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Ágrip 

Árið 1974 var sett fram í grunnskólalögum ákvæði um að skólinn ætti að 

vera fyrir alla, að allir hefðu jafnan rétt til náms. Tuttugu árum síðar eða árið 

1994 var Salamanca yfirlýsingin samþykkt þar sem talað er um að virkasta 

leiðin til þess að tryggja menntun fyrir alla sé skóli án aðgreiningar. Á 

þessum árum var markmiðið að koma til móts við þá nemendur sem voru 

með skerta námsgetu. Sú sýn hefur þróast og tekið breytingum í þá átt að 

nú, um 20 árum eftir að Salamanca yfirlýsingin var staðfest, er horft á 

stefnuna um skóla án aðgreiningar sem leið til að koma til móts við alla 

nemendur á þeirra forsendum.  

Markmið mitt með rannsókninni var að varpa ljósi á þær hugmyndir og 

þau viðhorf sem skólastjórnendur í grunnskólum höfðu til stefnunnar skóli 

án aðgreiningar. Hvernig gengur að vinna eftir stefnunni og hvaða hindranir 

kunna að standa í vegi fyrir því að hún nái fram að ganga eins og ætlast er til. 

Rannsóknin var eigindleg viðtalsrannsókn og byggð á viðtölum við 5 

skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu. 

Niðurstöður leiddu í ljós að allir fimm skólastjórarnir sem rætt var við 

höfðu ákveðnar skoðanir á því hvað felst í hugtakinu og stefnunni skóli án 

aðgreiningar, en áherslur þeirra voru ólíkar og ekki voru allir á sama máli  um 

hvaða leiðir eru líklegastar til árangurs. Allir voru þeir samt sem áður 

sammála um mikilvægi stefnunnar og töldu sig vera að vinna í samræmi við 

hana. Skólastjórarnir töldu allir að óljós skilaboð frá menntamálayfirvöldum 

um inntak stefnunar og útfærslu hafi valdið því að ekki var verið að vinna að 

henni eins og ætlast var til. 

 

 

 

 

 

 





9 

Abstract 

Inclusive Education, Headmasters viewpoint towards Inclusive Education 

Policy in Elementary Schools. 

In the year 1974, the national education policy was rewritten and, for the 

first time, it included the idea that school should be for everybody and 

everyone should have equal right to attend.  

Twenty years later, in 1994, the Salamanca declaration was agreed on, 

emphasising that inclusive education is the most effective way to ensure 

education for all. During these years, the goal was to support those who had 

impaired learning ability. This vision has evolved and changed over time, and 

now, twenty years after the Salamanca declaration was confirmed, inclusive 

education is a way to educate all students on their terms.  

My goal with this study is to reflect on the ideas and beliefs that school 

headmasters have on the inclusion policy, how it is working in practice and 

what obstacles are preventing it succeeding as intended. The study is a 

qualitative interview study, based on interviews with five principals in 

Reykjavík.  

The results indicate that all five headmasters have clear views on the 

concept and strategy of inclusion, but their ideas and opinions differ on how 

to best implement the policy successfully. They all agree to the importance 

of inclusion and consider themselves to be working according to the policy. 

However, due to misleading messages and input from the educational 

authorities, they believe that many schools are still not working as they 

should be towards inclusion.  
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1 Inngangur 

Í þessu verkefni er leitast við að varpa ljósi á viðhorf og hugmyndir 

skólastjóra til stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Hlutverk 

skólastjórnenda er fjölbreytt og er ábyrgðin mikil gagnvart nemendum, 

kennurum, foreldrum og samfélaginu. Árið 1974 var sett fram í 

grunnskólalögum að skólinn ætti að vera fyrir alla, að allir hefðu jafnan rétt 

til náms (Lög um grunnskóla, nr 63/1974, 1. gr.). Tuttugu árum síðar eða árið 

1994 var Salamanca yfirlýsingin samþykkt þar sem talað er um að virkasta 

leiðin til þess að tryggja menntun fyrir alla sé skóli án aðgreiningar 

(Menntamálaráðuneytið, 1994). Á þessum árum var markmiðið að koma til 

móts við þá nemendur sem voru með skerta námsgetu. Sú sýn hefur þróast 

og tekið breytingum í þá átt að nú, um 20 árum eftir að Salamanca 

yfirlýsingin var staðfest, er horft á stefnuna um skóla án aðgreiningar sem 

leið til að koma til móts við alla nemendur á þeirra forsendum. Það var þó 

ekki fyrr en árið 2006 að hugtakið skóli án aðgreiningar birtist sem  

menntastefna í aðalnámskrá (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2006) og hugtakið 

birtist fyrst í Lögum um grunnskóla árið 2008 (Lög um grunnskóla, nr. 

