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Responding to Diversity at 

School. An Ethnographic Study 
Nokkrar skýringar í framhaldi af nýlegri 

umfjöllun í Netlu 
Um leið og ég þakka Ingólfi Á. Jóhannessyni fyrir afar jákvæða umfjöllun um bók mína, 

Responding to diversity at schoool. An ethnographic study, (sjá hér) langar mig að reyna 

að svara þeim spurningum sem hann setur fram í lok pistils síns. Hann spyr (og vísar í 

blaðsíður þar sem um þetta er fjallað í bókinni): „Finnst grunnskólakennurum að þeim sé 

enn ógnað af stefnu stjórnvalda um skóla án aðgreiningar – í ljósi þess sem þeim fannst 

vera stigvaxandi erfiðleikar í hegðun nemenda (bls. 75)? Á hvern hátt birtist baráttan um 

fjölda í bekk, nú tíu árum og einu efnahagshruni síðar (bls. 98–99)? Er vellíðan enn þá 

álitin forsenda náms (bls. 116)? Hefur þekking á því hvernig mæta má ólíkum menntunar-

þörfum í sömu kennslustofu aukist (bls. 116)?“ 

Áður en að því kemur er ástæða til að skýra hvers vegna tíu ára gömul rannsókn er gefin 

út á bók í ljósi þess að núorðið er líftími rannsókna á sviði félagsvísinda talinn fimm til sjö 

ár og allt eldra efni talið úrelt. Sannleikurinn er sá að ég ætlaði ekki að fá ritgerðina 

útgefna sem bók heldur kynna hana á annan hátt, með erindum, greinum og bókar-

köflum. Það hef ég  að einhverju marki leitast við að gera, einkum hér á landi (sjá 

heimildaskr hér á eftir). En þegar tilboð um útgáfu kom óvænt frá Lambert Academic 

Publishing sem fól í sér sáralitla vinnu af minni hálfu (og þeirra) var erfitt að segja nei. 

Útgáfufélagið hafði sjálft upp á ritgerðinni í gagnagrunni Lundúnaháskóla og mat hana 

útgáfuhæfa þrátt fyrir aldur og ég tók mark á því. Ingólfur virðist vera sama sinnis í 

umfjöllun sinni.  

http://netla.khi.is/ritfregnir/2011/002.pdf
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Þegar svo langt er um liðið er gildi bókarinnar að mínu viti fræðilegt fremur en hagnýtt 

eins og það var raunar frá upphafi. Gögnin frá 1996–2000 segja titekna sögu um skóla 

þar sem reynt var eftir bestu getu og með framlagi margra góðra starfsmanna að 

bregðast við fjölbreyttum námsþörfum nemenda; en staðreyndir um einstaka þætti 

málsins (t.d. fjölda í bekk, þrýsting ofan frá og viðbrögð kennara) eru of háðar hinu 

sögulega og félagslega samhengi til að á þeim sé mark takandi tíu árum síðar. Þær hafa 

sem sagt breyst.  

Frá upphafi rannsóknarinnar var ljóst – það var fyrir fram gefið – að skólinn gat ekki sinnt 

öllum þessum nemendum í samræmi við þarfir þeirra, eins og grunnskólalög, reglugerðir 

og Aðanámskrá gerðu ráð fyrir, og gera enn. Það held ég að hafi ekkert breyst og eigi við 

um alla grunnskóla, einfaldlega vegna þess að þessi krafa er óraunsæ miðað við þá 

þekkingu sem til er og má því líta á hana sem háleitt markmið. Þær leiðir sem skólinn 

valdi til að leysa þessa klemmu (eða mótsögn ef við lítum svo á að engin lausn hafi verið 

til), og hvers vegna hann brást við eins og hann gerði, segja ákveðna sögu um eðli 

skólans sem stofnunar og ég hafði einmitt sérstakan áhuga á því að skilja hvert það eðli 

væri. Starfsfólk skólans taldi sig ekki geta hafnað verkefninu eins og það lagði sig, eins og 

einkafyrirtæki hefði getað gert; það taldi ókleift að láta eitt yfir alla ganga, eins og 

verksmiðja hefði gert; það vildi ekki flokkka nemendurna í þá sem hægt var að koma til 

móts við og þá sem ekki var hægt að koma til móts við, eins og gert var í skóla afa okkar 

og ömmu. Reynt var að mæta óskum og þörfum fjölmargra aðila, jafnt nemenda sem 

annarra, af því að það var talið rétt. Þetta er mórölsk afstaða, byggð á kristilegum og 

