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Ágrip 

Í lokaverkefni þessu er fjallað um menntastefnuna skóli án aðgreiningar og 

hvert viðhorf íslenskra sérkennara er gagnvart henni. Markmið verkefnisins 

var að kanna viðhorf sérkennara til stefnunnar, hvaða merkingu sérkenn-

arar legðu í hugtakið skóli án aðgreiningar og hvort þeir teldu sig vinna eftir 

megin inntaki stefnunnar. Enn fremur var kannað hvort sérkennarar teldu 

samstarfsfólk sitt vinna í anda stefnunnar, hvort þeir teldu mikilvægt að 

vera jákvæður í garð hennar sem og hvort þeir teldu jákvæðni sérkennara 

skila sér í jákvæðu viðhorfi nemenda gagnvart þessari skólastefnu.  

Svör við þessum spurningum voru fengin með megindlegri rannsókn en 

spurningalisti var sendur til menntaðra sérkennara sem eru meðlimir í 

Félagi íslenskra sérkennara (FÍS) og starfa sem slíkir í grunnskólum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að meirihluti sérkennara sé 

mjög jákvæður í garð stefnunnar skóli án aðgreiningar og að þeir telji 

samstarfsfólk sitt einnig vera jákvætt. Sérkennarar telja sig vinna í anda 

stefnunnar og leggja sitt af mörkum til að hún nái fram að ganga. Þeir telja 

einnig að samstarfsfólk þeirra leggi sitt af mörkum til að stefnan geti orðið 

að veruleika. Hins vegar kenna margir sérkennarar nemendum sínum í 

sérkennslustofum eða sérkennsluverum eingöngu en ekki í almennum 

kennslustofum. Sérkennarar sækja endurmenntunarnámskeið en sá hópur 

sérkennara sem sækja fjögur til sex námskeið á tveggja ára tímabili eru 

sérkennarar með diplómugráðu frá árinu 2001 eða síðar. Langflestir 

sérkennarar stunduðu vinnu samhliða námi og stærsti hlutinn vinnu sem 

tengdist kennslu. 
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Abstract 

Inclusive Education 

Special Education Teacher‘s Viewpoint towards Inclusive Education 

Policy in Elementary Schools. 

 

This M.Ed. disertation is submitted to The faculty of education studies, 

School of education at the University of Iceland. It explores special 

education teachers‘ perspectives towards inclusive education. The purpose 

of the study is to describe and discuss how Icelandic special teachers 

interpret the policy of inclusive education and whether they feel they work 

in practice in accordance with its main ideas. 

Further the study explores whether special teachers feel that their 

colleagues‘ work is in accordance with the policy of inclusive education; 

whether they think it is important to have a positive view of the policy, and 

to what extent teachers‘ attitudes impact pupils‘ attitudes towards school 

inclusion. 

A survey was conducted where a questionnaire was sent to all special 

teachers who were members of The Icelandic special educators‘ association 

and were employed in compulsory education schools (for children aged 

6−16) at the time of the study. The overarching research question was: 

What are special teachers‘ attitudes towards the policy and practice of 

inclusive education. The findings suggest that the majority of special 

teachers are very positive towards the policy and practice of inclusive 

education and believe that their colleagues share their perspective. Special 

teachers feel that they together and their colleagues contribute in practice 

towards making their own schools into inclusive educational environments. 

However the special teachers also stated that students with special 

educational needs were mostly taught in segregated settings outside the 

regular classrooms. Further the findings suggest that those special teachers 

who apply for inservice training courses tend to have finished their special 

education courses at university level after 2001 and thus have a more 

recent degree than other respondents in the survey. The majority of 

respondents were employed as teachers while engaging in their own 

studies.  
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1 Inngangur  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna viðhorf íslenskra sérkennara til 

stefnunnar skóli án aðgreiningar. Hér á eftir mun ég leitast við að svara því 

hvort munur sé á viðhorfi sérkennara til stefnunnar eftir menntun þeirra, 

hvaðan og hvenær menntun þeirra í sérkennslufræðum er fengin sem og 

hvort munur sé á viðhorfi sérkennara eftir aldri. Einnig mun ég leita svara 

við því hvort sérkennarar telji jákvætt viðhorf þeirra til stefnunnar skipta 

máli og hvort að þeir telji samstarfsfólk sitt vera jákvætt í garð stefnunnar. 

Loks kanna ég hvort sérkennarar telji að samstarf milli aðila sem koma að 

kennslu fjölbreytilegs nemendahóps sé mikilvægt, sem og hvort þeir telji 

samstarfsfólk sitt vinna samkvæmt stefnunni.  

Áhugi minn á stefnunni skóli án aðgreiningar vaknaði þegar ég hóf störf í 

grunnskóla að loknu námi við Háskóla Íslands en þaðan útskrifaðist ég með 

grunnskólakennararéttindi árið 2008. Ég taldi mig færa í flestan sjó og full 

tilhlökkunar tók ég við umsjónarkennarastöðu í almennum nemendabekk 

þar sem fjölbreytileikinn réði ríkjum. Þar sem ég hafði lokið námi í kennslu 

grunnskólanemenda átti ég ekki von á öðru en ég gæti tekist á við alla þá 

þætti sem mögulega gæti reynt á í kennslustofunni. Það reyndist ekki 

raunin. Ég hafði nær enga þekkingu til að kenna nemendum með 

námserfiðleika og hafði engin verkfæri í höndunum til að koma til móts við 

nemendur sem fylgdu ekki þeirri kennsluskrá sem lagt var upp með í 

upphafi vetrar. Sjálfsöryggi mitt og vissa um að ég gæti kennt öllum þeim 

nemendum sem yrðu á vegi mínum var fljót að breytast í hræðslu þegar ég 

uppgötvaði að með mína menntun gat ég engan veginn komið til móts við 

þarfir allra nemenda sem mögulega ættu eftir að rata í minn bekk í skóla án 

aðgreiningar. Við þessa uppgötvun sá ég mér ekki annað fært en að mennta 

mig meira til þess að geta sinnt starfi mínu og þjónustað alla mína 

nemendur eins vel og kostur er. Ég hóf nám í sérkennslufræðum með þá 

von í hjarta að læra þær kennsluaðferðir sem gagnast gæti öllum 

nemendum með námserfiðleika og læra að skilja í hverju erfiðleikar þeirra 

fælust þegar kæmi að námi. Sérkennslunámið stundaði ég samhliða kennslu 

nemenda með námserfiðleika og ég tel það hafa gefið mér mikið.  

Þegar kom að því að velja efni í meistararitgerð velti ég því fyrir mér 

hvort allir starfsmenn grunnskóla ynnu í anda stefnunnar sem skóli án 

aðgreiningar stendur fyrir og hvort starfsmenn væru almennt hlynntir 

þessari stefnu. Þar sem fjölbreytileikinn ræður ríkjum í kennslu þurfa margir 
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aðilar að koma að og hver með sína þekkingu. Í starfi mínu sem kennari sá 

ég hversu samstarf á milli allra aðila sem koma að kennslu nemenda með 

mismunandi þarfir í námi er mikilvægt en ég sá líka að áhugi fólks gagnvart 

stefnunni skóli án aðgreiningar verður að vera til staðar svo að fólk gefi sig 

allt í verkið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa bæði hagnýtt og fræðilegt gildi fyrir 

sérkennara, skólasamfélög og menntamálayfirvöld. Hún á að vekja 

sérkennara til umhugsunar um gildi sitt í skóla án aðgreiningar og mikilvægi 

jákvæðs viðhorfs gagnvart stefnunni.  
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2 Skóli án aðgreiningar 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 skal leggja áherslu á skóla án 

aðgreiningar eða skóla margbreytileikans eins og hann einnig er oft 

kallaður. Á heimasíðu Rannsóknastofu um skóla án aðgreiningar segir að 

skóli án aðgreiningar sé menntastefna sem byggi á hugmyndum um 

manngildi, félagslegt réttlæti og lýðræði, og þar sé lagt upp með skólastarf 

sem taki mið af þörfum allra nemenda (Rannsóknarstofa um skóla án 

aðgreiningar, 2008). Í stefnunni (eða hugmyndafræðinni) um skóla án 

aðgreiningar er einnig rækilega undirstrikað að um ferli sé að ræða og að 

það snúist ekki einungis um að taka tillit til barna með sérþarfir þegar þau 

koma í skólann heldur um að breyta skipulagi skóla og móta lýðræðislegt 

samfélag innan skóla og utan (Danforth og Smith, 2005). Ferguson (1995) 

hefur leitast við að skilgreina hugtakið án aðgreiningar og segir: 

Að það [hugtakið] vísi til ákveðins ferlis endurskoðunar bæði á 
almennu skólastarfi og sérkennslu í þeim tilgangi að móta 
sameiginlegt menntakerfi sem fellur að öllum börnum og 
ungmennum og geri þau að virkum fullgildum þátttakendum í 
skólasamfélaginu. Margbreytileikinn verður þannig viðurkenndur og 
tryggir öllum nemendum nám við sitt hæfi, einstaklingsmiðaða 
kennslu og nauðsynlegan stuðning.1 

Hugmyndafræðin leggur þannig áherslu á virka þátttöku allra nemenda í 

skólasamfélagi þar sem margbreytileika er fagnað. Boðið er upp á hvetjandi 

námsumhverfi, fjölbreyttar kennsluaðferðir og viðeigandi stuðning fyrir öll 

börn (Ferguson, 1995). Samkvæmt stefnunni ber almennum grunnskólum 

því skylda til að mennta alla nemendur á árangursríkan hátt (Gretar L. 

Marinósson, 2005). Stefnan um skóla án aðgreiningar vísar til þátttöku allra 

nemenda, hvort sem um er að ræða nemendur með andlegar og/eða 

líkamlegar skerðingar eða ekki. Orðræðan um skóla án aðgreiningar hefur 

þannig færst frá því að vera eingöngu um þátttöku nemenda með andlegar 

                                                           
1  Inclusion is a process of meshing general and special education reform 

initiatives and strategies in order to achieve a unified system of public education 

that incorporates all children and youths as active, fully participating members of 

the school community; that views diversity as the norm; and that ensures a high-

quality education for each student by providing meaningful curriculum, effective 

teaching, and necessary supports for each student (Ferguson, 1995:48). 
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og/eða líkamlegar fatlanir í skólum, til þess að ná yfir þátttöku allra 

nemenda, sama hverjar þarfir þeirra eru (Allan og Slee, 2008; Ferguson, 

2006). 

Eitt af markmiðum hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar er að 

móta lýðræðislegt samfélag, innan skóla sem utan (Danforth og Smith, 

2005; Ellins og Porter, 2005). Samkvæmt hugmyndum Deweys þýðir það að 

lifa í lýðræðislegu samfélagi ekki einungis að við höfum fundið leið til að ná 

tökum á ágreiningi sem upp kann að koma í samfélaginu, heldur þýðir það 

ekki síður að þannig lærum við aðferðir til að lifa í samfélagi með því fólki 

sem við höfum tilhneigingu til að vera ósammála. Það er fólk sem við getum 

lært af — og þess vegna á það rétt á því að við virðum það (Dewey, 

1939/1998) og sú virðing þarf að byggja á trausti. 

Börn jafnt sem fullorðnir hafa sína sérstöðu og sérþarfir. Hér verður 

hugtakið sérþarfir ekki eingöngu notað í hefðbundnum skilningi um þarfir 

nemenda með andlega eða líkamlega skerðingu, heldur einnig um þarfir 

nemenda af erlendum uppruna, þarfir bráðgerra nemenda, nemenda með 

félagslega erfiðleika og þeirra sem glíma við náms- og/eða hegðunar-

erfiðleika (Dickson, 2000). Danforth og Smith (2005) segja að í skóla án 

aðgreiningar sé lagt upp með að allir nemendur læri saman og 

margbreytileika nemendahópsins sé fagnað og hér á eftir verður gengið út 

frá þessum skilningi. 

Ferguson (1995) talar um þrjár mikilvægar breytingar sem þurfi að vinna 

að í skólakerfinu til að þróa skóla án aðgreiningar. Í fyrsta lagi þarf að breyta 

skóla sem er skipulagður í kringum námsárangur í skóla margbreytileikans, 

þar sem fjölbreyttir kennsluhættir eru notaðir til að stuðla að 

námstækifærum fyrir hvern og einn. Í öðru lagi er það breyting á hlutverki 

kennarans með aukinni áherslu á að efla nemendur í þekkingarleit, að 

hvetja þá til náms og stuðla að hæfni þeirra og sjálfstæði. Í þriðja og síðasta 

lagi þurfa kennarar að þróast frá því að vera í þjónustuhlutverki við 

nemandann yfir í að veita nemendum stuðning til að vera virkir 

þátttakendur í eigin lífi. 

Skóli án aðgreiningar er hugmyndafræðileg stefna sem getur verið flókin 

í framkvæmd og því er mikilvægt að allir aðilar taki þátt í að aðlaga 

hugsunarhátt sinn og aðferðir til að meta árangur (Ingólfur Á. Jóhannesson, 

2006). Samkvæmt Ferguson (1995) er ein af áskorunum þessarar 

hugmyndafræði að móta skóla þar sem eðlilegt er að nemendur séu 

mismunandi og að skólasamfélagið vinni í sameiningu að markmiðum allra. 

