innan veggja skólans. 

Annar stuðningsfulltrúinn talar um að það fari eftir aðstæðum hverju sinni. 

 

Skóli nr. 2 

Skólastjórnendur og þroskaþjálfi segja já við því að hugmyndafræðin sé 

framkvæmanleg en annar stuðningsfulltrúinn segir nei við því og hinn 

stuðningsfulltrúinn er ekki viss hvort að hugmyndafræðin sé framkvæmanleg.  

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi 

Nægur mannafli til að sinna hverjum og einum á hans forsendum, rými og 

fjármagn. 

 

Skólastjórnandi  

Mannskapur, fjármagn. 

 

Þroskaþjálfi  

Ef hugmyndafræðinni væri gefinn tími í endurmenntunaráætlun og fræðslu 

kennara og starfsmanna skólans væri stór sigur unnin. Aðalnámskrá 

grunnskólans er of ferköntuð og þeir nemendur sem ekki passa inn í ramman 

lenda oft til hliðar. Námskráin mætti taka meira tillit til sköpunar, 

félagstengsla, sjálfstyrkingu og fleira. Það vantar uppá að börn geti lært með 

öllum skynfærum,snertiskyn- heyrnarskyn- bragðskyn, og þau fái að upplifa 

námsefnið með sem flestum skynfærum. 

 

Samkvæmt skólastjórnendum myndi fjármagn og aukinn mannafli greiða fyrir því að 

hugmyndafræðin skóli á aðgreiningar væri framkvæmanleg. Þroskaþjálfinn bendir á að 
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aukin fræðsla til kennara og annara starfsmanna myndi greiða fyrir og ýta undir að 

hugmyndafræðin kæmist í framkvæmd. Jafnframt bendir hann á að námskráin einblíni 

of mikið á að allir nemendur geti tekið ábyrgð á eigin námi. Hann bendir á að námskráin 

mætti vera víðsýnni og taka meiri tillit til hugmyndafræðinnar þar sem gert er ráð fyrir 

að börn geti lært og stundað nám á sínum forsendum. 

 

Stuðningsfulltrúi  

Er stundum ekki alveg viss um að þetta sé fullkomlega framkvæmdarlegt. En 

þetta er gert eftir bestu getu. 

 

Stuðningsfulltrúi  

Kostar of mikið bæði af peningum, tíma, skipulagi og hugafarsbreytingum. 

Þar sem ekki er búin til einstaklingsnámskrá og henni fylgt eftir er 

eftirleikurinn tapaður.  

Það þyrfti auka fólk inn í skólana sem hefði uppeldismenntun, 

þroskaþjálfa. 

 

Hérna er komið inn á kostnað eins og skólastjórnendur nefndu en einnig talar annar 

stuðningsfulltrúinn um að einstaklingsnámskrá sé ekki gerð eða henni fylgt eftir og því 

er tilgangur með henni enginn. Jafnframt nefnir hann að þörf sé á uppeldismenntuðu 

starfsfólki svo sem þroskaþjálfa. Ef skóli á að vera án aðgreiningar þarf að miða námið 

við þarfir einstaklingsins og því er mikilvægt að gera einstaklingsnámsskrá fyrir þá sem 

hafa þörf á því. Það er gert svo hægt sé að byggja upp markvisst nám sem hentar þörfum 

og getu þeirra sem geta ekki nýtt sér almennar kennslubækur sem standa til boða í 

skólanum.  

 

Skóli nr. 3 

Allir starfsmenn eru sammála því að hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar sé 

framkvæmanleg.  

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi  

Fyrst og fremst er það starfsfólkið allir verða að vera með í því. En hafa ber í 

huga að fámennir skólar geta oft lent í vandræðum ef fjölfatlaður nemandi 

kemur í skólann og ekki er hægt að ráða fagaðila til starfsins. Það er ekki 

nóg að hafa gott húsnæði og jákvæðni til verksins heldur að líka að ráða 

fagfólk á staðinn. 
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Skólastjórnandi 

Jákvæðni er (næstum) allt sem þarf. Ef skólasamfélagið virðir rétt allra til 

skólagöngu gengur það. Ef allir innan stofnunarinnar leggjast á eitt og 

markmiðin eru skýr er stefnan framkvæmdarleg. 

 

Stuðningsfulltrúi  

Lítill skóli + einstaklingskennsla. 

 

Að mati annars skólastjórnanda er mikilvægt að hafa fagfólk til að sinna börnum með 

sérþarfir innan skólans og hafa jákvæðni í fyrirrúmi og hinn skólastjórnandinn er því 

sammála. Hann talar líka um að markmið verði að vera skýr svo hægt sé að framkvæma 

hugmyndafræðina. Stuðningsfulltrúinn telur það mikinn kost að skólinn sé lítill og því 

hægt að bjóða upp á einstaklingskennslu. 

 

Samanburður milli skóla 

Allir starfsmenn í skólum eitt og þrjú eru því sammála að hugmyndafræðin skóli án 

aðgreiningar sé framkvæmanleg. Annar stuðningsfulltrúinn í skóla tvö segir nei við 

þessari spurningu og hinn stuðningsfulltrúinn í sama skóla er ekki viss. Í skóla þrjú talar 

skólastjórnandi um að markmið verði að vera skýr svo hugmyndafræðin sé 

framkvæmanleg en þroskaþjálfinn í skóla tvö segir að þetta sé einmitt ekki skýrt í stefnu 

skólans en þar eru skiptar skoðanir um það hvort hugmyndafræðin sé framkvæmanleg. 

