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Formáli 

Skóli án aðgreiningar er hluti af íslenskri menntastefnu. Gildi hugmynda-

fræðinnar um skóla án aðgreiningar felst ekki síst í því að hún byggir á 

hugmyndum um almenn mannréttindi, jafnrétti og lýðræði. Þó Íslendingar 

teljist vera framarlega meðal þjóða varðandi mannréttindi þá er hægt að 

fullyrða að ekki ríkir einhugur meðal skólafólks um að framkvæmd 

stefnunnar hafi verið til ávinnings fyrir alla nemendur. Áhugi höfundar á 

viðfangsefninu markast ekki síst af því hvort líta beri á stefnuna eingöngu 

sem almennan ramma um skólastarf eða hvort hún hafi áhrif á alla 

framkvæmd þess.  

Lög fela sveitarfélögum þá ábyrgð að mynda skólastefnu. Ég hef um 

nokkra hríð velt fyrir mér hversu mikil áhrif skólastefnur sveitarfélaga hafa á 

framkvæmd skólastarfs og með hvaða hætti hugmyndir þeirra sem eru í 

forystu menntamála í sveitarfélagi endurspeglast í daglegu skólastarfi. Þetta 

verkefni er afurð þessara hugleiðinga og innlegg í umræðuna um stefnuna 

um skóla án aðgreiningar.  

Rannsóknin er lokaskrefið á námsferli sem staðið hefur yfir með hléum 

frá árinu 1993 en þá hóf ég nám í sérkennslufræðum við Kennaraháskóla 

Íslands. Því námi lauk með diplómagráðu árið 1995. Ég tók síðan upp 

þráðinn á ný árið 2010. Margt hefur breyst á þessum tíma, stefnan um skóla 

án aðgreiningar er lögbundin í dag en þrátt fyrir það eru sérkennslufræði 

enn kennd sem sérstök námsgrein í framhaldsnámi kennara við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Mér til halds og traust við þetta verk var leiðbeinandi minn, Anna Kristín 

Sigurðardóttir, dósent á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég vil þakka 

henni sérstaklega góða leiðsögn, stuðning og hvatningu.  

Ég stend í þakkarskuld við Samband íslenskra sveitarfélaga sem veitti 

mér launað námsleyfi til þess, meðal annars, að ljúka þessi verki. Þá þakka 

ég fjölskyldu minni stuðning, hvatningu og þolinmæði í minn garð.  
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Ágrip 

Skóli án aðgreiningar er lögbundin menntastefna í íslenskum grunnskólum. 

Sveitarfélög bera ábyrgð á starfi grunnskóla og þeim ber að setja almenna 

stefnu um starfið í skólum. Markmið rannsóknarinnar eru að skoða hvernig 

fjallað er um stefnuna skóli án aðgreiningar í stefnuskjölum sveitarfélaga og 

hvort og þá hvernig sveitarfélögin hafa stuðlað að innleiðingu hennar í 

sínum grunnskólum. Skoðaðar voru skólastefnur sex fjölmennustu 

sveitarfélaganna á Íslandi ásamt starfsáætlunum og starfsskýrslum skóla-

sviða eða skólaskrifstofa. 

Við skoðun og greiningu skjalanna var stuðst við aðferð orðræðu-

greiningar þar sem leitast er við að greina hvaða skilning á stefnunni um 

skóla án aðgreiningar má lesa út frá hugtakanotkun og umfjöllun um 

sérkennslu. Ennfremur er leitað eftir upplýsingum um aðgerðir sem 

sveitarfélög hafa farið í til að styðja grunnskóla í framkvæmd stefnunnar. 

Niðurstöður benda til að þess að áhersla sé lögð á skóla án aðgreiningar í 

skólastefnum sveitarfélaga sem birtist í seinni tíð einkum í hugtakinu skóli 

margbreytileikans. Skólastarf í skóla án aðgreiningar byggir á grunngildum 

er varða jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. Þessi gildi eru að mörgu leyti 

áberandi í skólastefnunum þó spurningar vakni um skilning á hugtakinu 

lýðræði. Skóli án aðgreiningar er oftast nefnt í tengslum við aðlögun 

nemenda með sérþarfir að almennu skólastarfi. Kennurum er ætlað að 

beita fjölbreyttum kennsluaðferðum til að koma til móts við alla nemendur 

en lítil áhersla virðist á aðkomu þeirra að þróun skólastarfsins í átt að skóla 

án aðgreiningar. Skólastarfið og úthlutun fjármagns byggir enn á aðferðum 

og gildum sem eru að mörgu leyti andstæð stefnunni um skóla án 

aðgreiningar. En almennt eru ekki miklar upplýsingar að finna um 

markvissar aðgerðir af hálfu sveitarfélaganna til að innleiða stefnuna um 

skóla án aðgreiningar í íslenska grunnskóla. 
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Abstract 

Inclusive education is a statutory policy in Icelandic elementary schools. 

Municipalities are responsible for elementary schools and they bear the 

obligation to create and implement a general strategy for the them. The 

aim of this research is to examine how inclusive education is addressed in 

policy documents within the municipalities and if, and then how, they have 

supported the implementation of the policy within elementary schools. 

School policies for the six largest municipalities in Iceland were examined as 

well as work schedules and reports from departments and offices of 

education. 

A discourse analysis approach was used to examine and analyse the 

documents. The object was to construe which understanding of the policy 

of inclusive education can be made from the use of terminology and 

discussion about special education. Furthermore, information is sought 

about which measures municipalities have taken to support elementary 

schools in implementing the policy. 

The results of this study indicate that school policies in the municipalities 

do emphasize inclusive education, which in recent years is mostly 

manifested in the term 'School of Diversity'. Inclusive education is based on 

a set of values relating to equality, democracy and human rights. These 

values are prominent in many ways throughout the school policies, but 

questions are raised regarding the understanding of the term 'democracy'. 

Inclusive education is most often referred to in relation to the adjustment 

of special needs students to general school work. Teachers are expected to 

apply diverse teaching methods to meet the needs of different students, 

but little emphasis seems to be made to include them in the development 

of schools towards inclusive education. Schools and the allocation of funds 

are still based on methods and values, which are in many ways repugnant 

to the policy of inclusive education. In general there is not much 

information to be found on purposeful measures made by the 

municipalities to implement the policy of inclusive education in Icelandic 

elementary schools. 
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1 Inngangur 

Stefnan um skóla án aðgreiningar var lögfest hér á landi árið 2008 en 

hugtakið hafði áður birst í Aðalnámskrá grunnskóla 2006 (Aðalnámskrá 

grunnskóla - almennur hluti, 2006). Hugtakið er þó ekki nýtt og segja má að 

inntak þess hafi þróast frá því að fjalla um blöndun nemenda í almennu 

skólastarfi, sem var lögbundin í grunnskólalögum 1974, til hugmynda um 

skóla án aðgreiningar og skóla margbreytileikans. Í þannig skólastarfi er gert 

ráð fyrir fullgildri þátttöku allra nemenda í einu skólasamfélagi án tillits til 

uppruna, fötlunar eða hvers annars sem hefur verið notað til að aðgreina 

nemendur (Johnsen, 2013; Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Opinberlega 

er fyrst minnst á stefnuna í Salamanca-yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 

1994 en þær þjóðir sem hafa undirritað hana skuldbinda sig til að öll börn 

hafi jöfn tækifæri til menntunar og eigi rétt á að stunda nám sitt í 

almennum skólum (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Sem starfsmaður á skólaskrifstofu sveitarfélags hef ég velt fyrir mér 

stefnu og hlutverki stofnana sveitarfélagsins varðandi innleiðingu 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar í grunnskólum bæjarins. Jafnframt hef 

ég hugleitt hvaða skilning ég hef á stefnunni og hvernig hann hefur áhrif á 

starf mitt á þessum vettvangi. Því hefur enda verið haldið fram að 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar sé um okkur sjálf, hver við erum 

og að við þurfum að læra að hugsa um nám, nemendur og skólastarf upp á 

nýtt (Ballard, 2003).  

Þegar sett eru ný lög sem innihalda breytta stefnu þarf að huga að 

innleiðingu (Armstrong, Armstong og Spandagou, 2010; Kotter, 2012; Levin, 

2012). Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitar-

félaga stóðu ekki fyrir sérstökum aðgerðum varðandi ákvæði 

grunnskólalaga (91/2008) um skóla án aðgreiningar enda má segja að það 

vanti almennt umfjöllun um hlutverk sveitarstjórna í innleiðingu þessarar 

hugmyndafræði (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Þeir sem skrifa um 

innleiðingu stefnu eða umbóta í menntamálum álíta að til að stefna komist í 

framkvæmd, eða hafi áhrif, verði að koma til markvissar aðgerðir, ekki síst 

af hálfu yfirvalda skólamála í sveitarfélögum (Thomas og Loxley, 2001). En 

hvað sem líður hugsanlegum skorti á markvissri innleiðingu má halda því 

fram að íslenska skólakerfið þokist í átt að skóla án aðgreiningar (Dóra S. 

Bjarnason, 2010) en einnig að stefnunni um skóla án aðgreiningar hafi verið 

tekið af léttúð þrátt fyrir að hún sé bundin í lög og reglugerðir. Fátt hafi 
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gerst í þróun starfshátta og lítið hafi breyst varðandi hugmyndir um 

sérkennslu og einstaklingsmiðað skólastarf (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

Hugmyndir um nýfrjálshyggju sem hafa verið áberandi í alþjóðlegum 

menntastraumum undanfarin ár virðast hafa haft áhrif á breytingar á lögum 

um menntun hér á landi síðan 1991 (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 

Vaxandi áhersla er lögð á eftirlit með skólastarfi, mælingar og samanburð á 

frammistöðu nemenda og skóla með samræmdum prófum. Það er 

sambærileg þróun og víða erlendis (Hursh, 2007). Ýmsir halda því fram að 

þessar hugmyndir vinni gegn hugmyndum um lýðræðislega þátttöku 

(Ballard, 2003; Hursh, 2007) og fyrir hendi sé togstreita milli áherslna sem 

annars vegar styðja við og hins vegar hamla innleiðingu á hugmyndafræði 

skóla án aðgreiningar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013; Hursh, 2007). Það 

er einnig athyglisvert að Samband íslenskra sveitarfélaga, í samvinnu við 

Félag grunnskólakennara, Skólastjórafélag Íslands og mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, eru um þessar mundir að greina hvernig til hafi 

tekist varðandi framkvæmd stefnunnar skóli án aðgreiningar og hver séu 

áhrif hennar á skólastarf. Hvatinn að þessari endurskoðun er ekki síst 

vaxandi kostnaður vegna sérkennslu og stuðnings (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, án árs).  

Sveitarfélög bera ábyrgð á starfi grunnskólans og þeim ber að setja 

almenna stefnu um starfið í grunnskólum sem á að kynna fyrir íbúum (Lög 

um grunnskóla, nr. 91/2008). Slík stefna grundvallast á lögum, á Aðalnám-

skrá grunnskóla og af aðstæðum á hverjum stað. Ekki er kveðið á um hverjir 

eiga að koma að gerð skólastefnu. Það er því forvitnilegt að vita hvernig 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar birtist í skólastefnum og öðrum 

skjölum sveitarfélaga, hvort greina megi þar einhvern sameiginlegan 

skilning eða áherslur á milli sveitarfélaga og hvort hugmyndafræðin sem þar 

birtist sé í samræmi við lög og reglugerðir. Jafnframt er áhugavert að skoða 

til hvaða aðgerða skólayfirvöld sveitarfélaga hafa gripið til að styðja við eða 

auka hæfni grunnskólanna og starfsfólks þeirra í vinnu þeirra við 

framkvæmd stefnunnar. Einnig má skoða hvernig fjallað er um sérkennslu 

og stuðning og hvort þar megi finna orðræðu og aðgerðir sem gætu unnið 

gegn hugmyndafræðinni. 

Markmið rannsóknarinnar er því að varpa ljósi á hvernig stefnan um 

skóla án aðgreiningar birtist í stefnuskjölum sveitarfélaga og hvort og þá 

hvernig sveitarfélögin hafa stuðlað að innleiðingu hennar í íslenskum 

grunnskólum. Rannsóknarspurningin er:  
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Hvaða sýn á skóla án aðgreiningar má greina í stefnuskjölum íslenskra 

sveitarfélaga og hvernig gera íslensk sveitarfélög ráð fyrir að innleiða eða 

styðja við stefnuna um skóla án aðgreiningar í grunnskólum? 

Undirspurningar eru:  

 Hvernig birtist stefnan um skóla án aðgreiningar í stefnuskjölum 
sveitarfélaga, það er hvaða hugtök eru notuð í skólastefnunum til að 
lýsa hugmyndafræði skóla án aðgreiningar? 

 Hvaða skilning á inntaki stefnunnar um skóla án aðgreiningar má 
greina af hugtakanotkun, samhengi og því hvenær stefnan er sett? 

 Hvernig er fjallað um sérkennslu og stuðning í ljósi stefnunnar um 
skóla án aðgreiningar? 

 Hafa sveitarfélögin sett sér markmið eða hrundið af stað aðgerðum til 
að styðja við innleiðingu stefnunnar?  

 Má greina markmið eða aðgerðir af hálfu sveitarfélaganna sem gætu 
unnið gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar? 

Rannsóknin snýst um að skoða og greina stefnuskjöl sveitarfélaga á 

Íslandi sem hafa fleiri en 10.000 þúsund íbúa. Skoðuð eru fyrirliggjandi 

gögn, aðallega skólastefnur, en einnig starfsskýrslur og starfsáætlanir og 

önnur gögn sem gætu varpað ljósi á málið. Stuðst er við nálgun eigindlegra 

rannsókna og við greiningu gagnanna er byggt á aðferðum sem kennd hefur 

verið við orðræðugreiningu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006b). 

Takmörkun varðandi stærð sveitarfélaga í rannsókninni er valin til að 

afmarka umfang rannsóknarinnar og vegna þess að stærstu sveitarfélögin 

hafa væntanlega meiri burði til að vinna að mörkun stefnu og til að styðja 

við skólastarf til dæmis með starfrækslu skólaskrifstofa. Stærð þeirra gefur 

þeim einnig möguleika á því að að bjóða nemendum og foreldrum þeirra val 

um fleiri úrræði en heimaskóla svo sem sérdeild eða sérskóla.  

Það er von höfundar að rannsóknin leiði í ljós hvaða skilning á 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar megi greina af hugtakanotkun 

og hvað hafi verið gert varðandi stuðning við grunnskóla við innleiðingu 

stefnunnar. Slíkar upplýsingar hjálpa vonandi þeim sem starfa á vettvangi 

sveitarfélaga, bæði stjórnmálamönnum, embættismönnum og starfsfólki 

grunnskóla, að endurmeta stöðuna og taka ákvarðanir sem leiða til náms, 

þátttöku og jafnréttis allra nemenda í lýðræðislegu skólastarfi. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í fyrsta hluta hennar er 

fjallað um bakgrunn verkefnisins. Gerð er grein fyrir hugtakinu og stefnunni 

um skóla án aðgreiningar og rætt um nám, kennslu, sérkennara og 

sérkennslu í skóla án aðgreiningar. Þessu næst er fjallað um hvernig stefnan 
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birtist í lögum og reglugerðum og í skólastefnu Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands auk þess sem komið er inn á 

hlutverk sveitarfélaga. Þá er skoðað hvað vitað er um viðhorf kennara og 

stjórnenda sem eru lykilaðilar í öllu skólastarfi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2013) en viðhorf þeirra geta gefið vísbendingar um árangur af þeirri 

innleiðingu sem kann að hafa farið fram. Í öðrum hluta er fjallað um 

aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar er gerð grein fyrir sjónarhorni, 

rannsóknaraðferðum og úrvinnslu auk þess sem rætt er um bakgrunn 

rannsakanda og áhrif hans á rannsóknina. Í þriðja hluta er síðan fjallað um 

það sem fram kemur í gögnunum og gerð grein fyrir niðurstöðum fyrir hvert 

sveitarfélag. Þær niðurstöður eru síðan dregnar saman og ræddar í 

umræðukafla í ljósi rannsóknaspurninganna og með hliðsjón af grundvelli 

fræðanna og íslensku lagaumhverfi. Í lokin er kafli þar sem megin 

niðurstöður eru teknar saman. 
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2 Skóli án aðgreiningar 

Hér á eftir er fjallað um hugmyndafræði skóla án aðgreiningar, hvernig 

hugtakið hefur þróast frá hugmyndum um blöndun til þess að vera 

hugmyndafræði sem fjallar um nám allra nemenda. Einnig er rætt um áhrif 

menntastefnu sem kennd er við nýfrjálshyggju, og er að mörgu leyti 

andstæða hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar, á strauma og 

stefnur í menntun nú um stundir. Þessu næst er fjallað um nám og kennslu í 

skóla án aðgreiningar og þá aðallega út frá hugmyndum um einstaklings-

miðun í námi. Að lokum er rætt um sérkennslu og stuðning í grunnskólum í 

ljósi stefnunnar um skóla án aðgreiningar.  

2.1 Stefnan um skóla án aðgreiningar 

Íslenska skólakerfið er dæmi um skólakerfi þar sem áhersla er lögð á jöfn 

tækifæri varðandi menntun og þátttöku fyrir öll börn án tillits til atgervis 

þeirra. Skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) er ríkjandi skólastefna á 

Íslandi eins og víða um lönd (Hermína Gunnþórsdóttir, 2014). Almennum 

grunnskólum ber skylda til að mennta öll börn (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008) en hugmyndafræðin snýst þó ekki fyrst og fremst um staðsetningu 

nemenda heldur endurskoðun á almennu skólastarfi og sérkennslu sem 

hluta þess. Markmiðið er að menntakerfið skapi aðstæður til fullgildrar 

þátttöku allra nemenda í óaðgreindu skólasamfélagi. Stefnan snýst því um 

að almennir skólar, (á Íslandi hverfisskólar), bjóði öll börn velkomin án tillits 

til fötlunar eða uppruna og veiti þeim menntun við hæfi. Gert er ráð fyrir að 

öll börn og ungmenni séu virkir þátttakendur í skóla sem byggir á 

sveigjanleika í öllu starfi og þar sem ríkir sameiginleg ábyrgð kennara og 

annars fagfólks á velferð, kennslu og námi allra nemenda (Ferguson, 1995; 

Sapon-Shevin, 2007). Markmiðið er að þróa lýðræðislegt námssamfélag þar 

sem gengið er út frá fjölbreytileika í nemendahópnum, barist gegn aðgrein-

ingu og fordómum og boðið upp á metnaðarfulla menntun við hæfi hvers 

og eins (Ainscow og Miles, 2008; Johnsen, 2013; Norwich, 2013; Ólafur Páll 

Jónsson, 2011). Í skrifum um fjölmenningu og skólastarf er bent á að starfið 

snúist um gagnkvæma aðlögun, jaðarhópar nálgist skólann og skólinn 

nálgist jaðarhópa (Nieto, 2009). Hugmyndafræðin snýst því bæði um viðhorf 

og aðferðir (Norwich, 2013). Skólinn hefur ákveðið hlutverk í samfélaginu, 

ekki bara að kenna nemendum ákveðnar námsgreinar heldur, eins og áður 



 

16 

sagði, að kenna nemendum að lifa í lýðræðislegu samfélagi (Dóra S. 

Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007; Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Hugtakið um skóla án aðgreiningar snýst ekki eingöngu um aðgang að 

skólum heldur miklu frekar um félagslegt réttlæti og baráttu gegn hugarfari 

mismununar enda rekur það meðal annars uppruna sinn til mannréttinda-

baráttu fatlaðs fólks (Johnsen, 2013; Rannveig Traustadóttir, 2006). Upp úr 

miðri síðustu öld komu fram á Norðurlöndum nýjar hugmyndir um 

samfélagslega stöðu fólks með fötlun þar sem gjarnan var rætt um 

normaliseringu fatlaðs fólks. Í upphafi beindust þær að því að aðlaga fatlað 

fólk að samfélaginu svo það gæti átt sem eðlilegast líf í samneyti við annað 

fólk. Af þessum meiði spruttu síðan hugmyndir um að fötlun sé ekki mál 

einstaklingsins heldur það hvernig samfélaginu tekst eða mistekst að 

bregðast við þörfum fólks. Þar með var vandi fólks með fötlun ekki einkamál 

þess heldur málefni alls samfélagsins (Dóra S. Bjarnason, 2010; Guðrún 

Valgerður Stefánsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2011; Rannveig Trausta-

dóttir, 2006).  

Úr þessum jarðvegi spruttu síðan hugmyndir um blöndun sem snerust 

um rétt fatlaðra nemenda til að sækja sömu skóla og jafnaldrar þeirra. Í 

upphafi voru stofnaðir sérbekkir eða sérdeildir við almenna skóla fyrir 

nemendur með fötlun en smám saman var farið að kenna slíkum 

nemendum í almennum bekkjum. Þessir nemendur höfðu oft annað náms-

efni og sérstaka aðstoð eða jafnvel aðstoðarmann. Aðgerðir skólans snerust 

um að minnka óþægindi sem hlutust af fötlun barnsins frekar en að aðlaga 

námsumhverfið að þörfum þess. Markmiðið var að fatlaðir og ófatlaðir 

nemendur myndu blandast ef þeir væru á sama stað. Úr þessum jarðvegi 

þróaðist síðan hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar (Steingerður 

Ólafsdóttir o.fl., 2014). Hugtökunum blöndun og skóla án aðgreiningar hefur 

oft verið ruglað saman og í hugum margra hafa þau sömu merkingu 

(Berhanu, 2011; Norwich, 2013). 

Stefnan um skóla án aðgreiningar hefur jafnframt þróast vegna gagnrýni 

á hefðbundna sérkennslu þar sem sem gjarnan er lögð áhersla á greiningu 

og flokkun nemenda og þeim oft kennt í aðskildum hópum eins og lýst var 

hér að framan (Armstrong o.fl., 2010; Johnsen, 2013; Norwich, 2013). 

Hugmyndir um skóla án aðgreiningar og um fjölmenningarlega menntun 

koma úr mismunandi umhverfi en í báðum tilfellum er áherslan á jöfn tæki-

færi til menntunar (Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2010). Það má 

því líta á stefnuna um skóla án aðgreiningar sem pólitískt verkefni þar sem 

reynt er að koma auga á þau flóknu ferli sem hindra aðgang, þátttöku og 
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árangur nemenda í skólakerfinu (Slee, 2011). Stefnan felur því í sér ferli, 

viðbrögð við ástandi og tilraun til að breyta skólum. 

Orðræðan um skóla án aðgreiningar hefur færst frá því að vera mest um 

þátttöku nemenda með einhvers konar fatlanir í skólum til þess að ná yfir 

þátttöku allra nemenda, sama hverjar þarfir þeirra kunna að vera (Ainscow 

og Miles, 2008; Allan og Slee, 2008; Norwich, 2013). Enda má halda því fram 

að skóli án aðgreiningar sé menntastefna sem hafi áhrif á það hvernig 

kennarar og nemendur hugsa um skólastarf (Vlachou, 2004; Ballard, 2003). 

Dóra S. Bjarnason segir í formála bókarinnar Nám fyrir alla. Undirbúningur, 

kennsla og mat í skóla margbreytileikans að hugtakið vísi bæði til markmiða 

og leiða. Það getur varpað ljósi á aðstæður og aðferðir skólans sem útiloka 

eða einangra nemendur og á sama hátt á aðstæður og aðferðir sem byggja 

brýr á milli nemenda (Ferguson og o.fl., 2012).  

Hugmyndafræðin snýst því ekki lengur eingöngu um nemendur með 

frávik heldur nám allra nemenda. Hugmyndafræðin um skóla 

margbreytileikans er þannig að taka við af skóla án aðgreiningar (Clough og 

Corbett, 2006; Ferguson og o.fl., 2012; Ólafur Páll Jónsson, 2011). Dóra S. 

Bjarnason skrifar í formála að bók Ferguson o.fl. (2012) að skóli án 

aðgreiningar og skóli margbreytileikans séu samheiti yfir inclusive 

education. 

Skóli án aðgreiningar er síður en svo eina menntastefnan sem knúið 

hefur dyra íslenska grunnskólans undanfarna áratugi. Árið 1995 varð sú 

breyting að rekstur grunnskólans fluttist frá ríki til sveitarfélaga. Í kjölfarið 

kom til skjalanna aukin áhersla á sjálfstæði, sjálfsmat og ábyrgð hvers 

grunnskóla. Með nýrri Aðalnámskrá 2011 var jafnframt horfið frá 

miðstýringu með námsgreinastýrðri aðalnámskrá (Gretar L. Marinósson og 

Dóra S. Bjarnason, 2014). Sumt af þessu má tengja við hugmyndir 

nýfrjálshyggju sem hafa verið áberandi í alþjóðlegum menntastraumum og 

einnig hér á landi (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013) og haft sín áhrif á 

skólastarf (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2004; Davies og Bansel, 2007). Þessar hugmyndir fela í sér að 

skólastarfið miðist við þarfir markaðarins sem hefur í för með sér að 

áherslan er ekki lengur á félagslegt réttlæti öllum til handa heldur á 

frammistöðu einstaklinga (Hursh, 2007; McLaughlin og Rhim, 2007). Þá má 

halda því fram að markaðshyggjan sem beinir sjónum að mælanlegum 

árangri í skólastarfi hafi stuðlað að vexti og viðgangi svokallaðs 

greiningariðnaðar þar sem markmiðið er að skilgreina frávik sem reynslan 

sýnir að ýtir undir aðgreiningu (Tomlinson, 2012).  
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Töluvert hefur verið skrifað um áhrif hugmynda nýfrjálshyggjunnar í 

menntun á nemendur með sérþarfir. Notkun staðlaðra prófa og samkeppni 

milli skóla þar sem árangur nemenda er gerður opinber er líkleg til að hafa 

þau áhrif að skólar eru síður viljugir að veita slíkum nemendum viðtöku. 

Tilhneigingin er sú að nemendur með frávik fá ekki þá þjónustu sem þeir 

eiga rétt á og greitt hefur verið fyrir með opinberu fé, þó fylgjendur 

nýfrjálshyggjuhugmynda haldi hinu gagnstæða fram (Berhanu, 2011; 

Dudley-Marling og Baker, 2012; McLaughlin og Rhim, 2007). Galli á notkun 

staðlaðra prófa til að bera saman árangur nemenda og skóla er að slík próf 

taka ekki tillit til aðstæðna nemenda svo sem mismunandi félagslegs 

bakgrunns, en rannsóknir sýna að hann skiptir miklu máli (Connell, 2009; 

Thrupp og Lupton, 2006). Til að koma í veg fyrir aukinn ójöfnuð og 

aðgreiningu þarf því skýrt regluverk og eftirlit stjórnvalda (McLaughlin og 

Rhim, 2007; Thrupp og Lupton, 2006). 