Í grein Dóru S. Bjarnasonar (2009) kemur fram að fylgjendur stefnunnar 

skóla án aðgreiningar hafi mismunandi sjónarhorn og enginn þeirra getur 
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vænst þess að markmið stefnunnar náist fullkomlega í reynd. Tetler (2005) 

gerir greinarmun á kenningum sem kennarar hafa tileinkað sér annars vegar 

um það hverju þeir segjast búast við af nemendum, hverju þeir trúa, til 

hvers þeir ætlast og hins vegar um það hvernig þeir sjálfir haga sér í raun í 

starfi, en þetta fer ekki alltaf saman. Oft er mikill munur á hugsjónum 

starfsmanns og þess raunveruleika sem hann er staddur í. 

Þegar stefna eins og skóli án aðgreiningar er innleidd er afar mikilvægt 

að vinna með öllum þeim sem eiga hagsmuna að gæta [e. stakeholders], 

það er nemendum, fjölskyldum þeirra, kennurum, öðru starfsfólki skólanna 

og samfélaginu í heild. Virkt upplýsingaflæði og næg vitneskja allra 

(samstarfs-) aðila um hvert skuli stefna er afar mikilvægur þáttur í ferlinu, 

því verulegs misræmis getur gætt hvað varðar einstaka þætti, gerð þeirra og 

styrkleika, ef allir aðilar sem koma að innleiðingunni vita ekki tilgang 

breytingarinnar eða hvernig ferli hennar mun líta út (Barnes, Mercer og 

Shakespeare, 1999). Þegar eitthvað er innleitt sem ekki er hefð fyrir er 

skiljanlegt að fólk fari hægt í sakirnar. Einstaklingar sem hafa mikla reynslu í 

starfi og telja sig þekkja flest er viðkemur viðfangsefninu kunna að hafa 

efasemdir um nýjungar sem þessar en öðrum gæti þótt of hægt farið í 

sakirnar. Kennarar sem finnst þeir illa að sér eða illa undirbúnir fyrir 

innleiðingu skóla án aðgreiningar fyrir nemendur með sérþarfir í kennslu 

eru líklegri til að upplifa hæfnisskort/vanmátt sem leiðir af sér neikvætt 

viðhorf til nemenda með slíkar sérþarfir (Block og Obrusnikova, 2007; 

Gretar L. Marinósson, 2007a). 

Á næstu árum verður verkefni íslenskra grunnskóla að leita leiða til að 

gera alla nemendur að fullgildum þátttakendum í sínum skóla. Sem fyrr 

greinir (bls. 13) hafa margir bent á að hafa beri í huga að skóli án 

aðgreiningar er ferli fremur en markmið í sjálfu sér. Ferlið tekur langan tíma 

og er eðli sínu samkvæmt í stöðugri þróun, síbreytilegt og þarfnast sífelldrar 

endurskoðunar (Allan, 2006; Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 

2007; Ferguson, 2006). Ferlið við að móta skóla án aðgreiningar er í stöðugri 

endurskoðun og vinnslu vegna þess að aukinn fjölbreytileiki í hópi nemenda 

og ólíkar þarfir einstaklinga verða alltaf til staðar. Því þarf meiri menntun og 

upplýsingaöflun kennara og nýja sýn allra þeirra er koma að kennslu og 

námi nemenda (Booth, 1983). 

2.1 Lög og regluverk 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, segir meðal annars að hlutverk 

grunnskóla sé að stuðla að alhliða þroska nemenda og virðingu fyrir 

manngildi. Allir nemendur eiga rétt á námi við sitt hæfi í hvetjandi umhverfi 



 

16 

í sínum hverfisskóla, skóla sem á að taka mið af þörfum nemenda og 

almennri vellíðan. Einnig segir að nemendur með sérþarfir eigi rétt á að 

komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskólum án 

aðgreiningar en jafnframt að sé því ekki komið við að nemandi með 

sérþarfir sæki nám í almennum grunnskóla geti foreldrar sótt um skólavist 

fyrir barnið í sérskóla eða sérúrræði innan grunnskóla (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008)  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eiga allir nemendur á 

grunnskólastigi rétt á að stunda sitt skyldunám í skóla án aðgreiningar. Með 

skóla án aðgreiningar er í lögunum átt við skóla í heimabyggð 

einstaklingsins eða nærumhverfi hans. Í skólanum á að koma til móts við 

náms- og félagslegar þarfir nemendanna með félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi. Í skóla án aðgreiningar á að ríkja viðhorf sem einkennist af 

virðingu fyrir nemendum og rétti þeirra til virkrar þátttöku í námssamfélagi 

heimaskóla, óháð stöðu og atgervi. Í skóla án aðgreiningar á enn fremur að 

bera virðingu fyrir fjölbreytileika og mismunandi hæfileikum, þörfum og 

einkennum hvers og eins nemanda og þar er lögð áhersla á að útrýma öllum 

gerðum aðgreiningar og mismunun. Þessar áherslur í lögum og regluverki 

eru skýrar og enduróma skilning fræðimanna á hugtakinu skóli án 

aðgreiningar sem vísað var til hér að framan (bls. 13–15). 

2.2 Alþjóðlegt samhengi og skóli án aðgreiningar 

Ísland hefur undirritað alþjóðlegar yfirlýsingar og sáttmála sem varða rétt 

barna til verndar gegn mismunun og viðeigandi menntunar. Í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna (1992) sem við höfum innleitt í okkar lög eru ákvæði 

um jafnræði og banni við mismunun (gr.2). Enn fremur ákvæði um rétt 

fatlaðra barna til að njóta virðingar og taka virkan þátt í samfélaginu (gr.23) 

og ákvæði um rétt allra barna til menntunar og þroska (gr. 18, 28, 29). 

Ennfremur er kveðið á um það í Barnasáttmálanum að hæfir starfsmenn 

skulu starfa á stofnunum þar sem börnum er veitt umönnun. Í Samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun (2006), sem Ísland 

undirritaði 2007 og er nú í fullgildingarferli, er afar skýrt ákvæði (gr. 24) um 

rétt fatlaðs fólks til menntunar án mismununar, í skóla án aðgreiningar á 

öllum skólastigum. Börn með fötlun eiga því skýlausan rétt á aðgengi að 

menntun. Á þessu er hnykkt í nýrri skýrslu The World report on disability  

(2011) en þar kemur líka fram að börn með fötlun séu ólíklegri til að hefja 

skólagöngu en börn sem ekki hafa fötlun og fötluð börn eru ólíklegri til að 

vera samþykkt af skólasamfélaginu en þau sem ekki búa við fötlun. Enn 

fremur er bent á það í skýrslunni að skóli sé vettvangur þar sem 
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einstaklingar mynda tengsl við aðra en skóli án aðgreiningar er vettvangur 

þar sem fjölbreytileiki einstaklinga fær einnig að njóta sín. Skólastefnan um 

skóla án aðgreiningar snýst um það að rjúfa veggi höfnunar og útskúfunar 

og stuðla að því að  einstaklingar með mismunandi þarfir, mismunandi 

bakgrunn og mismunandi væntingar nái að tengjast félagslegum böndum og 

læra hver af öðrum. Við erum því skuldbundin af eigin lögum og regluverki 

og vegna aðildar okkar að alþjóða sáttmálum og samfélagi að móta 

skólakerfið með það að leiðarljósi að öll börn verði virkir fullgildir 

þátttakendur í skólasamfélaginu og njóti þar mannréttinda, félagslegs 

réttlætis, jafnræðis og gæðamenntunar.  

Alþjóðlegar yfirlýsingar og sáttmálar eru í eðli sínu byggð á 

málamiðlunum milli ólíkra sjónarmiða og það á reyndar líka við um 

lagatexta. Mótsagnir er varða stefnuna skóli án aðgreiningar má því finna 

víða. Til dæmis má vísa í Rammaáætlun Salamanca yfirlýsingarinnar er 

varðar aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir (1994) en þar segir : 

 Það á að vera undantekning að barn sé sent í sérdeild — eða varanlegan 
sérbekk í skóla sínum. Einungis er mælt með því úrræði í þeim fáu 
tilvikum þegar ljóst er að nám í almennum bekk fullnægir ekki 
menntunarlegum eða félagslegum þörfum barnsins eða þess sé 
greinilega þörf vegna velfarnaðar barnsins sjálfs eða annarra 
(Rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir, 1994).  

Einnig má finna mótsögn í greinargerð Mennta- og 
menningarmálaráðuneytis þar sem segir: 

Er foreldrar, skólastjórnendur og sérfræðingar telja að barn fái ekki 
þjónustu við sitt hæfi með almennu námi í grunnskóla geta foreldrar sótt 
um sérúrræði innan grunnskóla eða sérskóla sem aðilar telja veita 
barninu þjónustu við hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2010). 
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3 Bakgrunnur sérkennara  

Bakgrunnur sérkennara getur verið mismunandi. Flestir sérkennarar sem 

starfa í grunnskólum á Íslandi eru með B.Ed. gráðu í menntunarfræði en 

mismunandi er hvaða aðalfög grunnskólakennarar hafa lagt áherslu á í því 

námi. Ekki er til tölfræði yfir fjölda sérkennara á Íslandi en ætla má að 

sérkennarar séu í miklum meirihluta konur ef litið er til kynjaskiptingar á 

þeim einstaklingum sem eru með próf í grunnskólakennarafræðum en 

samkvæmt Hagstofu Íslands (2012) eru íslenskir grunnskólakennarar 81% 

konur og 19% karlar. 

3.1 Menntun í sérkennslufræðum 

Nám íslenskra sérkennara og annarra sem sinna nemendum með sérþarfir 

hefur verið til staðar í yfir fjörutíu ár, lengst af á háskólastigi. Fyrstu árin eða 

fram til 1985 var boðið upp á fyrri hluta framhaldsnáms í sérkennslufræðum 

á háskólastigi hér á landi en seinni hluta námsins gátu einstaklingar sótt 

erlendis. Flestir fóru til Noregs (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 

2011; Þóra Kristinsdóttir, 1983). Árið 1985 var B.A. -nám í sérkennslu-

fræðum komið á í Kennaraháskólanum og stóð öllum til boða sem höfðu 

lokið uppeldistengdu námi frá Kennaraskólanum, Fósturskólanum og 

Þroskaþjálfaskólanum (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2011). 

Næstu 10 árin eða frá 1985–1995 var B.A. -gráða í sérkennslufræðum í boði 

fyrir nemendur jafnt á Stór-Reykjavíkursvæðinu sem og í öðrum 

landshlutum þar sem fræðsluskrifstofur og einstaklingar höfðu umsjón með 

náminu í samvinnu við starfsfólk Kennaraháskólans (Gretar L. Marinósson, 

1998).  

Árið 1994 var formgerð sérkennaranámsins breytt í 30 eininga 

diplómunám eða 60 eininga meistaranám (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 

Marinósson, 2011), sem er ígildi 60 og 120 ECTS eininga. Eftir sameiningu 

Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands árið 2007 útskrifast nemendur í 

sérkennslufræðum frá Uppeldis- og menntunarfræðideild á Menntavísinda-

sviði Háskóla Íslands. Árlega hafa allt að 45 nemendur verið teknir inn í 

meistaranám í sérkennslufræðum á Menntavísindasviði HÍ og lýkur því 

ýmist með 60 eininga diplómunámi eða M.Ed. eða M.A. -gráðu. Eftir 

meistaranám er hægt að sækja um 180−240 eininga doktorsnám sem leiðir 

til Ph.D. eða Ed.D.-gráðu (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2011). 

Nemendum á Menntavísindasviði HÍ sem leggja áherslu á sérkennslufræði 
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er skylt að taka þrjú skyldunámskeið, valfög og lokaritgerð sem getur verið 

frá 20 upp í 60 ECTS einingar (Kynningarbæklingur um framhaldsnám á 

Menntavísindasviði, 2011). Árið 2000 hófst diplómu- og meistaranám í 

sérkennslufræðum við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Eins og við 

Háskóla Íslands er diplómu-nám í sérkennslufræðum 60 ECTS einingar og 

meistaranámið er 120 ECTS einingar. Skyldunámskeið í sérkennslufræðum 

við Háskólann á Akureyri eru þrjú sem verður að ljúka hvort sem nemandinn 

er í diplómu- eða meistaranámi. Meistaranámi í sérkennslufræðum lýkur 

með meistaraprófsritgerð upp á 30 eða 40 ECTS einingar (Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2011). Aukin menntun í kennslufræðum gerir kennara 

sterkari í starfi og með betri yfirsýn og vitneskju sem gagnast vel þegar 

kemur að því að vinna með fjölbreytilegum nemendahópi (Turnbull, 

Turnbull, Erwin, Soodak og Shogren, 2011). 

3.2 Sérkennarinn og samstarf 

Mikilvægt er að hópur kennara vinni saman með fjölbreyttum hóp nemenda 

þar sem þekking, reynsla og styrkleikar hvers kennara eru nýttir í kennslu 

(Danforth og Smith, 2005; Ferguson, Ralph, og Sampson, 2002; Turnbull 

o.fl., 2011). Tetler (2005) rannsakaði mótsagnir [d. Dilemmaer] sem 

kennarar standa frammi fyrir og tengjast skóla án aðgreiningar. Hún bendir 

á að þegar kennarar bera sameiginlega ábyrgð á nemendahóp er 

auðveldara að tryggja umhverfi sem fagnar margbreytileika hans. Hún fjallar 

einnig um mismunandi vanda [d. Dilemmaer] sem skapast í skólastofum í 

skóla án aðgreiningar og leggur áherslu á hlutverk kennarans. Það er í 

höndum umsjónarkennara að ákveða hvaða kennsluaðferðir og áherslur 

nýtast vel í margbreytilegum bekk. Kennari getur litið neikvæðum augum á 

margbreytileika og reynt að laga nemendur að kennsluumhverfinu, eða 

hann getur litið á margbreytileika sem kost og hvatningu og skipulagt 

umhverfið þannig að það mæti þörfum hvers barns. Samvinna á milli 

foreldra og kennara er mikilvægur þáttur í skólagöngu nemenda og er traust 

forsenda uppbyggilegs samstarfs foreldra og fagfólks (Turnbull og fl., 2011). 