húmanískum grunni, þar sem þarfir barna / nemenda ráða ferðinni. Samtímis segja 

gögnin okkur að kennarar hafi verið undir þrýstingi yfirvalda um að veita nemendum 

aðhald af því að hlutverk skólans sé að bæta nemendur með því að móta viðhorf og 

hegðun jafnframt því að miðla þekkingu. Þessi mótsagnarkenndu hlutverk og kröfur setja 

skólann og starfsmenn hans í erfiða stöðu; hverjum á skólinn að þjóna og hvaða gildi eiga 

að móta starfið? Ekkert eitt svar er rétt við þeirri spurningu en þær leiðir sem farnar eru og 

þær skýringar sem gefnar eru á þeim bregða áhugaverðu ljósi á viðkomandi skóla. 

Þannig er hægt að beita etnografíu til að skoða stórt kerfi í gegnum linsu samskipta og 

tjáningar einstaklinga um tiltekin atriði í dagsins önn, ekki síst samskipti og atriði sem orka 

tvímælis og eru skólanum erfið. Tilvitnun sem ég notaði í upphafi bókarkafla sem ég 

skrifaði um rannsóknina segir þetta vel: All know that the drop merges into the ocean but 

few know that the ocean merges into the drop (Kabir 1450–1518, vísað til af Baldock, 

1995). 

Ég hef ekki spurt sömu spurninga aftur í grunnskóla svo ég get ekki svarað því hvort 

kennarar séu sama sinnis nú eins og þá. Spurningar Ingólfs eru því upplagður umræðu-

grundvöllur fyrir þá sem vita betur, kennarana sjálfa. Finnst kennurum nú á tímum að 

þeim sé ógnað af stefnu yfirvalda um skóla án aðgreiningar? Finnst kennurum að 

erfiðleikar í hegðun nemenda fari stigvaxandi? Finnst þeim að þeir standi ennþá í baráttu 

við fræðsluyfirvöld um fjölda nemenda í bekk? Telja þeir vellíðan nemenda vera forsendu 

náms? Finnst þeim þekking sín á því hvernig mæta megi ólíkum menntunarþörfum í 

sömu kennslustofu hafa aukist? Ef til vill verður þeim svarað að einhverju marki í stóru 

yfirlitsrannsókninni sem nú er í gangi: Starfshættir í grunnskólum (sjá vefsíðu 

rannsóknarinnar: http://skrif.hi.is/starfshaettir/). 

Ef ég ætti að geta mér til um svörin mundi ég halda að það væri misjafnt hvort þeir 

upplifðu óeðlilegan þrýsting eða ógn frá yfirvöldum menntamála um framkvæmd skóla án 

aðgreiningar en að yfirleitt geri þeir það ekki. Ég veit, m.a. af rannsókn Ingvars Sigurgeirs-

sonar og Ingibjargar Kaldalóns, að mat á því hversu erfið hegðun nemenda er sveiflast 

mjög mikið eftir aðstæðum og að mjög erfiðir nemendur eru ekki hlutfallslega margir í 

íslenskum skólum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Engu að síður er 

http://skrif.hi.is/starfshaettir/
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þetta áhyggjuefni margra kennara og vissulega er það lykilatriði þegar kemur að því að 

meta möguleika skóla til að koma til móts við námsþarfir hvers og eins. Það er þó erfitt að 

ræða þetta efni í einlægni opinberlega, líkt og um fjölda nemenda í bekk, því að inn í það 

blandast, því miður, iðulega umræðan um kaup og kjör.  

Ég held að kennarar telji ennþá að vellíðan sé forsenda náms en e.t.v. er sú umræða að 

breytast aðeins í átt til þess að telja áhuga nemenda (sem oft mótast af áhuga kennara) 

helstu forsendu náms og árangurs í námi; og áhugi er vissulega uppspretta vellíðunar.  

Til að svara síðustu spurningunni efast ég um að kennarar telji sig hafa meiri þekkingu í 

dag en fyrir tíu árum um hvernig mæta megi ólíkum menntunarþörfum í kennslustofunni. 

Þó má fullyrða að þekkingin í heiminum á þessu sviði hefur aukist en líklegt að kennarar 

þurfi að bera sig eftir henni í tímaritsgreinum. En ég árétta þá skoðun mína að best sé að 

kennarar sjálfir hafi síðasta orðið um þessar spurningar. 
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