Skólastjórnandi í skóla þrjú nefnir það líka að mikilvægt sé að fá inn fagfólk til að sinna 

börnum með sérþarfir en stuðningsfulltrúi í skóla tvö nefnir það einmitt líka. Jafnframt 

segir hann að ef ekki sé gerð einstaklingsnámsskrá og henni fylgt eftir þá sé 

eftirleikurinn tapaður en það er athyglisverður punktur hjá honum. Þar auki vegur þungt 

að fjármagn til skólanna skiptir máli í framkvæmd hugmyndafræðinnar. 
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Tafla 5 

Hversu mikilvæg á skalanum 1-5 finnst þér hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar vera 

fyrir skólann þinn? 

 

 

Skóli nr. 1 

Skólastjórnendur telja hugmyndafræðina vera frekar mikilvæga fyrir skólann og er 

þroskaþjálfinn og annar stuðningsfulltrúinn því sammála. Hinum stuðningsfulltrúanum 

finnst hugmyndafræðin vera mjög mikilvæg. Af þessu má túlka að allir séu sammála því 

að skóli án aðgreiningar sé mikilvæg fyrir skólann. 

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi 

Fyrir einstaklinga með frávik sem hafa ekki möguleika á að njóta þjónustu 

annarsstaðar á svæðinu er mikilvægt að þeir fái þjónustu við hæfi í sínu 

nærumhverfi, svo ekki þurfi að raska aðstæðum fjölskyldunnar. Skóli sem 

getur veitt öllum börnum þjónustu í sínu nærsamfélagi er mikilvægt og það 

er mikilvægt fyrir okkar skóla.  

 

Skólastjórnandi 

Þar sem við búum í frekar fámennu sveitarfélagi og skiptir það öllu máli. 

Ekki síst fyrir nemendur og starfsfólk að hafa litróf samfélagsis innan veggja 

skólans. Það eru allir mikilvægir. 

 

Að mati skólastjórnenda er það frekar mikilvægt að byggja skólasamfélagið upp á 

hugmyndafræðinni því fyrir lítið sveitarfélag er þörf á að hafa alla þjónustu til staðar 

svo fjölskyldur geti búið á sínu heimasvæði en þurfi ekki að leita annað. 

Skólastjórnendum finnst mjög mikilvægt að geta boðið upp á alla þá þjónustu sem þörf 

er á.  

 

 

 Skóli 1 Skóli 2 Skóli 3 

Skólastjórnendur 4 og 4 4 og 4 5 og 5 

Þroskaþjálfar 4 5  

Stuðningsfulltrúar 4 og 5 2 og 4 4 

Mjög mikilvæg: 5 
Frekar mikilvæg: 4 

Í meðallagi: 3 

Lítið mikilvæg: 2 
Alls ekki mikilvæg: 1 
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Stuðningsfulltrúi  

Gerir fólki kleift að búa í heimabyggð. 

 
Stuðningsfulltrúi   

Mörg börn af erlendu þjóðerni eru í skólanum, þau upplifa sig sem jafningja 

bekkjarfélaga sinna, það sama á við um seinfæra og fatlaða, þau tilheyra 

sínum árgangi og falla inn í hópinn. 

 

Samkvæmt stuðningfulltrúunum er hugmyndafræðin mjög og frekar mikilvæg fyrir 

skólann, sem dæmi þá upplifa börn af erlendu þjóðerni sig sem jafningja innan skólans. 

Jafnframt er það áhersluatriði í hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar að börn með 

sérþarfir geti sótt skóla í heimabyggð. 

 

Skóli nr. 2 

Skólastjórnendur og annar stuðningsfulltúinn eru því sammála að hugmyndafræðin sé 

frekar mikilvæg fyrir skólann þeirra. Þroskaþjálfanum finnst hún mjög mikilvæg. 

Hinum stuðningsfulltrúanum finnst hún hins vegar vera lítið mikilvæg fyrir skólann. 

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi  

Þannig er samfélagið. 

 
Skólastjórnandi  

Mikilvægt að geta tekið á móti öllum einstaklingum á hans forsendum. 

 
Þroskaþjálfi  

Það er sífellt mikilvægara fyrir skólann að vinna markvisst eftir 

hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar. Sífellt fleiri nemendur með 

greiningar stunda nám í sínum heimaskóla. Fleiri nemendur eru að greinast 

með geðraskanir, kvíðaraskanir, brotna sjálfsmynd og skert félagstengsl. 

Eins hafa fötlunargreiningar aukist t.d. nemendum sem vísað er á 

einhverfusvið GRR eða á Bugl. 

 

Erfitt er að túlka svar annars skólastjórnandans það er hvort hann sé að meina að 

samfélagið bjóði ekki upp á neitt annað eða að samfélagið sé þannig uppbyggt að það sé 

án aðgreiningar. 