Ef nemendur með sérþarfir eru settir í almenna bekki færist ábyrgð á 

námi þeirra að vissu leyti frá sérkennaranum til umsjónarkennarans. 

Samstarf á milli umsjónarkennara og sérkennara hefur aukist til muna með 

tilfærslu nemenda með sérþarfir í almenna bekki. Ekki eru allir sáttir við 

þessar breytingar og samstarf þessara aðila gengur ekki alltaf að óskum 

(Danforth og Smith, 2005). Margir kennarar telja að samstarf við ólíka aðila 

krefjist skipulagningar og hæfni í samskiptum og því geti fylgt aukið álag í 

starfi (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1999).  
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Ljóst er að samvinna og viðhorf allra er koma að uppeldi og menntun barna, 

foreldra, almennra kennara og sérkennara, skipta miklu máli þegar 

innleiðing á skóla án aðgreiningar er annars vegar. Það er hlutverk kennara 

og foreldra að ákvarða hversu mikið nemandinn tekur þátt í sínum bekk 

(Gretar L. Marinósson, 2007). 

3.3 Viðhorf, fagmennska og ábyrgð kennara 

Viðhorf okkar, bæði í lífinu, sem borgara í samfélaginu og í starfinu sem 

kennara, mótast af þeim grundvallargildum sem við trúum á, sem síðan 

mótar afstöðu okkar til lífsins og ákvarðanatökur okkar almennt. 

Viðhorf kennara til starfsins er mikilvægt þar sem kennarar þurfa að vita 

hvar þeir standa gagnvart sínu fagi (Broddi Jóhannesson, 1959). Í ljósi 

þessara orða Brodda skiptir máli, bæði í lífi og starfi, að við gerum okkur 

grein fyrir viðhorfum okkar, og hvernig þau eru til komin og hafa mótast, til 

að skilja betur af hverju við gerum eins og við gerum í starfinu. Viðhorfin 

ráða miklu um hver viðbrögð okkar verða í náms- og kennsluaðstæðum, 

ekki síður en í lífinu, en viðhorf eru hugmyndir okkar um það sem við 

stöndum frammi fyrir (Hoyle, 1986). 

Það eru til ýmsar skilgreiningar um fagmennsku en Broddi Jóhannesson 

(1978) skilgreinir fagmennsku sem faglegri ábyrgð í skólastarfi þar sem 

skyldur kennara við nemendur sína eru æðri öðrum skyldum starfsins, og 

það er sú skilgreining sem ég legg hér til grundvallar. Samkvæmt Hoyle 

(1986) eru það tveir þættir sem að einkenna fagmennsku; þekking og 

sjálfstæði. Þar kemur aftur að fagmennsku og viðhorfi einstaklingsins, það 

er hvernig einstaklingur eða manneskja kennarinn er og hvernig 

persónugerð hans er sett saman. Lífsgildi okkar hafa mikil áhrif á hvernig við 

„erum“ og hvaða augum við lítum nám og kennslu, en ekki síður hvernig við 

beitum fagþekkingu okkar sem kennara. Fagmennska kennara er því 

mikilvæg og felst meðal annars í að þeir skoði hverjir þeir eru í starfi og fyrir 

hvað þeir standa í starfi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).  

Allir þessir þættir hafa áhrif á hvernig kennari eða miðlari 

einstaklingurinn reynist verða (Handal og Lauvås, 1983). Það sem kennarinn 

lærir í sínu námi og það viðhorf sem hann hefur gagnvart faginu skipir máli 

þegar kemur að því hvernig kennari hann verður (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

1993). Kennarar þurfa að vera faglegir og þeir þurfa að trúa því í lengstu lög 

að nemandinn geti lært (Gretar L. Marinósson, 2005). 

Á þessum tilvitnunum má sjá að á kennaranum hvílir umtalsverð ábyrgð 

og auk þess benda rannsóknir á sviði menntavísinda til þess að þekking og 

hæfni kennara hafi áhrif á árangur nemenda (Darling-Hammond og 
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Bransford, 2005; OECD, 2005). Kennarar þurfa að vita að þeir séu á réttum 

stað og eigi heima í starfi sínu (Broddi Jóhannesson, 1959). Hæfni 

einstaklinga, í þessu tilfelli kennara, er mikilvægur þáttur þegar kemur að 

því að vekja áhuga annarra, það er nemenda, á ákveðnu efni en skortur á 

hæfni dregur úr áhuga nemenda á viðfangsefninu (Bandura, 1997; Dweck 

og Leggett, 1988). Því er menntun kennara og sérhæfing þeirra mikilvæg 

þegar kemur að árangri nemenda í skóla en árangur þeirra getur einkennst 

af því hversu vel kennararnir eru að sér í því sem þeir eru að kenna 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008).  

3.4 Endurmenntun kennara  

Endurmenntun kennara felst m.a. í því að sækja námskeið sem gefur þeim 

nýja sýn og aukna þekkingu á því sviði sem þeir starfa á. Í kjarasamningum 

Kennarasambands Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að 

grunnskólakennarar skuli sækja tíma í endurmenntun eða starfsþróun á 

hverju skólaári. Fjöldi þeirra klukkustunda sem grunnskólakennari á að 

sækja í endurmenntun eða starfsþróun á hverju skólaári markast af aldri 

einstaklingsins. Þeir sem eru 30 ára og yngri skulu sækja endurmenntun eða 

starfsþróunarnámskeið í 150 klukkustundir, 30–37 ára í 126 klukkustundir 

og þeir sem eru 38 ára eða eldri skulu sækja námskeið í endurmenntun eða 

starfsþróun í 102 klukkustundir á hverju skólaári. Þessa endurmenntun skal 

sækja utan kennsluramma grunnskólakennara (Kjarasamningur Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 

grunnskólakennara, 2011).  
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4 Rannsóknir á viðhorfi kennara til skóla án aðgreiningar 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á sviði menntavísinda á stefnunni skóli 

án aðgreiningar eða sambærilegu efni. Þær rannsóknir sem hér er fjallað um 

eru þær rannsóknir sem hafðar voru til hliðsjónar við gerð þessarar 

rannsóknar. Engin íslensk megindleg rannsókn er þó til um viðhorf 

sérkennara til stefnunnar skóli án aðgreiningar. Eigindlegar rannsóknir hafa 

verið gerðar hér á landi á þáttum sem varða menntastefnuna skóla án 

aðgreiningar og framkvæmd hennar, svo sem á viðhorfum, starfsháttum og 

skipulagi sem fylgir slíku skólastarfi. Í rannsókn sem unnin var á vegum 

Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla Íslands kom meðal annars fram að 

viðhorf, starfshættir og skipulag sem fylgir skóla án aðgreiningar hefur ekki 

náð að festast í sessi hér á landi (Gretar L. Marinósson, 2007a). Í rannsókn 

Ingólfs Á. Jóhannessonar (2006) sem snerist um breytingar á starfi kennara 

kemur fram að ekki eru allir kennarar sáttir við hvernig unnið er að skóla án 

aðgreiningar. Margir telja sig þurfa að leggja fram auka vinnu án þess að fá 

til þess tíma eða laun fyrir.  

Í rannsókn Forlin, Cedillo, Romero-Contreras, Fletcher og Hernándes, 

(2009) á viðhorfi ný útskrifaðra almennra kennara og kennara sem 

sérhæfðu sig í kennslu nemenda með sérþarfir í Mexíkó var unnið með tvö 

verkfæri til að nálgast viðfangsefnið. Það fyrra er hluttekning, viðmót og 

tilfinning kennaranna og það seinna er hvaða áhrif kennarinn telur sig hafa 

á framkvæmd skóla án aðgreiningar. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að allir kennararnir höfðu áhyggjur af félagslegri einangrun 

nemenda með sérþarfir í skóla án aðgreiningar, það er, að þeir væru ekki 

teknir inn í skólasamfélagið af samnemendunum, en líkt og Gretar L. 

Marinóson (2003) hefur bent á er nám fyrst og fremst félagslegt fyrirbæri 

og það að vera tekinn inn í skólasamfélagið er afar mikilvægur þáttur þegar 

nemandi hefur skólagöngu. Aðrar niðurstöður í rannsókn Forlin ofl. (2009) 

voru þær að almennu kennararnir höfðu ekki áhyggjur af því að hafa 

nemanda/nemendur með sérþarfir í bekknum sínum en þeir höfðu 

hinsvegar áhyggjur af því að geta ekki gefið öllum nemendum viðeigandi 

athygli og kennslu við hæfi hvers og eins. Sérkennarar töldu sig hins vegar 

geta veitt öllum nemendum í skólastofunni viðeigandi athygli og kennslu við 

hæfi en höfðu áhyggjur af að kenna nemendum með hegðunarvanda. 

Niðurstöður rannsókna Ferguson o.fl. (2002) og Gretars L. Marinóssonar 

(2003) sýna enn fremur að ein mesta áskorun kennara er að takast á við 
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erfiða hegðun nemenda. Sérkennarar í rannsókn Forlin o.fl. (2009) töldu sig 

vel í stakk búna til að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og þeir töldu sig 

eiga auðvelt að vinna með öðru fagfólki að kennslu sem hentaði öllum 

nemendum. Þeir töldu einnig að betur gengi að innleiða eitthvað nýtt þegar 

þeir sem að því kæmu væru jákvæðir gagnvart fyrirbærinu en ef þeir væru 

neikvæðir. 

Combs, Elliot og Whipple, (2010) hafa sýnt fram á með eigindlegum 

rannsóknum að jákvæðni kennara gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar 

skiptir máli þegar kemur að innleiðingu stefnunnar. Tilgátan sem sett var 

fram við upphaf rannsóknar þeirra var að jákvætt viðhorf starfsfólks 

gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar hefði áhrif á hversu vel gengi að 

innleiða hana í skólum. Helstu niðurstöður voru þær að meirihluti kennara 

var jákvæður gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar og þeir sem höfðu 

jákvætt viðhorf til stefnunnar voru tilbúnari að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og laga kennsluaðferðir að nemendum með sérþarfir en 

kennarar sem voru neikvæðir gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar. 

Kennarar trúðu því að jákvætt viðhorf þeirra skilaði sér í jákvæðu viðhorfi 

annarra til stefnunnar. Þeir kennarar sem voru jákvæðir undirbjuggu sig 

mun betur fyrir kennslustundir með mismunandi kennsluaðferðum og þeir 

höfðu einnig lokið fleiri endurmenntunarnámskeiðum en þeir kennarar sem 

voru neikvæðir í garð skólastefnunnar. Allir kennararnir, hvort sem þeir 

höfðu jákvætt eða neikvætt viðhorf gagnvart stefnunni, vildu sjá árangur hjá 

sínum nemendum en árangur var þó skilgreindur á mismunandi vegu af 

hverjum og einum. 

Rannsókn Jerlinder, Danemark og Gill (2010), sem gerð var í Svíþjóð, 

fólst í því að 560 sænskum kennurum var boðið að svara spurningalista sem 

þeir fengu sendan í gegnum vefpóst. Alls 221 kennari svaraði 

spurningalistanum eða 39%. Markmið rannsóknarinnar var að athuga 

viðhorf kennara gagnvart hugtakinu skóli án aðgreiningar. Þátttakendum 

var boðið að svara spurningum um viðhorf gagnvart hugtakinu, hversu 

mikinn stuðning þeir teldu sig fá í starfi með nemendum með sérþarfir, 

hverjar helstu hindranirnar væru sem stæðu í vegi fyrir innleiðingu 

stefnunnar skóla án aðgreiningar og persónulega upplifun/reynslu af þeirri 

viðleitni. Helstu niðurstöður voru þær að karlkyns sérkennarar voru 

jákvæðari gagnvart stefnunni en kvenkyns sérkennarar og að karlkyns 

sérkennarar töldu sig betur í stakk búna til að mæta fjölbreytilegum 

nemendahópi en kvenkyns sérkennarar (Jerlinder o.fl., 2010; Ellins og 

Porter, 2005). 
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Weisel og Dror (2006) sýndu fram á í rannsókn sem gerð var á ísraelskum 

kennurum og viðhorfi þeirra til skóla án aðgreiningar að minnihluti kennara 

taldi nemendum með sérþarfir ganga illa að fóta sig félagslega í skóla sem 

leitaðist við að vera án aðgreiningar. 60% þátttakenda (N= 139) töldu 

stefnuna skóla án aðgreiningar áskorun til að vinna enn betri vinnu með 

nemendum. Viðhorf kennara gagnvart hugmyndinni um skóla án 

aðgreiningar var misjafnt eftir því hve mikla fötlun/sérþarfir nemendur 

höfðu en ekki var marktækur munur á viðhorfi kennara eftir því hvort þeir 

höfðu sótt endurmenntunarnámskeið sem nýttust í kennslu nemenda með 

sérþarfir eða ekki. Þegar annars vegar bakgrunnsupplýsingar kennara, eins 

og reynsla, starfsheiti, sérkennsluþjálfun og fyrri reynsla af kennslu 

nemenda með sérþarfir, voru skoðaðar og hins vegar hvernig starfsfólk 

skóla taldi sig vinna að framgangi stefnunnar innan síns skóla, kom í ljós að 

enginn munur var á viðhorfi umsjónarkennara og annarra kennara innan 

skólans. Ekki reyndist heldur marktækur munur á viðhorfi umsjónarkennara 

í skóla án aðgreiningar sem voru með nemanda/nemendur með sérþarfir í 

sínum bekk og þeim sem höfðu ekki slíka nemendur í bekknum. 
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5 Aðferð 

Rannsóknarspurningin sem liggur til grundvallar þessari rannsókn er: Hvert 
er viðhorf sérkennara í íslenskum grunnskólum til stefnunnar skóli án 
aðgreiningar? Til að svara þessari spurningu var spurningalisti sendur á 
netföng kennara í Félagi íslenskra sérkennara (FÍS) í janúar 2012 (sjá 
fylgiskjal 1).  