91/2008, 17. gr.). Með hugtakinu „skóli án aðgreiningar‟ (e, inclusive 

education) er átt við að komið sé til móts við alla nemendur á þeirra 

forsendum með einstaklingsmiðuðu námi og einstaklingsmiðaðri kennslu 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 12).  

Grunnskólarnir hafa breyst og þróast samhliða breytingum í samfélaginu, 

meiri áhersla er til dæmis á jafnrétti og fjölbreytta kennsluhætti. Gerð er 

ríkari krafa um að skólarnir komi til móts við alla nemendur á þeirra 

forsendum. Starfssvið skólastjórans er viðamikið og tekur stöðugum 

breytingum í samræmi við breyttar áherslur í samfélaginu. Það er áhugavert 

að skoða í hverju þessar breytingar hafa falist og hvernig skólastjórnendum 

hefur tekist að aðlagast þessum breytingum ásamt því að aðlaga skólakerfið 

þeim. Skólastjórinn heldur utan um skólasamfélagið og hefur því áhrif á það 

hvernig stefnunni um skóla án aðgreiningar er fylgt eftir. Skólastjórinn er 

það menningarlega forystuafl sem skilgreinir, styrkir og þróar þau 

grundvallargildi sem einkenna skólann (Sergiovanni, 2009). Skólamenningin 

er mikilvæg í þessu samhengi því hún hefur áhrif á það hvernig samskiptin 

eru. Góð samskipti nemenda, kennara, foreldra og stjórnenda er forsenda 
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þess að skóli án aðgreiningar geti gengið upp. Mikilvægt er að átta sig á því 

að skóli án aðgreiningar er ferli sem tekur aldrei enda (Ainscow, 2005b).    

Þar sem ég hef ekki reynslu af því að starfa sem stjórnandi í grunnskóla 

heldur sem grunnskólakennari með umsjón í bekk, er óhjákvæmilegt að 

verkefni mitt litist af þeim hugmyndum sem grunnskólakennarar hafa um 

hlutverk skólastjórnenda. Ég leita eftir upplýsingum um hvernig 

skólastjórnendur hugsa um skóla án aðgreiningar og túlka með hliðsjón af 

þeirri þróun sem orðið hefur á inntaki hugtaksins síðustu áratugi m.a. í 

opinberri stefnumörkun. Ég spegla svör skólastjórnendanna við annarsvegar 

áhersluvogir Ainscows (2005a) og hinsvegar við módel Per Skoglunds (2014) 

þar sem helstu áhrifaþættir sem hafa ber í huga við innleiðingu skóla án 

aðgreiningar eru dregnir saman.  

Starfsumhverfi kennarans hefur mikil áhrif á faglegt starf hans. Mikilvægt 

er að kennarar geti leitað til skólastjórnenda um faglegar ráðleggingar og því 

skiptir máli að skólastjórnendur hafi skýra sýn á skólamálum og þar með 

talið skóla án aðgreiningar. Viðhorf þeirra endurspeglar viðhorf skólans og 

þá viðhorf kennarans. Sameiginlegar hugmyndir og viðhorf skólastjórnenda 

og kennara eru forsenda góðs námsárangurs nemenda. Með þessar 

vangaveltur að leiðarljósi leita ég svara við eftirfarandi  

rannsóknarspurningum:   

1. Hverjar eru hugmyndir (eða viðhorf) skólastjóra um skóla án 

aðgreiningar? 