Hinn skólastjórnandinn og þroskaþjálfinn hafa sömu skoðun á því að mikilvægt sé að 

taka á móti öllum nemendum. Þroskaþjálfinn leggur enn og aftur áherslu á að 
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hugmyndafræðin sé mjög mikilvæg og að hún sé alltaf að verða mikilvægari fyrir 

samfélagið vegna fjölda barna sem greinast með ýmiskonar raskanir. Þroskaþjálfinn 

telur einnig mikilvægt að skólarnir séu vel í stakk búnir til að taka á móti öllum 

nemendum og hafi úrræði sem virka fyrir hvern og einn. Það sem er athyglisvert við 

þessa spurningu er að báðir skólastjórnendur telja að hugmyndafræðin skóli án 

aðgreiningar sé mikilvæg fyrir skólann þeirra en samt sem áður er lítið eða ekkert fjallað 

um hana í stefnu skólans samkvæmt svari þroskaþjálfans í skriflega þættinum í 

spurningu fjögur.  

 

Stuðningsfulltrúi  

Það eru svo mörg börn í skólanum sem þurfa á aðstoð og sér verkefni: Ráða 

ekki við námsefnið sem er fyrir aldur þeirra. 

 

Stuðningsfulltrúi  

Ef ekki er unnið eftir ákveðinni hugmyndafræði, tel ég ekki að hún sé metin 

,,mikilvæg’’. Kostnaður of mikill vegna mannafla. 

 

Hérna kemur skýrt fram hjá öðrum stuðningsfulltrúanum að hugmyndafræðin sé ekki 

ríkjandi í skólanum og ástæðan sé sú að kostnaður sé of mikill til að fá inn fagaðila í 

verkið. Hinn stuðningsfulltrúinn kemur fram með það að mörg börn þurfi sérverkefni en 

það virðast ekki vera skýr mörk á því hver eigi að útbúa verkefnin eins og hann segir í 

svari við spurningu þrjú. 

 

Skóli nr. 3 

Skólastjórnendum finnst hugmyndafræðin mjög mikilvæg fyrir skólann og 

stuðningsfulltrúanum finnst hún frekar mikilvæg. Þannig að samstaða virðist vera um 

það innan skólans. 

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi  

Að mínu mati er þetta mjög mikilvægt og þá í því að hugsað er á 

einstaklingsgrunni. Við erum öll eins misjöfn og við erum mörg og því þarf 

að koma til móts við þarfir hvers og eins út frá því hvernig hver og einn er. 
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Skólastjórnandi  

Hér yrði tekið á móti öllum einstaklingum ef farið yrði fram á það. Hlúð að 

öllum nemendum. 

 

Stuðningfulltrúi  

Það eru sjálfsögð mannréttindi að fá kennslu við hæfi og skólarnir eru best í 

stakk búnir til að veita hana. Hér er pláss fyrir alla. 

 

Allir virðast vera á því að taka eigi á móti öllum nemendum út frá þörfum hvers og eins 

og hlúa skuli að öllum. Jafnframt að það séu sjálfsögð mannréttindi að fá kennslu við 

hæfi sem er góður punktur. Allir eru velkomnir í skólann.  

 

Samanburður milli skóla 

Allir eru sammála því að hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar sé frekar eða mjög 

mikilvæg fyrir skólann þeirra nema annar stuðningsfulltrúinn í skóla tvö sem segir hana 

lítið mikilvæga. Hann segir að það séu svo mörg börn í skólanum sem þurfi á 

sérverkefnum að halda og ráði ekki við námsefnið.  

 

Tafla 6 

Hversu vel á skalanum 1-5 finnst þér skólastjórnendur í þínum skóla innleiða þessa 

hugmyndafræði? 

 Skóli 1 Skóli 2 Skóli 3 

Skólastjórnendur 4 og 5 4 og 4 5 og 4 

Þroskaþjálfar 4 2  

Stuðningsfulltrúar 4 og 4 2 og 3 4 

 

Skóli nr. 1 

Þar sem skólastjórnendur voru beðnir um að meta eigin vinnu þá sögðu 

skólastjórnendurnir að þeim fyndist þeir vera frekar vel og mjög vel vera að innleiða 

hugmyndafræðina inn í skólann. Þroskaþjálfanum og stuðningsfulltrúunum finnst frekar 

vel verið að gera það. 

 

Mjög vel: 5 
Frekar vel: 4 

Í meðallagi: 3 

Lítið: 2 
Mjög lítið: 1 
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Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi  

Sem stjórnandi reyni ég að hlusta á þarfir fjölskyldna með sérþarfir og eftir 

megni að tala þeirra máli. Sömuleiðis reyni ég að ala nemendur upp í þeirri 

skyldu að bera virðingu fyrir hvert öðru, öllum í öllum fjölbreytileika. 

 

Skólastjórnandi 

Leynt og ljóst eru þeir að vinna að þessari hugmyndafræði með blöndun 

námshóps og skipulagi innan skólans. Þeir tala fyrir hugmyndinni á fundum 

og í samtölum við starfsmenn og nemendur. 

 

Skólastjórnendur eru markvisst að vinna að þessari hugmyndafræði með því að blanda 

saman mismunandi námshópum, vinna að því að innleiða fræðin á fundum og samtölum 

við aðra starfsmenn og nemendur. Jafnframt finnst þeim mikilvægt að fjölskyldurnar 

taki þátt með því að hlusta á þarfir fjölskyldnanna og reyna eftir bestu getu að tala þeirra 

máli. Þeim finnst einnig mikilvægt að kenna nemendum að bera virðingu fyrir hver 

öðrum, að allir séu jafnir en þannig gera þeir ráð fyrir margbreytileika samfélagsins sem 

er mikilvægur þáttur í skóla án aðgreiningar. 