Skóli án aðgreiningar þarf að byggja á nálgun um félagslegt réttlæti í 

menntun þar sem farið er frá flokkun nemenda og margbreytileikinn boðinn 

velkominn (Ainscow og Miles, 2008; Norwich, 2013). Allar breytingar geta 

haft í för með sér átök hagsmunahópa (Tomlinson, 2012). Menntastefna og 

það hvernig hún er framkvæmd í skólastarfi felur ávallt í sér árekstra og 

mótsagnir (Berhanu, 2011).  

2.2 Nám og kennsla í skóla án aðgreiningar 

Aðgreining í skólakerfinu byggist oft á flokkun nemenda á læknisfræðilegum 

forsendum. Ef barn nær ekki árangri samkvæmt viðmiðum telst það frávik 

frá hinu eðlilega. Orsök erfiðleikanna er skilgreind sem einstaklingsvandi 

vegna líffræðilegrar skerðingar. Niðurstöður greininga sem byggja á slíkri 

flokkun gefa upplýsingar um eðli skerðingarinnar en segja lítið um þau 

úrræði sem skólinn getur gripið til (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 

Marinósson, 2007).  

Rannsóknir sýna hvernig ríkjandi fyrirkomulag sérkennslu er á margan 

hátt gallað og hefur ekki stuðlað að félagslegri aðlögun nemenda sem þó 

var ætlunin samkvæmt hugmyndum um blöndun. Margar þeirra lýsa 

aðskilnaði eða útlokun nemenda með fötlun og annarra jaðarhópa. Aðrar 

sýna að nemendur í aðgreindri sérkennslu standa sig verr en sambærilegir 

nemendur í almennum bekkjum og oft hefur slík kennsla neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd þeirra. Skólar leggi sig ekki fram að taka á móti fötluðum 

nemendum og aðlaga námsumhverfið. Því þarf að færa sjónarhornið af 

nemandanum yfir á námsumhverfið. Það að fjarlægja nemanda úr bekkjar-

stofu getur verið lausn á kennslufræðilegum vanda fyrir kennarann en ekki 



 

19 

vanda nemandans (Allan og Slee, 2008; Sapon-Shevin, 2007; Sloth, 2012). 

Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson (2014) telja að það sé í raun lítið 

vitað um árangur sérkennslu hér á landi. 

Í skóla án aðgreiningar verður því að hugsa um nám á nýjan hátt (Nieto, 

2009). Þar er litið svo á að nám sé í eðli sínu félagsleg athöfn þar sem 

reynsla og bakgrunnur allra skipti máli. Nemendur verða að finna að þeir 

séu velkomnir, upplifa að þeir tilheyri og fái að læra í eðlilegu félagslegu 

umhverfi. Því þarf að skipuleggja bekkjarstarfið út frá reynslu, bakgrunni og 

námsstíl allra nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2012; 

Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2010). Ef nemandinn lærir ekki þá 

er orsakanna ekki að leita í honum sjálfum heldur í námsumhverfinu (Nieto, 

2009) sem á að vera styðjandi og hvetjandi og skipulag þess stuðla að 

sjálfstæði nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008).  

Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám eða einstaklingsmiðaða náms-

aðlögun og kennslu hafa gjarnan tengst umfjöllun um skóla án aðgreiningar. 

Í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014) kemur fram það viðhorf að innihald hugtakanna 

einstaklingsmiðað nám og skóli fyrir alla sé það sama og hugtaksins um 

skóla án aðgreiningar í þeim skilningi að markmiðið sé að mæta nemendum 

„þar sem þeir eru staddir en ekki ætla öllum það sama“ (bls. 13). Slíkar 

hugmyndir hafa einnig verið kallaðar nám við hæfi sem var orðalag í lögum 

og Aðalnámskrá fram til ársins 2008. Einstaklingsmiðuð kennsla er skilgreind 

sem fjölbreyttir kennsluhættir þar sem margbreytilegur hópur nemenda 

getur lært á sínum forsendum (Tomlinson, 2001). Það er fyrst og fremst lagt 

í hendur kennara að greina námhæfni nemanda, námssnið, áhuga og 

viðhorf um leið og þeir huga að inntaki náms, kennsluaðferðum, afrakstri 

námsins eða námsmati og námsumhverfi (Ingvar Sigurgeirsson, 2004; 

Tomlinson, 2001). Þegar kennarar beita þessum aðferðum þá gera þeir 

mismunandi kröfur til nemenda sem geta tekist á við mismunandi verkefni, 

lært einir eða í hópum, allt eftir því sem hentar hverju sinni (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). 

Ferguson (2012) telur að það sé mikilvægt að einstaklingsmiða nám allra 

nemenda, það sé hagsmunum þeirra fyrir bestu og í anda hugmynda-

fræðinnar um skóla án aðgreiningar. Jafnframt vísa hugmyndir um 

einstaklingsmiðað nám til þess að nemendur hafi sjálfir áhrif á eigið nám, 

námsframvindu og námsumhverfi (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). 

Í skrifum um leiðir að skóla án aðgreiningar er mikil áhersla lögð á að 

kennarar vinni saman að því að þróa nýjar leiðir og lausnir í kennslu. Það að 

kenna fjölbreyttum nemendahópi er ekki einfalt mál og krefst nýrra 
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aðferða. Áhersla er því lögð á stöðuga þróun og endurnýjum í skólum 

(Ferguson, 2008). Ferguson telur að til séu mörg dæmi um það hvernig megi 

færa skólann í átt að skóla án aðgreiningar og rannsóknir sýni að það feli í 

sér betri menntun fyrir alla. Samvinna, sveigjanleiki, frumkvæði og 

aðlögunarhæfni starfsfólks skóla eru allt mikilvægir þættir þegar breyta á 

skólastarfi í átt að skóla án aðgreiningar (Connell, 2009; Ozga, Hulme og 

McGonigal, 2008; Rúnar Sigþórsson, 2013). Það er mikilvægt að kennarar fái 

tækifæri til starfsþróunar, taki frumkvæðið og efli eigið starf, taki þátt í 

rannsóknum og þróunarvinnu (Edda Kjartansdóttir, 2010) sem fullgildir 

aðilar að skólastarfi. Vitað er að fólk leggur sig almennt betur fram ef því 

finnst það eiga hlutdeild í verkefninu (Williams, 2005) og mikilvægt er að 

styðja við fagmennsku kennara (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). 

Hugmyndir um árangursríkt lærdómssamfélag henta vel sem aðferð til 

að stuðla að skólaþróun og samvinnu kennara (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013). Með lærdómssamfélagi er átt við samstarfsfólk í skólum sem hefur 

áhuga á og svipaða sýn á nám og kennslu og vinnur saman að því að bæta 

skólastarfið svo það stuðli að betri árangri nemenda (Stoll o.fl., 2006).  

2.3 Sérkennsla og sérkennarar í skóla án aðgreiningar 

Hugtökin sérkennsla og sérkennsluþarfir koma hvorki fyrir í lögum né reglu-

gerðum þó þau séu algeng í daglegu tali skólafólks. Lítið hefur verið fengist 

við það hér á landi að skilgreina hvað sérkennsla felur í sér og hvar eða 

hvernig ætti að framkvæma slíka kennslu (Gretar L. Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason, 2014).  

Hugtakið sérkennsla gagnast í fyrsta lagi til að tala um það skipulag sem 

er notað til að koma til móts við nemendur sem þurfa aðstoð af einhverjum 

ástæðum (Norwich, 2013). Líklegast merkir sérkennsla eitthvað sem gerist í 

slíkri kennslu og er annað eða öðruvísi en það sem gerist í kennslu í 

almennum bekk. Hugtakið sérkennsluþarfir vísar væntanlega til allra 

menntunarþarfa sem skólinn getur ekki mætt í daglegu bekkjarstarfi. Þá er 

það vitað að næstum þrír af hverjum tíu grunnskólanemendum hljóta 

sérkennslu eða stuðning að einhverju marki samkvæmt opinberum tölum. 

Langflestir nemendur sem þurfa stuðning við nám eða aðrar athafnir, fá 

þann stuðning í almennum skólum. Um það bil 1,3 prósent 

grunnskólanemenda stunda nám í formlegum sérdeildum í almennum 

skólum eða sérskólum sem eru þrír hér á landi. Það er hins vegar almennt 

ekki mikið vitað um skipulag sérkennslu og stuðnings hér á landi (Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014).  
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Í stefnu Reykjavíkurborgar um framkvæmd skóla án aðgreiningar er talað 

um sérstakan stuðning (Reykjavíkurborg, 2012) sem er í samræmi við 

reglugerð um nemendur með sérþarfir sem fjallar um nemendur sem „þurfa 

sérstakan stuðning í samræmi við metnar sérþarfir“ (Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010; 1. gr.). Þar kemur einnig 

fram að skólar eiga að gera sérstaka áætlun um það hvernig sérþörfum 

nemenda er mætt. Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason (2014) telja 

að það að fjarlægja hugtakið sérkennsla úr lögum og reglugerðum hafi ekki 

aðeins verið tilraun til að fylgja stefnunni um skóla án aðgreiningar heldur 

einnig að flytja vald frá fagaðilum til foreldra og víkka þar með möguleika 

þeirra á vali á leiðum eða úrræðum fyrir börn sín. 

Sérkennsla hér á landi hefur almennt þróast frá flokkun og aðgreiningu í 

átt að einstaklingsmiðun og skóla án aðgreiningar. Þó eru ýmsar 

vísbendingar um að þessi þróun gæti verið að snúast við enda er stöðug 

fjölgun á ýmiskonar greiningum sem nemendur gangast undir (Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014). Áhersla á greiningar hefur í för 

með sér að frekar er hugað að því sem er að hjá nemandanum en að skoða 

heildaraðstæður hans. Athyglin beinist því að einstaklingnum og hvar hann 

eigi best heima sem stuðlar að því að sérdeildum og sérskólum er viðhaldið 

auk þess sem fjöldi fólks hefur beinlínis atvinnu og hagsmuni af því að 

greina nemendur (Tomlinson, 2012). Í reglugerð um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga í leik- og grunnskólum (nr. 584/2010) er lögð áhersla á 

greiningarvinnu en jafnframt er athyglinni beint að inngripum og ráðgjöf 

sérfræðinga í kjölfar greininga.  

Áherslur einstaklingsmiðaðs náms sem hafa verið áberandi í umræðunni 

síðastliðin ár hafa beint athyglinni að ábyrgð umsjónarkennara á öllu námi 

allra nemenda. Það á því einnig við um nám nemenda með sérþarfir í stað 

þess að sérkennarar beri þá ábyrgð. Það má því segja að hlutverk 

sérkennara í grunnskólum hafi breyst á undanförnum árum, til dæmis í átt 

að meiri samvinnu við umsjónarkennara (Ferguson, 2008). Sérkennsla, hvort 

sem hún fer fram innan eða utan bekkjar, er þó enn byggð á því að fötlun og 

námserfiðleikar er einstaklingsvandi (Slee, 2011; Tomlinson, 2012) enda 

benda niðurstöður rannsókna til þess að sérþarfir nemenda sé ekki kennslu-

fræðilegt viðvangsefni í grunnskólum heldur stjórnunarlegt (Guðmundur 

Heiðar Frímannsson o.fl., 2013; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006a). 

Margir telja að umsjónarkennarar hafi ekki næga þjálfun og þekkingu til 

að fást við kennslu nemenda með sérþarfir og nota það sem rök gegn stefn-

unni um skóla án aðgreiningar, jafnvel þó kennarar séu í mörgum tilvikum 

jákvæðir í garð hennar. Margir kennarar kvarta hins vegar yfir því að hún 
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valdi álagi í starfi og finnst að nemendum með sérþarfir farnist betur í 

sérkennslu. Sérkennurum og öðrum sem vinna sérstaklega að því að styðja 

nemendur í námi hefur fjölgað frekar en hitt (Sigrún Sif Jóelsdóttir o.fl., 

2014) og það kann að stuðla að viðhaldi hefðbundins skipulags sérkennslu 

(Norwich, 2013; Slee, 2011). Tomlinson (2012) telur hins vegar að það álag 

sem umsjónarkennarar finna fyrir séu vegna þess að kröfur hafa aukist um 

árangur kennslu eins og hann er mældur á samræmdum prófum.  

 

  



 

23 

3 Opinber stefna á Íslandi  

Hugtakið skóli án aðgreiningar var fyrst notað opinberlega til að tengja 

saman menntun og sérkennslu í Salamanca-yfirlýsingu sameinuðu þjóðanna 

1994. Þar kemur fram að einstaklingar sem þurfa sérstakan stuðning í námi 

skuli hafa aðgang að almennum skólum sem mæti þörfum þeirra með 

einstaklingsmiðuðum kennsluaðferðum. Þá segir að „almennir skólar séu 

virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, móta umhverfi sem 

tekur fötluðum opnum örmum, móta þjóðfélag án aðgreiningar og koma á 

menntun öllum til handa“ (Menntamálaráðuneytið, 1995). Í kaflanum hér á 

undan var fjallað á fræðilegan hátt um hugmyndafræðina um skóla án 

aðgreiningar. Í framhaldi af því er vert að skoða hvernig stefnan birtist í 

íslenskum lögum og reglugerðum er varða grunnskólann. Jafnframt er gerð 

grein fyrir hvernig stefnan um skóla án aðgreiningar birtist í skólastefnu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Loks er 

skoðað hvað er vitað um viðhorf grunnskólakennara og skólastjórnenda til 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar eins og þau birtast í könnunum og 

rannsóknum. Skólastjórnendur og kennarar eru lykilaðilar í skólastarfi og 

hafa í raun mest áhrif á það hvernig stefnan um skóla án aðgreiningar birtist 

í framkvæmd (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013).  

 

3.1 Lög um grunnskóla 

Stefnan um skóla án aðgreiningar kom fyrst fram í Aðalnámskrá grunnskóla 

2006 og var síðan lögfest í grunnskólalögum árið 2008 (Hanna Ragnarsdóttir 

og Börkur Hansen, 2010). Í markmiðsgrein grunnskólalaga segir að hlutverk 

skólans sé að „stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; 2. gr.) Starfshættir 

grunnskóla skulu meðal annars mótast af jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 

ábyrgð og virðingu fyrir manngildi. Hugtakið skóli án aðgreiningar kemur 

hins vegar aðeins einu sinni fyrir þar sem fjallað er um nemendur með 

sérþarfir þar sem segir að „nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til 

líkamlegs eða andlegs atgervis.“ (17. gr.) Hugtökin sem koma fram í 2. grein 

laganna svo sem jafnrétti, lýðræðislegt samstarf og virðing fyrir manngildi 

tengjast augljóslega hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar. Enda kemur 

fram í greinargerð með frumvarpinu að lögfesta eigi stefnuna um skóla án 
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aðgreiningar og markmiðið sé að taka mið af fjölbreytileika 

nemendahópsins, meðal annars með einstaklingsmiðuðu skólastarfi 

(Þingskjal nr. 319/2006-2007. Frumvarp til laga um grunnskóla). Þar með er 

gert ráð fyrir að hver skóli skuli vera fær um að sinna öllum nemendum 

sínum. 

3.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í kjölfar laga um grunnskóla 2008 kemur Aðalnámskrá grunnskóla 2011 sem 

leggur áherslu á jöfn tækifæri til náms óháð uppruna eða tungumáli 

nemenda. Þar eru skilgreindir sex grunnþætti sem allt nám hvílir á og eiga 

að tryggja samhengi milli skólastiga (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Grunnþættirnir styðja í raun eða eru hluti af stefnunni um skóla án 

aðgreiningar enda eru jafnrétti og lýðræði tveir þeirra (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2014). Í 

skilgreiningu á hugtakinu skóli án aðgreiningar í námskránni er talað um að 

nemendur geti sótt skóla sem næst heimili, skólinn eigi að koma til móts við 

þarfir hvers og eins, skólastarfið skuli byggja á manngildi og lýðræði, hafa 

eigi félagslegt réttlæti að leiðarljósi og að allir nemendur eigi að hafa jöfn 

tækifæri á eigin forsendum. Loks er undirstrikuð virðing fyrir fjölbreytileika, 

þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda og „leggja skal áherslu á að 

útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). 

3.3 Reglugerðir 

Í kjölfar nýrra laga um grunnskóla árið 2008 var sett reglugerð um stuðning 

við nemendur sem tók við af reglugerð um sérkennslu frá árinu 1996. 

Markmið reglugerðarinnar eru að tryggja nemendum jöfn tækifæri „til náms 

og virkrar þátttöku í grunnskólum án aðgreiningar“ (Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010; 3. gr.) Þar kemur einnig 

fram að skóli án aðgreiningar felist í því að nemandi hafi aðgang að grunn-

skóla í heimabyggð eða sem næst heimili nemanda og að í þessum skóla sé 

námslegum og félaglegum þörfum hans mætt í ljósi félagslegs réttlætis og 

lýðræðis. Í reglugerðinni er ekki talað um sérkennslu en hins vegar eru 

nánari ákvæði varðandi þá heimild sem er í grunnskólalögum að sveitar-

félög geti sett á stofn sérúrræði við grunnskóla eða sérskóla. Stuðningur á 

þó fyrst og fremst að vera sveigjanlegur og fara sem mest fram í 

heimaskóla.  

Á Íslandi eru einungis um það bil 1,3 prósent nemenda í sérdeildum og 

sérskólum eins og áður hefur komið fram meðan hlutfallið í mörgum 
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Evrópuríkjum er allt að fimm prósent (Evrópumiðstöðin fyrir þróun 

sérkennslu, 2009). Með fyrrgreindri heimild sveitarfélaga til reksturs 

sérdeilda og sérskóla kemur fram misræmi í lögum og reglugerð hvað 

varðar réttindi nemenda (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Það vantar því 

skýrari sýn og skilaboð frá menntayfirvöldum um það hvaða leiðir eigi að 

fara varðandi aðgerðir í skóla án aðgreiningar (Hermína Gunnþórsdóttir, 

2014). Trausti Þorsteinsson fyrrverandi fræðslustjóri efast reyndar um 

réttmæti þessarar reglugerðar um nemendur með sérþarfir og telur hana 

vera „eina af þverstæðum skólastefnunnar“ og það sé ekki réttmætt að taka 

einn hóp nemenda sérstaklega fyrir og fjalla um hann í slíkri reglugerð 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013; bls. 24).  

3.3.1 Sérkennsla í lögum og reglugerðum 

Hugtakið sérkennsla kemur ekki fyrir í lögum um grunnskóla 2008 né í 

grunnskólalögum sem sett voru 1995. Það er heldur ekki að finna í 

Aðalnámskrám grunnskóla eftir 1995 en er hins vegar í heiti reglugerðar um 

sérkennslu sem sett var árið 1996 og gilti fram til ársins 2010. Þar er 

sérkennsla skilgreind sem veruleg breyting „á námsmarkmiðum, námsefni, 

námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum 

nemendum á sama aldri er boðið upp á“ (Reglugerð um sérkennslu nr. 

389/1996; 3. gr.) Í stað sérkennslu er í grunnskólalögum talað um að koma 

til móts við námsþarfir nemenda með sérþarfir og að nemendur með 

sérþarfir eigi „rétt á sérstökum stuðningi í námi“ (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008; 17. gr.) Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 er lögð áhersla á 

jöfn tækifæri til náms í skóla án aðgreiningar. Aðalnámskráin skilgreinir 

nemendur með sérþarfir sem þá „sem eiga erfitt með nám“ af ýmsum 

orsökum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; bls. 43). Þar er jafnframt rætt um 

að bráðgerir nemendur og tvítyngdir nemendur eigi að fá námstækifæri við 

hæfi.  

3.4 Hlutverk sveitarfélaga 

Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) bera sveitarfélög ábyrgð á 

skipulagi skólahalds í sveitarfélaginu og þróun einstakra skóla. Þeim er 

jafnframt ætlað að marka skólastefnu og kynna hana fyrir íbúum. Þá er það 

hlutverk sveitarfélaga að sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og 

fylgja því mati eftir svo það leiði til umbóta í skólastarfi (Börkur Hansen, 

2013). Þegar ný stefna er innleidd skiptir sterk forysta miklu máli því víða 

koma upp andstæðar skoðanir innan skólasamfélagsins sem þarf að ræða 

og taka tillit til (Armstrong o.fl., 2010). Skortur á slíkri umræðu getur leitt til 
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þess að mismunandi sýn skapist. Til dæmis hafa (eða höfðu) blöndun og 

skóli án aðgreiningar oft sömu merkingu í huga fagfólks eins og áður hefur 

verið vikið að. Það getur hins vegar verið mikill munur á anda laga og þess 

sem birtist í skólastarfi (Tetler, 2004) og því skiptir miklu hvernig 

sveitarstjórn sinnir forystuhlutverki sínu. 

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sett sér skólamálastefnu. Þar eru 

lykilhugtök menntun, mannvirðing og mannúð í skóla fyrir alla þar sem tekið 

er mið af getu, áhuga og þörfum nemenda í fjölbreyttu skólastarfi. Sam-

bandið sér það sem sitt megin hlutverk að aðstoða sveitarfélög við að efla 

starf skólanna. Það vill líka stuðla að góðu samstarfi ráðuneyta og stofnana 

við sveitarfélög vegna barna með frávik og útrýma kerfislægum vanda á því 

sviði (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008). Sambandið hefur einnig látið 

útbúa handbók með leiðbeiningum til sveitarfélaga varðandi verklag við 

myndun skólastefnu. Þar kemur fram sá skilningur að mótun slíkrar stefnu 

felist í að ákveða hvernig skólar sveitarfélagsins eigi að vera eftir ákveðinn 

tíma, hvernig því marki skuli náð og hvernig árangur er metinn á þeirri leið 

(Björk Ólafsdóttir, 2010). Gera verður ráð fyrir því að sá skilningur sem 

þarna kemur fram móti að einhverju leyti framsetningu og þann skilning 

sem birtist í skólastefnum sveitarfélaga. 

3.5 Viðhorf til skóla án aðgreiningar  

Stefnan eða hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er ekki óumdeild. 

Ýmsir telja að stefnan gangi ekki upp, hún sé óframkvæmanleg í 

ófullkomnum heimi. Þá er ekki víst að grunnskólar séu tilbúnir að uppfylla 

lýðræðislegt hlutverk sitt í samfélaginu og að samfélagið sé tilbúið að leggja 

til auknar bjargir og menntun svo að skólarnir geti sinnt hlutverki sínu 

(Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Efasemdir um stefnuna koma úr ýmsum áttum. Til dæmis telur fólk með 

heyrnarskerðingu skynsamlegra að ýta undir menningu og tungumál 

heyrnarskertra með því að gefa þeim sem flest tækifæri til að mynda eigið 

samfélag. Raddir úr hópi sérkennara halda því fram að það vanti rök byggð á 

rannsóknum fyrir því að stefnan virki og sumir telja að aðgerðir í anda skóla 

án aðgreiningar hafi oft neikvæð áhrif á nemendur með sérþarfir. Þá telja 

sumir að við getum ekki verið án þess að þróa sérkennslu og það gerist best 

í aðgreiningu (Allan, 2007). Aðrir álíta að það þurfi að skilgreina fjölbreyti-

leikann, áfram sé nauðsynlegt að flokka nemendur svo hægt sé að mæta 

þörfum þeirra og slíkt gerist gjarnan í aðgreindum úrræðum (Armstrong 

o.fl., 2010). Að minnsta kosti hefur greiningum á nemendum víða fjölgað og 

nemendum sem hljóta kennslu í sérstökum úrræðum ekki fækkað. Áherslan 



 

27 

er áfram á hið sérstaka, það er vandamálið í fari nemandans (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Þá telja sumir fylgismenn stefnunnar að í örfáum 

tilfellum eigi aðgreining rétt á sér þegar kennsla ákveðinna nemenda í bekk 

reyni um of á skólakerfið (MacKay, 2007). 

3.5.1 Viðhorf kennara og skólastjórnenda 

Flestir rannsakendur í menntarannsóknum eru sammála um að viðhorf og 

forysta skólastjórnenda séu afgerandi þættir varðandi innleiðingarferli og 

þróunarstarf í grunnskólum (Hanna Ragnarsdóttir og Börkur Hansen, 2010; 

Slee, 2011). Jafnframt eru kennarar sá aðili skólavettvangsins sem ráða 

mestu um hvernig til tekst.  

Í könnun á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags 

grunnskólakennara kom fram að um 40 prósent grunnskólakennara telur sig 

hafa jákvæða sýn til hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar en 

rösklega fjórðungur gefur upp neikvætt viðhorf. Mörgum finnst hins vegar 

ekki ganga nógu vel að vinna samkvæmt hugmyndafræðinni (Samband 

íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012). Í niðurstöðum 

nýrrar íslenskrar rannsóknar voru kennarar og annað fagmenntað starfsfólk 

grunnskóla meðal annars spurt um afstöðu til skóla án aðgreiningar. 

Tæplega 20 prósent svarenda taldi mjög mikilvægt að nemendur sæktu nám 

í heimaskóla, óháð fötlun, heilsufari eða íslenskukunnáttu og rúmlega 30 

prósent taldi það frekar mikilvægt. Hins vegar taldi fimmtungur kennara það 

skipta litlu máli. Jafnframt kom fram að í grunnskólum þar sem áhersla 

hefur verið lögð á þróun einstaklingsmiðaðra kennsluhátta var starfsfólk 

jákvæðara í garð stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Um 40 prósent 

starfsfólks í þeim skólum taldi stefnuna hafa bætt skólastarfið en aðeins 17 

prósent í öðrum skólum (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Þá 

kom fram í rannsókn meðal grunnskólakennara að margir þeirra eru ekki 

sáttir við hvernig unnið er að skóla án aðgreiningar og telja það fela í sér 

aukna vinnu við skipulag kennslu án mótframlags (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006a). rannsókn á viðhorfum kennara í yngri bekkjum 

grunnskóla kemur fram að eldri kennarar hafa jákvæðari viðhorf gagnvart 

skóla án aðgreiningar en þeir yngri. Jafnframt eru þeir kennarar sem fengið 

hafa fræðslu eða tekið námskeið í háskólanámi um skóla án aðgreiningar 

marktækt jákvæðari gagnvart hugmyndafræðinni (Kraska og Boyle, 2014). 

Rannsóknir sýna því mótsagnir í hugmyndum íslenskra kennara sem 

erlendra um skóla án aðgreiningar. Þeim finnst erfitt að greina á milli 

aðferða sem leiða til aðgreiningar og þeirra sem gera það ekki. Þá hafa þeir 

oft óljósan skilning á hugmyndafræðinni enda hefur umræðan um hana 
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verið meira utan kennarahópsins (Hermína Gunnþórsdóttir, 2014). Stefnan 

er ákveðin að ofan en ekki innleidd með markvissum aðgerðum í 

skólakerfinu og kannanir sýna að íslenskir kennarar telja sig ekki vera undir 

það búnir að kenna öllum nemendum (Anna Kristín Sigurðardóttir o.fl., 

2014). Það getur bæði stafað af mismunandi viðhorfum en einnig af 

áhyggjum af því að búa ekki yfir nauðsynlegri færni og reynslu (Anna-Lind 

Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2012). 