2.  Hvaða leiðir fara þeir við innleiðingu stefnunnar og hverjar telja þeir 

vera helstu hindranir við innnleiðinguna? 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á upplifun og fá aukna 

innsýn í reynslu og hugmyndir skólastjóra um skóla án aðgreiningar. Í 

rannsókninni tala ég við skólastjórnendur í ólíkum skólum um hugmyndir 

þeirra um skóla án aðgreiningar. Einnig skoða ég hvaða leiðir þeir fara við 

innleiðingu stefnunnar og hvað þeir telji vera helstu hindranir í þeirri 

innleiðingu. Í ljósi fræðanna velti ég því fyrir mér hvaða áhrif skólamenningin 

hefur á skóla án aðgreiningar, en mín skoðun er sú að fólkið sem starfar í 

skólunum og nemendur skólanna skapa menninguna og ef hún er ekki 

jákvæð gagnvart fjölbreytileika í nemandahópunum þá er ólíklegt að árangur 

náist hvað varðar skóla án aðgreiningar. Með því að ræða við ólíka 

skólastjórnendur um hvaða hugmyndir þeir hafa um skóla án aðgreiningar 

fæ ég fjölbreyttari sýn á þetta stóra viðfangsefni. Mín tilfinning er sú að ekki 
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eru allir skólastjórnendur vissir um hvernig útfæra á skólakerfið þannig að 

það nái utan um þessa hugmyndafræði og því þykir mér áhugavert að varpa 

ljósi á helstu hindranir við innleiðingu stefnunnar að mati skólastjóranna.    

1.1. Uppbygging ritgerðarinnar  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er inngangur þar sem kveikjan, 

markmið og gildi rannsóknarinnar eru kynnt.  

Í öðrum kafla er farið yfir alþjóðlegar samþykktir og menntastefnu sem 

unnið er eftir í íslenskum grunnskólum og varðar skóla án aðgreiningar. Gerð 

grein fyrir þeim fræðilegu undirstöðum sem rannsóknin og niðurstöður 

hennar byggja á. Farið er yfir skilgreiningar á skóla án aðgreiningar eins og 

það birtist í opinberum stefnuplöggum og fræðilegu samhengi. Einnig er 

fjallað um hvert hlutverk skólastjóra er og áhrif skólamenningar á skóla án 

aðgreiningar. Samskipti skólastjóra við kennara, foreldra og nemendur eru 

einnig mikilvæg í þessu tilliti og er lítillega fjallað um þau.  

Í þriðja kafla er aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar gerð skil. Greint 

er frá rannsóknarsniði, framkvæmd rannsóknarinnar og þeirri aðferðafræði 

sem notuð er. Þátttakendum eru einnig gerð skil í þriðja kafla.   

Í fjórða kafla ritgerðarinnar er niðurstöðum rannsóknarinnar lýst.  

Niðurstöðurnar eru dregnar saman í fimmta kafla og þær ræddar í ljósi 

fræðanna og ályktanir dregnar. 

Í sjötta kafla eru lokaorð.  
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2 Alþjóðlegar samþykktir, íslensk menntastefna, 
fræðilegt samhengi, hugtök og rannsóknir   

Skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) er opinber menntastefna 

landsins og bundin alþjóðasamþykktum. Þar er talað um bætta menntun 

kennara til þess að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda, bætt skipulag 

skóla sem stuðlar að jafnrétti og lýðræði innan skólans. Þessi stefna er 

samþykkt Menntastefna Evrópusambandsins og annarra ríkja og 

Alþjóðasambanda. (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Í þessum kafla skoða ég opinbera menntastefnu landsins og þær 

alþjóðasamþykktir sem við fylgjum í okkar menntakerfi. Með því að skrifa 

undir Salamanca yfirlýsinguna árið 1994 tóku íslensk menntayfirvöld undir 

að allir hefðu jafnan rétt til náms á sínum forsendum. Skóli án aðgreiningar 

varð að veruleika með það að leiðarljósi að koma til móts við alla með 

einstaklingsmiðuðu námi og kennslu.  