 
Stuðningsfulltrúi 

Mér finnst mikið reynt að gera til þess að öllum líði vel í skólanum og öll 

börn geti verið hér. Ég hefði ekki vinnu hér ef ekki væri tekið á móti öllum 

börnum. 

 

Stuðningsfulltrúi 

Þeir sem þarfnast einhvers stuðnings fá stöðufundi með foreldrum, 

sérkennlusfulltrúa, þroskaþjálfa, bekkjarkennara og stuðningsfulltrúa ef hann 

er. Þar er staða nemandans metin, árangur og starfið framundan áformað. 

 

Stuðningfulltrúarnir eru sammála skólastjórnendum um að vel sé haldið utan um alla 

nemendur og markvisst unnið að því að öllum líði vel í skólanum og öllum finnist þeir 

jafnir. Af þessu má ljóst vera að mikil samstaða er á meðal starfsmanna skólans og 

unnið er að því að öllum líði vel og fái stuðning við sitt hæfi. Jákvæðni virðist vera 

ríkjandi viðhorf innan skólans eins og fram hefur komið í svörum frá þátttakendum í 

skóla eitt. 
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Skóli nr. 2 

Hérna kemur fram ólíkt mat þátttakenda í svörun á skalaspurningum og virðist sem 

skólastjórnendur séu einir á því máli að þeir séu að innleiða þessa hugmyndafræði inn í 

skólann. Annar stuðningsfulltrúinn og þroskaþjálfinn telja stjórnendur lítið innleiða 

hugmyndafræðina en hinn stuðningsfulltrúinn svaraði í meðallagi. 

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi 

Láta fræðsluyfirvöld vita um þörf fyrir fjármagn og mannafla. 

 

Þroskaþjálfi 

Þegar maður verður ekki var við hugmyndafræðina í orðum þá er hún varla 

við líði í gjörðum. Í ársskýrslum skólans, markmiðum og stefnu er ekki 

minnst á hugmyndafræðina að neinu ráði. Skólinn tekur við öllum 

nemendum en með misgóðum árangri og ekki eru allir að fá nám við hæfi. 

 

Annar skólastjórnandinn leggur áherslu á að láta fræðsluyfirvöld vita af þörf fyrir 

fjármagn og mannafla. Af þessu svari er erfitt að túlka það hvernig þetta tengist því 

hvernig skólastjórnendur innleiða hugmyndafræðina inn í skólann. Hinn 

skólastjórnandinn valdi að svara skriflega hlutanum ekki. Þroskaþjálfinn kemur enn og 

aftur inn á það að hann finni ekki fyrir hugmyndafræðinni í skólanum þar sem hann 

verður ekki var við hana í orðum þá sé hún varla við lýði í gjörðum. Jafnframt segir 

þroskaþjálfinn að nemendur sem þurfa á sérúrræðum að halda séu ekki alltaf að fá það 

nám sem hæfir þeim og þeirra þörfum.  

 

Stuðningsfulltrúi  

Þetta er samt alltaf að batna. Vantar oft meiri fræðslu um nemendur með sérþarfir. 

Allir starfsmenn skólans þurfa fræðslu ekki bara þeir sem taka við barninu í fyrsta 

bekk. 

 

Stuðningsfulltrúi  

Hef ekki átt samræður við stjórnendur um framkvæmd þessarar stefnu eða hvað 

aftrar framkvæmd hennar. 

 

Annar stuðningsfulltrúinn talar um skort á fræðslu um nemendur með sérþarfir, að allir 

starfsmenn þurfi fræðslu. Hinn stuðningsfulltrúinn hefur ekki heyrt skólastjórnendur 

tala um þessa stefnu eða hvernig koma megi henni í framkvæmd en þroskaþjálfinn segir 

einnig að lítið sé talað um hana meðal skólastjórnenda. 



 

 47 

Skóli nr. 3 

Skólastjórnendur telja að þeir séu mjög vel og frekar vel að innleiða hugmyndafræðina 

skóla án aðgreiningar. Stuðningsfulltúanum finnst frekar vel verið að gera það. 

 

Skrifleg svör við spurningunni: 

 

Skólastjórnandi  

Ég hef alla tíð talað fyrir einstaklingskennslu, kannski af því að ég þekki það 

best, en ég hef aldrei skilið hvernig hópur nemenda eigi allir að hafa sömu 

getu til að vera á sömu bls. í sömu bókinni í stærðfræði sem dæmi. 

Hugmyndafræðin er að gefa einstaklingnum færi eins og hann er. 

 
Skólastjórnandi  

Hér yrði tekið á móti öllum einstaklingum ef farið yrði fram á það. Hlúð að 

öllum nemendum. 

 
Stuðningsfulltrúi  

Hér í þessum skóla er séð til þess að fatlaðir einstaklingar fái þann tíma og 

rými fyrir sínar sérþarfir, sem þeir þurfa og allt gert til að stuðningurinn sé 

sem mestur. 

 

Öðrum skólastjórnandanum finnst einstaklingskennsla mjög mikilvæg því hann skilur 

vel að ekki sé hægt að flokka alla nemendur inn í sama flokkinn. Honum finnst 

hugmyndafræðin mikilvæg því hún gefur einstaklingnum færi á því að vera eins og hann 

er. Hinn skólastjórnandinn telur mikilvægt að hlúa að öllum nemendum og taka á móti 

öllum. Stuðningsfulltrúinn segir að nemendur með sérþarfir fái þann tíma og rými sem 

þeir þurfa sem og stuðning.  