Jafnvel þó niðurstöður annarra rannsókna sýni að kennarar telji sig hafa 

vald á kennsluaðferðum sem henta í skóla án aðgreiningar sé svo ekki í raun 

og viðhorf þeirra eru oft þau að best sé að færa ákveðna nemendur út úr 

bekk í sérkennslu (Lilja Sverrisdóttir, 2013). 

Kennarar virðast í raun hafa veika rödd þegar kemur að stefnumótun í 

grunnskólanum. Lykilspurningin er hvernig þeir eiga að geta kennt öllum 

nemendum (Slee, 2011). Kennurum sem kenna nemendum með annað 

tungumál en íslensku, finnst skorta skilning hjá yfirvöldum á þörfum þessara 

nemenda. Í samtölum við kennara tvítyngdra nemenda í íslenskri rannsókn 

kom líka í ljós að þeim er ekki tamt að vísa til eða nota hugtök eins og 

fjölbreytni, mannréttindi, virðingu, jöfn tækifæri og svo framvegis sem 

einkenna hugmyndafræði um fjölmenningarlega kennslu og skóla án 

aðgreiningar (Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Í annarri 

rannsókn þar sem rætt var við kennara sem kenna nemendum með CP 

(spastísk tvenndarlömun) í almennum bekkjum, kom fram að þeim finnst 

almenni skólinn ekki tilbúinn til að taka á móti slíkum nemendum. 

Nemendur ráði ekki við hraða námsyfirferðar og niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu jafnframt til þess að lítið sé hugað að félagslegri 

stöðu þeirra (Ingibjörg Bjarney Bjarnadóttir, 2011). Íslensk rannsókn á 

viðhorfum sérkennara til stefnunnar um skóla án aðgreiningar sýnir að þeir 

eru almennt jákvæðir í garð hennar og telja sig, ásamt sínu samstarfsfólki, 

vinna að framgangi hennar. Hins vegar kom fram í rannsókninni að margir 

sinna sérkennslu utan bekkjar, aðallega í sérkennslustofum eða 

sérkennsluveri (Rannveig Klara Matthíasdóttir, 2012).  

Virðing fyrir fjölbreytileika og markmiðum skóla án aðgreiningar felur í 

sér skilning á lýðræði og hvað þurfi að gera til að draga úr félagslegu 

óréttlæti (Slee, 2011). Niðurstöður rannsóknar á viðhorfum skólastjórnenda 

í unglingaskólum í Skotlandi sýna að enn eru til staðar ýmsar hindranir í 

skólakerfinu þrátt fyrir breytt lög og stefnu. Rannsakendur telja leiðina að 

nýju markmiði vera að fletta ofan af því sem hindrar. Núverandi skipulag 

skóla og viðhorf kennara eru jarðvegur fyrir hugsunina um greiningar og 

sérúrræði og hindra þróun skóla án aðgreiningar. Jafnframt getur það 

skapað vanda að hver skóli hafi eigin skilning á hugmyndafræðinni. Sumir 
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skosku skólastjórnendurnir hafa jákvæða reynslu af því að allir kennarar 

kenni öllum nemendum, líka nemendum með frávik. Aðrir töldu það brot á 

réttindum nemenda að bjóða þeim ekki viðeigandi kennsluúrræði utan hins 

hefðbundna skóla. Þá fannst mörgum sem almenna kennara skorti 

viðeigandi þekkingu og færni sem er gegnumgangandi niðurstaða 

rannsókna eins og sést af umfjöllun hér að framan. Að lokum kemur fram 

það viðhorf að breytingar séu erfiðar því aðferðir sem leiða til aðgreiningar 

hafa mótað hugsanir og viðhorf þeirra sem starfa í skólakerfinu um langa 

hríð (McCarthy, Wiener og Soodak, 2012). Samkvæmt íslenskri rannsókn 

meðal skólastjórnenda eru þeir hlynntir stefnunni um skóla án aðgreiningar 

en telja sig ekki geta breytt viðhorfum í heilli stofnun einir og óstuddir 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013). 

Kennarasamband Íslands hefur sett fram eigin skólastefnu. Þar segir 

meðal annars: „Leggja þarf áherslu á skóla fyrir alla og það fjármagn sem til 

þarf til að allir hafi jafnan rétt til skólagöngu og menntunar sem tekur mið af 

þörfum einstaklingsins jafnt sem heildarinnar“ (Kennarasamband Íslands, 

2014; bls. 1). Einnig er fjallað um að nemendum verði tryggður aðgangur að 

námi í nágrenni við heimili sitt til að koma í veg fyrir mismunun.  

3.6 Samantekt  

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er ferlishugtak og fjallar um það 

hvernig við hugsum um nám og kennslu. Hún markar stefnu en er ekki 

aðferðafræði eða uppskrift að framkvæmd. Það er því sameiginlegt verkefni 

alls skólasamfélagsins að finna aðferðir og leiðir sem virka, sem byggja á 

fullri þátttöku, virðingu og virkni allra nemenda og hafa í huga jafnrétti og 

full mannréttindi (Armstrong o.fl., 2010; Johnsen, 2013). Málamiðlanir eru 

nauðsynlegar, aðilar skólasamfélagsins hafa mismunandi sjónarhorn og ekki 

er hægt að vænta þess að markmið stefnunnar náist fullkomlega í reynd 

(Dóra S. Bjarnason, 2010; Norwich, 2013). 

Skóli án aðgreiningar og menntastefna í anda nýfrjálshyggju takast á 

margan hátt á um menntavettvanginn í dag. Þó eðlilega sé litið til 

alþjóðlegra strauma þá er nauðsynlegt fyrir hvert samfélag að læra af því 

sem gert hefur verið annars staðar en ekki síður að skoða og máta 

hugmyndafræði um nýjar áherslur í skólastarfi áður en þær eru innleiddar 

(Lindgard, 2010). 

Stefnan um skóla án aðgreiningar er lögfest og kemur skýrt frá í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011. Enn eru þó heimildir til aðgreiningar í 

formi sérdeilda eða sérskóla sem er í sjálfu sér andstætt hugmyndafræðinni 

því sumir telja það verði að vera til sérúrræði í undantekningartilfellum 
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Stefnan kemur einnig fram í skólastefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga 

og Kennarasambands Íslands, en viðhorf skólastjórnenda og kennara eru 

misvísandi. Kennarar telja sig skorta verkfæri til að framfylgja stefnunni og 

skólastjórar segja sig skorta verkfæri til að innleiða hana. Ekki liggja fyrir 

upplýsingar um hvernig sveitarfélög fjalla um hugmyndafræðina í skóla-

stefnum þeirra en slík stefna er eðlilega, ásamt lögum og reglugerðum, 

grundvöllur skólastarfs í sveitarfélagi. Aukinheldur skortir vitneskju um hvað 

sveitarfélög hafa gert til að styðja við innleiðingu stefnunnar í grunnskólum 

en markmið rannsóknarinnar er að bæta þar úr að einhverju leyti.  
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4 Aðferðafræði og rannsóknin 

Í þessum kafli er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðum í verkefninu. Fyrst er 

fjallað um viðfangsefnið og val á gögnum. Síðan er fjallað um greiningu og 

úrvinnslu gagna en byggt er á aðferð orðræðugreiningar Loks er rætt um 

bakgrunn rannsakanda í samhengi við trúverðugleika rannsóknarinnar. 

Rannsókn og úrvinnsla úr gögnum var unnin á vorönn 2015.  

4.1 Viðfangsefni og rannsóknarsnið 

Eins og áður hefur verið lýst er rannsókninni ætlað að greina hvernig 

stefnan um skóla án aðgreiningar birtist í stefnuskjölum sveitarfélaga. Í 

annan stað er ætlunin að útlista hvaða skilning megi greina á 

hugmyndafræðinni út frá hugtakanotkun og umfjöllun um sérkennslu og 

stuðning. Síðast en ekki síst er markmiðið að skoða hvort og þá hvernig 

sveitarfélögin hafa stuðlað að innleiðingu stefnunnar í grunnskólum.  

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði. Í slíkum rannsóknum er 

lögð áhersla á fá fram heildarmynd af viðfansefninu og rannsakandinn er 

hið eiginlega rannsóknartæki (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Einn megin-

flokkur eigindlegra rannsókna snýst um að „skoða samspil tungumáls og 

tjáningar við félagslegan veruleika“ með svokallaðri orðræðugreiningu 

(Kristín Björnsdóttir, 2013; bls. 5) sem er lögð til grundvallar í þessu verki. 

Umbótastarf í menntakerfum er flókið ferli sem byggir á samvinnu og 

þátttöku allra aðila skólasamfélagsins. Það er mikilvægt að unnið sé á öllum 

sviðum að umbótum til að árangur náist (Levin, 2012). Viðfangsefni þessar-

ar rannsóknar beinist að afmörkuðum hluta menntakerfisins, það er að 

segja skólastefnum sveitarfélaga eins og þær birtast opinberlega og aðgerð-

um sveitarfélaga til að styðja við stefnuna. En um leið er rannsóknin tilraun 

til að varpa ljósi á það hvort stefnan um skóla án aðgreiningar sé einungis 

andvana fæddur lagatexti, sérstakt viðfangsefni grunnskólanna eða hvort 

hún sé viðfangsefni allra aðila skólasamfélagsins.  

Í rannsókninni er gengið út frá þeim skilningi að veruleikinn sé félagslega 

skapaður og merking ekki uppgötvuð heldur búin til. Út frá þessum skilningi 

má halda því fram að ekki sé til neinn ákveðinn sannleikur heldur skiljum við 

veröldina á mismunandi hátt, jafnvel þó við séum að fást við það sama. 

Raunveruleikinn er því hugsmíð sem þróast og breytist í samskiptum milli 

manna (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007). Rannsóknar-
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aðferðin er valin miðað við hvað höfundur telur henta viðfangsefninu. Við-

horf og þekking hans hefur þar með áhrif á val aðferða (Silverman, 2013). 

Það er líklegt að það muni finnast eitthvað um skóla án aðgreiningar í 

skólastefnum sveitarfélaga. Áður en rannsóknin hófst hafði ég eingöngu 

kynnt mér skólastefnu þess sveitarfélags þar sem ég starfa auk þess að 

skoða stefnu Reykjavíkurborgar um Skóla án aðgreiningar og sérstakan 

stuðning við nemendur í grunnskólum (Reykjavíkurborg, 2012). Á hinu var 

meiri vafi í mínum huga hvort sveitarfélögin hefðu unnið að markvissri 

innleiðingu stefnunnar með öðrum hætti en því að veita meira fjármagni til 

grunnskólanna. Þá hafði ég grunsemdir um að umfjöllun um skóla án 

aðgreiningar væri tengd við ákveðinn hóp nemenda, það er að segja 

nemendur með sérþarfir, en ekki alla nemendur.  

Rannsóknin nær til sex fjölmennustu sveitarfélaga landsins. Þau eru í 

stafrófsröð: Akureyri, Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogur, Reykjanesbær 

og Reykjavík og viðmiðið er að íbúar séu fleiri en tíu þúsund. Öll hafa 

sveitarfélögin sett sér skólastefnur, sú elsta er frá því 2001 en sú nýjasta er 

frá síðasta ári. Ástæðan fyrir vali bæjarfélaga af þessari stærð er að þar eru 

fleiri en einn grunnskóli, líklegt að sveitarfélagið hafi sérstaka skrifstofu 

(skólaskrifstofu)1 með einn eða fleiri starfsmenn sem sinna skólamálum og 

fjöldi nemenda gefur möguleika á sértækum úrræðum. 

4.2 Gagnaöflun 

Rannsóknin beinist fyrst og fremst að tvenns konar tegundum skjala. Annars 

vegar skólastefnur sveitarfélaganna og hins vegar að starfsáætlunum eða 

starfsskýrslum skólasviða eða skólaskrifstofa frá allra síðustu árum, ef þær 

eru á annað borð til eða aðgengilegar. Fyrri skjölin birta stefnu sveitar-

félaganna í skólamálum og þar er leitað að því hvort hugtakið um skóla án 

aðgreiningar komi fyrir og eða hvort önnur hugtök styðji við eða sýni að 

stefnan birtist með einum eða öðrum hætti í skjölunum. Jafnframt er lögð 

áhersla á að finna hvort eða hvað sveitarfélögin hafa gert til að styðja við 

innleiðingu stefnunnar um skóla án aðgreiningar í grunnskólum eða hvort 

finna megi áætlun um eitthvað sem þau hyggjast gera stefnunni til 

stuðnings. Í öllum þessum sveitarfélögum eru starfandi skrifstofur sem 

sinna sérstaklega skólamálum og eru í þessari rannsókn kallaðar 

skólaskrifstofur. Hlutverk þeirra er að halda utan um skólamál í viðkomandi 

bæjarfélögum og vinna að framgangi skólastefnu eins og til dæmis kemur 

                                                           
1
 Skrifstofur sveitarfélaganna eru nefndar ýmsum nöfnum svo sem skóla-

skrifstofa, skóladeild eða fræðsluskrifstofa. Í verkefninu er orðið skólaskrifstofa 
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fram í stefnuskjölum Reykjavíkurborgar og Hafnarfjarðarkaupstaðar 

(Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2012, 2014; Skólaskrifstofa 

Hafnarfjarðar, 2009a).  

Skólastefnur sveitarfélaganna eru frá tímabilinu 2001 til 2014. Þegar ég 

leitaði að starfsáætlunum, árs- eða starfsskýrslum miðaði ég við þann tíma 

frá því að skólastefna var sett í hverju sveitarfélagi fyrir sig og fram til 

dagsins í dag. Skólastefnur eru opinber skjöl staðsett á heimasíðum 

sveitarfélaganna. Það virðist hins vegar vera með ýmsum hætti hvort 

skólaskrifstofur vinni starfsáætlanir og þær eru jafnframt misformlegar. 

Starfsáætlanir og starfsskýrslur fræðslusviða eða skólaskrifstofa geta sýnt 

hvort og eða hvernig sveitarfélögin hafa gripið til eða ætla að grípa til 

aðgerða til að styðja innleiðingu og framkvæmd stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar í almennu grunnskólastarfi. 

Fyrsta skrefið í öflun gagna var að skoða heimasíður sveitarfélaganna. Ég 

skoðaði allt efni sem fannst undir menntasviði, skóladeild eða skólaþjónustu 

sveitarfélagsins. Næst leitaði ég að efni sem fannst undir tengli sem oftast 

er kallaður reglur eða samþykktir sveitarfélagsins. Að lokum hafði ég 

samband við viðkomandi skólaskrifstofu til að fá frekari upplýsingar og 

skýringar en einnig til að athuga hvort til væru frekari gögn sem kæmu að 

gagni. Það var aðeins í Reykjavík sem ég fann starfsáætlanir á heimasíðu en 

að öðru leyti þurfti ég að ræða beint við skólaskrifstofurnar. Vegna starfs 

míns þekki ég starfsmenn á flestum skólaskrifstofum og nýtti mér þau 

persónulegu tengsl.  

Í meginatriðum voru það þrjú atriði sem ég ræddi við starfsfólk skóla-

skrifstofa. Í fyrsta lagi þurfti ég að afla upplýsinga um það í Reykjanesbæ og 

á Akureyri hvort endurskoðun eða vinna við nýja skólastefnu væri hafin þar 

sem skólastefnur þessarar sveitarfélaga eru orðnar nokkuð gamlar. Skóla-

stefna Reykjanesbæjar er frá árinu 2001 og Gyða M. Arnmundsdóttir, 

deildarstjóri sérfræðiþjónustu og sérkennslufulltrúi grunnskóla, tjáði mér að 

hún væri ekki lengur í gildi. Endurskoðun væri hafin en á meðan væri litið 

svo á að Framtíðarsýn Reykjanesbæjar frá árinu 2011 væri ígildi skólastefnu 

(Gyða M. Arnmundsdóttir, munnleg heimild 26. janúar 2015). Skólastefna 

Akureyrar er frá árinu 2005. Soffía Vagnsdóttir fræðslustjóri sagði hana vera 

í fullu gildi enda hafi verið vel að henni staðið á sínum tíma. Hún verður hins 

vegar endurskoðuð og er sú vinna að hefjast (Soffía Vagnsdóttir, munnleg 

heimild 15. janúar 2015).  

Í öðru lagi leitaði ég eftir því hvort til væru starfsáætlanir eða starfs-

skýrslur skólaskrifstofa eða menntasviða sveitarfélaganna. Ég þurfti ekki að 

fá slíkar upplýsingar frá Reykjavíkurborg því á hverju ári eru unnar 
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starfsáætlanir skóla- og frístundasviðs sem eru aðgengilegar á heimasíðu 

Reykjavíkurborgar. Engar slíkar áætlanir eru til hjá Reykjanesbæ og árs-

skýrslur Akureyrarbæjar fann ég á heimasíðu bæjarins. Katrín Friðriksdóttir, 

deildarstjóri skóladeildar í Garðabæ, Vigfús Hallgrímsson þróunarfulltrúi 

grunnskóla á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar og Ragnheiður Hermannsdóttir 

deildarstjóri grunnskólaþjónustu á Skólaskrifstofu Kópavogs, sendu mér öll 

einhvers konar starfsáætlanir viðkomandi skólaskrifstofu.  

Þriðja atriðið sem ég vildi fá upplýsingar um er með hvaða hætti sveitar-

félögin meta þörf fyrir viðbótarúthlutun vegna sérkennslu og stuðnings til 

grunnskólanna. Ég tel að slíkar upplýsingar gefi vísbendingar um hvort 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar hafi í raun stuðlað að nýjum vinnu-

brögðum hjá sveitarfélögunum. Þessar upplýsingar fékk ég frá fyrrgreindum 

aðilum auk þess sem Helga Vilhjálmsdóttir forstöðumaður sérfræðiþjónustu 

á skóladeild Akureyrarbæjar veitti mér upplýsingar um tilhögun úthlutunar 

þar. Upplýsingar um fyrirkomulag úthlutunar hjá Reykjavíkurborg koma 

fram í stefnu borgarinnar í sérkennslumálum (Reykjavíkurborg, 2012). Mér 

var alls staðar vel tekið og kann ég öllum þessum aðilum bestu þakkir fyrir 

skýr svör og veitta aðstoð.  

Skólastefnur stærstu sveitarfélaganna eru afar mismunandi að umfangi 

og innihaldi. Þær hafa orðið til á 13 ára tímabili og fjölbreytni ræður ríkjum í 

efnistökum og framsetningu. Elsta skólastefnan er skólastefna Reykjanes-

bæjar sem er frá árinu 2001 og þrátt fyrir að í henni komi fram að hana eigi 

að endurskoða reglulega þá hefur það ekki gerst (Reykjanesbær, 2001). 

Akureyrarbær birti sína stefnu árið 2005, Hafnarfjarðarbær árið 2009, 

Kópavogsbær árið 2014 og Garðabær árið 2014. Reykjavíkurborg setti árið 

2012 ítarlega stefnu um framkvæmd sérstaks stuðnings í skóla án aðgrein-

ingar (Reykjavíkurborg, 2012) auk þess sem árlegar starfsáætlanir skóla- og 

frístundasviðs frá sama tíma gera grein fyrir markmiðum menntastefnu 

skóla án aðgreiningar (Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2012, 2013, 

2014).  

Haldin var nákvæm skrá yfir þau skjöl sem fundust eða bárust frá skóla-

skrifstofunum, samanber verklag um orðræðugreiningu (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2013). Alls voru skoðuð 32 skjöl. Í töflu 4.1 sést hver fjöldi 

skjala var í hverju sveitarfélagi fyrir sig ásamt blaðsíðufjölda. Skjölin eru 

samtals á níunda hundrað blaðsíður en það skal tekið fram að töluvert af 

innihaldi þeirra sneri að öðru en því sem er til skoðunar í þessari rannsókn. 

Til að mynda fjalla ársskýrslur sveitarfélaga um margt annað en skólamál. Í 

töflu 4.1 er skrá yfir lengd og fjölda skjala sem notuð voru i rannsókninni. 
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Nánari upplýsingar um eðli skjalanna er að finna í kafla fimm þar sem lýst er 

niðurstöðum rannsóknarinnar eftir sveitarfélögum. 

Tafla 4.1 Skrá yfir fjölda skjala eftir sveitarfélögum 

Sveitarfélag Fjöldi skjala Blaðsíðufjöldi 

Akureyri 8 170 

Garðabær 4   45 

Hafnarfjörður 8 208 

Kópavogur 2   16 

Reykjanesbær 3   44 

Reykjavík 7 361 

SAMTALS: 32 skjöl 844 

(Sjá nánar í töflum 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 og 5.6.) 

Skólastefnurnar hafa að mestu leyti þróast frá því að vera langar og 

ítarlegar yfir í að vera stuttar og draga fyrst og fremst fram þá þætti sem 

sveitarfélagið vill sérstaklega vinna með. Undantekning frá þessu eru 

stefnuskjöl Reykjavíkurborgar en þar voru sett á þriðja hundrað markmiða 

árið 2012 sem átti að vinna að til ársins 2015 (Reykjavíkurborg - skóla- og 

frístundasvið, 2012).  

4.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Gagnagreining miðar því að því að fá sem heildstæðasta mynd af 

rannsóknarefninu. Markmið hennar er ekki að alhæfa heldur leita 

vísbendinga og aukins skilnings á þeirri hugmyndafræði sem birtist í 

skólastefnum sex stærstu sveitarfélaga á Íslandi ásamt því hvaða áhrif þessi 

skilningur kann að hafa haft á stuðning eða hindranir við innleiðingu 

stefnunnar skóli án aðgreiningar í grunnskólum. Reynt er að greina hvort 

fyrir hendi sé samskonar skilningur á hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar í sveitarfélögunum og eins að greina ólíkar áherslur hjá hverju 

sveitarfélagi fyrir sig (Lichtman, 2013). 

4.3.1 Orðræðugreining 

Við úrvinnslu gagnanna er byggt á verklagi orðræðugreiningar (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2006b, 2010; Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2013). Gengið er út frá skilningi sem kenndur hefur verið við 

Foucalt „að orðræða sé í eðli sínu skapandi, í henni verði fyrirbæri til“ 

(Kristín Björnsdóttir, 2013; bls. 271). Orðræða verður til úr orðum, 
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hugmyndum og athöfnum sem kallast þrástef í umræðunni. Þrástef er 

eitthvað sem er stöðugt endurtekið. Það er ekki neikvætt hugtak í greiningu 

orðræðu. Þrástefin eru mynstur orðræðunnar og þau mynda nokkurs konar 

lögmál. Orðræða verður til í eða er ferli sem margir taka þátt í og hana 

verður þar með að skilja í því félagslega og merkingarlega samhengi þar sem 

hún myndast. Orðræðu er ekki hægt að skoða hlutlægt, leit að þekkingu 

afhjúpar hana ekki heldur mótar og rannsakandi mótar því niðurstöður. 

Orðræðan er þannig ekki bara það sem er sagt heldur líka það sem ekki er 

sagt, sem hægt er að kalla þagnir í texta eða skjalið sjálft greinir ekki frá. 

Orðræða snýst því um hvað er skrifað, hvar og hvernig og um hvað ekki er 

fjallað. Orðræðugreining kemur að notum hér þar sem skólastefnur marka 

pólitíska stefnu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006b; Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2013). Ég vil með orðræðugreiningu skoða hvort stefnurnar skapa 

möguleika og rými á menntavettvanginum til þess að taka skref í átt að 

skóla án aðgreiningar. 

Markmið rannsóknarinnar er tilraun til að greina hvaða sýn á skóla án 

aðgreiningar má greina í stefnuskjölum íslenskra sveitarfélaga og hvort 

sveitarfélögin hafi gripið til aðgerða til að innleiða eða styðja við stefnuna 

um skóla án aðgreiningar í grunnskólum. Til þess að leiða fram svör við 

þessum spurningum þarf að skoða hvernig stefnan um skóla án 

aðgreiningar birtist í stefnuskjölum sveitarfélaga. Er hugtakið sjálft notað 

eða skyld hugtök? Hvað má álykta út frá því hvernig eða í hvaða samhengi 

þessi hugtök eru notuð? Hvernig er fjallað um sérkennslu, sérþarfir, 

stuðning og sérdeildir eða sérúrræði? Í framhaldi af því er reynt að finna 

upplýsingar um markmið eða aðgerðir varðandi innleiðingu á stefnunni eða 

stuðning við skóla án aðgreiningar í sveitarfélaginu. Þá þarf líka að huga að 

hinu gagnstæða, hvort greina megi markmið eða aðgerðir sem gætu unnið 

gegn hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. 

Þegar skólastefnurnar voru skoðaðar var í fyrsta lagi leitað að hugtakinu 

um skóla án aðgreiningar og samheiti þess, skóli fyrir alla (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2008) eða öðrum hugtökum sem má rökstyðja að 

lýsi sömu hugmyndafræði. Þar er fyrst og fremst um að ræða hugtakið skóli 

margbreytileikans sem er samheiti yfir hugtakið skóli án aðgreiningar. 

Einnig hugtakið nám við hæfi sem er notað í sömu merkingu og skóli án 

aðgreiningar í Hafnarfirði (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2009b) og 

einstaklingsmiðað nám sem einnig telst lýsing á framkvæmd stefnunnar 

(Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Ég las skjölin oft yfir og strikaði undir 

þau orð og hugtök sem ég fann. Síðan vann ég skýrslu þar sem ég skráði hjá 

mér hvert hugtak, í hvaða skjali það fannst og það samhengi sem það birtist 
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í. Ef hugtakið um skóla án aðgreiningar birtist ekki skoðaði ég hvort greina 

mætti umfjöllun sem byggðist á sömu hugmyndafræði.  

Í öðru lagi leitaði ég að hugtökum sem eru lýsandi fyrir eða tilheyra 

umfjöllun um stefnuna skóli án aðgreiningar. Það eru hugtök eins og þátt-

taka, jafnrétti og lýðræði en einnig var leitað eftir hugtökum sem tengjast 

þeim eins og mismunun og mannréttindi. Þá leitaði ég líka að hugtökum eins 

og einstaklingsmiðun, einstaklingsmiðað nám eða einstaklingsmiðaðir 

kennsluhættir en mörgum finnst að hugmyndafræðin um skóla án aðgrein-

ingar kalli á slíka kennsluhætti (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Auk þess var 

leitað að hugtökunum sérþarfir og sérkennsla og í hvaða samhengi þau 

komu fyrir ásamt því að hafa augun opin fyrir annarri umfjöllun eða 

umræðu sem gæti varpað ljósi á viðfangsefnið. Að síðustu reyndi ég að 

greina og skrá um hvað er ekki fjallað, það er hvort það birtast þagnir í 

textanum um hugtök eða viðfangsefni sem gera mætti ráð fyrir að ættu 

heima í skólastefnu sveitarfélags frá þessum tíma.  