Í þessum kafla er greint frá gagnaöflun og einnig verður sagt frá 

þátttakendunum. Einnig er fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var 

til að afla gagna og framkvæmd rannsóknarinnar. 

5.1 Gagnaöflun 

Í rannsókninni var stuðst við þekktar aðferðir við gagnaöflun. Aðferðum við 
rannsóknir er oft skipt í eigindlegar og megindlegar rannsóknaaðferðir. 
Megindleg nálgun byggir á að finna tölfræðilegar upplýsingar á borð við 
meðaltöl og dreifingu svörunar í þeim hópi sem skoðaður er, sem og að 
finna tengsl á milli hópa eða ólíkra breytiþátta innan þess hóps sem 
rannsakaður er (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Megindlegar rannsóknar-
aðferðir eru hentugar þegar leitað er svara við rannsóknarspurningu sem 
rannsakandinn telur sig vita nokkuð um og niðurstöðurnar eru notaðar til að 
telja og mæla útkomuna. Þær geta sýnt fram á að mynstur í gögnunum sé til 
staðar eða ekki (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsóknin sem hér er fjallað 
um er megindleg og gögnin eru í formi svara við spurningalistum með 
lokuðum spurningum sem lagðir voru fyrir sérkennara í grunnskólum. Í 
niðurstöðum er notuð lýsandi tölfræði þar sem myndir og töflur gegna 
lykilhlutverki (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

5.2 Þátttakendur 

Grunnskólakennarar á Íslandi eru rúmlega 4500 (Hagstofa Íslands, 2012) en 
ekki eru til heimildir um fjölda sérkennara þar sem starfsheitið sérkennari er 
ekki lögverndað. Í FÍS eru um 250 sérkennarar skráðir og flestir þeirra vinna 
í grunnskólum. Ekki eru þó allir grunnskólasérkennarar skráðir í FÍS og því er 
erfitt að hafa tölu á fjölda þeirra. Ákveðið var að senda spurningalistann á 
netföng þeirra grunnskólasérkennara sem skráðir eru í FÍS. Þeir sem fengu 
listann sendan eru við störf um allt land.  

Rannsakandi hafði samband við formann FÍS sem gaf góðfúslegt leyfi 
fyrir því að spurningalisti yrði sendur á félagsmenn í gegnum póstlista 
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félagsins. Úrtakið er því hentugleikaúrtak og hefur ekki eins sterkt 
yfirfærslugildi og tilviljanaúrtak (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 
2003). Hér er tilgangurinn fyrst og fremst að nálgast sérkennara í 
grunnskólum. 

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur. 

 Svar % 

Kyn Karl 

Kona 

3 

97 

Aldur 30 ára eða yngri 

31 – 40 ára 

41 − 50 ára 

51 – 60 ára 

61 árs eða/og eldri 

1 

16 

26 

45 

12 

Útskrift úr 

sérkennaranámi 

1970 – 1980 

1981 – 1990 

1991 – 2000 

2001 eða seinna 

7 

13 

24 

56 

 

Af þeim 166 sérkennurum sem hófu svörun í könnuninni voru 3% karlmenn 

og 97% konur. Konur eru í miklum meirihluta úrtaksins og kemur þessi tala 

því ekki á óvart. Flestir af þeim sérkennurum sem tóku þátt eru á aldrinum 

51–60 ára eða 45% svarenda. Það kemur heldur ekki á óvart þar sem nám í 

sérkennslufræðum er framhaldsnám sem einstaklingar taka oftar en ekki 

eftir einhver ár í kennslu. Það skýrir líka hve fáir, eða 1%, eru 30 ára eða 

yngri. 

5.3 Spurningalisti 

Rannsakandi samdi spurningalista (sjá fylgiskjal 1) með einungis lokuðum 

spurningum. Spurningarnar voru þrettán talsins og þátttakendum bauðst að 

koma á framfæri athugasemdum. Spurningarnar voru ýmist með fimm 

þrepa raðkvarða, svokölluðum Likertkvarða, eða fullyrðinga spurningum þar 

viðkomandi átti að velja þá fullyrðingu er hann taldi eiga best við. 

Likertkvarðinn innihélt svarmöguleikana mjög sammála, sammála, hvorki 
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né, ósammála og mjög ósammála og auk þess var sjötti valkosturinn starfa 

ekki í skóla. 

Spurningalistinn var forprófaður af nokkrum grunnskólakennurum sem 

komu með ábendingar varðandi uppsetningu og orðaval sem og efnistök. 

Leiðsagnarkennarar komu einnig með gagnlegar ábendingar og var 

spurningalistinn endurbættur eftir þörfum. 

Áreiðanleiki segir til um hversu stöðugar niðurstöðurnar eru við 
endurtekningu mælingar og réttmæti segir til um það hvort mælitækið 
mælir það sem það á að mæla (Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006). 
Ekki var um endurtekna fyrirlögn að ræða fyrir utan forprófunina og því var 
áreiðanleiki ekki mældur. Hvað varðar réttmæti þá er spurningakönnun sem 
þessi réttmæt að því leyti að sterk tengsl eru á milli þess sem fólk gerir og 
þess sem það segist ætla að gera (Þorlákur Karlsson, 2003). Rannsakandi 
dregur því þá ályktun að fólk svari spurningum um eigin viðhorf eins og þau 
eru í raun. 

5.4 Framkvæmd  

Spurningalistinn var sendur á netföng þeirra grunnskóla sérkennara sem 
skráðir voru í FÍS. Listarnir voru sendir út 27. janúar 2012 og ítrekun var 
send sjö dögum seinna, eða 3. febrúar, á alla einstaklinga sem fengu listann 
sendan. Önnur ítrekun var send út 10. febrúar, þriðja ítrekun 17. febrúar og 
vefslóð rannsóknarinnar var síðan lokað 24. febrúar. 

Spurningalistinn var unninn í Question Pro-forritinu. Forritið býður upp á 

möguleika að færa svörin á Excel-form eða SPSS en bæði síðarnefndu 

forritin voru notuð við úrvinnslu gagna. Í Excel fær hver breyta einn dálk og 

hver kennari eina línu. Hver einstakur þáttur var skoðaður og í 

niðurstöðukafla verða svörum gerð skil, ýmist með prósentum eða í töflum 

og myndritum. Einnig var í nokkrum tilfellum reiknuð Spearman fylgni í 

Excel þar sem svörunum var raðað upp eftir vægi með tölunum 1–5 þar sem 

til dæmis 1 var mjög sammála og 5 mjög ósammála en þeim sem ekki 

svöruðu og merktu við veit ekki var sleppt. 

5.5 Siðferðileg atriði 

Spurningalistinn sem sérkennararnir fengu sendan innihélt kynningarblað á 

forsíðu (sjá fylgiskjal 1). Á kynningarblaðinu kemur fram hver stendur fyrir 

rannsókninni, hverjir leiðbeinendurnir eru, sem og ábyrgðarmenn 

rannsóknarinnar. Einnig kemur fram í hvaða tilgangi rannsóknin er gerð. Þar 

segir einnig að hverjum og einum þátttakanda er frjálst að taka ekki þátt 

og/eða að svara ekki einstökum spurningum. Enn fremur er tekið fram 
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hvernig farið verður með upplýsingarnar. Rannsóknin var tilkynnt 

Persónuvernd eins og lög gera ráð fyrir (Persónuvernd, 2012). Með því að 

hefja þátttöku í rannsókninni var einstaklingurinn að gefa samþykki sitt. 

 



 

31 

6  Niðurstöður 

Rannsóknin var send til 227 sérkennara sem voru á skrá hjá FÍS. Alls svöruðu 

133 sérkennarar eða 59%, öllum spurningum í könnuninni en rúmlega 73% 

þeirra sem hófu könnunina svöruðu hluta af spurningunum. Þeir sem ekki 

luku við könnunina hættu ýmist fljótlega eða þegar könnunin var hálfnuð. 

6.1 Menntun þátttakenda í sérkennslufræðum 

Kannað var hvaða menntun þátttakendur höfðu í sérkennslufræðum en í 

boði var að vera með diplómu-gráðu eða meistaragráðu. Einnig var kannað 

hvaðan menntun þeirra var fengin en hægt er að ljúka námi í 

sérkennslufræðum við tvo háskóla á Íslandi auk erlendra háskóla. Á Íslandi 

er nám í sérkennslufræðum framhaldsnám á eftir bakkalárgráðu.  

 

 

Mynd 1. Menntun þátttakenda í sérkennslufræðum.  

Eins og sjá má á mynd 1 var tæpur helmingur þátttakendanna með 

diplómugráðu í sérkennslufræðum og fleiri með M.Ed.-gráðu en M.A.-gráðu 

í sérkennslufræðum. Þeir 18 einstaklingar sem völdu að merkja við aðra 

menntun voru meðal annars menntaðir í skólasálfræði og talmeinafræði. 
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Mynd 2. Nám í sérkennslufræðum. 

Þegar spurt var hvaðan einstaklingurinn hefði fengið menntun í 
sérkennslufræðum kom í ljós að flestir voru með próf frá Kennaraháskóla 
Íslands (KHÍ) (sjá mynd 2). Næst stærsti hópurinn var með menntun frá 
Háskóla Íslands (HÍ) en aðrir voru menntaðir í sérkennslufræðum frá 
Háskólanum á Akureyri (HA) og erlendum skólum. Þau lönd sem 
einstaklingar tilgreindu erlendis voru Svíþjóð, Noregur, Danmörk og 
Bandaríkin.  

6.2 Endurmenntun þátttakenda 

Endurmenntun sérkennara, sem og allra kennara, er mikilvæg þar sem mikil 
þróun er í kennslufræðum og á námsefni. Kennurum er skylt að verja 
ákveðnum fjölda klukkustunda á ári í endurmenntun og eru fjölmörg 
námskeið í boði á vegum sveitafélaganna og Kennarasambands Íslands. 

 

 

Mynd 3. Endurmenntunarnámskeið sem þátttakendur hafa sótt á síðastliðnum 
tveimur árum. 

Á mynd 3 má sjá hve mörg endurmenntunarnámskeið þátttakendurnir sóttu 

á síðastliðnum tveimur árum. Flestir, eða 45%, höfðu sótt 4–6 

endurmenntunarnámskeið en um þriðjungur hafði sótt 1–3 námskeið en 
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fáir eða 5% hafa sótt 11 eða fleiri námskeið. Skoðað var hvort fjöldi 

námskeiða í endurmenntun tengist því hvenær þátttakendur höfðu lokið 

diplómanámi sínu (sjá töflu 2). 

Tafla 2. Fjöldi endurmenntunarnámskeiða sem þátttakendur með diplómugráðu 
sækja eftir tímabili þegar þeir luku námi. 

 Diplómugráða 

 1970 − 1990 1991 − 2000 2001 eða 
síðar 

Samtals 

1 – 3 námskeið 

4 − 6 námskeið 

7 − 10 námskeið 

11 námskeið eða 
fleiri 

42% 

39% 

15% 

4% 

47% 

28% 

19% 

6% 

27% 

53% 

15% 

5% 

34% 

45% 

16% 

5% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

 

Ekki reyndust marktæk tengsl (χ²(6,137)=7,16, p=0,31) milli þess hvenær 

sérkennarar luku námi í sérkennslufræðum og hversu mörg endur-

menntunarnámskeið þeir sóttu á tveggja ára tímabili. Algengast var að þeir 

sem luku diplómugráðu árið 2000 eða fyrr hefðu sótt 1−3 námskeið en þeir 

sem eru með nýjustu prófgráðurnar falla flestir í þann hóp sem hafði sótt 

4−6 námskeið (tafla 2). 

6.3 Vinna með námi í sérkennslufræðum 

Nám í sérkennslufræðum er í boði sem fjarnám og ekki er óalgengt að 

kennarar sinni náminu með launaðri vinnu, oftar en ekki vinnu sem tengist 

kennslu eða uppeldi á börnum. 
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Mynd 4. Vinna með námi í sérkennslufræðum. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu stundað launaða vinnu með 

diplómu-námi sínu og niðurstöðurnar má sjá á mynd 4. Langflestir, eða 76%, 

unnu við kennslu eða í stjórnunarstarfi tengdu kennslu eða uppeldi. 19% 

höfðu ekki verið í vinnu með náminu. Þau 2% sérkennara sem völdu 

svarmöguleikann Annað voru í launaðri vinnu við kennsluráðgjöf eða í 

námsleyfi.  