 

Samanburður milli skóla 

Á töflunni sést að skólastjórnendur, annar þroskaþjálfinn og þrír stuðningsfulltrúar af 

fimm finnst mjög vel og frekar vel verið að innleiða hugmyndafræðina af 

skólastjórnendum innan síns skóla. Þroskaþjálfinn í skóla tvö finnst skólastjórnendur 

samt sem áður lítið vera að innleiða þessa hugmyndafræði inn í skólann en hann hefur 

lítið orðið var við það í sínu starfi og annar stuðningsfulltrúinn í sama skóla er sammála 

því. Samræmi virðist vera í skólum eitt og þrjú en skóli tvö sker sig úr.  
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Lokaspurning 

Í áttundu og síðustu spurningunni gátu svarendur bætt einhverju við í lokin í sambandi 

við spurningakönnunina ef þeir kusu það en átta þátttakendur nýttu sér það. 

 

Skóli nr. 1 

 
Skólastjórnandi  

Siðferðileg álitamál koma stundum upp í tengslum við ákvarðanatöku. Það 

þarf að tryggja að virðing sé borinn fyrir skoðunum þeirra sem tala máli 

venjulegra heilbrigðra nemenda í orðræðu um skóla án aðgreiningar. 

Nemendur með frávik, fatlaðir einstaklingar geta stundum valdið 

töluverðri truflun í bekknum og það er gert ráð fyrir að heilbrigðir 

einstaklingar umberi hana, það er mikilvægt að opin og heiðarleg og náin 

samskipti og samvinna sé milli allra aðila og mikilvægt er að muna að hvert 

barn er einstakt og skipulag og áætlanir eru aldrei eins. 

 

Skólastjórnandi  

Gott aðgengi skiptir miklu máli þegar skólinn vinnur að hugmyndafræðinni 

skóli án aðgreiningar. Það á við okkar skóla, ennfremur skiptir miklu máli að 

yfirvöld í sveitarfélaginu séu jákvæð gagnvart búnaði og tækjum sem 

skólinn þarf á að halda til að mæta mismunandi þörfum einstaklingsins. 

 

Þroskaþjálfi  

Við í mínum skóla reynum eftir bestu vitund að koma til móts við þá fötluðu 

nemendur sem hér eru. Nemendurnir eru í sínum bekk og fá þá þjálfun og 

kennslu sem hægt er þar. En það er ekki hægt að veita alla þjálfun inni í bekk 

þannig að það eru einstaklingsþjálfunarstundir líka. 

 
Stuðningsfulltrúi  

Mér fannst ekki auðvelt að svara þessu. 

 

Skólastjórnendur nefna báðir að góð samskipti milli allra aðila skipti miklu máli. 

Jafnframt talar annar skólastjórnandinn um að það skipti mjög miklu máli að virðing sé 

borin fyrir skoðunum allra og að þessi samskipti séu opin og heiðarleg sem er mjög 

mikilvægt. Það kom einnig fram að það skipti máli að gera sér grein fyrir því að hvert 

barn er einstakt, skipulag og áætlanir miðist út frá hverjum og einum. Þroskaþjálfinn 

talar líka um að reynt sé að koma til móts við þarfir allra og nemendur séu hafðir inn í 

bekk að mestu leiti þótt þeir fái líka einstaklingsþjálfunarstundir. 

Öðrum stuðningsfulltrúanum fannst ekki auðvelt að svara spurningalistanum.  
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Skóli nr. 2 

 
Skólastjórnandi  

Hefði viljað vita hvaða leiðsagnakennari hefur yfirumsjón með 

lokaverkefninu og þessum spurningarlista, sem og hefði skilgreiningin á 

hugmyndafræðinni átt að fylgja með. Spurningin sem sett er fram í upphafi 

listans er lokuð og vandséð hverju nákvæmlega á að svara.! 

 

Skólastjórnanda voru sendar upplýsingar um hver leiðsagnarkennarinn er eftir að þessi 

athugasemd kom í ljós og honum gefið færi á að koma með fleiri athugasemdir ef hann 

óskaði þess. Ákveðið var að senda póst til eins skólastjórnenda í hverjum skóla til að 

gefa þeim færi á að koma með fleiri athugasemdir ef þeir óskuðu þess eins og áður hefur 

komið fram (Viðauki 2).  

Í samráði við leiðbeinanda var ákveðið að hafa ekki með skilgreiningu á 

hugmyndafræðinni því skólastjórendum og starfsmönnum skólans á að vera ljóst hver 

hún er því þetta er upplýst menntastefna í grunnskólum á Íslandi sem kemur skýrt fram í 

aðalnámsskrá grunnskólanna frá árinu 2011. Rannsóknarspurningin er þessi: Er 

markvisst unnið eftir hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar í grunnskólum á 

norðanverðum Vestfjörðum? Allar spurningarnar í spurningakönnuninni eiga að leiða 

okkur í átt að svarinu á rannsóknarspurningunni. Fleiri athugasemdir um 

spurningalistann komu ekki fram. Það kom hinsvegar fram hjá tveimur þátttakendum að 

þetta væru þungar spurningar. 