Í starfsáætlunum og starfsskýrslum var leitað að sömu hugtökum og 

fjallað var um hér að framan. Þar var hins vegar athyglinni sérstaklega beint 

að því hvort finna mætti dæmi um markmið eða aðgerðir sem skýrðu hvort 

eða hvernig sveitarfélögin væru að styðja við innleiðingu eða starfsemi í 

grunnskólum í anda skóla án aðgreiningar. Einnig var leitað að dæmum eða 

áætlunum um aðgerðir sem gætu hugsanlega gengið gegn hugmyndafræði 

skóla án aðgreiningar.  

4.4 Trúverðugleiki og siðferðileg álitamál 

Sá sem þetta skrifar er starfsmaður á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, sem er 

eitt af þeim sveitarfélögum sem rannsóknin nær til. Sem slíkur tek ég þátt í 

margskonar vinnu varðandi stuðning við skólastarf í grunnskólum á vegum 

Hafnarfjarðarbæjar. Jafnframt hef ég töluverða samvinnu við starfsfólk 

annarra sveitarfélaga. Ég hef því oft borið saman fyrirkomulag, stefnu og 

ákvarðanir mismunandi sveitarfélaga. Ég kom hins vegar ekki að neinni 

vinnu varðandi þá skólastefnu sem er í gildi í Hafnarfirði en hef eðlilega 

komið að því verkefni að undirbúa starfsáætlanir Skólaskrifstofu 

Hafnarfjarðar. Sú vinna var fyrst og fremst unnin á forsendum 

skólastefnunnar sem slíkrar en ekki sérstaklega á forsendum stefnunnar um 

skóla án aðgreiningar. Ég tel mig ekki hafa neina sérstaka hagsmuni af því 

að fegra hlut Hafnarfjarðar í rannsókninni. Tilgangur hennar er enda ekki að 

flokka eða dæma sveitarfélögin heldur að draga almennara ályktanir af því 

sem fram kemur í stefnuskjölum þessara sveitarfélaga. Til greina kom að 

sleppa Hafnarfirði úr úrtakinu en ég tel það rýra niðurstöður rannsóknar-
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innar þar sem það er þriðja stærsta sveitarfélag landsins. Það gerir hins 

vegar ríkari kröfur til mín að gæta hlutleysis og hlutlægni í rannsókninni.  

Hafa verður í huga að túlkun rannsakanda er lykilatriði í eigindlegum 

rannsóknum og þær litast ávallt af þekkingu, bakgrunni og reynslu hans 

jafnvel þó hann reyni að sýna hlutlægni í allri umfjöllun og túlkun gagna 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006b). Sá sem framkvæmir rannsókn þarf því 

að gera sér grein fyrir eigin hugmyndum og afstöðu gagnvart rannsóknar-

efninu áður en hann hefst handa við greiningu og túlkun (Allan og Slee, 

2008). Af þessu leiðir að ekki er hægt að álykta sem svo að niðurstöður sýni 

allan sannleikann. Þær munu hins vegar varpa ljósi á það sem fram kemur í 

skólastefnum sveitarfélaga og veita innsýn í hugmyndafræði, skilning, 

aðgerðir og viðhorf á vettvanginum (Lichtman, 2013). Í orðræðugreiningu er 

það rannsakandi sem metur innihald texta, greinir hann og túlkar og því er 

eðlilegast að viðurkenna orðræðugreiningu sem frásögn þess sem greinir 

orðræðuna (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006b).  
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5 Niðurstöður eftir sveitarfélögum 

Í þessum kafla eru birtar niðurstöður eftir bæjarfélögunum sex sem eru til 

skoðunar í þessari rannsókn. Í byrjun hvers kafla er gerð stutt grein fyrir 

hvernig gagna var aflað og sýnd í töflu skrá yfir þau rit sem voru skoðuð í 

viðkomandi sveitarfélagi. Síðan er fjallað um helstu einkenni og innihald 

hverrar skólastefnu. Sú umfjöllun undirstrikar að skólastefnurnar eru ólíkar 

að formi, innihaldi og ef til vill áherslum. Síðan er því lýst hvort eða hvernig 

hugtökin um skóla án aðgreiningar koma fyrir í skólastefnunni og hvernig 

fjallað er um sérkennslu og stuðning í ljósi stefnunnar um skóla án aðgrein-

ingar. Að endingu er rýnt í hvort greina megi markmið eða aðgerðir 

varðandi innleiðingu á stefnunni eða hvort greina markmið eða aðgerðir 

sem gætu unnið gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar. 

5.1 Skólastefna Akureyrarbæjar 

Plaggið Skólastefna Akureyrarbæjar er að finna á heimasíðu 

Akureyrarbæjar, akureyri.is, undir tenglinum reglur og samþykktir, en sá 

tengill er á forsíðu heimasíðunnar undir stjórnkerfið. Undir stjórnkerfið er 

líka tengill sem heitir útgefið efni og þar undir fann ég Árskýrslur 

Akureyrarbæjar fyrir árin 2005 – 2013. Í töflu 5.1 er nákvæm skrá yfir þau 

skjöl frá Akureyrarbæ sem voru skoðuð í rannsókninni og hvar þau er að 

finna.  

Tafla 5.1 Skrá yfir skjöl frá Akureyrarbæ 

Hvaða skjal? Ártal Staðsetning –  

uppruni 

Blaðsíðu- 

fjöldi 

Skólastefna Akureyrarbæjar 2005 akureyri.is 20 

Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2005 2006 akureyri.is 20 

Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2008 2009 akureyri.is 14 

Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2009 2010 akureyri.is 23 

Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2010 2011 akureyri.is 22 

Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2011 2012 akureyri.is 23 

Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2012 2013 akureyri.is 23 

Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir í  

fimm grunnskólum Akureyrar 
2008 akureyri.is 25 
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Skólastefna Akureyrarbæjar var samþykkt í bæjarstjórn 31. maí 2005 og 

er því tæplega tíu ára. Í formála hennar kemur fram að mótun hennar hafi 

staðið yfir í tvö ár undir verkefnisstjórn Skólaþróunarsviðs kennaradeildar 

Háskólans á Akureyri. Rýnihópur háskólakennara lagði fram fyrstu drög sem 

skólanefnd vann úr. Þessu næst voru fyrstu hugmyndir kynntar kennurum, 

starfsfólki og fulltrúum foreldra í öllum skólum bæjarins og óskað eftir 

athugasemdum og hugmyndum þeirra. Unnið var úr þeim ábendingum sem 

bárust og sett fram heildstæð drög að skólastefnu. Þau voru send foreldra-

ráðum grunnskólanna og fulltrúum foreldrafélaga í leikskólum ásamt full-

trúum elstu nemenda grunnskóla til umsagnar. Síðan var unnið úr athuga-

semdum og þau borin undir rýnihóp í kennaradeild Háskólans á Akureyri. Að 

lokum var efnt til íbúaþings þar sem skólastefnan var kynnt og almenningi 

gafst tækifæri til að gera athugasemdir og koma með ábendingar 

(Akureyrarbær, 2005). 

Skólastefna Akureyrarbæjar nær yfir skólastig leik- og grunnskóla. Í 

inngangi er talað um menntun sem eina af meginstoðum lýðræðis. Lögð er 

áhersla á heildarþroska einstaklingsins og að megin tilgangur náms sé að 

verða betri manneskja. Síðan er fjallað um nám, kennslu, samstarf heimilis 

og skóla og að skólastefnan byggi á fjórum hornsteinum sem eru þekking, 

leikni, virðing og vellíðan. Þessu næst koma stuttir kaflar um hlutverk 

skólanna og sú framtíðarsýn bæjarins, að skólar Akureyrarbæjar verði í 

fremstu röð. Þá eru sett fram meginmarkmið sem skiptast í kafla um tilgang 

og skipulag, nemendur og náms- og starfsumhverfi. Síðan eru sett viðmið 

um gæði. Þar er efninu skipt á sama hátt og meginmarkmiðum og sett fram 

ýmis markmið. Að lokum birtast áherslur varðandi það sem Akureyrarbæjar 

og skólanefnd muni vinna að til að skapa skólum þá umgjörð og innri skilyrði 

svo meginmarkmið í skólastarfi náist. Þar er fjallað um rétt til náms, faglegar 

áherslur, heimili og skóla, umhverfi og aðstöðu og þátttöku í samfélagi 

(Akureyrarbær, 2005). 

5.1.1 Akureyri – umfjöllun um skóla án aðgreiningar 

Hugtakið skóli án aðgreiningar eða önnur samsvarandi hugtök koma ekki 

fyrir í skólastefnu Akureyrarbæjar (Akureyrarbær, 2005). Hins vegar segir að 

markmið skólastefnunnar sé að „tryggja öllum börnum og ungmennum rétt 

til skólagöngu sem næst heimili sínu“ og að það sé verkefni fyrir bæinn og 

skólanefnd að tryggja þennan rétt nemenda. Til að stuðla að því á meðal 

annars að úthluta fjármagni vegna hvers nemanda óháð því hvaða skóla 

hann sækir. Lögð er áhersla á jafnan rétt nemenda til náms þar sem 

hverjum nemanda býðst „alhliða menntun og [hann] fær hvatningu til náms 
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í samræmi við þroska sinn og áhuga.“ Stuðla á að „jafnræði allra nemenda 

varðandi aðstöðu og stuðning við nám“. Kennarar eiga að „hafa í huga 

markmið sem beinast að samfélaginu ... og hins vegar markmið sem höfða 

til nemandans sem einstaklings.“  

Laga á námið að „getu og þörfum hvers nemanda fyrir sig“, námshraði á 

að vera í samræmi við einstaklingsgetu. Nemendur eiga að setja sér mark-

mið og útbúa eigin námsáætlanir. Kennarar eiga „að hafa vald á 

fjölbreyttum kennsluaðferðum svo þeir geti kennt nemendum ólíkum að 

námsgetu og þroska“ en gert er „ráð fyrir fjölbreytileika í öllum nemenda-

hópum“ og byggt á því að nýta hann til að efla víðsýni og umburðarlyndi 

nemenda. Þá eiga allar aðstæður að vera „miðaðar við þarfir, þroska og 

hæfileika nemenda“ (Akureyrarbær, 2011). 

Í skólastefnu Akureyrarbæjar segir að almenn menntun sé „ein 

meginstoð lýðræðis“ en þessi setning er tekin beint upp úr Aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 1999 (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). Styðja á 

lýðræðislega þátttöku nemenda sem felst í því að þeir geti og fái að tjá sig 

um einstök mál í skólasamfélaginu (Akureyrarbær, 2005). Ekki er fjallað um 

sérkennslu eða sérkennsluþarfir en skólar bæjarins eiga hins vegar að hafa 

„aðgang að skilvirkri og öflugri stoðþjónustu“. Hlutverk hennar er meðal 

annars að leggja fyrir skimunarpróf og greina stöðu nemenda. Mæta á 

einstaklingsþörfum nemenda og hafa „hagsmuni þeirra í öndvegi“.  

Akureyrarbær úthlutar fjármagni til sérkennslu og stuðnings til grunn-

skóla bæjarins. Hver skóli fær ákveðna úthlutun í samræmi við nemenda-

fjölda og vegna nemenda með annað tungumál en íslensku. Sérfræði-

þjónusta fjölskylduþjónustu skipuleggur síðan úthlutun til grunnskólanna 

vegna nemenda með fatlanir eða sérstakar þarfir. Sú úthlutun er byggð á 

upplýsingum frá starfsfólki sérfræðiþjónustu og frá grunnskólunum. Þar er 

tekið tillit til niðurstaðna greininga, mats á þörfum einstakra nemenda og 

samsetningu bekkja og árganga í hverjum skóla fyrir sig. Grunnskólarnir fá 

aðeins upplýsingar um heildarúthlutun en vita ekki hvernig hún er samsett 

(Helga Vilhjálmsdóttir, munnleg heimild 25. febrúar 2015).  

Akureyrarbær gerði átak í að innleiða einstaklingsmiðaða kennsluhætti í 

grunnskólum skólaárið 2007 – 2008 (Katrín Frímannsdóttir, 2008). Í árs-

skýrslu Akureyrarbæjar fyrir árið 2010 (Akureyrarbær, 2011) kemur fram að 

það starf hafi haldið áfram en markmiðið var að styrkja teymiskennslu og 

einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Lögð er „áhersla á að kennarar kenni 

meira saman til að auka möguleika til fjölbreyttra kennsluhátta og skipulags 

sem geta tekið mið af áhuga, getu og þörfum nemenda“. Í upphafi skóla-
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ársins 2010 – 2011 fengu allir starfsmenn grunnskóla fræðslu um lýðræði í 

skólastarfi og hvernig hægt er að efla lýðræðislega þátttöku nemenda.  

Þrátt fyrir að Akureyrarbær hafi á þeim tíma sem skólastefnan var 

mynduð starfrækt nokkrar sérdeildir þá er ekki fjallað um þær í 

skólastefnunni (Akureyrarbær, 2006; Síðuskóli, án árs). Árið 2009 var 

nemendaplássum í Hlíðarskóla „sem er sérskóli fyrir börn með alvarleg 

hegðunarvandkvæði sem ekki rekast í almennum grunnskólum og langveik 

börn með geð- og þroskaraskanir“ fækkað úr 28-30 í 18-20 þar sem þörf 

fyrir þetta úrræði hafði minnkað verulega (Akureyrarbær, 2010). Nemend-

um í sérdeildum og sérskólum á Akureyri hafði fækkað um 14 árið 2011 frá 

árinu 2008. Móttökudeild Oddeyrarskóla fyrir nýja Íslendinga var lögð niður 

vorið 2012 samkvæmt ákvörðun skólanefndar og ákveðið að nemendur 

með íslensku sem annað mál ættu strax skólasókn í sínum hverfisskólum. Í 

stað móttökudeildar var ráðið í starf kennsluráðgjafa sem bæði annast 

ráðgjöf og kennslu (Akureyrarbær, 2013).  

5.2 Garðabær  

Á heimsíðu Garðabæjar, gardabaer.is, undir tenglinum stjórnsýsla er tengill 

sem heitir útgefið efni. Undir þeim tengli er meðal annars að finna stefnur 

og útgefið efni á fræðslusviði. Skólastefna Garðabæjar er á báðum þessum 

undirsíðum. Drög að starfsáætlun skóladeildar fékk ég senda í tölvupósti. Í 

töflu 5.2 er nákvæm skrá yfir þau skjöl frá Garðabæ sem voru skoðuð í 

rannsókninni, hvar þau er að finna eða hvernig aðgangur fékkst að þeim. 

 

Tafla 5.2 Skrá yfir skjöl frá Garðabæ 

Hvaða skjal? Ártal Staðsetning –  

uppruni 

Blaðsíðu- 

fjöldi 

Skólastefna Garðabæjar 2010-2013 2010 gardabaer.is 18 

Skólastefna Garðabæjar 2014-2018 2014 gardabaer.is 15 

Lýðræðisstefna Garðabæjar 2010 gardabaer.is 8 

Drög að starfsáætlun skóladeildar 2015 Í tölvupósti frá  

deildarstjóra  

skóladeildar 

4 

 

Skólastefna Garðabæjar gildir fyrir árin 2014-2018 en samþykkt var að 

endurskoða gildandi skólastefnu í bæjarstjórn Garðabæjar 3. október 2013. 

Skipaður var stýrihópur til að endurskoða skólastefnuna og í honum sátu 
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eingöngu pólitískir fulltrúar. Stýrihópurinn leitaði til hagsmunaðila með því 

að senda út hugarflugskönnun til nemenda í grunnskólum bæjarins, foreldra 

þeirra og allra starfsmanna. Niðurstöður könnunarinnar voru síðan kynntar 

á opnu skólaþingi. Á þinginu störfuðu umræðuhópar og niðurstöður þeirra, 

ásamt fyrrgreindum niðurstöðum úr hugarflugskönnuninni, urðu grund-

völlur að skólastefnunni. Skólastefna Garðabæjar tekur til starfsemi 

leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla og grunngildi hennar eru metnaður, 

virðing, sköpun og gleði (Garðabær, 2014).  

Í upphafi skólastefnunnar eru sett fram sextán áhersluatriði sem skóla-

samfélagið í Garðabæ byggir á. Þar er meðal annars lögð áhersla á 

heildstæða þjónustu frá fæðingu til 18 ára aldurs, einstaklingsmiðað nám og 

námshraða, sjálfstæði skóla, fjölþætta ráðgjafa- og stoðþjónustu og 

lýðræðislega starfshætti skóla. Gerð er frekari grein fyrir undirmarkmiðum 

varðandi hvert þessara áhersluatriða. Að því loknu koma markmið og 

áherslur hvers skólastigs ásamt markmiðum skólaþjónustu. Fram kemur að 

hver grunnskóli á að marka sér sérstöðu í skólanámskrá sem byggir á 

skólastefnunni og Aðalnámskrá grunnskóla. Leggja á áherslu á 

„einstaklingsmiðað nám, vellíðan, félagsfærni og virkni nemenda í 

lýðræðislegu skólaumhverfi.“ Talin eru upp tólf atriði varðandi hvernig 

þessum markmiðum skuli náð. Að lokum er fjallað um mat og eftirfylgni 

(Garðabær, 2014). 

5.2.1 Garðabær - umfjöllun um skóla án aðgreiningar 

Eins og áður hefur komið fram þá er skólastefna Garðabæjar nýleg og gildir 

frá árinu 2014 til ársins 2018. Hugtakið um skóla án aðgreiningar kemur ekki 

fyrir í skólastefnunni og athygli vekur að í skólastefnu sem gilti fyrir árin 

2010 – 2013 var ekki heldur minnst á stefnuna en það er fyrsta skólastefna 

sem sett var í Garðabæ eftir að stefnan um skóla án aðgreiningar var lögfest 

í grunnskólalögum árið 2008 (Garðabær, 2010). Í skólastefnu Garðabæjar 

2014 – 2018 er hugtakið margbreytileiki hins vegar áberandi. Þannig á 

skólasamfélagið í Garðabæ að „viðurkenna einstaklings-, félags- og 

menningarlegan margbreytileika“ nemendahópsins sem er hluti af því að 

stuðla að lýðræðislegum starfsháttum. Hugtakið er líka notað sem lýsingar-

orð fyrir þarfir nemendahópsins. Til að koma til móts við margbreytilegar 

þarfir nemenda á grunnskólinn að beita ólíkum áherslum í starfi sínu, til 

dæmis með því að styðja sérstaklega við nemendur af erlendum uppruna 

þar sem þess er þörf (Garðabær, 2014). 

Hugtakið nám við hæfi kemur líka fyrir. Annars vegar á að líta til 

styrkleika nemenda svo þeir fái kennslu við hæfi. Hins vegar er rætt um 
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mikilvægi fjölþættrar stoðþjónustu sem á að styðja „starfsfólk skóla í að 

tryggja margbreytilegum hópi nemenda nám við hæfi“. Á öðrum stað í 

skólastefnunni kemur fram að hlutverk skólaþjónustu sé að styðja „við 

kennara til að kenna margbreytilegum barnahópi. ... Með skólaþjónustu er 

átt við hvers kyns stoðþjónustu, ráðgjafar- og sérfræðiþjónustu sem skólar 

hafa aðgang að eða geta leitað til“ (Garðabær, 2014). 

Í Garðabæ á að leggja áherslu á einstaklingsmiðað nám og einstaklings-

miðaðan námshraða. Af umfjöllun í skólastefnunni má ráða að áhersla á 

einstaklingsmiðað nám sé ekki síst til að tryggja samfellu milli skólastiga sem 

er eitt aðalmarkmið skólastefnunnar, þannig að hver nemandi geti farið 

milli skólastiga þegar hann er tilbúinn til þess. Ekki er ljóst hvort getuminni 

nemendur geti verið lengur í leikskóla eða grunnskóla eða aðrir eða hvort 

átt er við að getumiklir nemendur geti lokið námi á skemmri tíma en 

meginþorri nemenda (Garðabær, 2014). 

Umfjöllun um jafnrétti snýst eingöngu um jafnrétti kynjanna en meta á 

„starfshætti í skólum með tilliti til jafnréttis“ auk þess sem skólarnir eiga að 

setja sér jafnréttisáætlun. Hugtakið lýðræði er áberandi í skólastefnunni. 

Skólasamfélagið í Garðabæ byggir á, stuðlar að og notar lýðræðislega 

starfshætti í skólum. Til viðbótar við „viðurkenningu á félags-, menningar- 

og einstaklingsbundnum margbreytileika“ eiga lýðræðislegir starfshættir að 

felast í lýðræðislegu samstarfi, gagnrýnni hugsun og umhverfi þar sem „allir 

sem koma að skólastarfi eigi rétt á að hafa skoðun, láta hana í ljós og hafa 

þannig áhrif á mótun skólasamfélagsins“ (Garðabær, 2014). Í þessu 

samhengi vekur athygli að enginn fulltrúi skólasamfélagsins var í 

stýrihópnum sem vann að gerð skólastefnunnar.  

Skólastefnan fjallar ekki um sérkennslu og það hugtak kemur ekki fyrir í 

skólastefnunni. Garðabær, eins og önnur sveitarfélög, úthlutar hins vegar 

kennslustundum til skólanna sem ætlaðar eru til sérkennslu og stuðnings. 

Úthlutunin er skipulögð og framkvæmd með eftirfarandi hætti. Hver skóli 

fær ákveðinn fjölda kennslustunda á viku fyrir hvern nemanda í skólanum. 

Til viðbótar fá grunnskólar bæjarins hver fyrir sig, óháð nemendafjölda, 

hálfa stöðu. Varðandi frekari stuðning þá er það metið í samvinnu við skóla-

stjórnendur og sérkennslustjóra í hverjum skóla. Allir grunnskólar fá aukið 

fjármagn til ráðstöfunar en það er mjög mismunandi eftir skólum hversu há 

sú upphæð er (Katrín Friðriksdóttir, munnleg heimild 23. janúar 2015).  

Til að styðja frekar við „þróun kennsluhátta og einstaklingsbundið nám“ 

á að halda ráðstefnu um einstaklingsmiðaða kennsluhætti en ekki kemur 

fram hver markhópur ráðstefnunnar verður (Garðabær, 2014). Fyrirhuguð 

eru námskeið fyrir kennara um einstaklingsbundinn margbreytileika og 
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verða þau væntanlega á skólaárinu 2016 – 2017. Þá á að halda áfram 

fræðslu um lýðræði (Fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar, 2015). 

Skólaþjónustu bæjarins er ætlað það hlutverk að styðja við kennara og veita 

þeim ráðgjöf „í kennslu margbreytilegs barnahóps“. Með því á að efla skóla 

„sem faglegar menntastofnanir sem eru færar um að leysa flest þau 

viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi.“ Skólaþjónustan á jafnframt á að 

fræða starfsfólk skóla „um margbreytileika mannlífsins. ... Markmiðið er að 

hvert barn fái notið hæfileika sinna, áhuga og styrks í skólastarfi“ 

(Garðabær, 2014).  

Garðabær ætlar að setja á laggirnar stuttar starfsbrautir fyrir nemendur 

á unglingastigi sem samkvæmt skólastefnunni er ein af fleiri leiðum til þess 

að stuðla að einstaklingsmiðuðu námi ásamt „vellíðan, félagsfærni og virkni 

nemenda“ (Garðabær, 2014). Vinna á að þessu á árinu 2015 samkvæmt 

drögum að starfsáætlun Fræðslu og menningarsviðs Garðabæjar (Fræðslu- 

og menningarsvið Garðabæjar, 2015).  

5.3 Hafnarfjörður  

Við leit að gögnum á heimsíðum sveitarfélaga var oft einfaldast að láta 

leitarvél leita að því sem ég vildi finna. Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, 

hafnarfjördur.is, sló ég inn stefnur og samþykktir á leitarstreng á forsíðu og 

þá kom upp tengill á allar stefnur Hafnarfjarðarbæjar og annar tengill á 

reglur og samþykktir. Undir stefnur fann ég Skólastefnu Hafnarfjarðar. 

Stefnu- og starfsáætlanir fyrir árin 2009 – 2014 fékk ég sendar í tölvupósti. 

Árin 2009 og 2010 eru starfsskýrslur fyrir árið á undan hluti af 

starfsáætlunum. Í töflu 5.3 er nákvæm skrá yfir þau skjöl frá Hafnarfirði sem 

voru skoðuð í rannsókninni, hvar þau er að finna eða hvernig aðgangur 

fékkst að þeim. 
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Skólastefna Hafnarfjarðar er dagsett 22. júní 2009 (Skólaskrifstofa 

Hafnarfjarðar, 2009b). Í inngangi kemur fram að rætt hafi verið við fulltrúa 

skólastjórnenda, kennara og foreldra og niðurstaðan hafi verið að gera ekki 

grundvallarbreytingar á gildandi skólastefnu frá árinu 2005. Skipaður var 

starfshópur til að stýra endurskoðuninni. Skólastefnan árið 2005 var meðal 

annars undirbúin af vinnuhópi starfsfólks grunnskóla en í hópnum voru tveir 

fulltrúar úr grunnskólum bæjarins og einn starfsmaður Skólaskrifstofu 

Hafnarfjarðar (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2005). Skólastefnan nær yfir 

starfsemi leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla og framhaldsfræðslu. Fyrst er 

lýst tólf meginatriðum skólastefnu Hafnarfjarðar þar sem kemur fram að 

„allir nemendur hafi aðgang að alhliða menntun við hæfi hvers og eins“ 

(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 2009b; bls. 7). Síðan er fjallað um almenn 

áhersluatriði sem eiga við öll skólastigin. Dæmi um þau eru sjálfstæði, 

samvinna og ábyrgð, samstarf og samábyrgð heimila og skóla, samstarf 

skóla, skólastiga og umhverfis, ráðgjöf, úrræði og sérfræðiþjónusta, lýðræði, 

mannréttindi og jafnrétti. Síðan er fjallað um leik- og grunnskóla og þar eru 

undirkaflar um nemendur og uppeldis- og kennslustarfið auk þess sem 

Tafla 5.3 Skrá yfir skjöl frá Hafnarfjarðarbæ 

Hvaða skjal? Ártal Staðsetning –  

uppruni 

Blaðsíðu- 

fjöldi 

Skólastefna Hafnarfjarðarbæjar 2005 2005 hafnarfjordur.is 18 

Skólastefna Hafnarfjarðarbæjar 2009 2009 hafnarfjordur.is 31 

Starfsskýrsla fræðslusviðs Hafnarfjarðar 2009 2009 Í tölvupósti frá þróunar- 

fulltrúa grunnskóla 
41 

Starfsskýrsla fræðslusviðs Hafnarfjarðar 2010 2010 Í tölvupósti frá þróunar- 

fulltrúa grunnskóla 
98 

Starfsskýrsla fræðslusviðs Hafnarfjarðar 2011 2011 Í tölvupósti frá þróunar- 

fulltrúa grunnskóla 
5 

Starfsskýrsla fræðslusviðs Hafnarfjarðar 2012 2012 Í tölvupósti frá þróunar- 

fulltrúa grunnskóla 
4 

Starfsskýrsla fræðslusviðs Hafnarfjarðar 2013 2013 Í tölvupósti frá þróunar- 

fulltrúa grunnskóla 
4 

Starfsskýrsla fræðslusviðs Hafnarfjarðar 2014 2014 Í tölvupósti frá þróunar- 

fulltrúa grunnskóla 
7 
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fjallað er um list- og verkgreinar og heilsdagsskólann2 í grunnskóla-

hlutanum.  