Þegar litið er til tengsla milli menntunar þátttakenda og hvort þeir hafi 

verið í launaðri vinnu með námi kemur í ljós að algengara var að þeir 

einstaklingar sem stunduðu nám til diplómugráðu væru í launaðri vinnu 

heldur en þeir sem stunduðu nám til meistaragráðu í sérkennslufræðum (sjá 

í töflu 3). 
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Tafla 3. Menntun þátttakenda sem voru í vinnu með námi eða ekki. 

  Menntun  

 Diplóma M.Ed. eða MA Samtals 

Nei 

Já, í kennslu  

Já, í stjórnunarstarfi  

Já, í starfi ótengdu náminu 

Annað. Hvað? 

12 % 

73% 

9% 

3% 

3% 

26% 

59% 

13% 

1% 

1% 

19% 

67% 

11% 

2% 

1% 

Samtals 100% 100% 100% 

 

Tengslin eru marktæk (χ²(4, 133)=7,45, p=0,11) á milli menntunar 

þátttakenda og hvort þeir stunduðu vinnu með námi eins og sjá má í töflu 3. 

Sjaldgæft er að þátttakendur hafi stundað launaða vinnu með námi sem 

tengdist ekki náminu en það gerðu aðeins 2%.  

6.4 Umhverfi sérkennslu 

Þátttakendur stunda sína sérkennslu ýmist í sérkennslustofum/-

sérkennsluveri og/eða í heimastofum nemenda er sækja sérkennslu. 

 

 

Mynd 5. Kennsluumhverfi sérkennslu. 
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Þegar þátttakendur voru spurðir hvar sérkennsla þeirra færi fram kom í ljós, 

eins og sjá má á mynd 5, að um helmingur þátttakenda kenndi bæði í 

almennri stofu nemandans og í sérkennslustofu/sérkennsluveri. Þá kenndu 

3% þátttakendanna eingöngu í almennri kennslustofu nemandans og 27% 

kenndu eingöngu í sérkennslustofu/sérkennsluveri.  

6.5 Viðhorf þátttakenda til skóla án aðgreiningar 

Viðhorf þátttakenda og annars starfsfólks í grunnskólum til stefnunnar skóli 

án aðgreiningar er mikilvægt þar sem sérkennarar og annað starfsfólk geta 

haft áhrif á innleiðingu nýrrar stefnu í menntastofnun og hversu vel hún 

gengur. Þátttakendur voru beðnir að velja staðhæfingu sem lýsti best 

skilningi þeirra á skóla án aðgreiningar. 

 

 

Mynd 6. Hlutfall þátttakenda sem velur ólíkar staðhæfingar sem lýsa skilningi 
þeirra á skóla án aðgreiningar.  

Á mynd 6 má sjá að mikill meirihluti, eða 45%, þátttakenda telja 

staðhæfinguna samþykki allra nemenda og kennara að hver einstaklingur 

læri og leiki á sínum forsendum lýsa best skilningi þeirra á stefnunni skóli án 

aðgreiningar. Fæstir, eða 17%, velja hugmynd um lýðræðislegan skóla þar 

sem félagslegt réttlæti er í hávegum haft.  
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Skoðað var hvort tengsl væru milli aldurs þátttakenda og þeirra fullyrðinga 
sem þeir töldu lýsa stefnunni skóli án aðgreiningar. 

Tafla 4. Val þátttakenda á fullyrðingum um skóla án aðgreiningar eftir aldri. 

    Aldur   

 41 ára og 
yngri 

41 – 50 
ára 

51 – 60 
ára 

 61 og 
eldri 

Samtals 

Að vera hluti af því sem 
allir aðrir eru að gera, að 
vera tekinn með í hópinn. 

Skóli þar sem nemendur 
með líkamlega og 
andlega fötlun stunda 
nám með ófötluðum 
nemendum. 

Hugmynd um 
lýðræðislegan skóla þar 
sem félagslegt réttlæti er í 
hávegum haft. 

Samþykki allra nemenda 
og kennara að hver 
einstaklingur læri og leiki 
á sínum forsendum. 

17% 

 

 

4% 

 

 

29% 

 

50% 

26% 

 

 

17% 

 

 

6% 

 

51% 

15% 

 

 

26% 

 

 

25% 

 

34% 

13% 

 

 

31% 

 

 

0% 

 

56% 

18% 

 

 

20% 

 

 

18% 

 

44% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Marktæk tengsl (χ ²(9, 136) =18,57, p=0,029) voru á milli aldurs þátttakenda 

og hvaða staðhæfing þeir töldu að lýstu stefnunni skóli án að greiningar eins 

og sjá má í töflu 4. 
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Skoðað var hvort tengsl væru á milli þess hvenær þátttakendur luku námi og þeirra 

fullyrðinga sem þeir töldu lýsa best skilningi sínum á því hvað stefnan skóli án 

aðgreiningar stendur fyrir. 

Tafla 5. Val þátttakenda á fullyrðingum um skóla án aðgreiningar eftir því hvenær þeir luku 
námi úr sérkennslufræðum. 

  Diplóma í sérkennslufræðum   

 
1970−1990 1991−2000 

2001  
eða síðar 

Samtals 

Að vera hluti af því sem allir aðrir 
eru að gera, að vera tekinn í hópinn. 

Skóli þar sem nemendur með 
líkamlega og andlega fötlun sína 
stunda nám með ófötluðum 
nemendum. 

Hugmynd um lýðræðislegan skóla 
þar sem félagslegt réttlæti er í 
hávegum haft. 

Samþykki allra nemenda og kennara 
að hver einstaklingur læri og leiki á 
sínum forsendum. 

8% 

 

24% 

 

 

20% 

 

 

48% 

8% 

 

41% 

 

 

10% 

 

 

41% 

25% 

 

12% 

 

 

20% 

 

 

43% 

18% 

 

20% 

 

 

17% 

 

 

45% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

 

Marktæk tengsl (χ²(6, 136)=17,93, p=0,006) voru milli útskriftartímabils og hvaða 

staðhæfing var valin eins og sjá má í töflu 5. Þegar litið er til annarra staðhæfinga en 

þeirrar sem flestir þátttakendur töldu lýsa stefnunni má sjá að áberandi munur er á 

prósentutölu þeirra sem að velja staðhæfinguna Að vera hluti af því sem allir aðrir eru að 

gera, að vera tekinn með í hópinn eftir því hvenær þeir kláruðu diplómu-nám sitt í 

sérkennslufræðum en þeir sem eru nýlega útskrifaðir aðhyllast þessa staðhæfingu frekar 

en aðrir þátttakendur. 
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Tafla 6. Val þátttakenda á fullyrðingum um skóla án aðgreiningar eftir því hvaðan menntun í 
sérkennslufræðum er fengin. 

    Menntun   

 KHÍ HÍ HA Annað KHÍ og 
HÍ/HA 

Samtals 

Að vera hluti af því sem allir 
aðrir eru að gera, að vera tekinn 
með í hópinn. 

Skóli það sem nemendur með 
líkamlega og andlega fötlun 
stunda nám með ófötluðum 
einstaklingum. 

Hugmynd um lýðræðislegan 
skóla þar sem félagslegt réttlæti 
er í hávegum haft. 

Samþykki allra nemenda og 
kennara að hver einstaklingur 
læri og leiki á sínum forsendum 

9% 

 

 

26% 

 

 

18% 

 

47% 

37% 

 

 

6% 

 

 

31% 

 

26% 

25% 

 

 

12% 

 

 

0% 

 

63% 

20% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

80% 

36% 

 

 

17% 

 

 

17% 

 

30% 

18% 

 

 

20% 

 

 

17% 

 

45% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

Marktæk tengsl (χ²(12, 134) =23,24 p=0,026) fundust þegar skoðað var hvaðan menntun 

þátttakenda er fengin og hvaða staðhæfingar þeir aðhylltust varðandi skóla án 

aðgreiningar, eins og sjá má í töflu 6. Þeir þátttakendur sem eru með próf í 

sérkennslufræðum frá HÍ skera sig hlutfallslega úr en 37% þátttakenda úr HÍ telja 

staðhæfinguna Að vera hluti af því sem allir aðrir eru að gera, að vera tekinn með í 

hópinn lýsa stefnunni skóli án aðgreiningar sem þeir þátttakendur með próf frá KHÍ telja 

síst lýsa fyrir stefnunni. 
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Mynd 7. Mat þátttakenda á því hversu jákvæðir eða neikvæðir þeir eru gagnvart 
stefnunni skóli án aðgreiningar. 

Þátttakendurnir sem tóku þátt í könnuninni voru í 89% tilfella mjög eða 

frekar sammála því að þeir væru jákvæðir gagnvart stefnunni skóli án að 

greiningar. 9% voru frekar eða mjög ósammála eins og sjá má á mynd 7. 

Skoðað var hvort tengsl væru á milli aldurs þátttakenda og hlutfall þeirra 

sem töldu sig jákvæða gagnvart stefnunni en niðurstöður má sjá í töflu 7. 

Tafla 7. Hlutfall þátttakenda sem telur sig vera jákvæðan gagnvart stefnunni skóli 
án aðgreiningar eftir aldri. 

 Aldur 

 40 ára  
og yngri 

41 – 50 
ára 

51 – 60 
ára 

61 árs 
og eldri 

Samtals 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

48% 

35% 

13% 

4% 

55% 

45% 

0% 

0% 

42% 

51% 

4% 

3% 

37% 

38% 

25% 

0% 

45% 

46% 

7% 

2% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ekki voru marktæk tengsl (χ²(9, 137)=15,2, p=0,086) á milli aldurs 

þátttakenda og hversu sammála eða ósammála þeir voru því að þeir væru 

jákvæðir gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar.  
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Tafla 8. Hlutfall þátttakenda sem telur sig vera jákvæðan gagnvart stefnunni skóli 
án aðgreiningar eftir menntun. 

  Menntun  

 Diplóma M.Ed. eða M.A. Samtals 

Mjög sammála  

Frekar sammála 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

43% 

55% 

1% 

1% 

50% 

33% 

13% 

4% 

47% 

44% 

7% 

2% 

Samtals 100 100% 100% 

 

Einnig var skoðað hvort tengsl væru milli menntunar þátttakenda og 

hlutfalls þeirra sem voru jákvæðir gagnvart stefnunni. Marktæk tengsl (χ²(3, 

131) =10,82, p=0,013) reyndust vera þar á milli, eins og sjá má í töflu 8. Þeir 

sem eru með lengri menntun M.Ed. og M.A. eru frekar ósammála því að 

þeir séu jákvæðir gagnvart stefnunni en þeir sem eru með diplómu-gráðu.  
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Tafla 9. Hlutfall þátttakenda sem telur sig vera jákvæða gagnvart stefnunni skóli 
án aðgreiningar eftir fjölda endurmenntunarnámskeiða. 

 Fjöldi endurmenntunarnámskeiða  

á tveggja ára tímabili 

 

 1−3 

námskeið 

4−6 

námskeið 

7 námskeið 

eða fleiri 
Samtals 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Frekar ósammála eða 

mjög ósammála 

46% 

46% 

8% 

40% 

52% 

8% 

56% 

30% 

14% 

45% 

45% 

10% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

 

Skoðað var hvort tengsl væru milli fjölda endurmenntunarnámskeiða 

þátttakenda á tveggja ára tímabili og hlutfalls þeirra sem voru jákvæðir 

gagnvart stefnunni. Ekki voru marktæk tengsl (χ²(4, 135)=3,93, p=0,415) 

eins og sjá má í töflu 9. Þeir sem telja sig hvað jákvæðasta gagnvart 

stefnunni taka flest endurmenntunarnámsskeið á tveggja ára tímabili. 
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Þátttakendur voru beðnir að meta hvort þeir teldu sig annarsvegar og 

samstarfsfólk sitt hinsvegar leggja sitt af mörkum til að skóli án aðgreiningar 

yrði að veruleika í skólanum sem þeir störfuðu við. Niðurstöður má sjá á 

mynd 8. 

 

 

 

Mynd 8. Mat þátttakenda á framlagi þeirra sjálfra og samstarfsfólks til þess að 
skóli án aðgreiningar verði að veruleika í þeirra skóla. 

Eins og sést á mynd 8 eru flestir þátttakendur eða 48%mjög sammála og 
39% frekar sammála að þeir leggi sitt af mörkum til að skóli án aðgreiningar 
verði að veruleika í þeirra skóla og þeir líta svo á að samstarfsfólk þeirra geri 
slíkt hið sama eða í 18% tilfella mjög sammála og 56% frekar sammála. 
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Mynd 9. Mat þátttakenda um hversu vel eða illa þeir telja eftirtalda starfsmenn í 
sínum skóla vinna að framgangi stefnunnar skóli án aðgreiningar. 

Þátttakendur voru spurðir hversu vel eða illa þeir teldu einstakan hóp 
starfsmanna í sínum skóla stuðla að framgangi stefnunnar skóli án 
aðgreiningar. Eins og sjá má á mynd 9 telja flestir þátttakendur sig, 
(sérkennara), vera þann hóp sem að stuðlar hvað best að framgangi 
stefnunnar en að umsjónarkennarar vinni helst mjög eða frekar illa að 
framgangi hennar. 
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6.6 Viðhorf þátttakenda til fullyrðinga erlendra sérkennara til 
stefnunnar skóli án aðgreiningar.  

Sérkennarar voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

staðhæfingum sem fengnar voru úr niðurstöðum rannsókna um viðhorf 

erlendra sérkennara gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar (sjá kafla 4). 

 

 

Mynd 10. Mat þátttakenda á viðhorfi sérkennara til stefnunnar skóli án 
aðgreiningar.  