 

Þroskaþjálfi  

Skóli án aðgreiningar verður ekki að veruleika fyrr en aðalnámskrá 

grunnskóla verður tekin til gagngerðar endurskoðunar. Meiri áherslu verði 

lögð í kennslu í ADL félagsfærni, sjálfsstyrkingu og listsköpun. Hið bóklega 

nám verði ekki ávallt sett í 1. sæti, það eru ekki öll börn „bókaormar“, sumir 

þurfa meiri kennslu í verklegum greinum. Stefnan þarf líka að vera í 

markmiðum og stefnu skólans. 

Starfsfólk meðvitað um hugmyndafræðina og hún virkjuð í 

endurmenntunaráætlun, starfsdögum og fræðslu. Góð kynning fyrir foreldra 

og foreldrafélag skólans. Kynna þarf hugmyndafræðina fyrir nemendum 

skólans alveg eins og uppbyggingarstefnan er kynnt fyrir þeim sem og 

eineltisáælunin. 

 
Stuðningsfulltrúi  

Stundum efast ég um að skóli án aðgreininga sé góður kostur, þessi börn 

eiga stundum erfitt innan skólans. Hugsa þá hvort þeim liði ekki betur í 

umhverfi þar sem allir væru jafnir (eins og þau). Hef farið í heimsókn í 

Öskjuhlíðarskóla og þar fannst mér börnin blómstra, allt þar miðast við 
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þeirra þarfiir. En svoleiðis er það bara ekki hér. Eftir því sem börnin eldast 

eiga þau oft erfiðara. 

 
Stuðningsfulltrúi  

Ég er miklu hlynntari sérskólum heldur en skólum ,,án aðgreiningar” því ég 

held að þar njóti þessir einstaklingar sín best – þau verði alltaf séreining í 

venjulegum skólum þótt farið sé að stað með þessa fallegu setningu 

hugmyndafræði. Á endanum alltaf „aðgreindir frá“. 

 

Þroskaþjálfanum finnst mikilvægt að aðalnámsskrá grunnskólanna sé tekin til 

endurskoðunar þar sem lögð verði meiri áhersla á ADL félagsfærni, sjálfsstyrkingu og 

listsköpun. Jafnframt að bóklegt nám sé ekki alltaf sett í fyrsta sæti því styrkur barna 

liggur á mismunandi sviðum. Auk þess nefnir hann að stefnan þurfi að vera í 

markmiðum skólans, endurmenntunaráætlun, starfsdögum og fræðslu til starfsmanna. 

Það kom líka fram að honum finnist mikilvægt að kynna hugmyndafræðina fyrir 

nemendum og foreldrum skólans til jafns við uppbyggingarstefnu skólans og 

eineltisáætlunina. 

Stuðningsfulltrúarnir telja báðir að sumir nemendur með sérþarfir fengju betri 

menntun og þjónustu í sérskólum þar sem meiri líkur séu á að þeir finni jafningja sinn 

og þó þessi hugmyndafræði sé flott á blaði þá séu á endanum alltaf einhverjir aðgreindir 

frá fjöldanum. Það er athyglisvert að þetta sjónarmið komi aðeins fram hjá skóla tvö, að 

sérskólar henti betur fyrir sum börnin með sérþarfir, því námið miðast ekki við þarfir 

nemendanna í skólanum eins og annar stuðningsfulltrúinn nefnir. 
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4. Lokaorð og lærdómur 

Það er margt sem hægt er að læra af þessari ritgerð. Bæði við, stjórnendur og aðrir 

starfsmenn skóla á norðanverðum Vestfjörðum geta litið á þessa ritgerð sem innsýn inn í 

skólasamfélagið. Með þessari innsýn gefst tækifæri til að sjá að hluta til það starf sem 

unnið er í anda hugmyndafræðinnar, skóla án aðgreiningar, og hvernig stjórnendur 

leggja sitt af mörkum til að gera skólana enn betri.  

Það kom fram hjá tveimur þátttakendum að þeim fannst ekki auðvelt að svara 

spurningalistanum. Það er yfirlýst stefna að grunnskólar á Íslandi eigi að vera án 

aðgreiningar og því er raunhæft að þeir svarendur sem tóku þátt ættu að getað svarað 

könnuninni þar sem þeir starfa allir innan grunnskólanna. 

Sá lærdómur sem draga má af könnuninni er að skólastjórnendur og þroskaþjálfar í 

skólunum þremur telja sig hafa ágæta þekkingu á hugmyndafræðinni skóli án 

aðgreiningar en stuðningsfulltrúarnir telja sig hafa sæmilega þekkingu á henni. Þetta gæti 

bent til þess að þörf sé á aukinni fræðslu um fræðin þannig að allir starfsmenn skólanna 

viti um hvað hugmyndafræðin snýst. Ef skortur er á þekkingu þá getur hugmyndafræðin 

ekki orðið að virku ferli innan skólanna. Allir skólastjórnendur, nema einn sem valdi að 

svara ekki, telja sig vera að vinna mjög vel og frekar vel eftir hugmyndafræðinni. Samt 

sem áður sker skóli tvö sig úr því þroskaþjálfinn og annar stuðningsfulltrúinn í þeim 

skóla telja að mjög lítið og lítið sé verið að vinna eftir þessum fræðum. Með gagnrýnu 

hugarfari má greina þessar niðurstöður og finna mótsagnir í svörum þátttakenda sem 

vekja upp spurningar um hvort markvisst sé verið að vinna eftir hugmyndafræðinni í 

skólanum.  