Í viðauka við skólastefnuna eru orðskýringar og hugtök. Þar er meðal 

annars fjallað um Salamanca-yfirlýsinguna, sérfræðiþjónustu og skóla fyrir 

alla – nám við hæfi. Þá er tekið fram að „skólastefna Hafnarfjarðar er 

leiðarvísir um skólastarf í Hafnarfirði ... en ekki framkvæmdaáætlun“ (bls. 

5).  

5.3.1 Hafnarfjörður - umfjöllun um skóla án aðgreiningar 

Eitt af meginatriðum í skólastefnu Hafnarfjarðar er að „allir nemendur hafi 

aðgang að alhliða menntun við hæfi hvers og eins“ (bls. 7). Aftast í skóla-

stefnu Hafnarfjarðar eru skýringar á nokkrum hugtökum. Þar er sett saman-

semmerki á milli hugtakanna skóli fyrir alla og nám við hæfi. Skilgreiningin 

er á þessa leið: 

Skóli fyrir alla – nám við hæfi vísar til grundvallarhugmyndar 

um að skólastarf skuli miða að því að mæta þörfum allra 

nemenda hversu ólíkir sem þeir eru. Slíkt ræðst meðal annars 

af mismunandi styrkleikum, áhugamálum og þroskafrávikum. 

Skólastarf skal taka mið af stöðu hvers nemanda og vera 

honum hjálp á hverjum tíma í samspili við skólanámskrá og 

einstaklingsbundnar áherslur eftir atvikum. Skólastarf án 

aðgreiningar er önnur orðanotkun um þessa skólahugmynd. 

Skólanámskrá einstakra skóla er þá nánari lýsing á framkvæmd 

þessa meginsjónarmiðs í skólastarfi leik – og grunnskóla sem í 

afmörkuðum tilvikum er útfærð í einstaklingsáætlunum hjá 

nemendum með sérþarfir (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 

2009b; bls. 31). 

Skóli fyrir alla er því grundvallarhugmynd um skólastarf. Vinna á í anda 

Salamanca-yfirlýsingarinnar um skólastarf án aðgreiningar og efla skal 

alþjóðlegt skólasamstarf undir merkjum skóla án aðgreiningar. Bjóða á nám 

við hæfi svo börn geti tekist á við verkefni og skyldur í lýðræðislegu 

þjóðfélagi en í skólastefnunni er sérstakur kafli um lýðræði, mannréttindi og 

jafnrétti (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2009b; bls. 21). Þar segir að „góð 

líðan nemenda í skóla er mikilvægur þáttur í að mannréttindi þeirra séu 

                                                           
2
 Heilsdagsskólinn fluttist frá fræðslusviði til íþrótta- og tómstundasviðs árið 

2011.  
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virt“ (bls. 21). Leggja á áherslu á „jafnrétti kynjanna og réttindi þeirra sem 

hafa íslensku að öðru tungumáli“. Þá eiga starfshættir í skólastarfi að taka 

mið af jafnrétti „svo sem í samskiptum, í kennsluháttum, við val á námsefni 

og í námsmati“. Lýðræðisleg þátttaka tengist því að geta tjáð skoðanir og 

viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð í samskiptum við nemendur til dæmis með 

því að fá fram þeirra sjónarmið. Einnig á að auka fræðslu sem eflir 

„mannréttindi, lýðræði og samkennd þar sem allri útskúfun er hafnað“ (bls. 

21).  

Í Skólastefnu Hafnarfjarðarbæjar segir að „nám og kennsla verði 

einstaklingsmiðuð“ (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2009b; bls. 25) enda læra 

nemendur á mismunandi hátt. Þeir þurfa því að setja „sér eigin náms-

markmið“ og „skipuleggi nám sitt sjálfir“ (bls. 21).  

Í Hafnarfirði á að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. 

Hugtakið sérkennsla kemur fyrir þegar rætt er um sérfræðiþjónustu en hún 

á að ná til þeirra sem þurfa sérkennslu, sálfræðiþjónustu, talmeinaþjónustu 

og fleira. Í stefnukorti fyrir mat á skólastarfi í starfsáætlun 2009 kemur fram 

að allir skólar eigi að hafa virka sérkennsluáætlun. Í skólastefnunni er líka 

hugað að bráðgerum nemendum en leggja á „rækt við afburðahæfileika á 

sem flestum sviðum“ (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2009a; bls. 25). 

Nokkrar sérdeildir eru starfræktar í Hafnarfirði og skólastefnan fjallar um 

þær. Meginstefnan er að sem flestir nemendur geti stundað nám í heima-

skóla. Starfrækja á móttökudeild sem kennsluúrræði fyrir nemendur sem 

hafa íslensku sem annað tungumál og „hafa úrræði við hæfi fyrir nemendur 

... með sértæka náms- og hegðunarörðugleika“ auk úrræðis við hæfi fyrir 

nemendur sem eru í „áhættu að flosna úr námi“ (Skólaskrifstofa Hafnar-

fjarðar, 2009b; bls. 13). Hver skóli fyrir sig þarf að skipuleggja „þjónustu við 

nemendur með náms- eða hegðunarfrávik miðað við þarfir og aðstæður á 

hverjum stað“ (bls. 25).  

Grunnskólar í Hafnarfirði fá eins og aðrir grunnskólar úthlutað fjármagni 

í formi kennslustunda til að sinna almennri kennslu eftir fjölda nemenda, 

aldri þeirra og stærð bekkja. Hver grunnskóli fær auk þess úthlutað 

sérstökum kennslustundum í hlutfalli við nemendafjölda til að nota í 

sérkennslu og stuðning. Slíkri grunnúthlutun er meðal annars ætlað að 

mæta nemendum með lestarvanda eða stærðfræðiörðugleika, ásamt 

nemendum með ADHD. Skólarnir fá síðan til viðbótar fjármagn 

(kennslustundir) sem ætlað er að mæta sértækum þörfum nemenda. 

Ákvörðun um þá viðbótarúthlutun er byggð á mati á upplýsingum frá 

skólunum, samsetningu nemendahópsins og einnig er höfð hliðsjón af 

niðurstöðum greininga ýmissa sérfræðinga svo sem lækna, sálfræðinga og 
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talmeinafræðinga. Fjárveiting er ávallt til skólans en ekki bundin við 

nemendur og hún er mismunandi frá einum skóla til annars eftir efnum og 

ástæðum. Hver grunnskóli ber ábyrgð á að skipuleggja stuðning í samræmi 

við aðstæður, þarfir og bjargir. Loks er sérstök úthlutun sem ætluð er 

sérdeildum bæjarins (Vigfús Hallgrímsson, munnleg heimild 20. febrúar 

2015). 

Skólaskrifstofan hefur staðið fyrir námskeiðum um gerð einstaklings-

námskrár sem hluta af því markmiði að hver skóli geti komið til móts við 

mismunandi þarfir nemenda. Árið 2009 var haldið námskeið um kennslu 

tvítyngdra nemenda (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2010) og árið 2012 átti 

að gera sérstakt fræðsluátak í leik- og grunnskólum Hafnarfjarðar til að auka 

þekkingu og bæta leikni kennara í að sinna nemendum með sérþarfir 

(Fræðsluþjónusta Hafnarfjarðar, 2012). Ef fjármagn fengist úr opinberum 

sjóðum var ætlunin að standa fyrir jafnréttisfræðslu fyrir starfsfólk grunn-

skóla í tengslum við fræðslu um grunnþætti menntunar í nýrri Aðalnámskrá 

grunnskóla (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2013). Þá hefur nokkrum sinnum 

staðið til að endurskoða sérúrræði (sérdeildir) fyrir nemendur í 

grunnskólum Hafnarfjarðar, ekki síst í ljósi nýrrar stefnu í lögum og 

reglugerðum (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2013, 2014). Frá því að skóla-

stefnan var sett hafa tvær sérdeildir verið lagðar niður vegna þess að ekki 

var lengur eftirspurn eftir þjónustu þeirra.  

Árin 2012 og 2013 var unnið að því að þróa „verkferla og úrræði vegna 

snemmtækrar íhlutunar fyrir börn með (mál)þroskafrávik í grunnskólum og 

setja grunn að viðmiðum með eftirfylgni Skólaskrifstofu um málaflokkinn“ 

en mikilvægt er talið að greina sem fyrst þroska- og námsvanda nemenda 

svo þeir fái notið sín í skólastarfinu (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2014).  

5.4 Kópavogur  

Á heimasíðu Kópavogsbæjar, kopavogur.is, valdi ég stjórnsýslan og þar 

undir samþykktir og ákvarðanir. Á sömu undirsíðu er hægt að velja svið og 

deildir og þar undir menntasvið. Undir menntasviði er tengillinn 

grunnskóladeild og undir honum tengill sem heitir stefnumótun. Þar fann ég 

Skólastefna Kópavogsbæjar. Ekki hafa verið gerðar starfsskýrslur eða 

starfsáætlanir fyrir grunnskólaskrifstofu eða menntasvið Kópavogs. Hins 

vegar hefur grunnskóladeild menntasviðs Kópavogs unnið plagg um stefnu 

og helstu verkefni deildarinnar sem samið er á grundvelli grunnskólastefnu 

Kópavogsbæjar. Plaggið fékk ég sent í tölvupósti. Í töflu 5.4 er nákvæm skrá 

yfir þau skjöl frá Kópavogi sem voru skoðuð í rannsókninni, hvar þau er að 

finna eða hvernig aðgangur fékkst að þeim. 
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Tafla 5.4 Skrá yfir skjöl frá Kópavogsbæ 

Hvaða skjal? Ártal Staðsetning –  

uppruni 

Blaðsíðu- 

fjöldi 

Skólastefna grunnskóla Kópavogs 2014 2014 kopavogur.is 5 

Stefna og helstu verkefni grunnskóladeildar 

menntasviðs Kópavogs 
2015 Í tölvupósti frá Ragn- 

heiði Hermannsdóttur 

deildarstjóra grunns- 

skóladeildar. 

11 

 

Skólastefna Kópavogsbæjar nær aðeins yfir starfsemi grunnskóla. Hún er 

frá árinu 2014 samkvæmt upplýsingum á heimasíðu bæjarins en ekki kemur 

fram í áætluninni sjálfri hvenær hún var unnin. Stefnan er stutt, aðeins þrjár 

og hálf síða. Grunngildi fyrir grunnskóla í Kópavogi eru ábyrgð, virðing og 

velferð. Stefnan er unnin af skólanefnd í umboði sveitarstjórnar og tekið er 

mið af skilgreiningu Aðalnámskrár grunnskóla á grunnþáttum menntunar. 

Fjallað er um hlutverk grunnskólanna og síðan er sett fram framtíðarsýn 

sem skipt er í sex efnisþætti. Þeir eru; nám við allra hæfi, fjölbreytni og 

samstarf, skapandi skólastarf, mat og árangur, líðan og velferð nemenda og 

lýðræði. Hverjum þætti fylgir framkvæmdaáætlun þar sem gerð er grein 

fyrir verkefnum og hvernig það muni birtast að þeim sé lokið. Við gerð 

skólastefnunnar var haft samráð við hagsmunaðila skólasamfélagsins meðal 

annars með því að halda hugarflugsfund með fulltrúum skólastjórnenda, 

foreldra kennara og skólanefndar (Kópavogsbær, 2014). 

5.4.1 Kópavogur - umfjöllun um skóla án aðgreiningar 

Eins og lýst var hér að framan þá er meginhluti Skólastefnu Kópavogs (2014) 

framtíðarsýn til ársins 2017 og er henni skipt í sex efnisþætti. Fyrsti 

þátturinn er nám við allra hæfi. Þar segir að „skipulag náms og kennslu 

tekur mið af margbreytileika“. Í skóla margbreytileikans á val á 

kennsluháttum og kennsluaðferðum að miðast við „námsþarfir, áhugasvið 

og námsstíl nemenda“. Í framkvæmdaáætlun skólastefnunnar, undir 

þættinum nám við allra hæfi, er skólum ætlað að setja sér stefnu varðandi 

„kennsluaðferðir og kennsluhætti sem miða að því að koma til móts við 

þarfir nemenda með ólíkan námstíl“. Undir þessum lið kemur hugtakið skóli 

án aðgreiningar fyrir en ætlunin er að yfirfara stefnu „og fyrirkomulag 

sérfræðiþjónustu ásamt stuðningi við nemendur í skóla án aðgreiningar“. 
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Sömu áherslur birtast í stefnu- og verkefnaskrá grunnskóladeildar. Í skóla 

án aðgreiningar fá nemendur „nám við hæfi“ og í „skóla án aðgreiningar 

skal stuðningur við nemendur vera hluti af almennu skólastarfi“ 

(Ragnheiður Hermannsdóttir, Hannes Sveinbjörnsson og Tómas Jónsson, 

2015). 

Lýðræði er síðasti efnisþáttur Skólastefnu Kópavogs (2014). „Starfshættir 

skóla mótast af lýðræðislegum vinnubrögðum“ og kennsluaðferðir eiga að 

þjálfa nemendur að beita slíkum vinnubrögðum. Þá á skólastarf að „mótast 

af anda jafnréttislaga þar sem réttur einstaklingsins er virtur“. Í 

framkvæmdaáætlun um lýðræði er síðan sleginn annar tónn sem er áhersla 

á samstarf við foreldra og foreldrasamtök og að nemendur kynni sér 

skipulag og störf sveitarstjórna.  

Skólastefna grunnskóla Kópavogs (2014) fjallar ekki um sérkennslu, 

sérþarfir, sérdeildir eða sérúrræði þó að sex sérdeildir eða sérúrræði séu 

starfandi í Kópavogi. Hins vegar er nákvæmlega gerð grein fyrir sérdeildum í 

Stefnu og starfsáætlun grunnskóladeildar og þar er tekið fram að deildirnar 

eigi að vera tímabundin úrræði fyrir nemendur (Ragnheiður Hermannsdóttir 

o.fl., 2015).  

Eins og áður sagði eiga skólar að útfæra sérkennslu og stuðning við 

nemendur út frá skólastefnu bæjarins en ekki er tiltekið að gera eigi áætlun 

um sérkennslu eins og kveðið er á um í reglugerð (Reglugerð um nemendur 

með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). Stuðningurinn er hins vegar hluti 

af almennu skólastarfi í skóla án aðgreiningar eins og áður hefur verið tekið 

fram. Bærinn úthlutar kennslustundum til stuðnings við nemendur í grunn-

skólum án aðgreiningar. Hver skóli fær úthlutun til hefðbundinnar 

sérkennslu í hlutfalli við nemendafjölda og til viðbótar er úthlutun vegna 

stuðningsfulltrúa. Þá er sérstök úthlutun sem miðast við niðurstöður grein-

inga svo sem vegna nemenda á einhverfurófi og nemenda með 

þroskafrávik. Þannig fá skólar ákveðinn fjölda kennslustunda en sá fjöldi er 

mismunandi eftir fötlun. Auk þess er sérstök úthlutun vegna nýbúakennslu 

og til sérúrræða í grunnskólunum (Ragnheiður Hermannsdóttir, munnleg 

heimild 23. febrúar 2015).  

Í Kópavogi á að skipuleggja fræðslu og þróunarverkefni til að „stuðla að 

fjölbreyttari kennsluháttum“. Til að efla lýðræði á að skipuleggja „nemenda-

þing þar sem málefni barna og unglinga verði rædd“. Þá á hver skóli að 

útfæra „stuðning við nemendur út frá áhersluþáttum í stefnu bæjarins“ 

(Kópavogsbær, 2014). 
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5.5 Reykjanesbær 

Undir tenglinum þjónusta á forsíðu heimasíðu Reykjanesbæjar, reykjanes-

baer.is, er tengill sem heitir menntun og fræðsla. Þá er komið beint á síðu 

Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar. Á þeirri síðu fann ég skjal sem heitir 

Framtíðarsýn í menntamálum frá árinu 2014. Ég prófaði að nota leitar-

strenginn á heimasíðunni til að leita að skólastefnu Reykjanesbæjar og þá 

fékk ég upp tengilinn skólastefna. Þegar ýtt var á hann kom í ljós skólastefna 

frá 2001. Fyrir ofan hana stóð hins vegar að ný skólastefna Reykjanesbæjar 

sé í vinnslu og vísað í skjal sem heitir Framtíðarsýn Reykjanesbæjar til ársins 

2015. Samkvæmt upplýsingum frá Gyðu M. Arnmundsdóttur deildarstjóra 

sérfræðiþjónustu og sérkennslufulltrúa grunnskóla á Fræðsluskrifstofu 

Reykjanesbæjar er skólastefnan frá 2001 ekki lengur í gildi heldur er 

tímabundið notast við Framtíðarsýn Reykjanesbæjar til ársins 2015 (Gyða 

M. Arnmundsdóttir, munnleg heimild 26. janúar 2015). Ég ákvað að skoða 

framtíðarsýnina og einnig Framtíðarsýn í menntamálum frá árinu 2014. Í 

töflu 5.5 er nákvæm skrá yfir þau skjöl frá Reykjanesbæ sem voru skoðuð í 

rannsókninni, hvar þau er að finna eða hvernig aðgangur fékkst að þeim. 

 

Tafla 5.5 Skrá yfir skjöl frá Reykjanesbæ 

Hvaða skjal? Ártal Staðsetning –  

uppruni 

Blaðsíðu- 

fjöldi 

Skólastefna Reykjanesbæjar 2001 2001 reykjanesbaer.is 7 

Framtíðarsýn í menntamálum 2014 reykjanesbaer.is 6 

Framtíðarsýn Reykjanesbæjar 2015 2011 reykjanesbaer.is 31 

 

Framtíðarsýn Reykjanesbæjar til 2015 kom út árið 2011 og byggir á þeirri 

venju „í stjórnsýslu Reykjanesbæjar að móta framtíðarsýn fyrir næstu fjögur 

ár hið minnsta og endurskoða með hefðbundnum hætti“ (Reykjanesbær, 

2011). Framtíðarsýnin er unnin í nefndum og ráðum bæjarfélagsins og 

byggir á hugmyndum allra stjórnmálaafla í bænum. Þannig tekur 

framtíðarsýnin til allra sviða í bæjarfélaginu. Reykjanesbær vill reka grunn-

skóla í fremstu röð og gera átak með foreldrum til að bæta námsárangur 

með áherslu á íslensku, stærðfræði og ensku. 

Framtíðarsýn Reykjanesbæjar í menntamálum er tekin saman í 

nóvember 2014 og útgefandi er Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar. 

Framtíðarsýnin er lýsing á viðbrögðum við neikvæðri umræðu um stöðu 

Reykjanesbæjar í menntamálum. Lögð er áhersla á jákvæð tækifæri og 
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veigamikil hlutverk leik- og grunnskóla. Sjónum er eingöngu beint að læsi og 

stærðfræði í leik- og grunnskólum. Nýta á skimunartæki til að fylgjast með 

árangri nemenda og grípa inn í með snemmtækri íhlutun þar sem þess er 

þörf. Unnið er með háskólasamfélaginu að rannsókn á „fylgni við 

niðurstöður samræmdra prófa ... og skoða á ýmsa þætti í málþroska og 

læsi“. Samræmd próf gegna veigamiklu hlutverki. Þau mynda grunn að 

frammistöðumati til að „meta árangur skólastarfsins og afla upplýsinga um 

hvar nemendur standa miðað við jafnaldra sína“. Auk þess á að nota 

frammistöðumatið til að efla innra starfs hvers skóla og stuðla að 

framförum (Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar, 2014). 

5.5.1 Reykjanesbær - umfjöllun um skóla án aðgreiningar 

Þau hugtök sem leitað er að í þessari rannsókn koma ekki fyrir í 

Framtíðarsýn Reykjanesbæjar þar sem fjallað er um menntun. Koma á „til 

móts við mismunandi námsgetu nemenda“ sem leið til að bæta 

námsárangur almennt. Í kaflanum um fjölskyldu- og félagsþjónustu er hins 

vegar fjallað um að nýta eigi fjölbreytni menningarsamfélags. „Leggja á 

áherslu á að uppræta mismunun og fordóma“ og þar eru skólar tilgreindir 

sem aðilar að þeirri vinnu. Einnig er fjallað um jafnrétti sem „á öllum sviðum 

mannlífsins er undirstaða mannréttinda.“ Starfsmenn grunnskóla, ásamt 

fleiri aðilum, eru lykilaðilar til að stuðla að jafnrétti (Reykjanesbær, 2011). 

Framtíðarsýn Reykjanesbæjar í menntamálum (Fræðsluskrifstofa 

Reykjanesbæjar, 2014) fjallar um markmið með rekstri fræðsluskrifstofu 

sem eru meðal annars „áhersla á greiningu á vanda, ráðgjöf og lausnir.“ Þó 

ekki sé minnst á sérkennslu eða stuðning í fyrrgreindum plöggum ver 

Reykjanesbær, eins og önnur bæjarfélög, fjármagni til að styðja við 

nemendur. Hver skóli fær almenna úthlutun til sérkennslu og stuðnings í 

hlutfalli við nemendafjölda. Meirihluta fjármagnsins er hins vegar úthlutað í 

samræmi við niðurstöður greininga þar sem stuðst er við mat á fötlun 

samkvæmt ICD – 10 greiningarkerfi WHO, sem er það greiningarkerfi sem 

notað er af greiningarstöðvum á landsvísu (Gyða M. Arnmundsdóttir, munn-

leg heimild 26. janúar 2015). 

5.6 Reykjavík 

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar, reykjavik.is, er tengilinn stjórnkerfi og þar 

undir skóla- og frístundasvið. Á þeirri síðu valdi ég síðan útgefið efni – skóla- 

og frístundasvið þar sem er langur listi yfir skjöl og útgefið efni síðustu ára. 

Þar eru í fyrsta lagi Ársskýrslur skóla- og frístundasviðs 2011, 2012 og 2013. 

Þá er að finna þar fræðslu um skóla án aðgreiningar sem hægt er að hlusta 



 

54 

á, ásamt Stefnum og starfsáætlunum skóla og frístundsviðs fyrir hvert ár frá 

árinu 2012 til ársins 2014. Loks sá ég skjal sem heitir Skóli án aðgreiningar 

og sérstakur stuðning við nemendur í grunnskólum borgarinnar - stefna 

skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur. Auk þess skoðaði ég skýrslur um 

sérkennslu, viðhorfskannanir og fleira. Eftir þessa yfirferð var ég ekki viss 

um hvar raunverulega skólastefnu væri að finna. En við nákvæmari skoðun 

sá ég í Stefnu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2014 (Reykjavíkur-

borg - skóla- og frístundasvið, 2014) að unnið sé samkvæmt markmiðum 

sem sett voru við stofnun nýs skóla- og frístundasviðs árið 2011. Í stefnunni 

um skóla án aðgreiningar og sérstakan stuðning við nemendur segir auk 

þess að stefna borgarinnar í skólamálum birtist ár hvert í stefnu og starfs-

áætlun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur (Reykjavíkurborg, 2012). Ég 

ákvað því að leggja til grundvallar í rannsókninni stefnur skóla- og 

frístundasviðs árin 2012 – 2014 ásamt stefnunni um skóla án aðgreiningar 

og sérstakan stuðning við nemendur en hafa ársskýrslur skóla- og 

frístundasviðs fyrir árin 2011 til 2013 til hliðsjónar. Í töflu 5.6 er nákvæm 

skrá yfir þau skjöl frá Reykjavíkurborg sem voru skoðuð í rannsókninni og 

hvar þau er að finna. 

Starfsáætlanir skóla- og frístundasviðs byggja á vinnu sem fram fór eftir 

að nýtt skóla- og frístundasvið var stofnað innan stjórnsýslu Reykjavíkur á 

Tafla 5.6 Skrá yfir skjöl frá Reykjavíkurborg 

Hvaða skjal? Ártal Staðsetning –  

uppruni 

Blaðsíðu- 

fjöldi 

Skóli án aðgreiningar og sérstakur stuðningur í  

grunnskólum- stefna skóla- og frístundasviðs 
2012 reykjavik.is 81 

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs  

Reykjavíkurborgar 2011 
2012 reykjavik.is 25 

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs  

Reykjavíkurborgar 2012 
2013 reykjavik.is 29 

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs  

Reykjavíkurborgar 2013 
2014 reykjavik.is 35 

Stefna og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs  

Reykjavíkurborgar 2012 
2012 reykjavik.is 70 

Stefna og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs  

Reykjavíkurborgar 2013 
2013 reykjavik.is 60 

Stefna og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs  

Reykjavíkurborgar 2014 
2014 reykjavik.is 61 
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haustmánuðum 2011. Að mótun þeirra komu stjórnmálamenn, stjórnendur 

og starfsfólk grunnskóla, foreldrar og nemendur og ráðgjafar af Mennta-

vísindasviði Háskóla Íslands. Sett voru markmið og gerð grein fyrir á þriðja 

hundrað leiða að þeim. Leiðarljós skólastefnunnar er að „börnum og ung-

mennum í borginni líði vel, þeim fari stöðugt fram og þau öðlist uppeldi og 

menntun fyrir líf og starf“ (Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2014; 

bls. 6).  

Stefnukort skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar skiptist í fjögur 

þrep. Neðsta þrepið er auðlindir, þá kemur mannauður, síðan verklag og 

loks barnið, nemandinn og ungmenni. Á hverju þrepi eru þrír til fjórir 

stefnuþættir. Nokkur markmið eru síðan sett undir hverjum stefnuþætti og 

fjölmargar leiðir kynntar til að ná markmiðunum eins og áður sagði 

(Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2012, 2013, 2014). 

Stefna skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar um skóla án 

aðgreiningar og sérstakan stuðning við nemendur, er afrakstur endur-

skoðunar á stefnu um sérkennslu frá árinu 2002. Starfshópur stýrði þessari 

vinnu og hafði til hliðsjónar lög, reglugerðir og alþjóðasáttmála sem Ísland á 

aðild að ásamt stefnu annarra þjóða, auk þess sem fjölmargir aðilar komu 

að vinnunni með einum eða öðrum hætti (Reykjavíkurborg, 2012). Í 

stefnunni er fjallað um hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og sett fram 

skilgreining sem tekur til viðhorfa, félagslegs samspils og þátttöku, 

sveigjanleika og fjölbreytni, besta mögulega árangurs hvers nemanda og 

stuðnings í skólastarfi. Í stefnunni um skóla án aðgreiningar og sérstakan 

stuðning við nemendur er annars vegar fjallað um almennan stuðning í 

skólastarfi og hins vegar um sérstakan stuðning við einstaka nemendur og 

nemendahópa. Að auki er fjallað um sérskóla og sérúrræði, ráðgjöf og 

sérfræðiþjónustu, úthlutun fjármagns og innleiðingu stefnunnar. Markmiðið 

er að „leggja línur varðandi heildstætt kerfi stuðnings, kennslu og þjónustu 

sem er hluti af og innifalið í heildarskipulagi skólanna, nær til allra þátta 

skólastarfsins og til allar nemenda hans“ (Reykjavíkurborg - skóla- og 

frístundasvið, 2013; bls. 16). 