Stefnan “skóli án aðgreiningar” var sett á með það að markmiði að 

fjarlægja hindranir milli ólíkra hópa nemenda, bæta námsárangur og útiloka 

mismunun. Aftur á móti er framkvæmdin flókin og krefst stöðugrar og 

mikillar ígrundunar (Lindsay, 2003). Hugtakið skóli án aðgreiningar er 

viðamikið í umræðu um skólamál hér á landi, þó svo að hugtakið sjálft hafi 

ekki komið fram í aðalnámsskrá grunnskóla fyrr en árið 2006 eins og áður 

segir. Flestir eru sammála um mikilvægi stefnunnar um skóla án aðgreiningar 

en ekki eru allir sammála hvernig framfylgja skuli stefnunni. Skóli án 

aðgreiningar er skóli einstaklinga sem hafa rétt til góðrar menntunar á sínum 

eigin forsendum. Skólamenningin hefur mikið að segja um það hvernig til 

tekst í vinnu í átt að skóla án aðgreiningar. Því skóli án aðgreiningar krefst 

samvinnu og skilnings á því sem verið er að gera og þar kemur 

skólamenningin sterkt inn í sem áhrifaþáttur í þeirri vinnu. Jákvæð 

skólamenning byggir á samvinnu og sameiginlegum gildum stofnunarinnar. 

Til þess að jákvæð skólamenning sé til staðar þarf að ríkja góð samvinna 

þeirra sem að starfinu koma. Í kafla tvö er einnig leitast við að skoða hvernig 

skóli án aðgreiningar er í framkvæmd, hvernig komið er til móts við ólíka 

nemendur, mikilvægi teymiskennslu, hvernig skólamenning er skilgreind og 

einnig hvað rannsóknir segja um samstarf skólastjóra og kennara í tengslum 

við skóla án aðgreiningar.  
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Í kafla 2.1. er gerð grein fyrir þeim alþjóða samþykktum sem Ísland er 

aðili að og menntastefnu Íslands með skóla án aðgreiningar að leiðarljósi. Í 

kafla 2.2. er farið yfir hvaða leiðir eru farnar í átt að skóla án aðgreiningar, 

hvernig framkvæmdin er og hvernig komið er til móts við ólíka nemendur. Í 

kafla 2.3. er fjallað um þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á 

viðhorfi kennara og skólastjórnenda til stefnunnar skóli án aðgreiningar. Í 

kafla 2.4. er skoðað hvað hefur áhrif á innleiðingu stefnunnar. Í þeim kafla er 

sérstök áhersla lögð á að skoða líkön Ainscows (2005a) og Skoglunds (2014). 

Í kafla 2.5. er áhersla lögð á skólamenninguna, skólastjórann, samskipti og 

teymiskennslu en allir þessir þættir hafa áhrif á það hvernig okkur tekst að 

vinna í átt að skóla án aðgreiningar. Að lokum er samantekt þar sem 

aðalatriði kaflanna eru tekin saman.  

2.1 Alþjóðlegar samþykktir og íslensk menntastefna 

Samkvæmt stjórnarskrá lýðveldisins Íslands skulu ,,allir vera jafnir fyrir 

lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að 

öðru leyti” (65.gr). 

Með grunnskólalögum 1974 var fyrsti vísir að skóla án aðgreiningar 

bundinn í lög á Íslandi, það er jafnrétti til tíu ára grunnskólanáms (Jón Torfi 

Jónasson, 2008). Þróun í kerfisbreytingum síðustu fjörutíu ár hefur svo verið 

í átt að skóla án aðgreiningar (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002).  

Í Aðalnámskrá (2006, bls. 11) kom fram hugtakið skóli án aðgreiningar. 

Það er skylda hvers skóla að laga námið sem best að hverjum 

einstaklingi. Nemendur eiga rétt á viðfangsefnum sem henta 

námsgetu þeirra og hæfni. Í skóla án aðgreiningar skal leitast 

við að gera fötluðum nemendum, langveikum og nemendum, 

sem eiga við sértæka námsörðugleika að etja, kleift að stunda 

nám við skólann eftir því sem tök eru á. Sama gildir um 

nemendur með annað móðurmál en íslensku og heyrnarlausa 

nemendur. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 11). 