Skólar eitt og þrjú virðast vera frekar sammála um að hugmyndafræðin sé ríkjandi 

meðal starfsmanna skólans en það er grundvöllur þess að hægt sé að vinna í anda 

fræðanna. Skóli tvö sker sig úr því báðir skólastjórnendur völdu að svara ekki 

spurningunni en velta má fyrir sér af hverju svo sé. Jafnframt sagðist annar stjórnandinn 

ekki skilja spurninguna. Þroskaþjálfinn í skóla tvö sagði að stefnan væri mjög lítið 

ríkjandi sem og annar stuðningsfulltrúin sem sagði að hún væri lítið ríkjandi. Það er 

spurning hvort það myndi styrkja stöðu skólans ef markvisst væri unnið að því að fræða 

alla starfsmenn um hugmyndafræðina þannig að þeir yrðu meðvitaðri um hana. Þannig 

getur hún orðið virkt ferli innans skólans, en oft á tíðum þarf breytt hugarfar og nýja sýn 

til að hlutir gangi upp en breytingar þurfa ekki alltaf að vera slæmar heldur geta þær 



 

 52 

styrkt skólann og gert hann enn betri og öflugri fyrir vikið. Allir þátttakendur í 

könnuninni voru sammála um að hugmyndafræðin sé framkvæmanleg nema 

stuðningsfulltrúarnir í skóla tvö sem segja nei og annar er ekki viss. Þetta getur bent til 

þess að þörf sé á aukinni fræðslu um hugmyndafræðina skóli án aðgreiningar. Það 

kemur einnig fram að fjármagn til skólanna hefur einhver áhrif á hversu 

framkvæmanleg hugmyndafræðin er.  

Öllum finnst hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar vera mjög mikilvæg eða frekar 

mikilvæg fyrir skólann þeirra en annar stuðningsfulltrúi í skóla tvö finnst hún vera frekar 

lítið mikilvæg. Út frá svörunum á undan má sjá að flestum finnist hugmyndafræðin 

mikilvæg en það virðist vera skortur á fræðslu um hana á meðal starfsmanna skólanna 

eins og áður hefur komið fram. 

Skólastjórnendur eru allir sammála því að þeir vinni mjög vel eða frekar vel að því að 

innleiða hugmyndafræðina inn í skólann sinn. Samt sem áður sker skóli tvö sig úr þar 

sem þroskaþjálfinn og stuðningsfulltrúar segja að í meðallagi eða lítið sé verið að 

innleiða þessa hugmyndafræði af skólastjórnendum skólans. 

Skóli tvö byggir starf sitt á uppbyggingarstefnunni sem er kennd við 

hugmyndafræðina uppeldi til ábyrgðar: 

 

Uppeldi til ábyrgðar miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn 

barna og unglinga og þjálfa þau í að ræða um tilfinningar og átta sig á 

þörfum sínum. Vinnuaðferðunum er einnig ætlað að styðja starfsmenn skóla 

við að móta sér skýra stefnu varðandi samskipti og agamál. Öðru fremur er 

um að ræða aðferðir við að kenna sjálfstjórn og sjálfsaga og styrkja 

einstaklinga í því að læra af mistökum sínum. 

Hugmyndafræðin hefur áhrif á kennsluhætti, stjórnunarhætti, áherslur í 

lífsleiknikennslu og ekki síst á meðferð agamála. Segja má að breyting verði 

á kenniviðmiðum (paradigm) skólasamfélagsins varðandi samskipti og aga 

(Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007, bls. 1). 
 

Er uppbyggingarstefnan, sem einblínir á þætti eins og ábyrgðarkennd, sjálfstjórn og 

sjálfsaga, samræmanleg við hugmyndafræðina skóla án aðgreiningar? Samkvæmt 

svörum þroskaþjálfans og annars stuðningsfulltrúans segja þeir báðir að 

skólastjórnendur séu lítið að innleiða hugmyndafræðina inn í skólann. Jafnframt kom 

það fram hjá þroskaþjálfanum að lítið eða ekkert væri komið að þessum fræðum í stefnu 

skólans þar sem uppbyggingarstefnan væri höfð í fyrirúmi. Það kemur skýrt fram í 

aðalnámsskrá grunnskólanna að leggja skuli áherslu á skóla án aðgreiningar í öllu 

skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þess vegna er mikilvægt að 
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það komi skýrt fram í stefnu hvers skóla að þeir séu án aðgreiningar og hvernig þeir 

vinni að því ferli. Jafnframt er nauðsynlegt að hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar sé 

spunnin saman við þá stefnu sem skólasamfélagið endurspeglast af. 

Til að skólar geti farið eftir einhverjum ákveðnum stefnum verða skólastjórnendur að 

taka virkan þátt í því og hjálpa til við að innleiða þær og hugmyndafræði. Það gæti verið 

mjög erfitt að koma á skóla án aðgreiningar ef ekkert eða lítið er talað um hana í stefnu 

skólans eða markmiðum hans. Skóli án aðgreiningar gerir ráð fyrir öllum nemendum og 

að það sé menntun fyrir alla þannig að hver og einn einstaklingur fái að blómstra í 

skólanum út frá eigin þörfum og væntingum. 