5.6.1 Reykjavík - umfjöllun um skóla án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er menntastefna sem byggir á mannréttindum og allir 

skólar borgarinnar eru skólar án aðgreiningar (Reykjavíkurborg, 2012). Fyrsti 

stefnuþátturinn á verklagsþrepi í stefnu skóla- og frístundasviðs er „nám og 

starf án aðgreiningar við hæfi hvers og eins“ (Reykjavíkurborg - skóla- og 

frístundasvið, 2014). Leiðarljós stefnu skóla- og frístundasviðs um sérstakan 

stuðning fyrir nemendur í skóla án aðgreiningar er að „grunnskólar Reykja-
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víkur eru án aðgreiningar þar sem allir nemendur eru virkir og fullgildir 

þátttakendur í skóla- og námssamfélaginu á jafnréttisgrunni (Reykjavíkur-

borg, 2012). Koma á til móts við „ólíkar þarfir með fjölbreyttum aðferðum 

og viðfangsefnum,“ og „tryggja jafnræði allra einstaklinga til virkrar 

þátttöku í daglegu starfi“ (Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2014; 

bls. 17). Í stefnu skóla- og frístundasviðs um sérstakan stuðning við 

nemendur í skóla án aðgreiningar er síðan ítarleg umfjöllun um hvað felist í 

stefnunni um skóla án aðgreiningar. Á blaðsíðu þrjú er skilgreining þar sem 

segir: 

Skóli án aðgreiningar byggir á viðurkenningu og þátttöku allra 

nemenda. Námskráin er merkingarbær fyrir alla nemendur og 

námsumhverfið einkennist af margbreytileika. Allir nemendur 

njóta virðingar og ná besta mögulega árangri. Skólastarf án 

aðgreiningar er ferli í sífelldri þróun, allt skólastarfið er heild-

stætt og samþætt og stuðningur veittur eftir þörfum hvers og 

eins (Reykjavíkurborg, 2012). 

Hér má sjá flest þeirra hugataka sem vísa til skóla án aðgreiningar. Það eru 

hugtökin nám við hæfi, nám án aðgreiningar, skóli margbreytileikans og 

skóli án aðgreiningar. Margbreytileikinn virðist vísa til samsetningar 

nemendahópsins en hann er eitt af leiðarljósum stefnunnar um sérstakan 

stuðning við nemendur í skóla án aðgreiningar. Margbreytileikinn er 

auðlegð sem beri að nýta en það eigi að forðast að móta alla nemendur í 

sama far (Reykjavíkurborg, 2012). Hugtakið einstaklingsmiðað nám eða 

einstaklingsmiðun í námi og kennslu finnst ekki lengur í stefnuskjölum 

Reykjavíkurborgar. Í fyrirlestri verkefnisstjóra sérkennslu á skóla- og 

frístundasviði Reykjavíkurborgar um hvað skóli án aðgreiningar merkir 

kemur fram að stefnan er ekki yfirlýsing um hvað eigi nákvæmlega að gera 

heldur hvað skóli er og að skólastarfið eigi að snúast um alla nemendur 

skólans. Jafnframt að hugtakið sé samofið og geti ekki verið án tengsla við 

hugmyndir fólks um lýðræði, jafnrétti og mannréttindi (Hrund Logadóttir, 

án árs). 

Annar stefnuþáttur á þrepi verklags er „samstarf byggt á lýðræði og 

fjölbreytni“ (Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2014; bls. 17). 

Þessum þætti tilheyra nokkur markmið, meðal annars að nemendur „séu 

virkir þátttakendur í lýðræðislegu“ samstarfi“.  

Hugtakið sérkennsla kemur fyrir á einum stað í stefnuskjölum Reykja-

víkurborgar þar sem rætt er um skipulag stuðnings en annars staðar er rætt 

um sérstakan stuðning við nemendur sem veita á eftir þörfum hvers og 
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eins. Sérstaklega er tekið fram að stuðningur sé mikilvægur hluti af almennu 

skólastarfi. Hver grunnskóli á að vinna á hverju ári heildaráætlun um 

skipulag stuðnings við nemendur, eins og kveður á um í reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010). Reykjavíkurborg hefur 

sett þá stefnu eða viðmið að þar komi fram hvernig mæta eigi 

margbreytilegum hópi nemenda í skólastarfinu. Stuðningur við nemendur 

eða nemendahópa felst í sveigjanlegu og margbreytilegu námsumhverfi og 

kennsluháttum og skipulag stuðningsins á að miðast við að hann fari fram 

innan skólans og án aðgreiningar. Að lokum kemur fram að stuðningur sem 

slíkur sé grunnstoð skóla án aðgreiningar (Reykjavíkurborg, 2012).  

Til þess að stuðningur geti farið fram eiga skólar að fá viðbótarúthlutun. 

Sú úthlutun er með þrennum hætti í Reykjavík. Í fyrsta lagi almenn úthlutun 

í hlutfalli við nemendafjölda sem ætlað er að mæta þörf á stuðningi vegna 

lesturs, íslensku, stærðfræði, vegna raskana á hreyfiþroska og mál- og 

talörðugleika. Til viðbótar þessu er úthlutað fjármagni til stuðnings við mikið 

fatlaða nemendur og nemendur með alvarlegar raskanir. Þar eru notaðar 

sérstakar vinnureglur þar sem stuðst er við læknisfræðilega sýn og byggt á 

vinnureglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Í þriðja lagi geta skólar einnig 

fengið sérstaka viðbótarúthlutun ef nemendahópurinn er verulega 

frábrugðinn því sem almennt gerist í skólum en endurskoða á þessar reglur 

þegar Jöfnunarsjóður tekur í notkun nýtt matskerfi til að nota við sína 

úthlutun. Fram kemur að meta á þörf nemanda fyrir „stuðning, aðlögun og 

úrbætur“ áður en frekari greining sérfræðinga á nemanda fer fram 

(Reykjavíkurborg, 2012; bls. 23). Jafnframt á að endurskoða reglur um 

úthlutun vegna íslenskukennslu grunnskólanemenda með annað móðurmál 

en íslensku og það er hluti af markmiði um jöfn tækifæri fyrir alla nemendur 

(Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2014). 

Fjallað er um sérskóla og sérdeildir í stefnum skóla- og frístundasviðs og í 

stefnunni um sérstakan stuðning við nemendur í skóla án aðgreiningar. 

Lögð er áhersla á ráðgjafarhlutverk þeirra og stofnun þátttökubekkja til að 

færa nemendur nær heimaskóla. Þeir grunnskólar sem starfrækja sérdeildir 

eiga að vinna saman að þróun deildanna í skóla án aðgreiningar 

(Reykjavíkurborg, 2012). Árið 2011 fækkaði um einn sérskóla þegar 

Safamýrarskóli og Öskjuhlíðarskóli voru sameinaðir í einn skóla, Klettaskóla, 

en skólarnir sinntu báðir nemendum með þroskaraskanir. Þá var stofnuð ný 

sérdeild fyrir nemendur á einhverfurófi árið 2011 en fyrir voru þrjár slíkar 

deildir auk deildar fyrir heyrnarskerta nemendur (Reykjavíkurborg - skóla- 

og frístundasvið, 2012, 2013). 
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Í stefnunni um skóla án aðgreiningar og sérstakan stuðning við 

nemendur (Reykjavíkurborg, 2012) kemur fram að það hafi dregið sundur í 

fjármagni milli úthlutunar til sérskóla og ef nemandi væri í almennum skóla. 

Gera þurfi almennum skólum kleift að veita sambærilega þjónustu og 

nemandi fengi í sérskóla eða sérdeild. Öðruvísi sé val foreldra ekki virkt. Því 

þurfi að gæta samræmis við úthlutun fjármagns vegna nemanda með frávik 

eða fatlanir og þörf sé á að endurskoða þær reglur sem úthlutunin byggir á. 

Í stefnum og starfsáætlunum skóla- og frístundasviðs fyrir árin 2012 til 

2014 er að finna ýmsar aðgerðir sem eiga að stuðla að lýðræðislegum 

starfsháttum í grunnskólum og að betur sé komið til móts við nemendur 

með annað tungumál en íslensku sem móðurmál (Reykjavíkurborg - skóla- 

og frístundasvið, 2012, 2013, 2014) 

Árið 2012 var sett það markmið „að skilgreina hugtakið skóli án aðgrein-

ingar og efla skilning skólasamfélagsins á merkingu þess“ (Reykjavíkurborg - 

skóla- og frístundasvið, 2012; bls. 21). Þetta markmið er ekki að finna í 

stefnu næsta árs og líklega telst því hafa verið náð með tilurð stefnunnar 

um sérstakan stuðning við nemendur í skóla án aðgreiningar. Innleiðingin á 

stefnunni hófst í byrjun árs með sérstökum kynningarfundi fyrir skóla-

stjórnendur og starfsfólk skólaþjónustu á þjónustumiðstöðvum. Fram 

kemur að markmiðið sé að byggja upp gagnkvæmt traust, virðingu og 

sameiginlegan skilning allra aðila skólasamfélagsins á stefnunni. 

Innleiðingarferlið nær til ársins 2015 og munu skólar meðal annars skoða 

starfshætti sína og skólanámskrár. Áhersla verður lögð á fræðslu og 

símenntun og unnin verða viðmið til að meta og skoða framkvæmd 

stefnunnar (Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2014). 

Í samstarfi við símenntunarstofnanir á að móta „áætlun um leiðir til 

þjálfunar og símenntunar varðandi mannréttindi, jafnrétti, nám án 

aðgreiningar, vinnu í skóla án aðgreiningar og leiðtogafærni í skóla án 

aðgreiningar“. Jafnfram á að vinna „áætlun um leiðir fyrir skóla og starfsfólk 

þeirra til að endurskoða starfs- og kennsluhætti með tilliti til stefnunnar um 

skóla án aðgreiningar“. Þá á að koma fram í endurskoðuðum skóla-

námskrám hvernig hugmyndafræði skóla án aðgreiningar birtist í 

skólastarfinu [og] hvernig skólinn hyggst bregðast við margbreytileika 

nemendahópsins“ (Reykjavíkurborg, 2012; bls. 37). Þessar áherslur hafa 

ekki ratað inn í stefnu – og starfsáætlanir skóla- og frístundasviðs sem að 

meginhluta eru byggðar á vinnu sem fram fór áður en stefnan kom út og á 

að endurskoða eftir árið 2014 (Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 

2014). Hins vegar á að „skoða í nokkrum skólum fjölbreytni viðfangsefna og 

kennsluaðferða í almennri kennslu sem miða að því að mæta þörfum allra 
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nemenda“ (Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2012; bls. 21). Árið 

2013 er bætt við markmiðið að skoða hvernig þörfum barna með sérþarfir 

er mætt í almennri kennslu. Jafnframt er sett nýtt markmið um að 

framfylgja eigi „innleiðingaráætlun stefnu um skóla án aðgreiningar og 

sérstakan stuðning við nemendur í grunnskólum“ (Reykjavíkurborg - skóla- 

og frístundasvið, 2013; bls. 18). Á síðasta ári var sama leiðin enn inni en 

framfylgd innleiðingaráætlunarinnar var nú orðið sérstakt markmið 

(Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2014).  

Árið 2012 var haldið námskeiðið Fatlanir og raskanir fyrir tæplega 20 

umsjónarkennara í grunnskólum Reykjavíkur. Áfram á að fræða kennara um 

nemendur með fatlanir en beina á athyglinni sérstaklega að þeim kennurum 

sem „hafa sérkennslu að meginstarfi“ (Reykjavíkurborg - skóla- og 

frístundasvið, 2013; bls. 18). Gera verður ráð fyrir að markmiðið sé að 

breyta viðhorfum sérkennara eða stuðlað að aukinni hæfni þeirra til að að 

geta kennt þessum nemendum í umhverfi án aðgreiningar þar sem þessi 

leið fellur undir þann stefnuþátt.  

Skóla- og frístundasvið reynir að mæla árangur af þeim aðgerðum sem 

sviðið stendur fyrir eða felur grunnskólum að framkvæma. Í stefnum skóla- 

og frístundasviðs fyrir árin 2012 – 2014 eru sýnd skorkort fyrir fjölmörg 

atriði. Þar er til dæmis mælt hversu margir starfsstaðir sýna í skólanámskrá 

eða starfsskrá útfærslu á námi/starfi án aðgreiningar. Markmiðið 2012 er að 

allir starfsstaðir uppfylli þetta skilyrði en mæling árið 2013 sýnir að í raun 

telst helmingur starfsstöðva hafa náð þessu markmiði3. Það er hins vegar 

ekki mælt árið 2014, eða það kemur að minnsta ekki fram á skorkortinu. 

Árin 2013 og 2014 er mælt hversu hátt hlutfall grunnskóla „skipuleggur 

a.m.k. helming stuðnings og sérkennslu innan almennra bekkja og 

námshópa“. Niðurstaðan er að einungis 18 prósent grunnskóla gera það 

árið 2013 en þeim fjölgar í 48 prósent grunnskóla árið 2014 (Reykjavíkur-

borg - skóla- og frístundasvið, 2012, 2013, 2014).  

Eitt af markmiðunum undir stefnuþættinum nám og starf án 

aðgreiningar við hæfi hvers og eins í Stefnu- og starfsáætlun Reykjavíkur-

borgar 2012 er að „ráðgjöf og sérfræðiþjónusta fari fram á vettvangi“ 

(Reykjavíkurborg – skóla- og frístundasvið, 2012; bls. 21) og ein leiðin til 

þess er að auka samvinnu skóla við þjónustumiðstöðvar, sérdeildir og 

sérskóla. Vinna á  

                                                           
3
 Stefnur og starfsáætlanir skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar ná til 

leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva. 
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með sérskólum og sérdeildum að því að móta ráðgjafarhlutverk þeirra, 

stofna fyrsta þátttökubekk Klettaskóla fyrir nemendur með þroskahömlun 

við almennan grunnskóla, stofna annan þátttökubekk Brúarskóla fyrir 

nemendur með félagsvanda og hegðunarvanda við almennan grunnskóla og 

stofna miðlunartorg þekkingar og reynslu í samræmi við stefnu um skóla án 

aðgreiningar og sérstakan stuðning í grunnskólum (Reykjavíkurborg - skóla- 

og frístundasvið, 2013; bls. 18).  

Þessi markmið eru áfram nefnd í stefnu og starfsáætlun skóla- og 

frístundasviðs árið 2014 (Reykjavíkurborg - skóla- og frístundasvið, 2014) 

nema að búið var að stofna þátttökubekkinn fyrir Klettaskóla (Reykjavíkur-

borg, 2014).  

 

Hér að framan hefur verið lýst hvaða upplýsingar fengust úr mismunandi 

stefnuskjölum og skýrslum sveitarfélaganna varðandi orðræðu og eða 

umfjöllun um skóla án aðgreiningar. Alls voru skoðuð með formlegum hætti 

samtals 32 skjöl frá þessum sveitarfélögum. Í næsta kafla verða niðurstöður 

teknar saman og ræddar.  
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6 Umræða 

Umbótastarf í menntakerfum er flókið ferli sem byggir á samvinnu og þátt-

töku allra aðila skólasamfélagsins. Það er mikilvægt að unnið sé á öllum 

sviðum að umbótum til að árangur náist (Levin, 2012). Rannsóknin beinist 

að afmörkuðum hluta menntakerfisins, sem telst einn þessara aðila, það er 

að segja skólastefnum sveitarfélaga og aðgerðum þeirra til að styðja við 

stefnuna. Hún er um leið tilraun til að varpa ljósi á það hvort stefnan um 

skóla án aðgreiningar sé einungis lagatexti sem lítil áhrif hefur, sérstakt 

verkefni grunnskólanna eða hvort hún sé viðfangsefni allra aðila 

skólasamfélagsins. 

Rannsóknin snýst um að varpa ljósi á hvaða sýn á skóla án aðgreiningar 

má greina í stefnuskjölum sex íslenskra sveitarfélaga, hvort og hvernig 

viðkomandi sveitarfélög gera ráð fyrir að innleiða eða styðja við stefnuna 

um skóla án aðgreiningar í grunnskólum. Stuðst var við eftirfarandi undir-

spurningar: 

 Hvernig birtist stefnan um skóla án aðgreiningar í stefnuskjölum 
sveitarfélaga, það er hvaða hugtök eru notuð í skólastefnunum til að 
lýsa hugmyndafræði skóla án aðgreiningar? 

 Hvað skilning á inntaki stefnunnar um skóla án aðgreiningar má 
greina af hugtakanotkun, samhengi og því hvenær stefnan er sett? 

 Hvernig er fjallað um sérkennslu og stuðning í ljósi stefnunnar um 
skóla án aðgreiningar? 

 Hafa sveitarfélögin sett sér markmið eða hrundið af stað aðgerðum til 
að styðja við innleiðingu stefnunnar?  

 Má greina markmið eða aðgerðir af hálfu sveitarfélaganna sem gætu 
unnið gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar? 

Hér á eftir eru dregin saman svör við rannsóknarspurningunum og þau 

rædd með hliðsjón af þróun inntaks hugmyndarinnar um skóla án 

aðgreiningar, frá áherslu á nemendur með frávik að menntun fyrir alla á 

grunni félagslegs réttlætis. Jafnframt verða niðurstöður skoðaðar í ljósi 

togstreitu eða mótsagna í pólitískri stefnumótun með áherslu á nýfrjáls-

hyggju annars vegar og jafnrétti og félagslegt réttlæti hins vegar. Byrjað er á 

því að skoða hvaða orð eða hugtök yfir stefnuna um skóla án aðgreiningar 

birtast í stefnuskjölum sveitarfélaganna og í framhaldi af því hvernig tengja 
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má umfjöllun um önnur lykilhugtök við stefnuna. Mikilvægur þáttur 

varðandi þetta er hvernig fjallað er um sérkennslu og stuðning í ljósi skóla 

án aðgreiningar og á hvaða hugmyndafræði er byggt varðandi fyrirkomulag 

úthlutunar til grunnskólanna vegna sérkennslu og stuðnings. Að því loknu er 

tekið saman það sem ráða má af skjölunum að sveitarfélögin hafa gert eða 

hyggjast gera til að styðja við innleiðingu stefnunnar í grunnskólum og jafn-

framt hvort greina megi markmið eða aðgerðir sem eru í mótsögn við 

stefnuna um skóla án aðgreiningar.  

Skólastefnur þeirra sveitarfélaga sem eru til skoðunar í þessari rannsókn 

hafa orðið til á árunum 2005 til 2014. Allar skólastefnurnar, nema 

skólastefna Akureyrarbæjar, eru settar eftir að stefnan um skóla án 

aðgreiningar var lögfest árið 2008. Í skólastefnunum má almennt greina að 

umfjöllunin hefur færst frá því að lýsa því hvað eigi að einkenna skólastarfið 

án þess að mikið sé fjallað um leiðir til að ná þeim markmiðum, til þess að 

skilgreina markmiðin af meiri nákvæmni og benda á leiðir. Þær eru því nær 

því að vera vísir að framkvæmdaáætlun, tilgreina að hverju eigi að vinna í 

sveitarfélaginu og með hvaða hætti. Stefna er enda „safn aðgerða sem 

framkvæmdar eru til þess að ná settum markmiðum“ eins og fram kemur í 

Handbók Sambands íslenskra sveitarfélaga um skólastefnur (Björk 

Ólafsdóttir, 2010; bls. 7). Það þarf að vera ljóst hvert við viljum ná og hvað 

þurfi að gera til að ná þangað. Mótun stefnu felst ekki aðeins í að útbúa 

óskalista heldur að forgangsraða af raunsæi. 

6.1 Hugtök skóla án aðgreiningar í stefnuskjölum 
sveitarfélaga 

Við lestur stefnuskjalanna var leitað að hugtakinu (orðunum) skóli án 

aðgreiningar og öðrum hugtökum sem teljast sömu eða svipaðrar 

merkingar. Þar er um að ræða hugtökin skóli fyrir alla, skóli margbreyti-

leikans, nám við hæfi og einstaklingsmiðað nám. Þessi hugtök eru hér 

flokkuð sem samheiti yfir skóla án aðgreiningar vegna þess hvernig þau eru 

notuð þó merking þeirra sé að sjálfsögðu ekki nákvæmlega sú sama í heimi 

fræðanna og engin skilgreining í sjálfu sér rétthærri en önnur (Steingerður 

Ólafsdóttir o.fl., 2014).  

Ekkert þessara hugtaka kemur fyrir í Skólastefnu Akureyrar sem sett var 

áður en stefnan um skóla án aðgreiningar kom fram í Aðalnámskrá grunn-

skóla og grunnskólalögum. Þau eru líka fjarverandi í Framtíðarsýn 

Reykjanesbæjar til ársins 2015. Í því felst ósamræmi við grunnskólalög og 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011 en hafa verður í huga að Skólastefna 

Akureyrar var sett árið 2005 áður en stefnan var tekin upp í lögum og 
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reglugerðum. Framtíðarsýn Reykjanesbæjar er gerð árið 2011, eftir að 

stefnan var lögfest og búið að setja tvær reglugerðir þar sem stefnan um 

skóla án aðgreiningar kom fyrir; reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla (nr. 585/ 2010) og reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga í 

leik- og grunnskólum (nr. 584/2010). Auk þess kom hún fyrir í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2006. Í greinargerð með frumvarpi til grunnskólalaga 

2008 er rætt um að stefnan um skóla án aðgreiningar sé nýmæli í 

grunnskólalögum. Stefnan sem slík hafi samt verið til staðar í þó nokkur ár 

og í því sambandi er vitnað til Salamanca-yfirlýsingarinnar (Þingskjal nr. 

319/2006-2007. Frumvarp til laga um grunnskóla).  

Hugtökin einstaklingsmiðað nám, skóli án aðgreiningar og nám við hæfi 

koma öll fyrir í Skólastefnu Hafnarfjarðar sem er frá árinu 2009 og þar eru 

nám við hæfi og skóli án aðgreiningar skilgreind með sama hætti. Skóli án 

aðgreiningar og nám við hæfi koma fyrir í stefnuskjölum Reykjavíkurborgar 

og þar við bætist hugtakið skóli margbreytileikans. Skóli margbreytileikans 

virðist að einhverju leyti hafa komið í stað orðalagsins einstaklingsmiðað 

nám sem ekki er að finna lengur í stefnuskjölum Reykjavíkurborgar (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2014). Deila má um hvort hér sé ekki ruglað saman skóla 

margbreytileikans sem sýn á skólastarf meðan einstaklingsmiðað nám er 

þrengra hugtak og vísar til leiða. Hugmyndafræðin um einstaklingsmiðun í 

námi og kennslu er þó áfram til staðar sem aðgerð í skóla án aðgreiningar. 

Skóli án aðgreiningar kemur fyrir í Skólastefnu Kópavogs en ekki í 

Skólastefnu Garðabæjar. Í báðum stefnunum er hins vegar rætt um skóla 

margbreytileikans og nám við hæfi. Hugtakið einstaklingsmiðað nám er 

áberandi í Garðabæ en kemur ekki fyrir í Skólastefnu Kópavogs. Orðalagið 

skóli fyrir alla er ekki notað í þessum skólastefnum þó það komi fyrir í Skóla-

málastefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga frá árinu 2008 en skóli fyrir 

alla er þar notað sem samheiti skóla án aðgreiningar (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2008).  

Hugtökin skóli án aðgreiningar, nám við hæfi og skóli margbreytileikans 

koma því ekki fyrir í skólastefnum sveitarfélaganna fyrr en eftir að þau 

birtust fyrst í Aðalnámskrá grunnskóla 2006 og lögum um grunnskóla árið 

2008. Frá árinu 2012 fer að bera meira á hugtakinu um skóla 

margbreytileikans í stað einstaklingsmiðaðs náms og skóla án aðgreiningar. 

Athygli vekur að í gildandi Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 vísar 

hugtakið margbreytileiki fyrst og fremst til mismunandi uppruna og 

menningarlegs bakgrunns nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í 

skólastefnunum virðist merkingin frekar sú sama og skóli án aðgreiningar.  
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Hugtök sem lýsa stefnunni um skóla án aðgreiningar koma fyrir í öllum 

skólastefnunum nema þeirri frá Akureyri, þó inntak hennar sé í samræmi 

við hugmyndafræðina (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). Það má því halda 

því fram að skólastefnurnar séu í samræmi við gildandi lög að þessu leyti. Í 

eldri stefnunum eru notuð hugtökin skóli án aðgreiningar og nám við hæfi 

en hugtakið skóli margbreytileikans er orðið mjög áberandi í þeim stefnum 

sem koma fram árið 2012 og síðar. Stefnan hefur því færst frá því að vera 

stefna sem er viðbrögð við aðgreiningu til þess að vera stefna með áherslu á 

menntun fyrir alla (Ainscow og Miles, 2008). 

6.2 Hvaða skilning má greina af hugtakanotkun og samhengi í 
skólastefnunum? 

Hugtök hjálpa okkur að skýra og skilja það sem við tölum um en yfirleitt er 

hægt að ræða það efni sem þau lýsa með því að nota önnur hugtök. 

Skólastefna Akureyrar er til dæmis stefna um einstaklingsmiðun í námi án 

þess að hugtakið sem slíkt komi fyrir í skólastefnunni. Það er því hluti af 

þessari rannsókn að skoða hugtök sem eru grundvöllur stefnunnar um skóla 

án aðgreiningar og hvernig þau birtast í skólastefnunum. Hér á eftir verður 

sjónum fyrst og fremst beint að lýðræði, jafnrétti og mannréttindum.  

Í skólastefnunum er lögð áhersla á lýðræði sem eina af meginstoðum 

menntunar og skólastarfs eins og grunnskólalög kveða á um. Starfshættir 

skóla eiga að mótast af lýðræðislegum vinnubrögðum. Nemendur eiga að 

vera virkir þátttakendur í skólastarfinu þar sem þeir njóta virðingar, þess er 

vænst að þeir tjái sig um eigin málefni og um skólastarfið og geti með því 

haft áhrif á eigið nám með ýmsum hætti. Undir þetta er tekið í 

sóknaráætlun sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Skólar og menntun í 

fremstu röð, sem tekin var saman árið 2013 en þar er lögð mikil áhersla á 

virkni, sjálfstæði, sjálfræði og ábyrgð nemenda í námi, meðal annars til að 

stuðla að bættum árangri þeirra (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgar-

svæðinu, 2013). Það er enda eitt af lykilatriðum náms án aðgreiningar að 

brugðist sé við röddum nemenda og þeir geti tjá sig um ákvarðanir sem 

varða líf þeirra (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2011). Jafnframt eiga kennarar og annað starfsfólk skóla að beita 

lýðræðislegum vinnubrögðum með því að gera ráð fyrir áhrifum nemenda á 

viðfangsefni og kennsluaðferðir svo dæmi séu tekin. Nemendur eiga því að 

læra um lýðræði í lýðræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Undirliggjandi 

virðist sá skilningur að með þessu undirbúi skólar nemendur undir líf og 

þátttöku í lýðræðislegu samfélagi en virk þátttaka er eitt meginmarkmið 

skóla án aðgreiningar. Þessi áhersla tengist þannig bæði innihaldi stefn-
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unnar um skóla án aðgreiningar og hugmynda um einstaklingsmiðun í námi 

sem aðferð í skólastarfi. En þó gert sé ráð fyrir lýðræðislegri þátttöku 

nemenda í skólastefnum virðist raunin vera önnur. Niðurstöður 

rannsóknarinnar um skólastarf í íslenskum grunnskólum á 21. öldinni benda 

til þess að nemendur í íslenskum skólum álíti að þeir hafi lítið að segja um 

eigið nám (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2014). 