Skóli án aðgreiningar og framkvæmd stefnunnar í íslenskum grunnskólum 

er samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) eftirfarandi:  

Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð 

eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- 
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og félagslegar þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og 

félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Í skóla án aðgreiningar er 

gengið út frá því að allir fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms og 

að námið sé á forsendum hvers einstaklings. Í skóla án 

aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf sem einkennist af virðingu 

fyrir rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í námssamfélagi 

heimaskóla óháð atgervi þeirra og stöðu. Þessi 

grundvallarhugmyndafræði í skólastarfi hér á landi felur í sér 

alhliða hlutdeild, aðgengi og þátttöku allra nemenda í 

skólastarfinu. Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem 

hefur það að markmiði að bjóða upp á góða menntun fyrir alla. 

Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum, 

hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að 

útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 30).  

Athyglisverður munur er á skilgreiningum um skóla án aðgreiningar í 

aðalnámsskrá frá árinu 2006 þar sem fram kemur:  

Í skóla án aðgreiningar skal leitast við að gera fötluðum 

nemendum, langveikum og nemendum, sem eiga við sértæka 

námsörðugleika að etja, kleift að stunda nám við skólann eftir 

því sem tök eru á (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2006, bls. 11).  

Og í aðalnámskrá frá árinu 2011 segir að í skóla án aðgreiningar sé gengið 

út frá því að allir fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms og að námið sé á 

forsendum hvers einstaklings, þar ríki ákveðið viðhorf sem einkennist af 

virðingu fyrir rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í námssamfélagi 

heimaskóla óháð atgervi þeirra og stöðu.  

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. 

Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í 

grunnskólum, bæði bóklegu námi, verk- og listnámi og 

sveitarfélögum er skylt að sjá nemendum fyrir viðeigandi 

námstækifærum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til 

líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða 

málþroska. Þetta á við um öll börn, fötluð og ófötluð, langveik, 

afburðagreind og börn með þroskaröskun, börn úr afskekktum 

byggðarlögum og börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr 
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hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu (Aðalnámsskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 33).  

Á þessum örfáu árum frá 2006 – 2011 hefur því merking hugtaksins skóli 

án aðgreiningar tekið breytingum frá því að vera tileinkað fámennum hópi 

einstaklinga til þess að ná til allra nemenda.  

Í grunnskólalögum frá árinu 2008 kemur fram að hlutverk grunnskóla sé 

að stuðla að alhliða þroska árangursríkri menntun allra nemenda. Allir 

nemendur eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í almennum grunnskóla. Lögð er 

áhersla á lýðræðislega starfshætti grunnskóla og skólaanda sem að 

einkennist af umburðarlyndi og virðingu fyrir fjölbreytileika manna (lög um 

grunnskóla nr 91/2008 2. gr.) Í almennum hluta (2011) aðalnámsskrár 

grunnskóla hefur umfjöllun um lýðræðislega starfs- og kennsluhætti  sem 

grunnskólum er ætlað að ástunda mikið vægi. Meðal sex grunnþátta 

menntunar sem gerð eru skil í námsskránni, eru lýðræði, mannréttindi og 

jafnrétti. Grunnþættirnir eru byggðir á því viðhorfi að íslensk menntastefna 

eigi að líta bæði til samfélagslegra markmiða og markmiða sem varða 

menntun sérhvers einstaklings (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011).  

Á ráðstefnu sem haldin var af UNESCO og spænska menntamála–

ráðuneytinu í júní 1994 í borginni Salamanca á Spáni var samþykkt yfirlýsing 

og rammaáætlun um kennslu barna með sérþarfir. Þar er talað um að 

menntun sé frumréttur hvers barns og það sé skylda að gefa barninu 

tækifæri til að mennta sig. Það ber að taka tillit til ólíkra einstaklinga við 

skipulag menntakerfisins og kennslu. Almennum skólum ber að taka mið af 

sérþörfum einstaklinga með námi við hæfi og einstaklingsmiðaðri kennslu. 