Lagt er til við alla skólana að haldu uppi reglulegri fræðslu fyrir alla starfsmenn 

þannig ljóst sé um hvað hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar snúist. Þetta er hægt að 

gera á starfsmannafundum, innleiða inn í endurmenntunaráætlun starfsmanna, fræða 

nemendur og foreldra og gefa hugmyndafræðinni sess innan markmiða og stefnu hvers 

skóla. Jafnframt er mjög mikilvægt að skólastjórnendur séu hliðhollir stefnunni og vinni 

í anda hennar innan skólasamfélagsins. Skólum ber skylda til þess að hafa góða menntun 

handa öllum og móta umhverfið þannig að allir nemendur eigi sess innan skólans. Það er 

hlutverk skólanna að finna árangursríkar leiðir til að svo megi verða. Hugmyndafræðin 

ætti að hjálpa skólastjórnendum mikið við að uppfylla þennan mikilvæga þátt. 

Skólastjórnendum ber að haga kennsluháttum þannig að þeir taki mið af barninu en 

þannig gera þeir ráð fyrir margbreytileikanum í samfélaginu. Ef stefnur og markmið 

skólanna uppfylla ekki þessi skilyrði ætti það að vera öllum ljóst að taka þyrfti þær til 

endurskoðunar. Ef skóli gerir ekki ráð fyrir því að uppfylla þarfir allra nemenda þá er 

hann ekki að uppfylla þau skilyrði sem grunnskólalög, Salamanca yfirlýsingin og 

aðalnámsskrá grunnskólanna segir til um. 

Við höfum lært mikið af gerð þessarar könnunar og vonumst við til þess að 

niðurstöðurnar nýstist skólunum svo þeir verði enn öflugir og betri hér á norðanverðum 

Vestfjörðum. 
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Viðauki I 

Spurningalisti 

Háskóli Íslands 

BA ritgerð í þroskaþjálfafræðum 

 

 

 

 

 

 

Við heitum Guðný Hrund Rúnarsdóttir og Sif Huld Albertsdóttir og 

við erum að vinna að lokaritgerðinni okkar í þroskaþjálfafræðum við 

Háskóla Íslands. Okkar rannsóknarverkefni er að kanna Hvort unnið 

sé markvisst eftir hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar í 

grunnskólum á norðanverðum Vestfjörðum. Það er ekki hægt að rekja 

svör svarenda þar sem þetta er nafnlaust.  

Við værum afar þakklátar ef þú gætir gefið þér tíma til þess að 

svara þessum spurningalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 
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1. Hvert er starf þitt innan skólans?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

2. Hversu vel á skalanum 1-5 telur þú þig vita um hvað hugmyndafræðin 

skóli án aðgreiningar snýst? 

 

Mjög vel         frekar vel    í meðallagi       lítið           mjög lítið 

      5                  4                3                    2                1 

 

 

3. Hversu vel á skalanum 1-5 telur þú skólann þinn vinna eftir þessari 

hugmyndafræði? 

 

Mjög vel         frekar vel       í meðallagi       lítið             mjög lítið 

      5                4                 3                     2                  1 

 

Nefndu dæmi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4. Hversu ríkjandi telur þú að hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar sé 

meðal starfsmanna skólans á skalanum 1-5?  

 

Mjög              Frekar       Í meðallagi    Lítið           Mjög lítið        

  5                         4                    3                  2                 1 

 

Ef mjög/frekar, nefndu dæmi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Ef í meðallagi, nefndu dæmi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

Ef lítið/mjög lítið, nefndu dæmi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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5. Er hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar framkvæmanleg að þínu 

mati? 

     

Ef já, hvað er það sem greiðir fyrir að þínu mati? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Ef nei, hvað er það sem hindrar það að hún sé ekki 

framkvæmanleg að þínu mati? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Veit ekki, nefndu dæmi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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6. Hversu mikilvæg á skalanum 1-5 finnst þér hugmyndafræðin skóli án 

aðgreiningar vera fyrir skólan þinn? 

 

Mjög mikilvæg   Frekar mikilvæg    Í meðallagi      Lítið mikilvæg   Alls ekki mikilvæg 

              5                              4                       3                    2                           1 

 

Nefndu dæmi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

7. Hversu vel á skalanum 1-5 finnst þér skólastjórnendur í þínum skóla 

innleiða þessa hugmyndafræði? 

  

           Mjög vel   Frekar vel  Í meðallagi   Lítið         Mjög lítið 

                  5                  4              3              2                  1 

 

Nefndu dæmi um eigin reynslu? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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8. Vilt þú bæta einhverju við í lokinn? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Viðauki II 

Sæl. 

 
Okkur Guðnýju langar að vita hvernig þér fannst að svara spurningarlistanum, hefur þú 
einhverjar athugasemdir við efnið eða spurningarlistann sjálfan.Okkur finnst mikilvægt að fá að 
vita hvort það væri eitthvað sem betur mátti fara. 
 
Viljum við einnig koma því á framfæri að leiðbeinandinn okkar heitir Ingibjörg H. Harðardóttir og 
er lektor við menntavísindasvið við Háskóla Íslands. 
 
 
Með þökk fyrir þátttökuna og vonum að þið getið gefið ykkur smá tíma til að svara þessu hjá 
okkur. 
 
Sif Huld og Guðný Hrund 
 
P.S. Listann má sjá í viðhengi. 