Stefnan um skóla án aðgreiningar er menntastefna sem gerir ráð fyrir 

ákveðinni sýn á hlutverk skóla fyrir samfélagið. Hlutverk þeirra felst ekki 

aðeins í að mennta nemendur samkvæmt þröngum skilningi, til dæmis í 

ákveðnum námsgreinum, heldur almennt að búa þá undir líf og starf í 

lýðræðissamfélagi. Skólinn er ekki eyland og því ekki hægt að fjalla um 

hlutverk hans öðruvísi en sem hluta af því samfélagi sem nemendur tilheyra 

(Norwich, 2013). Þó grunnskólar hafi þannig vítt samfélagslegt hlutverk er 

ekki víst að þeir séu tilbúnir að uppfylla lýðræðislegt hlutverk sitt í sam-

félaginu eða að samfélagið sé tilbúið að leggja til auknar bjargir svo skólarnir 

geti sinnt hlutverki sínu (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Vaxandi áhrif nýfrjáls-

hyggju geta einnig verið ógnun við þennan skilning á hlutverki skólans í 

samfélaginu. Menntaumræða á forsendum nýfrjálshyggju leggur mikla 

áherslu á tengsl við markaðinn, það sé hlutverk skóla að kenna nemendum í 

takt við þarfir markaðarins eins og kemur fram í skýrslu Samtaka atvinnu-

lífsins og Viðskiptaráðs Íslands um sóknarfæri í menntun (Samtök atvinnu-

lífsins og Viðskiptaráð Íslands, 2014). Því má spyrja hvort búið sé að gera 

markaðshyggjuna að grundvelli samfélagsins eins og Ólafur Páll Jónsson 

(2011) heldur fram. Áherslan er á einstaklinginn, árangur hans og þau gæði 

sem hann getur tileinkað sér en ekki á samfélagið og þörf þess fyrir vel 

menntaða, lýðræðislega einstaklinga (Hursh, 2007). Það þarf því stuðning 

margra aðila til að koma á skóla án aðgreiningar og spyrja má hvort slíkur 

skóli virki að fullu leyti í samfélagi sem ekki er án aðgreiningar (MacKay, 

2006). Togstreita milli menntakerfa sem leggja áherslu á stöðluð próf fyrir 

alla og hins vegar kerfis sem byggir á lýðræðislegri nálgun um nám við hæfi 

er til staðar (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014). Veruleikinn 

er sá að kennarar og skólar þurfa að starfa í togstreitu milli þessara sjónar-

miða (Norwich, 2013). 

Útfærsla stefnunnar um skóla án aðgreiningar veltur á kennurum og 

skólum (Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013). Þó greina megi 

áherslu á lýðræðislega starfshætti í skólum þá virðast kennarar vera 

fjarverandi í umræðunni. Það er ekki mikið fjallað um aðkomu þeirra að 

mótun stefnu eða þróun og ákvörðun um breytingar á starfsháttum í 

skólum í skólastefnunum þó mikið sé fjallað um nám og kennslu. Ingólfur 
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Ásgeir Jóhannesson (2013) hefur skoðað stefnuskjöl Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og komist að því að þar er lítið fjallað um hlutverk eða 

fagmennsku kennara og ekki er gert ráð fyrir þátttöku þeirra í stefnumótun í 

skólastarfi. Kennarar eiga sem starfsmenn skóla að stuðla að lýðræðislegum 

starfsháttum en það hversu lítið er fjallað um hlutverk þeirra varðandi 

breytingar og þróun á innri starfsháttum skóla vekur spurningu um hvaða 

skilning sveitarfélög hafa á lýðræðislegum starfsháttum í reynd (Guðmundur 

Heiðar Frímannsson, 2013). Það kveður reyndar aðeins við annan tón í 

sóknaráætlun Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu en þar má 

greina áherslu á „náið samstarf kennara og skólastjórnenda um skipulag og 

inntak náms og kennslu“ (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 

2013; bls. 13).  

Sú gjá sem virðist vera á milli notkunar á hugtakinu lýðræði í stefnu-

skjölum sveitarfélaganna og þess lýðræðis sem þátttakendur í skólastarfi 

upplifa vekur upp efasemdir um að hugmyndir um lýðræði og þátttöku í 

stefnuskjölum nái að styðja við framkvæmd skóla án aðgreiningar. Þegar 

litið er til þess hvort eða hvaða hagsmunaaðilar koma að gerð skólastefnu 

sveitarfélaga má einnig greina ákveðinn lýðræðishalla. Í sumum sveitar-

félaganna er aðkoma foreldra og kennara að gerð skólastefnu óljós. Víðast 

hafa þeir möguleika á að koma með álit eða athugasemdir á meðan á gerð 

þeirra stendur en kennarar virðast til dæmis ekki alls staðar hafa tekið þátt í 

sjálfri vinnunni eða komið að endanlegri niðurstöðu. 

Jafnrétti er undirstaða mannréttinda (Reykjavíkurborg, án árs) og 

mannréttindi eru undirstaða hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar 

(Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Jafnrétti kynjanna er áberandi en 

skólastefnurnar kveða einnig á um jafnan rétt nemenda til náms í 

heimaskóla án tillits til atgervis eða hæfileika og jafna á aðstæður nemenda 

eins og kostur er. Greina má aukna áherslu á að margbreytileikinn sé hið 

venjulega, allir nemendur séu ólíkir og því verði að vænta margbreytileika í 

nemendahópnum. Gert er ráð fyrir að allir nemendur séu fullgildir 

þátttakendur í skólasamfélagi þar sem þeir njóta virðingar. Þessi áhersla er 

að sjálfsögðu hluti af stefnunni um skóla án aðgreiningar og er skýr í 

skólastefnunum. Þótt hugtakið um skóla án aðgreiningar komi aðeins einu 

sinni fyrir í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 þá fjalla lögin um 

hornsteina stefnunnar en „lýðræði og mannréttindi“ og „jafnrétti“ eru tveir 

af þeim grunnþáttum sem menntun íslenskra grunnskólabarna á að hvíla á 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Það er áreiðanlega mismunandi hvaða skilning almenningur og fagfólk 

leggur í stefnuna um skóla án aðgreiningar (Allan, 2007; Slee, 2011). 
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Reynslan sýnir að auðvelt er að túlka stefnuna á margvíslegan hátt eftir því 

hver á í hlut, í hvaða samhengi og í hvaða tilgangi (Armstrong o.fl., 2010). 

Litlar upplýsingar eru til um hvaða skilning íslenskir sveitarstjórnarmenn, 

sem bera ábyrgð á setningu skólastefna, leggja í stefnuna. Gerður G. 

Óskardóttir (2014) telur aukinheldur að hugtakið um einstaklingsmiðað nám 

sé ekki vel ígrundað í íslenskri skólaumræðu. Í rannsókninni á starfsháttum í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar kemur fram að þegar kennarar voru 

beðnir um að skilgreina einstaklingsmiðaða kennsluhætti nefndu þeir 

einstaklingskennslu, sérkennslu, flokkun nemenda í hópa eftir getu, 

einstaklingsvinnu og vinnu í vinnubækur sem telst þröng skilgreining á 

innihaldi hugtaksins meðan aðrir töldu það ná yfir kennsluhætti þar sem 

ekkert mið er tekið af þörfum einstaklinga. Það er því mikil þörf á að skýra 

hugtakið (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014) og það sama á við um stefnuna 

um skóla án aðgreiningar (Dóra S. Bjarnason, 2010; Skoglund, 2014). Það 

getur þó reynst erfitt að greina stöðugan kjarna í hugtökum sem þróast og 

breytast eftir því sem tíminn líður (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Í 

Hafnarfirði eru nám við hæfi og skóli án aðgreiningar notuð jöfnum höndum 

sem hugtök sömu merkingar. Það er hins vegar spurning hvort einstaklings-

miðun í námi feli í sér aðrar lykilhugmyndir stefnunnar um skóla án aðgrein-

ingar svo sem mannréttindi, lýðræði og jafnrétti eða hvort líta verði á 

einstaklingsmiðun sem aðferð til að útfæra stefnuna.  

Skóli án aðgreiningar í skólastefnum sveitarfélaganna byggist almennt á 

virðingu fyrir jafnrétti, lýðræði og mannréttindum. Öllum nemendum er 

tryggt aðgengi að menntun sem felst í að geta stundað nám í heimaskóla og 

að fullt tillit sé tekið til hvers einstaklings hverjar sem þarfir hans kunna að 

vera. Það er hins vegar ástæða til að staldra við og skoða hvaða skilningur á 

lýðræði birtist í raun þegar horft er til áhrifa nemenda í skólastarfi og 

aðkomu kennara að mótun skólastefnu og skólastarfs.  

6.3 Sérkennsla, stuðningur og skóli án aðgreiningar 

Stefnan um skóla án aðgreiningar á meðal annars rætur sínar í gagnrýni á 

framkvæmd sérkennslu og tengslin við sérkennslu og frávika hafa einkennt 

alla umræðu um hugmyndafræðina (Ainscow og Miles, 2008; Liasidou, 

2011). Þótt hugtakið sérkennsla sé ekki lengur að finna í lögum og 

reglugerðum og hugtakið stuðningur hafi komið að miklu leyti í staðinn, þá 

lifir það enn í daglegri umræðu. Í þessum kafla er rætt um hvernig fjallað er 

um sérkennslu og stuðning í skólastefnunum. 

Fyrirkomulag sérkennslu og stuðnings í íslenskum grunnskólum hefur 

tekið litlum breytingum síðastliðin ár ef marka má upplýsingar frá Hagstofu 
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Íslands (Sigrún Sif Jóelsdóttir o.fl., 2014). Árið 2005 fengu um 27 prósent 

nemenda í íslenskum grunnskólum sérkennslu og stuðning innan bekkjar, 

15 prósent utan bekkjar og afgangurinn bæði innan og utan bekkjar. Árið 

2012 fóru um 37 prósent sérkennslu og stuðnings fram innan bekkjar og 17 

prósent alfarið utan bekkjar. Flestir sérkennslunemendur fá sérkennslu og 

stuðning ýmist innan eða utan bekkjar. Þar fyrir utan er lítið vitað um 

framkvæmd sérkennslu í íslenskum grunnskólum og víðast skortir umfjöllun 

um framkvæmd sérkennslu í skólastefnunum. 

Hugtakið sérkennsla kemur aðeins tvisvar sinnum fyrir í skólastefnunum 

þó almennt sé allt að þriðjungur af úthlutuðum kennslustundum til grunn-

skóla vegna sérkennslu og stuðnings. Í stað sérkennslu er rætt um stuðning 

við nemendur eða að kenna eigi og koma til móts við margbreytilegan 

nemendahóp. Stuðning á að veita eftir þörfum og hann er hluti af almennu 

skólastarfi í skóla án aðgreiningar. Mæta á einstaklingsþörfum nemenda og 

nokkur sveitarfélaganna tiltaka að skólar eigi að skipuleggja stuðning í 

samræmi við markmið skóla án aðgreiningar. Það er í rauninni lítið fjallað 

um þennan þátt skólastarfsins í skólastefnunum nema þá helst í stefnu 

Reykjavíkurborgar þar sem segir að minnsta kosti helmingur stuðnings og 

sérkennslu í grunnskólum Reykjavíkur eigi að fara fram innan bekkjar. 

Jafnframt er í nokkrum skólastefnum tiltekið að útfærsla á skipulagi stuðn-

ings og hvernig skólastarfið mótist af stefnunni um skóla án aðgreiningar 

eigi að koma fram í skólanámskrám. Sveitarfélögin geta fylgst með hvernig 

það gerist þar eð grunnskólalög kveða á um að skólanefnd skuli staðfesta 

skólanámskrá grunnskóla fyrir hvert ár (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Reykjavíkurborg setur stefnuna um skóla án aðgreiningar á oddinn í 

lýsingu á stefnu borgarinnar varðandi nemendur sem þarfnast sérstaks 

stuðnings. Þá ætlar Kópavogsbær að endurskoða framkvæmd stuðnings í 

grunnskólum án aðgreiningar. Skilgreining á skóla án aðgreiningar er tengd 

við nemendur með sérþarfir í skólastefnu Hafnarfjarðar þar sem fram-

kvæmd stefnunnar „ræðst meðal annars af mismunandi styrkleikum, áhuga-

málum og þroskafrávikum. Það [framkvæmdin] er í afmörkuðum tilvikum 

útfært í einstaklingsáætlunum nemenda með sérþarfir“ (Skólaskrifstofa 

Hafnarfjarðar, 2009b; bls. 31). Umræðan um stefnuna snýst því að 

töluverðu leyti um þá sem þarfnast sérstaks stuðnings og það hefur reynst 

erfitt að breyta henni yfir í umræðu um alla nemendur í skóla marg-

breytileikans (Liasidou, 2011). Það er til lítils að breyta hugtakinu sérkennsla 

í hugtakið stuðning ef hugmyndafræðin er áfram sú sama, það er að „laga“ 

það sem að er hjá nemanda með sérþarfir. Slee (2011) gengur svo langt að 

segja að það þurfi að aðgreina sérkennslu frá kenningum um skóla án 

aðgreiningar enda hafi stefnan ekki endilega fengið stuðning úr röðum 
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sérkennara. Hér má bæta við að í skólastefnunum er aðeins á einum stað 

rætt um bráðgera nemendur þó umræða um slíka nemendur hafi oft skotið 

upp kollinum á undanförnum árum (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004). 

Áhersla á einstaklingsmiðun í námi á þó vel við varðandi þá sem teljast 

bráðgerir nemendur eins og aðra. 

Sérkennslan er ef til vill í ákveðinni togstreitu milli áherslu sem byggist á 

niðurstöðum eða skýringum læknisfræðilegrar greininga og stefnunnar um 

skóla án aðgreiningar (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014). 

Sérkennsla og stuðningur við nemendur byggir meðal annars á ákvæðum 

reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskólum (nr. 585/2010) en 

eðlilegra væri að Aðalnámskrá grunnskóla fjalli um kennslu allra nemenda 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013). Umræða, skipulag og fram-

kvæmd sérkennslu getur þar með, þrátt fyrir góðan ásetning, átt þátt í að 

viðhalda aðgreindri hugmynda- og kennslufræði í skólum og geta því talist 

vera hluti af því sem hindrar framgang stefnunnar skóli án aðgreiningar 

(Ainscow og Miles, 2008).  

Reykjavíkurborg fjallar um sérdeildir og sérskóla, Í skólastefnu Hafnar-

fjarðar er rætt lítillega um sérúrræði en annars skortir umfjöllun um 

sérdeildir eða sérúrræði í skólastefnum sveitarfélaganna. Öll sveitarfélögin, 

nema Garðabær, starfrækja sérdeildir, sérúrræði og sérskóla. Garðabær 

stefnir reyndar að því að stofna einhvers konar sérúrræði sem hluta af 

framkvæmd einstaklingsmiðaðs náms. Hafnarfjörður ætlar sér að endur-

skoða starfsemi sérdeilda í ljósi stefnunnar um skóla án aðgreiningar og 

nokkrar sérdeildir hafa verið lagðar niður í að minnsta kosti tveimur sveitar-

félögum. Reykjavíkurborg leggur áherslu á ráðgjafarhlutverk sérdeilda og 

sérskóla gagnvart kennurum í almennum skólum. Færa á nemendur nær 

heimaskóla með stofnun þátttökubekkja við grunnskóla úti í hverfum 

borgarinnar.  

Þessi þögn um sérdeildir og sérúrræði í mörgum skólastefnunum er í 

samræmi við almennt litla umfjöllun um framkvæmd stuðnings í þeim eins 

og áður hefur verið vikið að. Borgin er, eins og áður sagði undantekning, en í 

stefnuskjölum hennar er töluvert fjallað um sérdeildir eða sérúrræði og 

sérskóla. Þar vekur athygli að sérskóli er álitinn skóli án aðgreiningar og 

skólar með sérdeildir eiga að vinna saman að því að þróa þær í átt að skóla 

án aðgreiningar en ekki kemur fram með hvaða hætti það á að gerast. 

Stofnun þátttökubekkja í hverfum borgarinnar, nokkurs konar útibú frá 

sérskólunum, gæti bent til þess að stefnan sé að leggja niður þessar 

stofnanir eða að minnsta kosti að draga úr aðgreiningu. En skóli sem byggir 

á aðgreiningu getur náttúrlega ekki verið skóli án aðgreiningar. Heimildin til 
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að starfrækja sérúrræði eða sérdeildir og sérskóla er í grunnskólalögum og 

því er starfsemi þeirra í fullu samræmi við lög þó það sé ekki í samræmi við 

anda laganna.  

Starfsemi sérdeilda eða sérskóla er þannig ekki rökstudd sérstaklega í 

skólastefnunum. Hafa þarf í huga að það eru aðeins 1,3 prósent grunnskóla-

nemenda sem stunda nám í sérdeildum eða sérúrræðum og sérskólum hér 

á landi samkvæmt opinberum tölum (Gretar L. Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason, 2014; Sigrún Sif Jóelsdóttir o.fl., 2014). Það er töluvert minna en 

víða erlendis. Árið 2005 voru til að mynda rúmlega sjö prósent finnskra 

grunnskólanemenda í sérúrræðum eða sérskólum (Hafsteinn Karlsson, 

2009). Gretar og Dóra byggja á tölum frá Hagstofu Íslands og 

Menntavísindastofnun Háskóla Íslands gerði skýrslu um sérkennslu sem 

byggist á gögnum frá Hagstofunni (Sigrún Sif Jóelsdóttir o.fl., 2014). 

Lauslegur samanburður höfundar á fjölda nemenda í sérúrræðum í 

Hafnarfirði síðustu ár við þessar tölur bendir til þess að fleiri íslenskir 

nemendur stundi í raun nám í sérdeildum eða sérúrræðum en fram kemur í 

tölum Hagstofunnar. Það má líka vel vera að Reykjavíkurborg álíti að ekki 

verði komist lengra, það verði að vera til staðar sérúrræði, ekki síst til að 

mæta óskum foreldra (MacKay, 2006), Væntanlega þarf einnig að laga 

ýmislegt í skipulagi opinberrar stefnu og þjónustu áður en hægt sé að leggja 

niður sérúrræði (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014) ef það er 

á annað borð æskilegt eða framkvæmanlegt. Samband íslenskra 

sveitarfélaga setur fram í skólamálastefnu sinni að mikilvægt sé að leysa úr 

kerfislægum vanda varðandi „samstarf ráðuneyta, stofnana og sveitarfélaga 

vegna barna á leik- og grunnskólaaldri sem búa við fötlun, sjúkdóma og 

aðrar sérstakar aðstæður“ (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008). 

Sérkennsla og stuðningur er mikilvægur hluti og undirstaða skóla án 

aðgreiningar samkvæmt stefnuskjölunum. Hugtakið stuðningur hefur tekið 

við af hugtakinu sérkennsla en merkingin er sú sama. Ekki er beinlínis mikið 

fjallað um framkvæmd stuðnings í skólastefnunum en merki eru um að 

sveitarfélögin vilji að framkvæmdin verði endurskoðuð í ljósi stefnunnar um 

skóla án aðgreiningar. Umfjöllun er gjarnan tengd við nemendur sem hafa 

sérþarfir sem er í andstöðu við stefnuna en benda má á að sett hefur verið 

sérstök reglugerð um þennan hóp nemenda. Af því sem fram kemur í skóla-

stefnunum má ráða að stefnt sé að því að stuðningur fari fram innan bekkja 

en í rauninni er mjög lítið fjallað um þennan þátt skólastarfsins. Þá er áfram 

gert ráð fyrir starfsemi sérskóla, sérdeilda og sérúrræða og gengið svo langt 

að kalla þá starfsemi skóla án aðgreiningar.  
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6.4 Aðgerðir sveitarfélaga til að styðja við skóla án 
aðgreiningar 

Þegar litið er til þessara sex sveitarfélaga varðandi stuðning við innleiðingu 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar í grunnskólum er horft til aðgerða, en 

einnig markmiða og áætlana um aðgerðir þó ekki sé alltaf hægt að 

sannreyna að þær hafi komist í framkvæmd.  

Í skólastefnunum beinist athyglin að fjölbreytilegum kennsluháttum til 

að koma til móts við margbreytileika nemendahópsins. Þetta virðist vera 

meginleiðin í átt að markmiðum skóla án aðgreiningar og hugtakið 

fjölbreytni í mismunandi myndum er mjög áberandi í skólastefnunum. 

Berglind Rós Magnúsdóttir (2013) telur það þekkt þrástef úr hugmyndum 

nýfrjálshyggju og gengið sé út frá því að fjölbreytni tryggi gæði án þess að 

færð hafi verið sérstök rök fyrir því. Fjölbreytni tengist umfjöllun um 

samsetningu nemendahópsins en fyrst og fremst eiga kennsluhættir að vera 

fjölbreyttir, skólastarfið sveigjanlegt og þörfum hvers og eins nemanda 

mætt. Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir eru áfram mikilvæg aðferð í skóla 

án aðgreiningar samkvæmt skólastefnunum þó hugtakið sem slíkt komi ekki 

alls staðar fram. Niðurstöður rannsóknarinnar á kennsluháttum í grunn-

skólum á 21. öldinni benda til þess að lög séu uppfyllt hvaða varðar umgjörð 

skólastarfsins en það eigi síður við um kennsluhætti þrátt fyrir að áhersla á 

einstaklingsmiðun hafi verið ríkjandi í aðalnámskrá og annarri opinberri 

stefnumörkun undanfarin ár (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014; bls. 114).  

Viðhorf kennara gagnvart skóla án aðgreiningar eru yfirleitt misvísandi 

og margir þeirra telja sig vera undir miklum þrýstingi frá umhverfinu að 

kenna öllum nemendum án tillits til þroska eða getu. Jafnframt telja þeir sig 

skorta bjargir til að kenna nemendum með mismunandi námsþarfir, greina 

stöðu í námi, greina námsstíla og til að geta almennt sinnt öllum nemendum 

svo vel sé. Kennarar eru hins vega ekki ánægðir með ríkjandi kennsluhætti 

og því þarf að svara með símenntun en einnig með þróunarstarfi til að auka 

fjölbreytni. Það er því afar mikilvægt að styðja við starfsþróun kennara 

(Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014; MacKay, 2006). Þá verður 

að benda á að kennsluaðferðin ein og sér er ekki eina atriðið sem skiptir 

máli. Það er hægt að kenna á mismunandi hátt og hafa hugmyndir um skóla 

án aðgreiningar að leiðarljósi (Norwich, 2013). 

Þegar fjallað var um lýðræði í skólastefnunum hér framar kom fram að 

lítil áhersla virðist lögð á frumkvæði kennara eða þátttöku þeirra í mótun 

stefnu og þróun á breytingum á starfsháttum og kennslu. Ef ásetningur 

skólayfirvalda er sá að kennsluhættir þróist í ákveðna átt þarf að styðja við 
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grunnskólann og flest sveitarfélaganna ætla sér að gera það með 

einhverjum hætti. Bent hefur verið á að hugmyndir um árangursríkt 

lærdómssamfélag henti vel til að þróa skóla margbreytileikans (Arna H. 

Jónsdóttir, 2013). Yfirvöld sveitarfélaga þurfa því að styðja við lærdóms-

menningu meðal starfsfólks grunnskóla (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014) 

sem er nauðsynlegt eigi innleiðing nýrrar menntastefnu og kennsluhátta að 

bera árangur. Mikilvægt er að kennarar fái tækifæri til starfsþróunar og að 

þeir taki frumkvæðið til að efla eigi starf með þátttöku í rannsóknum og 

þróunarvinnu. Um leið þarf að tryggja að þróunarverkefni nýtist til að 

byggja upp þekkingu sem verður áfram til í skólanum eftir að fjármagn til 

þróunar er farið. Aðeins eitt sveitarfélag virðist hafa staðið fyrir þróunar-

verkefni fyrir kennara varðandi nýja starfshætti í grunnskólum en það skal 

áréttað að rannsóknin nær ekki til þróunarverkefna einstakra grunnskóla. 

Hins vegar vekur athygli að Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

vilja efla kennslu í skólum og hvetja til víðtækra „starfendarannsókna 

kennara undir handleiðslu reyndra sérfræðinga ... til að auka fagmennsku 

og gæði menntunar“ (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2013; 

bls. 13). Árangur almennt veltur á samstarfi skólastjórnenda og fræðslu-

yfirvalda og getu þeirra til að fylgja breytingum eftir (Levin, 2012). Stefna 

verður ekki að veruleika af sjálfu sér. 

Sveitarfélögin hafa haldið eða ætla að halda námskeið eða ráðstefnur 

þar sem fræða á kennara með ýmsum hætti um viðfangsefni eins og fatlanir 

nemenda, kennslu tvítyngdra nemenda og margbreytileika mannlífsins. 

Sums staðar er litið á margbreytileikann sem „auðlegð“ sem skólastarfið 

geti nýtt sér. Þá vilja nokkur sveitarfélög sjá útfærslu skólastarfs í anda skóla 

án aðgreiningar í skólanámskrám. Reykjavíkurborg vinnur að því að innleiða 

stefnuna um skóla án aðgreiningar í reykvískt grunnskólastarf. Hugmynda-

fræðin var skilgreind, sett á oddinn að allt skólastarfið eigi að mótast af 

hugmyndafræðinni, taka á upp fjölbreyttari kennsluhætti, efna á til 

samræðna til að efla sameiginlegan skilning og markmiðið er að meirihluti 

sérkennslu og stuðnings fari fram innan bekkja. Borgin hefur sett nokkur 

viðmið þar sem mæla á árangur í skólum varðandi innleiðingu til dæmis 

hlutfall skóla sem útfæra í skólanámskrá nám í skóla án aðgreiningar eða 

hlutfall grunnskóla þar sem að minnsta kosti helmingur sérkennslu og 

stuðnings fer fram innan almennra bekkja. Helmingur grunnskóla í Reykjavík 

uppfyllir þessi viðmið og það má velta fyrir sér hvort það telst góður árangur 

eftir að borgin hefur lagt áherslu á einstaklingsmiðun í námi í bráðum 

fimmtán ár. 