Eins og sjá má á mynd 10 eru sérkennarar að miklum meirihluta sammála 
eða mjög sammála fullyrðingunum að sérkennarar hafi jákvætt viðhorf til 
stefnunnar skóli án aðgreiningar og að það skili sér í jákvæðu viðhorfi 
nemenda til stefnunnar. Þó er um 30% þátttakenda hvorki sammála né 
ósammála því að jákvæð viðhorf þeirra skili sér í jákvæðu viðhorfi nemenda 
til stefnunnar. 
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Mynd 11. Mat þátttakenda á öryggi og jákvæðni sérkennara í starfi skoðað eftir 
starfsreynslu.  

Eins og sjá má á mynd 11 valdi nánast helmingur þátttakenda að taka ekki 
afstöðu til fullyrðinganna að sérkennarar með lengri starfreynslu væru 
öruggari í kennslu á nemendahópi þar sem fjölbreytileikinn ræður ríkjum og 
að sérkennarar með styttri starfreynslu væru jákvæðari í samstarfi við 
annað fagfólk. Jafn stór hópur þátttakenda virðist þó vera sammála eða 
ósammála þessum fullyrðingum eða um 23%. 
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Mynd 12. Mat þátttakenda á starfsreynslu sérkennara og samstarfi kennara. 

Þátttakendur í könnuninni voru mjög sammála um mikilvægi samstarfs 

þegar kemur að kennslu einstaklinga með sérþarfir eins og sjá má á mynd 

12, og 15% þeirra voru ósammála eða mjög ósammála því að sérkennarar 

með styttri starfsreynslu leituðu sér frekar stuðnings í starfi. 
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Eins og sjá má á mynd 13 tóku þátttakendur í miklum mæli ekki afstöðu til 

staðhæfinganna að almennir kennarar hafi jákvætt viðhorf gagnvart 

stefnunni skóli án aðgreiningar og að almennir kennarar trúi því að jákvætt 

viðhorf gagnvart stefnunni skili sér í jákvæðu viðhorfi nemenda til 

stefnunnar. Þátttakendur eru þó í meira mæli sammála því að almennir 

kennarar trúi því að jákvætt viðhorf þeirra til stefnunnar skili sér til 

nemenda eða 42% á meðan 10% eru ósammála eða mjög ósammála þeirri 

fullyrðingu. 

  

Mynd 13. Mat þátttakenda á viðhorfum almennra kennara gagnvart stefnunni 
skóli án aðgreiningar.  
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7 Umræða 

Rannsóknaspurningin var: Hvert er viðhorf sérkennara til stefnunnar skóli 

án aðgreiningar? Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðhorf þátttakenda 

er í flestum tilfellum jákvætt. Þátttakendur telja sig vinna að framgangi 

stefnunnar í sínum skólum, þeir telja sig vera jákvæða gagnvart henni og 

þeir telja samstarfsfólk sitt einnig vera jákvætt í garð stefnunnar. 

Þátttakendur telja staðhæfinguna samþykki allra nemenda og kennara að 

hver einstaklingur læri og leiki á sínum forsendum lýsa best hvað stefnan 

skóli án aðgreiningar stendur fyrir. Þátttakendur telja sig enn fremur leggja 

sitt af mörkum til að stefnan verði að veruleika í skólanum þar sem þeir 

starfa og þeir telja samstarfsfólk sitt einnig gera slíkt hið sama. Þátttakendur 

telja að þeir sjálfir ásamt stjórnendum og stuðningsfulltrúum vinna best að 

framgangi stefnunnar í skólanum, umfram aðra starfsmenn á borð við 

umsjónarkennara. Þátttakendur trúa því að jákvætt viðhorf þeirra til 

stefnunnar skóli án aðgreiningar skili sér í jákvæðu viðhorfi nemenda til 

stefnunnar.  

Við úrvinnslu svara var áberandi hve margir svara á hlutlausan hátt, það 

er merkja við valmöguleikann hvorki né frekar en að taka afstöðu. Í tveimur 

staðhæfingaspurningum þar sem í boði er að velja möguleikann hvorki né 

nota þátttakendur þennan svarmöguleika annars vegar í tæplega 30% 

tilfella og hins vegar í 45% tilfella. Þetta gæti haft áhrif á niðurstöður en 

skiptar skoðanir eru um hvort hafa eigi hlutlausan kost sem svarmöguleika í 

spurningakönnunum. Sumir telja að hlutlausi möguleikinn skipti ekki máli en 

óneitanlega hefði verið ánægjulegra að sjá þátttakendur taka afstöðu 

gagnvart staðhæfingunum. Draga má þá ályktun af þessu að þátttakendur 

vilji ekki láta skoðun sína í ljós eða efnið sé þeim ekki sérstaklega hugleikið.  

Meirihluti þátttakenda voru konur eins og við var að búast þar sem þær 

eru í miklum meirihluta í kennarastéttinni (Hagstofa Íslands, 2012). Flestir 

þátttakenda í könnuninni voru á aldrinum 51–60 ára, eða 45%, og flestir, 

eða 56%, höfðu lokið diplómu í sérkennslufræðum árið 2001 eða síðar. Þar 

sem niðurstöðurnar voru svo afgerandi í þessum tveimur þáttum má draga 

þá ályktun að eldri kennarar fari í meira mæli í framhaldsnám í 

sérkennslufræðum en þeir sem yngri eru en einungis 17% þátttakenda voru 

á aldrinum 40 ára eða yngri. 

Rannsóknir hafa sýnt að meiri menntun gerir kennara færari til að koma 

til móts við fjölbreytilegan nemendahóp (Darling-Hammond og Bransford, 

2005; OECD, 2005; Turnbull o.fl, 2011). Þegar horft er til menntunar 

þátttakenda í þessari rannsókn má sjá að minnihluti þeirra er með 
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meistaragráðu í sérkennslufræðum en af þeim sem eru með meistaragráðu 

eru fleiri með M.Ed.-gráðu en M.A.-gráðu. Boðið var upp á svarmöguleikann 

annað og völdu 18 einstaklingar að nýta sér hann. Þessir þátttakendur voru 

með menntun í talmeinafræði og skólasálfræði svo eitthvað sé nefnt. Þegar 

spurt var hvaðan þátttakendur höfðu fengið menntun sína var áberandi 

meirihluti svarenda með gráðu í sérkennslufræðum frá Kennaraháskóla 

Íslands (KHÍ) eða 116 einstaklingar. Það að svona stór hópur hafi 

sérkennaramenntun frá sama skóla veit ekki endilega á gott því hópurinn 

gæti verið einsleitari fyrir vikið. 24 einstaklingar höfðu gráðu í 

sérkennslufræðum frá erlendum háskólum, ýmist diplómugráðu eða 

framhaldsgráðu, og voru Danmörk, Svíþjóð, Noregur og Bandaríkin nefnd í 

því samhengi.  

Kennurum er skylt samkvæmt kjarasamningum grunnskólakennara 

(Kjarasamningur sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 

Íslands vegna Félags grunnskólakennara, 2011.) að sækja endurmenntun til 

að viðhalda þekkingu sinni á fræðunum. Ánægjulegt var að sjá hve mörg 

endurmenntunarnámskeið þátttakendur sækja að jafnaði á tveggja ára 

tímabili eða 45% sækja 4−6 námskeið, 16% sækja 7−10 námskeið svo að 

segja má að 61% þátttakenda sækja 4 námskeið eða fleiri á tveggja ára 

tímabili. Þeir þátttakendur sem sækja 7−10 námskeið á tveggja ára tímabili 

telja sig vera jákvæða í meira mæli en þeir sem sækja færri námskeið. 

Þessum niðurstöðum ber saman við niðurstöðu rannsóknar Combs o.fl. 

(2010) en þar segir að þeir einstaklingar sem sóttu fleiri endurmenntunar 

námskeið voru í meira mæli jákvæðir gagnvart stefnunni skóli án 

aðgreiningar.  

Þegar litið er til útskriftarárs þátttakenda úr diplómunámi og fjölda 

endurmenntunarnámskeiða sem þeir hafa sótt má sjá að 53% þeirra sem 

luku námi 2001 eða síðar hafa sótt 4–6 námskeið á tveggja ára tímabili. Eins 

og komið hefur fram er mikilvægt að kennarar sæki endurmenntunar-

námskeið til að viðhalda færni sinni sem fagmenn í starfi og rannsóknir hafa 

enn fremur sýnt fram á að þekking og hæfni kennara geti verið áhrifaþáttur 

hvað varðar árangur nemenda (Darling-Hammond og Bransford, 2005; 

OECD, 2005). 

Áberandi er hversu stór hluti þátttakenda var í launaðri vinnu með námi 

sínu í sérkennslufræðum eða 81%, 65% störfuðu við kennslu. Nám í 

sérkennslufræðum er fjarnám við Háskóla Íslands, líkt og það var við 

Kennaraháskóla Íslands, og því kemur þessi háa prósentutala ekki á óvart 

enda er námið sniðið að útivinnandi fólki. Þessir einstaklingar voru í vinnu 

sem tengdist kennslu. Draga má þá ályktun að þátttakendur hafi farið í 
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framhaldsnám eftir einhver ár í starfi sem gefur til kynna að kennarar hafi 

áhuga á að mennta sig meira í kennarafræðum. 19% þátttakenda voru ekki í 

vinnu með námi en eins og allir vita er nám full vinna og gífurlegt álag fylgir 

því að vera í námi samhliða vinnu. Það vekur athygli að hluti þátttakenda 

var í launaðri vinnu við stjórnunarstarf tengt kennslu eða uppeldi á börnum 

samhliða grunnframhaldsnámi í fræðunum en ætla mætti að einstaklingar í 

stjórnunarstörfum við kennslu eða uppeldi á börnum væru búnir með slíkt 

nám. Þó var ekki spurt hvort þátttakendur væru búnir með annars konar 

framhaldsnám í uppeldis- og menntunarfræðum og því er ekki hægt að 

fullyrða um að einstaklingar í stjórnunarstörfum tengdum uppeldi eða 

kennslu á börnum hafi ekki lokið slíku námi áður.  

Það kemur á óvart hve margir þátttakendur sinna sérkennslu í 

sérkennslustofum eða sérkennsluveri en það fer eftir aðstæðum hverju 

sinni hvar sérkennsla í hverjum skóla fer fram. Talað er um að stefnan skóli 

án aðgreiningar snúist meðal annars um að öllum einstaklingum sé kennt 

saman að öðru jöfnu og að allir tilheyri tilteknum hóp/bekk burtséð frá 

frávikum einstaklingsins (Ferguson, 1995) og vekur það því undrun að 

einungis 3% þátttakenda segjast kenna sína sérkennslu í almennri 

kennslustofu nemandans. Hins vegar segjast 49% þátttakenda kenna bæði í 

sérkennslustofu/sérkennsluveri og almennri kennslustofu. Draga má þá 

ályktun af þessu að þátttakendur starfa ekki eftir stefnunni þrátt fyrir að 

segjast hafa jákvætt viðhorf gagnvart henni eða þeir telji sig hafa jákvætt 

viðhorf gagnvart stefnunni og telji sig vinna eftir henni. Eða það að þeir 

þátttakendur telji það henta best sínum nemanda/nemendum að 

sérkennslan fari fram í sérkennslustofu/veri eingöngu eða ekki. Alls 27% 

þátttakenda segjast eingöngu kenna í sérkennslustofum/sérkennsluveri og 

er það há tíðni, þar sem stefnan skóli án aðgreiningar felur meðal annars í 

sér að allir einstaklingar geti lært hver af öðrum, sama hver fötlunin er 

(Ferguson, 1995; Tetler, 2005). 

Þegar um er að ræða innleiðingu á nýju fyrirbæri skiptir viðhorf þeirra 

sem að henni koma gífurlegu máli (Block og Obrusnikova, 2007). 

Sérstaklega er mikilvægt að viðhorfið sé jákvætt því þá gengur innleiðingin 

betur en þegar um neikvætt viðhorf er að ræða (Forlin o.fl., 2009). Þegar 

viðhorf þátttakenda til stefnunnar skóli án aðgreiningar var skoðað kom 

margt áhugavert fram. Alls 9% þátttakenda eru frekar eða mjög ósammála 

staðhæfingunni að þeir telji sig jákvæða gagnvart stefnunni skóli án 

aðgreiningar og er sú niðurstaða miður þegar horft er til mikilvægis 

samstöðu og jákvæðs viðhorfs og þess að æskilegt væri að þátttakendur 

væru í fararbroddi við að innleiða stefnuna. Þátttakendur voru í 45% tilfella 

mjög sammála þeirri staðhæfingu að þeir séu jákvæðir gagnvart stefnunni 
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skóli án að greiningar og í 44% tilfella frekar sammála. Þetta sýnir að 

þátttakendur telja sig í 89% tilfella mjög eða frekar jákvæða gagnvart 

stefnunni sem er mun ánægjulegri niðurstaða. Það að mikill meirihluti 

þátttakenda telji sig jákvæða gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar gæti 

verið vísbending um að þessir þátttakendur séu tilbúnari að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum, laga kennsluaðferðir að nemendum með 

sérþarfir og undirbúa sig betur fyrir kennslu en hinir sem telja sig neikvæða í 

garð stefnunnar, líkt og fram kemur í niðurstöðum rannsóknar Combs o.fl. 