Reykjavíkurborg vinnur að því að færa starfsemi sérskóla út í hverfin og 

vill nýta kennara þeirra og kennara sérdeilda til ráðgjafar fyrir grunnskólana 
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og starfsfólk þeirra. Þar má greina það markmið að færa nemendur nær 

heimaskóla og draga þannig úr aðgreiningu en eins og áður hefur verið 

minnst á er það sérkennilegt að litið sé á sérskóla sem skóla án 

aðgreiningar. Í skólastefnunum sáust fá önnur merki um að draga ætti úr 

starfsemi sérdeilda og sérskóla en í starfsskýrslum sveitarfélaganna kemur 

fram að nokkrar sérdeildir hafa verið lagðar niður á undanförnum árum en 

að minnsta kosti eitt nýtt sérúrræði orðið til. Starfsemi sérdeilda er vissu-

lega í samræmi við lög þó eitt sveitarfélaga sjái ástæðu til að endurskoða 

starfsemi þeirra í ljósi stefnunnar um skóla án aðgreiningar en sú 

endurskoðun hefur ekki farið fram. Ef til vill er þetta spurningin um með 

hvaða hætti er hægt að skapa nám við hæfi við sem bestar aðstæður 

(Norwich, 2013) eða að foreldrar hafi val um skólaúrræði fyrir börn sín.  

Í úttekt á fyrirkomulagi og framkvæmd sérfræðiþjónustu í sex sveitar-
félögum á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins kom fram að 
greiningin sem slík verður oft aðalatriðið en mikið skorti á eftirfylgni og mat 
á aðgerðum í kjölfar greiningar (Árný Elíasdóttir, Svava B. Sigurjónsdóttir, 
Sveinborg Hafliðadóttir og Arndís Vilhjálmsdóttir, 2013). Reykjavíkurborg 
leggur reyndar áherslu á að áður en nemanda er vísað til frekari greiningar 
sé fyrst lagt kennslufræðilegt mat á stöðu nemanda og gripið til aðgerða í 
skólum. Danir hafa gert átak til að draga úr aðgreiningu nemenda í skóla án 
aðgreiningar og það hefur meðal annars leitt til breytinga á sérfræði-
þjónustu. Dregið hefur úr ráðningum sálfræðinga en starfsfólki með 
kennslufræðilegan bakgrunn fjölgað (Baviskar o.fl., 2013). Höfundar 
skýrslunnar um sérfræðiþjónustu sex sveitarfélaga hér á landi komust að 
þeirri niðurstöðu að það þurfi að auka kennslufræðilega ráðgjöf við 
grunnskóla (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013). Eitt sveitarfélaganna í rannsókninni 
ætlar að endurskoða hlutverk stoðþjónustu varðandi nemendur sem 
þarfnast stuðnings í skóla án aðgreiningar og annað sveitarfélag sér 
stoðþjónustu sem lykilaðila varðandi stuðning við kennara sem kenna marg-
breytilegum hópi nemenda. 

Kennarar eiga að læra að kenna fjölbreyttum nemendahópum með fjöl-
breyttum kennsluaðferðum sem er leiðin til að uppfylla markmið skóla án 
aðgreiningar. Sveitarfélögin ætla að huga að endurmenntun en kennurum 
virðist ekki ætlað að taka frumkvæði við mótun stefnu og þróun skóla-
starfsins. Auk þess er lítið fjallað um hvernig sveitarfélögin ætla að að styðja 
innleiðingu stefnunnar að öðru leyti. Kennurum finnst mikið skorta á að 
nauðsynlegar bjargir séu fyrir hendi en taka að öðru leyti undir það að 
nauðsynlegt sé að nota fjölbreyttari kennsluhætti í kennslu. Nokkur sveitar-
félaganna líta á stoðþjónustu sem mikilvægan aðila varðandi ráðgjöf til 
kennara en ekki virðist eiga að draga úr greiningum eins og nánar verður 
vikið að í næsta kafla.  



 

74 

6.5 Markmið eða aðgerðir í mótsögn við skóla án 
aðgreiningar 

Þegar litið er til markmiða sveitarfélaganna sem gætu verið í andstöðu við 

stefnuna um skóla án aðgreiningar í grunnskólum er horft til aðgerða en 

einnig áætlana um aðgerðir þó ekki sé alltaf hægt að sannreyna að þær hafi 

komist í framkvæmd.  

Eins og að líkum lætur er við fyrstu sýn erfitt að greina markmið í skóla-

stefnunum sem virðast vera í andstöðu við stefnuna um skóla án 

aðgreiningar. Sama gildir um aðgerðir eða áætlanir um aðgerðir af hálfu 

sveitarfélaganna. Þegar betur er að gáð er samt ýmislegt sem ekki er fjallað 

mikið um og annað sem ekki virðist eiga að breyta. Markmiðið í skóla-

stefnunum er að bjóða öllum nemendum upp á nám í heimaskóla án 

aðgreiningar. Það að að hafa alla nemendur í sama skóla er hins vegar ekki 

trygging fyrir því að markmiðum skóla án aðgreiningar sé náð. Hægt er að 

kenna hópi nemenda aðgreint eða ekki, það er fyrir hvern skóla að ákveða 

og þróa. Aðgreining snýst hins vegar ekki aðeins um staðsetningu heldur líka 

um viðhorf og aðferðir (Norwich, 2013).  

Þegar rætt var um lýðræði í skólastefnunum hér að framan kom í ljós að 

skilningur á lýðræði geti verið á reiki. Lýðræði felur í sér þátttöku og 

aðkomu að ákvörðunum. Vísbendingar eru um að raddir kennara eigi ekki 

að heyrast, það á að kenna þeim að kenna án þess að þeir hafi neitt um það 

að segja að öðru leyti. Markmiðin varðandi raddir nemenda eru skýr, þær 

eiga að heyrast, þó líkur séu á að svo sé alls ekki í grunnskólastarfi eins og 

áður hefur komið fram. Það er hins vegar mikilvægt að aðilar skóla-

samfélagsins komi sér saman um markmið og leiðir í skóla án aðgreiningar 

(Borg, Hunter, Sigurjónsdóttir, D´Alessio og Donelly, 2011). Upp í hugann 

kemur mynd af ræðurum í árabáti sem róa í gagnstæðar áttir þannig að 

báturinn hreyfist ekki.  

Öll sveitarfélögin nota ákveðnar aðferðir eða reiknilíkön til að úthluta til 

grunnskóla vegna stuðnings við nemendur. Reykjavíkurborg lýsir viðmiðum 

varðandi úthlutun til stuðnings í grunnskólum stefnunni um sérstakan 

stuðning við nemendur í skóla án aðgreiningar en ekki er fjallað um það í 

skjölum hinna sveitarfélaganna. Sveitarfélögin virðast nota svipaðar aðferðir 

til að stýra úthlutun þó greina megi nokkurn mun samkvæmt upplýsingum 

sem fengust frá starfsfólki skólaskrifstofa. Í fyrsta lagi úthluta öll sveitar-

félögin samkvæmt ákveðnu viðmiði um fjölda kennslustunda sem hlutfall af 

nemendafjölda. Viðmiðið er ákaflega mismunandi. Í þessum sveitarfélögum 

var það lægst 0,05 kennslustundir á hvern nemanda og hæst 0,23 kennslu-

stundir á hvern nemanda. Í öðru lagi er sérstök úthlutun til íslenskukennslu 



 

75 

fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Í þriðja lagi er síðan 

viðbótarúthlutun sem ætluð er til að mæta nemendum sem þurfa mikinn 

stuðning og til að mæta sérstökum aðstæðum í bekkjum, árgöngum eða 

skólum. Nokkur sveitarfélög hafa þann háttinn á að ákveðið fjármagn fylgir 

nemanda með tiltekna greiningu, til dæmis einhverfurófsröskun eða 

málþroskaröskun. Önnur sveitarfélög safna upplýsingum úr skólunum og 

skoða samsetningu nemendahópsins en taka samhliða tillit til niðurstaða 

greininga. Fjármagni er síðan úthlutað til skólanna í samræmi við þetta mat. 

Í þeim tilfellum fær skólinn ákveðna upphæð eða fjölda kennslustunda en 

veit ekki nákvæmlega hvernig komist var að niðurstöðu.  

Úthlutun fjármagns sem byggir á niðurstöðum greininga hefur verið 

gagnrýnd fyrir að stuðla að fjölgun greininga. Því fleiri nemendur sem upp-

fylla viðmið um ákveðna röskun eða fötlun, því meira fjármagn fer til 

skólans (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014) og gildir þá einu 

þótt markmiðið sé að strax sé brugðist við þörfum nemenda áður en gripið 

er til þess að vísa honum í greiningu. Þannig getur það tengst fjárhagslegum 

hagsmunum skóla að nemandi fái greiningu sérfræðings sem oftar en ekki 

tilheyrir heilbrigðiskerfinu. Kennslufræðileg greining á stöðu nemanda hefur 

hins vegar ekki haft sömu tengsl við fjárhagslega hagsmuni sem hefur á 

stundum skapað þrýsting af hálfu foreldra til að tryggja börnum sínum betri 

þjónustu (Tomlinson, 2012). Hér birtist sú þversögn að sveitarfélög sem 

fylgja stefnunni um skóla margbreytileikans kortleggja margbreytileikann í 

nemendahópnum til að verðmerkja frávikin sem er að sjálfsögðu í mótsögn 

við stefnuna um skóla án aðgreiningar. Jafnframt er hætta á því að mikil 

áhersla á greiningar sérfræðinga viðhaldi eða auki líkurnar á því að litið sé á 

námsvanda eða hegðunarvanda nemenda sem persónulegan vanda eða 

galla þeirra í stað þess að leita skýringa í til dæmis í námsumhverfi 

nemenda. Trausti Þorsteinsson telur sérkennslu eins og hún hafi lengst af 

verið framkvæmda stríða gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar. Hann 

telur hana vera 

hluta af klínískri nálgun í skólakerfinu og sérfræðiþjónustu skóla; úrræði 

sem felur í sér aðgreiningu og flokkun þar sem litið er á erfiðleika í 

skólastarfi sem vanda nemenda sem bregðast þurfi við en ekki vanda 

kennara eða skóla að mæta þörfum nemenda (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson o.fl., 2013; bls. 23). 

Hér verður að minna á að nokkur sveitarfélaganna vilja skoða og 

skipuleggja framkvæmd sérkennslu og stuðnings í ljósi stefnunnar um skóla 

án aðgreiningar en annars staðar er þögn um sérkennsluna í 

skólastefnunum og ekki vitað hvert viðhorfið er til hennar eða hvort menn 
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telja þörf á að breyta framkvæmd hennar í ljósi skóla án aðgreiningar. Ekki 

er óhugsandi að þegar rætt er um nauðsyn þess að stuðla að fjölbreyttum 

kennsluháttum í grunnskólum sé einnig vísað til sérkennslu en það segir 

ekkert um það í skólastefnunum eins og áður er getið 

Á Íslandi eru 26 prósent nemenda í grunnskólum sem fá sérkennslu og 

15 til 16 prósent grunnskólanemenda hafa greiningu frá ýmsum 

sérfræðingum (Sigrún Sif Jóelsdóttir o.fl., 2014). Það er sambærilegt við það 

sem víða gerist erlendis og almennt er sú þróun að nemendum með 

greiningar fjölgar, ekki síst þar sem greining er tengd við úthlutun fjármagns 

(Tomlinson, 2012). Í skýrslu Menntavísindastofnunar Háskóla Íslands um 

greiningu á gögnum um sérkennslu frá Hagstofu Íslands sést að á 

Norðurlandi eystra er töluvert minna um að nemendur fái greiningu 

sérfræðings og þar er einnig minna um skilgreinda sérkennslu en í öðrum 

landshlutum (Sigrún Sif Jóelsdóttir o.fl., 2014). Á þessu landsvæði hefur 

nemendum í sérkennslu fækkað hlutfallslega á síðustu árum. Þó ekki sé 

nákvæmlega vitað hvað liggur að baki tölunum, er freistandi að álykta að 

þær gefi vísbendingar um að hægt sé að viðhafa aðra starfshætti í 

sérkennslu með því að minnka áherslur á greiningar og aðgreinda 

sérkennslu og þar með að viðurkenna margbreytileikann. Það er ólíklegt að 

á meðan greiningariðnaðurinn vex eða heldur stöðu sinni að hugmyndir um 

hefðbundna sérkennslu hverfi enda fjölgar tegundum greininga um allan 

heim (Tomlinson, 2012) og tilraunir til að breyta þessu hafa í raun ekki borið 

árangur (Liasidou, 2011). 

Stoðþjónusta sveitarfélaga gegnir mikilvægu hlutverki ekki síst varðandi 

viðmið varðandi úthlutunar eins og kom fram hér framar. Í flestum skóla-

stefnunum er lögð áhersla á mikilvægi sérfræðiþjónustu til að sinna 

greiningum og skimun nemenda og nemendahópa. Hins vegar sjást lítil 

merki um aðgerðir til að draga úr greiningarvinnu sem þó væri æskilegt í 

anda stefnunnar um skóla margbreytileikans (Rúnar Sigþórsson, 2013). Þá 

er rétt að minna á það sem fram kemur í stefnu Reykjavíkurborgar að 

endurskoða þurfi úthlutun vegna fatlaðra nemenda þannig að ekki sé 

munur á fjármagni til skólans eftir því hvort nemandinn stundar nám í 

sérskóla eða almennum skóla. Einnig hefur verið á það bent að aukin 

markaðshyggja og kröfur um árangur geti líka ýtt undir það sem nefnt hefur 

verið greiningariðnaður og jafnvel kröfur um aðgreiningu. Þeir sem eru í 

hættu að ná ekki viðmiðum í opinberum samræmdum prófum þurfa aðstoð 

og helst ákveðna greiningu eða stimpil. Greiningarniðurstöður (eða 

stimpilinn) er síðan hægt að nota til að barnið þurfi ekki að taka prófið og 

skólar geti þannig sýnt fram á bættan árangur (Slee, 2011; Tomlinson, 

2012).  
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Því hefur verið haldið fram að nálganir nýfrjálshyggju séu í andstöðu við 

félagslegt réttlæti og lýðræði (Hursh, 2007; McLaughlin og Rhim, 2007) sem 

eru grundvallarþættir í skóla án aðgreiningar. Nokkur sveitarfélög beina 

athyglinni um þessar mundir sérstaklega að árangri í lestri og fleiri greinum 

þar sem nota á samræmd próf, PISA og ýmsar skimanir til að meta framfarir 

(Freyja Birgisdóttir, Fríða B. Jónsdóttir, Dröfn Rafnsdóttir og Guðrún E. 

Bentsdóttir, 2015; Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar, 2014). Í áfangaskýrslu 

fagráðs um eflingu málþroska, lestrarfærni og lesskilnings í leik- og 

grunnskólum Reykjavíkurborgar er til að mynda lagt til að stöðluð próf verði 

lögð fyrir í mörgum árgöngum auk þess sem þróuð verði viðmið um árangur 

í læsi (Freyja Birgisdóttir o.fl., 2015). Ýmsir telja ákveðna hættu á að 

samræmd próf verði þar með notuð sem viðmið um gæði menntunar 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013; Dunn og Miller, 2007) en í slíkum prófum 

er lítið tillit tekið til margbreytileika einstaklinga. Fyrirlögn staðlaðra prófa 

er auk þess afar tímafrek og spurning hvaða verkefni eiga að víkja í staðinn. 

Þá má benda á að Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (2013) leggja 

mikla áherslu á notkun allskyns mats á kennsluaðferðum og endurskoðun á 

þeim til að bæta skólastarf. Ekki er ljóst hvort aukin áhersla sveitarfélaganna 

á alls kyns mælingar muni styðja við eða vinna gegn stefnunni um skóla án 

aðgreiningar. Fyllsta ástæða er að hafa augun opin fyrir því í ljósi þess að 

þegar notuð eru viðmið samræmdra prófa hefur það oft dregið úr áherslu á 

jafnan rétt og lýðræði í skólum.  

Ekki er hægt að halda því fram að sveitarfélögin ætli sér markvisst að 

vinna gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar þó þörf sé á því að skilgreina 

betur hvernig tryggja megi lýðræðisleg áhrif allra hagsmunaaðila í skóla-

starfinu. Sveitarfélögin byggja að miklu leyti á niðurstöðum læknis-

fræðilegra greininga við úthlutun fjármagns en ekki á kennslufræðilegu mati 

á þörfum nemenda eða öðrum aðferðum. Hlutverk stoðþjónustu er enn að 

miklu leyti í ósamræmi við stefnuna um skóla án aðgreiningar. Þá er ástæða 

til að íhuga hvort framkvæmd skólastarfs samkvæmt hugmyndum 

nýfrjálshyggju vinni gegn hagsmunum nemenda í skóla án aðgreiningar.  
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7 Samantekt niðurstaðna og ályktanir 

Markmið rannsóknarinnar eru að skoða hvernig fjallað er um stefnuna skóli 

án aðgreiningar í stefnuskjölum sex íslenskra sveitarfélaga og hvort og þá 

hvernig sveitarfélögin hafa stuðlað að innleiðingu hennar í grunnskólum. 

Hafa verður í huga að niðurstöður byggja á túlkun þess sem þetta skrifar. Þó 

reynt sé að gæta hlutleysis i túlkun gagna verður að slá þann varnagla að 

bakgrunnur og reynsla mín úr skólastarfi hljóta að hafa einhverf áhrif á 

hvernig gögnin eru greind og hvaða ályktanir eru dregnar af þeim. 

Skóli án aðgreiningar í skólastefnum sveitarfélaga snýst um jafnrétti 

almennt en sérstaklega jafnrétti til náms og rétt til skólagöngu í hverfisskóla 

þar sem gert er ráð fyrir að nemendur fá mismunandi kennslu og stuðning á 

sama stað. Samkvæmt skólastefnunum á skólasamfélagið að vera lýðræðis-

legt í starfsháttum. Þar er búist við og stuðlað að virkri og fullri þátttöku 

nemenda sem hafa eitthvað að segja um eigið nám og stefnan er þannig í 

samræmi við hugmyndir skóla án aðgreiningar. Í skólastefnunum er lítið 

gert ráð fyrir samræðu við kennara eða frumkvæði þeirra varðandi mótun 

nýrra starfshátta í anda skóla án aðgreiningar sem vekur spurningar um 

skilning á lýðræði almennt.  

Skóli án aðgreiningar snýst í skólastefnunum aðallega um nemendahópa 

sem þurfa einhvers konar aðlögun að hefðbundnu skólastarfi svo sem 

nemendur með fötlun eða tvítyngda nemendur. Hugtakið stuðningur hefur 

tekið við af sérkennslu en líklega er merkingin sú sama. Stuðningur er 

mikilvægur þáttur og jafnvel grundvöllur skólastarfsins, en lítið er rætt um 

hvort eða með hvaða hætti eigi að breyta framkvæmd sérkennslu. 

Sérdeildir, sérúrræði, og sérskólar eru álitnir hluti af skólastarfi án 

aðgreiningar. Útdeiling fjármagns til sérkennslu og stuðnings byggir enn að 

miklu leyti á niðurstöðum greininga. Áherslan er því á mikilvægi þess að 

greina nemendur svo að hægt sé að skilgreina margbreytileikann í stað þess 

að endurskoða námsumhverfi og kennslu.  

Samkvæmt skólastefnunum verður skóli án aðgreiningar að veruleika í 

skólum þar sem beitt er fjölbreyttum kennsluaðferðum í sveigjanlegu skóla-

starfi. Í slíkum skólum er og tekið mið af margbreytileika nemendahópsins 

og einstaklingsþörfum nemenda. Leiðin til að breyta kennsluháttum í 

skólum er að fræða kennara og kenna þeim að kenna. Kennarar eru 
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lykilaðilar í skólastarfi en eiga ekki að koma að mótun stefnu, sýna 

frumkvæði og leiða nauðsynlegt þróunarstarf í grunnskólum  

Orðræða stefnuskjala sveitarfélaganna sex hefur breyst í samræmi við 

stefnuna um skóla án aðgreiningar. Þannig er hugtakið skóli margbreyti-

leikans að taka yfir hugtakið skóli án aðgreiningar. Aðgerðir til stuðnings 

stefnunni felast í breytingum á viðmiðum, endurskoðun á stefnum eða 

ferlum ásamt fræðslu. Minna er rætt um hvernig eigi að breyta innra starfi 

skólanna. Ekki fer mikið fyrir lýsingum á markvissum aðgerðum til að styðja 

við innleiðingu á stefnunni í grunnskólum. Framkvæmd úthlutunar til 

sérkennslu og starfsemi stoðþjónustu er í töluverðri mótsögn við 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Þá vakna spurningar um áhrif 

nýfrjálshyggju, með áherslu á mælingar og árangur einstaklingsins, á 

innleiðingu stefnunnar um skóla án aðgreiningar.  

Breytingar á skólastarfi í átt að skóla án aðgreiningar snúast um 

framkvæmd og fela í sér róttækar breytingar á því hvernig hugsað er um 

kennslu. Mikil þörf er á að skýra betur hvað stefnan felur í sér í grunnskóla-

starfi. Markmiðið er að mynda jákvætt, sveigjanlegt skólasamfélag, sem 

mætir og fæst við nemendur á jákvæðan, uppbyggjandi hátt (Ferguson, 

1995; Skoglund, 2014). Lög og reglur og skólastefnur sveitarfélaga mynda 

ramma sem er í samræmi við hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar þó 

greina megi ýmislegt sem þurfi að lagfæra. Forysta, skuldbinding og 

stuðningur skólayfirvalda skiptir miklu máli og þau þurfa að íhuga vel 

samband stefnu og nauðsynlegra bjarga (Borg o.fl., 2010). Skólayfirvöld 

geta stuðlað að lærdómssamfélögum í skólum til þróa skólastarf í átt að 

markmiðum skóla án aðgreiningar. 

Síðustu tvo áratugi hafa ytri skilyrði skóla til að fylgja stefnunni um skóla 

án aðgreiningar breyst til hins betra. Grunnskólinn er einsetinn, skólatími 

hefur lengst, kennsluskylda minnkað, starfsstéttum í skólum fjölgað, 

kennarar stunda framhaldsnám og fleira sem ætti að gera skólum og 

kennurum auðveldar fyrir að vinna að verkefnum skóla án aðgreiningar 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013). Auk þess hefur fjármagn til 

sérkennslu og stuðnings aukist. En um leið hafa störf kennara breyst mikið, 

meira álag fylgir starfinu, krafist er aukinnar þekkingar og færni auk þess 

sem mikill tími fer í samskipti við foreldra og aðra vegna nemenda með 

frávik (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013). Þetta er veruleiki skólastarfsins. Inn í 

hann þarf að hugsa þær aðgerðir sem eru nauðsynlegar. Hvaða leið sem 

farin verður þá þarf hún að vera í sátt starfsfólks skóla og skólayfirvalda 

með nauðsynlegum stuðningi og björgum. Kennarar þurfa að hafa meira 

vægi í stefnumörkun ef hlutir eiga að breytast en þeir finna sig að mörgu 
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leyti í spennu milli stefnunnar um skóla án aðgreiningar og hugmynda 

nýfrjálshyggju um skólastarf. Annars vegar eiga þeir að mæta þörfum allra 

nemenda með fjölbreyttum kennsluháttum en um leið að mæta kröfum um 

árangur nemenda sem mældur er með stöðluðum prófum sem ekki taka 

tillit til margbreytileikans í nemendahópnum.   

Lýðræðislegur skóli þar sem raddir allra fá hljómgrunn og fólk hefur 

eitthvað að segja um líf sitt og umhverfi er skóli án aðgreiningar. 
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8 Lokaorð 

Höfundur hefur vegna starfs síns á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar mikil 

samskipti við grunnskólakennara sem leggja sig fram um að kenna og koma 

til móts við nemendur með margvíslegar þarfir en finnst þeir ekki ná að 

sinna nemendum með frávik sem skyldi. Margir telja að slíkum nemendum 

sé betur komið í sérdeild eða sérúrræði sem eru til staðar í flestum af 

fjölmennustu sveitarfélögum hér á landi. Reynslan sýnir að mörgum 

nemendum líður vel í slíku úrræði á meðan að öðrum finnst þeir settir skör 

lægra og spyrja hvenær þeir geti fengið að læra með hinum.  

Sérkennsla og stuðningur innan almennra grunnskóla getur falið í sér 

aðgreiningu ef allstór hluti hennar virðist fara fram utan bekkja. Slíkt 

fyrirkomulag getur reyndar byggt á kennslufræðilegri nauðsyn þó líklega 

ráði meiru skipulag stofnana og mismunandi hugmyndafræði starfsfólks 

skóla. Það er ekki ásættanlegt að ákveðnir nemendur séu vegna 

einangrunar stöðugt af missa af því sem gerist daglegu bekkjarstarfi og því 

samfélagi sem þar verður til. Spurningin er hvort ekki sé hægt að skipuleggja 

skólastarfið á annan hátt. 

Skóli án aðgreiningar er pólitísk og gildishlaðin menntastefna. Hún er 

ekki uppskrift að framkvæmd en er stefna sem vísar veginn. Skóli án 

aðgreiningar skiptir máli sem leiðarvísir þar sem stefnan er sett á jafnrétti, 

lýðræði og almenn mannréttindi í skólastarfi.  

Skólastefnurnar sem hér voru til umfjöllunar fjalla um stefnuna um skóla 

án aðgreiningar og það má greina ákveðna þróun sem er í takt við 

breytingar á fræðilegri og opinberri umræðu. Það er hins vegar ekki auðvelt 

að greina hvaða skilningur eða hugmyndafræði liggur í raun og veru þar á 

bakvið. Að minnsta kosti er rétt að hafa áhyggjur af því að ekki sé gert ráð 

fyrir öflugri aðkomu starfsfólks skóla að því að móta skólastarfið í anda 

skóla án aðgreiningar. Það er því full þörf á samræðu þeirra sem bera 

ábyrgð á skólastefnum og hinna sem koma að framkvæmd hins daglega 

skólastarfs.  

Þetta verkefni er framlag til umræðunnar um skóla án aðgreiningar og er 

túlkun höfundar á þeim gögnum sem voru til skoðunar. Viðhorfin til 

hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar eru mismunandi en stefnan 

er mörkuð. Það þarf að ríkja samræmi milli opinberra laga, stefnu og 

stuðnings sveitarfélaga og daglegs skólastarfs í grunnskólum. Engin keðja er 
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sterkari en veikasti hlekkurinn en hver hlekkur er mikilvægur og gegnir 

ákveðnu hlutverki. Þannig eru stefna og aðgerðir sveitarfélaga mikilvægur 

hluti skólastarfs í landinu. Þar hafa verið stigin mikilvæg skref í átt að 

innleiðingu stefnunnar. Huga þarf að næsta skrefi, hvernig megi styrkja þá 

hlekki keðjunnar sem tengjast nemendum og starfsfólki skólanna.  
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