(2010). Þegar litið er til viðhorfs þátttakenda til stefnunnar skóli án 

aðgreiningar annars vegar og aldurs hins vegar kemur í ljós að yngri 

þátttakendur eru frekar mjög sammála staðhæfingunni að þeir séu jákvæðir 

gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar en þeir sem eldri eru. Ekki er hægt 

að fullyrða neitt um hvað valdi þessum mun en hugsanleg ástæða er að 

styttra er síðan þeir sem yngri eru luku námi og þeir gætu því hafa starfað 

alla sína starfstíð í umhverfi þar sem skóli án aðgreiningar er yfirlýst stefna. 

Marktæk tengsl reyndust vera á milli menntunar sérkennara og þess 

hversu sammála eða ósammála þeir voru staðhæfingunni ég er jákvæður 

gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar. Á meðan 98% þátttakenda með 

diplómumenntun í sérkennslufræðum voru frekar eða mjög sammála 

staðhæfingunni voru 83% þátttakenda með meistarapróf frekar eða mjög 

sammála. Þetta segir okkur að þeir sem eru með diplómugráðu telja sig 

jákvæðari gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar en þeir sem eru með 

meistaragráðu í sérkennslufræðum. Þetta er í andstöðu við rannsókn Combs 

o.fl. (2010) þar sem meiri menntun sérkennara tengist meiri jákvæðni í garð 

stefnunnar.  

Þegar þátttakendur voru spurðir hvaða staðhæfingu þeir teldu lýsa 

stefnunni skóli án aðgreiningar töldu þeir samþykki allra nemenda og 

kennara að hver einstaklingur læri og leiki á sínum forsendum hæfa 

stefnunni best. Í boði var að velja á milli fjögurra staðhæfinga og skiptust 

þátttakendur nokkuð jafnt milli hinna þriggja en tæp 20% völdu hverja 

þeirra. Ef litið er til aldurs þátttakenda annars vegar og fullyrðingar um skóla 

án aðgreiningar hins vegar eru marktæk tengsl þar á milli. Þátttakendur sem 

eru 61 árs og eldri eru í rúmlega 56% tilfella sammála því að fullyrðingin 

samþykki allra nemenda og kennara að hver einstaklingur læri og leiki á 

sínum forsendum hæfi best stefnunni. 

Þegar horft er til ártals útskriftar úr sérkennslufræðum og fullyrðinga um 

hvað stefnan skóli án aðgreiningar standi fyrir koma í ljós marktæk tengsl 

þar á milli. Þátttakendur sem luku námi á árunum 1991–2000 velja í 41% 

tilfella staðhæfinguna skóli þar sem nemendur með líkamlega og andlega 
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fötlun sína stundi nám með ófötluðum nemendum á meðan þátttakendur 

sem útskrifuðust á öðrum tímabilum velja frekar staðhæfinguna samþykki 

allra nemenda og kennara að hver einstaklingur læri og leiki á sínum 

forsendum. Í þessu samhengi má athuga hvort um áherslubreytingu í 

sérkennslunámi þátttakenda sé að ræða en nám í sérkennslufræðum á 

árunum 1991–2000 var í boði bæði sem B.A.-nám við Kennaraskólann til 

ársins 1995 og sem diplómunám við Kennaraháskólann árin 1995–2007 

(Gretar L. Marinósson, 1998). Marktæk tengsl reyndust einnig vera á milli 

þess hvaðan menntun þátttakenda var fengin og fullyrðinga um hvað 

stefnan skóli án aðgreiningar standi fyrir. Þátttakendur sem sóttu menntun 

sína í sérkennslufræðum til KHÍ eða HA töldu staðhæfinguna samþykki allra 

nemenda og kennara að hver einstaklingur læri og leiki á sínum forsendum 

lýsa stefnunni en tæp 50% þátttakenda komu frá KHÍ og rúm 60% frá HA. 

Hvort að þessum tengslum valdi sams konar áherslur í sérkennslunámi frá 

þessum tveimur skólum er ekki hægt að fullyrða um. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir 

væru staðhæfingunni ég legg mitt af mörkum til að stefnan skóli án 

aðgreiningar verði að veruleika í mínum skóla kemur í ljós að þeir eru í 87% 

tilfella mjög sammála eða frekar sammála þessari staðhæfingu en 9% 

þátttakenda eru frekar ósammála eða mjög ósammála. Ingólfur Á 

Jóhannesson (2006) telur mikilvægt að allir aðilar sem koma að innleiðingu 

nýrrar stefnu lagi hugsunarhátt sinn að henni til að stefnan nái fram að 

ganga og samkvæmt rannsókn Forlin o.fl. (2009) eru aðilar sem telja sig 

vinna að framgangi stefnunnar einnig líklegir til að eiga auðveldara með að 

vinna með öðru fagfólki. Þessi háa prósentutala eða 87% sem er mjög 

sammála eða frekar sammála er í takt við viðhorf þátttakenda til stefnunnar 

skóli án aðgreiningar eins og rætt var um hér að framan (bls. 52). Þegar 

þátttakendur voru spurðir að því hversu sammála eða ósammála þeir væru 

staðhæfingunni ég tel samstarfsfólk mitt leggja sitt af mörkum svo að 

stefnan skóli án aðgreiningar verið að veruleika í mínum skóla kom í ljós að 

74% töldu sig vera mjög eða frekar sammála þessari staðhæfingu. Þessi 

niðurstaða getur bent til þess, eins og Tetler (2005) bendir á, að kennarar 

sem eru jákvæðir í garð stefnunnar telji einnig aðra kennara vera það. 

Þátttakendur töldu sig í 21% tilfella vera frekar ósammála eða mjög 

ósammála þessari staðhæfingu. Það er umhugsunarvert af hverju 

þátttakendur telja í svona miklum mæli samstarfsfólk ekki leggja sitt af 

mörkum svo stefnan gangi eftir. Samstarf allra aðila innan skóla án 

aðgreiningar er forsenda svo að vel gangi (Danforth og Smith, 2005; 

Ferguson o.fl., 2002; Turnbull o.fl., 2011) og íhuga má hvort samstarfs-

örðugleikar stýri þessu viðhorfi þátttakenda til samstarfsfólks síns. 
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Við athugun á því hversu vel eða illa þátttakendur töldu aðra starfsmenn 

í skólanum þar sem þeir unnu koma að framgangi stefnunnar skóli án 

aðgreiningar kemur í ljós að þeir telja sig sjálfa og aðra sérkennara í 

skólanum koma mjög vel eða frekar vel að framgangi stefnunnar eða í 85% 

tilfella. Þátttakendur töldu skólaliða koma hvað minnst að framgangi 

stefnunnar. Hvort viðhorf þátttakenda gagnvart skólaliðum tengist skorti á 

menntun skólaliða í uppeldis- og menntunarfræðum er ekki hægt að segja 

til um en þátttakendur töldu einnig umsjónarkennara koma frekar eða mjög 

illa að framgangi stefnunnar. Sú niðurstaða er mjög umhugsunarverð og 

veltir upp þeirri spurningu hvort umsjónarkennarar séu að fá nægan 

stuðning í starfi. Umsjónarkennarar eru þeir kennarar sem eru með hvað 

stærstu nemendahópana og getur því fylgt aukið álag umfram aðra kennara 

sem eru með minni nemendahópa. Velta má því fyrir sér hvort að nægur 

stuðningur frá sérkennurum sé til staðar fyrir umsjónarkennara og hvort að 

skortur á honum (stuðningnum) gæti skilað sér í að þátttakendur telji 

umsjónarkennara vera þá starfsmenn sem helst vinni frekar eða mjög illa að 

framgangi stefnunnar innan skólans. En sérkennarar eru jú þeir starfsmenn 

sem eiga að hafa þekkinguna og fræðin að baki sem nýta á í skóla án 

aðgreiningar og allir starfsmenn eiga að hafa aðgang að sérkennurum. Þessi 

niðurstaða segir eingöngu til um viðhorf þátttakenda til framlags 

umsjónarkennara og skólaliða en ekki annarra starfsmanna en í rannsókn 

Weisel og Dror (2006) þar sem allir starfsmenn voru spurðir um hversu vel 

eða illa þeir töldu sig vinna að framgangi stefnunnar skóli án aðgreiningar 

kom í ljós að enginn munur var á svörun einstaklinga. 

 

Þegar litið er til erlendra rannsókna, Forlin o.fl. (2009), Jerlinder o.fl. 

(2010), Combs o.fl. (2010) og Weisel og Dror (2006) á sams konar 

viðfangsefni og hér um ræðir kemur í ljós að niðurstöður þessarar 

rannsóknar á viðhorfi íslenskra sérkennara í grunnskólum landsins eru 

svipaðar og hjá sérkennurum í grunnskólum erlendis. Íslenskir sérkennarar í 

grunnskólum eru í tæplega 80% tilfella mjög sammála eða sammála því að 

sérkennarar hafi jákvætt viðhorf gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar og 

ekki nema 1% er ósammála eða mjög ósammála. Eins og fram hefur komið 

tóku þó allmargir þátttakendur ekki afstöðu til þessara staðhæfinga og 

völdu svarmöguleikann hvorki né sem gefur til kynna að þátttakendur séu 

ekki vissir um að allir sérkennarar séu jákvæðir gagnvart stefnunni. 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir tryðu því að jákvætt viðhorf 

þeirra til stefnunnar skóli án aðgreiningar skilaði sér í jákvæðu viðhorfi 

nemenda til stefnunnar og kom í ljós að 70% þátttakenda eru mjög sammála 

eða sammála þeirri staðhæfingu og trúa því að jákvæðni skili sér í jákvæðni. 



 

55 

Þessi niðurstaða er sambærileg rannsókn Combs o.fl. (2010). Þetta er 

ánægjuleg niðurstaða sem segir okkur að þátttakendur eru meðvitaðir um 

að viðhorf þeirra skili sér áfram til nemenda sinna sem hefur síðan áhrif á 

framgang stefnunnar innan skólakerfisins. Þó er það sama uppi á teningnum 

og með fyrri staðhæfingu að þónokkrir þátttakendur velja að taka ekki 

afstöðu til þessarar staðhæfingar en 27% velja möguleikann hvorki né. Þessi 

svörun sýnir að tiltölulega hátt hlutfall þátttakenda er ekki visst um styrk 

meðbyrsins eða að viðhorf annarra hafi áhrif. Einungis 3% þátttakenda voru 

ósammála eða mjög ósammála þessari staðhæfingu. 

Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

staðhæfingunni að sérkennarar með lengri starfsreynslu væru öruggari í 

kennslu á hópi nemenda þar sem fjölbreytileikinn ræður ríkjum en þeir 

sérkennarar sem yngri væru. Þátttakendur voru í 31% tilfella mjög sammála 

eða sammála þessari staðhæfingu. Þetta gæti bent til þess að þátttakendur 

telji sig örugga í kennslu, hvort sem um ræðir einstaklinga þar sem styttra er 

liðið frá námi eða þá sem luku námi fyrir löngu síðan. Stærstur hluti 

þátttakendanna í könnuninni er á aldrinum 51–60 ára og ætla mætti að þar 

væri um kennara með lengri starfsaldur að ræða. Stór hluti svarenda valdi 

svarmöguleikann hvorki né eins og áður eða 45% sem gefur til kynna að 

þátttakendur telji hvorki sérkennara með styttri né lengri starfsaldur 

öruggari í starfi en aðra. Þátttakendur voru einnig spurðir hversu sammála 

eða ósammála þeir væru staðhæfingunni að sérkennarar með styttri 

starfsreynslu væru jákvæðari í samstarfi við annað fagfólk sem kemur að 

kennslu nemenda með sérþarfir en þeir sem eldri eru og í ljós kom að 45% 

þátttakenda velja að taka ekki afstöðu til þessarar staðhæfingar. Það að 

svona stór hluti velji að taka ekki afstöðu með eða á móti er 

umhugsunarvert þegar litið er til þess hversu mikilvægur þáttur samstarf er 

þegar kemur að kennslu fjölbreytts nemendahóps en þekking, reynsla og 

styrkleikar hvers og eins starfsmanns eru nýttir í samstarfi (Danforth og 

Smith, 2005; Ferguson o.fl., 2002; Turnbull o.fl., 2011). Í ljósi þess hefði 

mátt ætla að þátttakendur væru annaðhvort með eða á móti þessari 

fullyrðingu. Þátttakendur voru í 30% tilfella sammála eða mjög sammála 

þessari staðhæfingu og 25% voru ósammála eða mjög ósammála sem 

bendir til þess að það séu ekki eingöngu þátttakendur með styttri 

starfsreynslu sem þykja jákvæðir í samstarfi við annað starfsfólk, heldur 

einnig þeir sem eru með langa starfsreynslu. Það er í raun ánægjuleg 

niðurstaða en þó hefði mátt liggja hærri prósentutala þar að baki.  

Stuðningur í starfi er afar mikilvægur, hvort sem um ræðir kennara með 

styttri starfsreynslu eða kennara með lengri starfsreynslu. Í lögum er ákvæði 

um að stuðningur við starfsfólk í grunnskólum skuli vera til staðar í skólum 
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landsins (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) og því þótti höfundi áhugavert að 

spyrja hvort þátttakendur væru sammála staðhæfingunni að sérkennarar 

með styttri starfsreynslu leituðu sér frekar stuðnings og aðstoðar við 

kennslu nemenda með sérþarfir en þeir sérkennarar sem eru með lengri 

starfreynslu. Þátttakendur voru í 44% tilfella mjög sammála eða sammála 

þessari staðhæfingu sem gæti bent til þess að sérkennarar með lengri 

starfsreynslu þurfi síður að nýta sér stuðning en þeir sem eru með styttri 

starfsreynslu. Ef litið er á hve hátt hlutfall þátttakenda velur 

svarmöguleikann hvorki né eða 41% má þó draga þá ályktun að sérkennarar 

telji þessa fullyrðingu ekki standast. Mikilvægi samstarfs á milli allra kennara 

sem koma að kennslu nemenda með sérþarfir er mikið (Danforth og Smith, 

2005; Ferguson o.fl., 2002; Turnbull o.fl., 2011) og þátttakendur eru sam-

mála því en í 96% tilfella voru þátttakendur mjög sammála eða sammála 

þeirri staðhæfingu. 

Viðhorf gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar er eins áður hefur 

komið fram mjög mikilvægt og það þarf að vera jákvætt ef vel á að gera. 

Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

staðhæfingunni að almennir kennarar hafi jákvætt viðhorf gagnvart 

stefnunni skóli án aðgreiningar og í ljós kom að þátttakendur eru í 38% 

tilfella mjög sammála eða sammála þessari staðhæfingu en í 21% tilfella 

ósammála eða mjög ósammála. Þessi niðurstaða vekur upp þá spurningu 

hvort almennir kennarar sem ekki hafa menntun í sérkennslu og þeim 

fræðum sem liggja að baki skóla án aðgreiningar beri ekki sama jákvæða 

hug til stefnunnar og þeir sem eru menntaðir í fræðunum eða hvort að 

þetta sé einungis tilfinning þátttakenda. Eins og áður valdi hátt hlutfall 

þátttakenda svarmöguleikann hvorki né eða 41%. Þátttakendur voru einnig 

spurðir hvort þeir væru sammála eða ósammála staðhæfingunni að 

almennir kennarar trúi því að jákvætt viðhorf þeirra til stefnunnar skóli án 

aðgreiningar skili sér í jákvæðu viðhorfi nemenda til stefnunnar. 

Þátttakendur voru í 45% tilfella mjög sammála eða sammála 

staðhæfingunni sem ber saman við niðurstöður rannsóknar Combs o.fl. 

(2010). Enn og aftur tók stór hluti þátttakenda ekki afstöðu til 

staðhæfingarinnar eða 45%.  

 

Ef litið er yfir rannsóknina í heild eru þátttakendur (sérkennarar) 

jákvæðir gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar og þeir telja samstarfsfólk 

vera það einnig. Þeir þátttakendur sem eru með nýrra próf í fræðunum eru 

þó jákvæðari en þeir sem eru með eldra próf. Þátttakendur sóttu 

endurmenntunarnámskeið eins og samningar þeirra við sveitarfélög segja til 



 

57 

um og þeir sem sækja fleiri námskeið eru frekar mjög jákvæðir gagnvart 

stefnunni skóli án aðgreiningar en þeir sem sækja fá námskeið. 

Þátttakendur telja umsjónarkennara þá starfsmenn sem koma hvað mest 

frekar eða mjög illa að framgangi stefnunnar sem og þeir trúa því að 

jákvæðni þeirra í garð stefnunnar skili sér til annarra. Flestir þátttakendur 

sóttu menntun sína í sérkennslufræðum til KHÍ og þeir telja að samstarf á 

milli fagaðila sé mikilvægt þegar unnið er með fjölbreytilegan nemendahóp. 

Ánægjulegt var að sjá hve þátttakendur voru jákvæðir í garð stefnunnar 

þar sem jákvæðni skilar sér í jákvæðni. Einnig var gaman að sjá hversu mörg 

endurmenntunar námskeið þátttakendur sóttu á tveggja ára tímabili þar 

sem svo mikilvægt er að kennarar sæki reglulega endurmenntunarnámskeið 

þar sem þróun í skólamálum er hröð, hvort sem um ræðir kennsluaðferðir 

eða endurnýjun á kennsluefni. Á endurmenntunarnámskeiðum njóta 

kennarar líka þekkingar annarra kennara og kynnast nálgun þeirra á ýmis 

viðfangsefni. 

Hvað varðar mótsagnir er varða skóla án aðgreiningar má spyrja hvernig 

það eigi að vera hægt að vinna eftir lögum stjórnvalda og í samræmi við 

alþjóðlegar yfirlýsingar og sáttmála um skóla án aðgreiningar ef heimildir 

eru fyrir því að börn sæki sérgreind úrræði og sérskóla eins og fram kemur í 

Rammaáætlun Salamanca (1994) og í grunnskólalögunum okkar (2008) og 

Aðalnámskrá (2011). Ætla mætti að ef undantekningar eru heimilaðar hvað 

varðar sérúrræði og sérskóla þá muni skólakerfið notast áfram við þær 

frekar en að leggja vinnu í að gera skólann aðgengilegan fyrir alla 

nemendur. 
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8 Lokaorð 

Ég hef reynt að leita svara við rannsóknarspurningunni minni sem var Hvert 

er viðhorf sérkennara í grunnskólum til stefnunnar skóli án aðgreiningar. Ég 

lagði upp með þá kenningu að sérkennarar hefðu jákvætt viðhorf gagnvart 

stefnunni skóli án aðgreiningar og stenst sú kenning.  

Markmið með þessari rannsókn var að kanna viðhorf sérkennara til 

stefnu sem sett hefur verið í lög, sáttmála og samninga hérlendis sem og 

erlendis. Von mín er sú að niðurstaða þessarar rannsóknar nái athygli þeirra 

sem starfa í skólum landsins, þar sem hún (niðurstaðan) sýnir á svo 

afgerandi hátt hversu mikilvægt er að starfsmenn skóla, og þá allir 

starfsmenn skóla, taki á móti nýjungum sem þessum með opnum hug, sól í 

hjarta og jákvæðni. Og að niðurstaðan verði þeim hvatning í starfi til að 

vinna að framgangi stefnu þar sem allir nemendur læra og leika á sínum 

forsendum í lýðræðislegum skóla. 

Við útskrift úr námi í sérkennslufræðum hafa kennarar viðað að sér 

ærinni þekkingu sem nýtist í starfi og ég tel það afar brýnt að leitað sé til 

sérkennara og þeirrar þekkingar sem þeir búa yfir.  

Fjölmargar spurningar vöknuðu þegar vinnsla við niðurstöður rann-

sóknarinnar var unnin. Ég hefði viljað koma með spurningar um hvert er 

viðhorf þátttakenda til samstarfs og fagaðila innan skólans og hvaða 

fagaðilar það eru sem þeir telja eiga koma að kennslu nemenda. En það er 

efni í nýja rannsókn. Mismunandi skilnings gætir hjá þátttakendum þegar 

kemur að staðhæfingum er standa fyrir stefnunni skóli án aðgreiningar og 

áhugavert hefði verið að ræða við sérkennara hvernig þeir túlka hverja og 

eina staðhæfingu. Ljóst er þó að meirihluti sérkennara er jákvæður gagnvart 

stefnunni og er það sú niðurstaða sem gefur mér hvað mest, hún segir mér 

að þar sem sérkennarar eru jákvæðir gagnvart stefnunni mun framgangur 

hennar ganga eftir, í litlum skrefum, en eins og sagt er, góðir hlutir gerast 

hægt. 
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Fylgiskjal 1 

Kæri sérkennari 

 

Þessi könnun er send á félagsmenn í sérkennarafélagi Íslands. 

Könnunin er meistaraverkefni Rannveigar Klöru Matthíasdóttur 

sérkennara við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf sérkennara til 

stefnunnar skóli án aðgreiningar. Reynsla þín og álit skipta máli og 

með því að svara átt þú möguleika á að koma þínum sjónarmiðum á 

framfæri. 

 

Leiðbeinendur og ábyrgðarmenn eru dr. phil. Dóra S. Bjarnason 

prófessor og dr. Amalía Björnsdóttir dósent við Háskóla Íslands. 

 

Könnunin hefur verið tilkynnt persónuvernd en þátttakendum er 

hvorki skylt að svara könnuninni í heild sinni eða einstökum 

spurningum hennar. Könnunin er nafnlaus og ekki rekjanleg og tekur 

um 5−7 mínútur að svara henni. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar um könnunina er þér velkomið að 

hafa samband með tölvupósti eða símleiðis við eftirfarandi: 

 

Rannveig Klara Matthíasdóttir 

Sími: 824−3006 

Netfang: rkm2@hi.is 

 

Bestu þakkir fyrir að veita þessari könnun tíma þinn og stuðning. 

 

 

Til að byrja könnunina ýttu vinsamlegast á hnappinn hér fyrir neðan 

sem er merktur Halda áfram. 
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1. Ert þú karl eða kona? 

□ Karl 

□ Kona 

 

2. Hvaða prófgráðu ert þú með í sérkennslufræðum? 

□ Diplómu í sérkennslufræðum 

□ M.Ed. í sérkennslufræðum 

□ M.A. í sérkennslufræðum 

□ Annað. Hvað? 

 

3. Frá hvaða skóla/skólum er menntun þín fengin? 

□ KHÍ 

□ HÍ 

□ HA 

□ Annars staðar. Hvar? 

 

4. Hver er aldur þinn? 

□ 30 ára eða yngri 

□ 31 − 40 ára 

□ 41 − 50 ára 

□ 51 − 60 ára 

□ 61 og eldri 

 

5. Hvenær laukst þú sérkennaranámi? 

□ 1970 − 1980 

□ 1981 − 1990 

□ 1991 – 2000 

□ 2001 eða síðar 

 

6. Hvað hefur þú sótt mörg endurmenntunarnámskeið á 

síðastliðnum tveimur árum? 

□ 1 – 3 námskeið 

□ 4 – 6 námskeið 

□ 7 – 10 námskeið 

□ 11 eða fleiri námskeið 
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7. Varst þú í launaðri vinnu með diplóma sérkennslunámi þínu? 

□ Nei 

□ Já í kennslu 

□ Já í stjórnunarstarfi sem tengist kennslu/uppeldi á börnum 

□ Já í starfi ótengdu náminu 

□ Annað. Hvað? 

 

8. Hvar fer sérkennslan þín fram? 

□ Í sérkennslustofu/sérkennsluveri 

□ Í almennri kennslustofu nemandans 

□ Bæði í sérkennslustofu/sérkennsluveri og almennri 

kennslustofu nemandans 

□ Er ekki í kennslu 

□ Annars staðar. Hvar? 

 

9. Hvaða fullyrðing lýsir best skilningi þínum á stefnunni skóli án 

aðgreiningar? 

Skóli án aðgreiningar er 

□ að vera hluti af því sem allir aðrir eru að gera, að vera tekinn 

með í hópinn. 

□ skóli þar sem nemendur með líkamlega og andlega fötlun 

stunda nám með ófötluðum nemendum 

□ hugmynd um lýðræðislegan skóla þar sem félagslegt réttlæti 

er í hávegum haft 

□ samþykki allra nemenda og kennara að hver einstaklingur 

læri og leiki á sínum forsendum 

 

10. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi 

fullyrðingum? 

 

Í þessari spurningu var í boði að velja  

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

□ Er ekki starfsmaður í skóla 

 

 Ég er jákvæður gagnvart stefnunni skóli án aðgreiningar 
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 Ég legg mitt af mörkum til að stefnan skóli án 

aðgreiningar verði að veruleika í mínum skóla 

 Ég tel samstarfsfólk mitt leggja sitt af mörkum svo að 

stefnan skóli án aðgreiningar verði að veruleika í mínum 

skóla 

 

11. Hversu vel eða illa telur þú eftirtalda starfsmenn í þínum skóla 

vinna að framgangi stefnunnar skóli án aðgreiningar 

 

Í þessari spurningu var í boði að velja 

□ Mjög vel 

□ Frekar vel 

□ Frekar illa 

□ Mjög illa 

□ Er ekki starfsmaður í skóla 

□ Veit það ekki 

 

 

 Stjórnendur 

 Skólaliðar 

 Stuðningsfulltrúar 

 List- og verkgreinakennarar 

 Umsjónarkennarar 

 Sérkennarar 

 

12.  Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi 

fullyrðingum? 

 

Í þessari spurningu var í boði að velja 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Hvorki né 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

 Sérkennarar hafa jákvætt viðhorf gagnvart stefnunni 

skóli án aðgreiningar 

 Sérkennarar trúa því að jákvætt viðhorf þeirra til 

stefnunnar skóli án aðgreiningar skili sér í jákvæðu 
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viðhorfi nemenda til stefnunnar 

 Sérkennarar með lengri starfsreynslu eru öruggari í 

kennslu á hópi nemenda þar sem fjölbreytileikinn ræður 

ríkjum en yngri sérkennarar 

 Sérkennarar með styttri starfsreynslu eru jákvæðari í 

samstarfi við annað fagfólk sem kemur að kennslu 

nemenda með sérþarfir en eldri sérkennarar 

 Sérkennarar með styttri starfsreynslu leita sér frekar 

stuðnings og aðstoðar við kennslu á nemendum með 

sérþarfir en þeir sérkennarar sem eru með lengri 

starfsreynslu 

 Mikilvægt er að samstarf sé á milli kennara sem koma 

að kennslu einstaklinga með sérþarfir 

 

 

13. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi 

fullyrðingum? 

 

Í þessari spurningu var í boði að velja 

□ Mjög sammála 

□ Sammála 

□ Hvorki né 

□ Ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

 Almennir kennarar hafa jákvætt viðhorf gagnvart 

stefnunni skóli án aðgreiningar 

 Almennir kennarar trúa því að jákvætt viðhorf þeirra til 

stefnunnar skóli án aðgreiningar skili sér í jákvæðu 

viðhorfi nemenda til stefnunnar 

 

14. Einhverjar athugasemdir eða ábendingar? 
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