Almennir skólar eru sterkasta aflið til þess að sigrast á mismunun í 

þjóðfélaginu, með því að virkja ólíka einstaklinga til samvinnu dregur úr 

fordómum og eykur virðingu fyrir fjölbreytileika þjóðfélagsins 

(Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Í Salamanca yfirlýsingunni er talað um hvernig best sé að tryggja 

menntun handa öllum og er lögð áhersla á að skóli án aðgreiningar sé 

virkasta leiðin til þess, svo það gangi upp þarf hugmyndafræðin að vera 

opinber stefna og forgangsverkefni. Þar að auki sé mikilvægt að nægt 

fjármagn fylgi og stuðningur og vilji ráðamanna til stefnunar nauðsynlegur, 

ekki síður en stuðningur almennings en þeir gegna lykilhlutverki við þróun 

skóla án aðgreiningar. Samt sem áður er mikilvægt að ríkisvaldið veiti styrk 

og hvatningu svo hægt verði að koma þessari hugmyndafræði áfram á 

skilvirkan hátt með viðráðanlegum kostnaði (Menntamálaráðuneytið, 1995). 
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Í annarri grein yfirlýsingarinnar segir að í tilhögun náms barna þá eigi að taka 

mið af miklum mun á einstaklingum, þeirra þörfum og mæta beri þessum 

þörfum með kennsluaðferðum sem taka mið af barninu. Í annarri og þriðju 

grein yfirlýsingarinnar segir:   

 

2. grein  

Almennir skólar eru 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; enn fremur megni þeir að veita þorra barna 

góða menntun og stuðli að skilvirkni menntakerfisins í heild og 

bæti, þegar til lengdar lætur, nýtingu fjármuna 

(Menntamálaráðuneytið, 1994).  

  

 3. grein.  

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

fjárveitingum, að koma fram umbótum á menntakerfum 

landanna svo að þau verði fær um að sinna öllum börnum án 

sérstakrar aðgreiningar, hvað sem líður mismun þeirra og 

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

sem yfirlýsta stefnu þá meginreglu að öll börn sæki almenna 

skóla nema knýjandi ástæður séu til annars 

(Menntamálaráðuneytið, 1994).  

 

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

nokkurs konar leiðarljós til uppbyggingar menntakerfis sem leggur áherslu á 

jafnan rétt til náms sem er sniðið að þörfum hvers og eins þannig að allir fái 

góða menntun sem hæfir getu og ýtir undir styrk. Með aðild að 

yfirlýsingunni samþykktu íslensk stjórnvöld vilja sinn til þess að tryggja öllum 

börnum jafnan rétt til menntunar, að standa að umbótum í almenna 

menntakerfinu með það í huga að börn með sérþarfir fái aðgang að 

menntun við sitt hæfi í almenna skólakerfinu og að efla kennaramenntun í 

því skyni að greiða götu skólastarfs án aðgreiningar (Menntamálaráðuneytið, 

1995). 

Á þeim tíma þegar Salamanca yfirlýsingin var undirrituð var hugtakið skóli 

án aðgreiningar hugsað til þess að koma til móts við einstaklinga sem voru 

með skerta námsgetu eða fötlun að einhverju tagi en það hefur mótast og 
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breyst með breyttum áherslum og er í dag talað um skóla án aðgreiningar 

sem tæki til þess að koma til móts við alla einstaklinga á þeirra forsendum. 

Hugtakið hefur því þróast frá því að vera verkfæri til þess að koma til móts 

við fámennan hóp einstaklinga til þess að koma til móts við alla.   

Á heimasíðu rannsóknarstofu um skóla án aðgreiningar er talað um skóla 

án aðgreiningar sem aðferð þar sem unnið er að því að skipuleggja skóla, 

skólakerfið og kennslu ólíkra einstaklinga, það er að segja allra nemenda. 

Nemendur eru ólíkir á mismunandi sviðum, einhverjir eru sterkir í íþróttum 

aðrir eru sterkir í stærðfræði, einhverjir eru slakir í lestri og aðrir þurfa 

aðstoð varðandi hegðun. Skóli án aðgreiningar snýst um það að koma til 

móts við þessa ólíku hópa nemenda, efla þá í því sem þeir eru slakir og 

þannig leiða þá áfram í námi þeirra (Rannsóknarstofa um skóla án 

aðgreiningar, 2008). 

Skilgreining á almennri menntun er ekki einhlít. Hún er bundin við stund 

og stað og jafnvel einstaklingsbundin. Á 21. öld er almenn menntun 

skilgreind út frá samfélagslegum þörfum og þörfum einstaklinganna. Almenn 

menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að 

takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla 

skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni 

til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn 

einstaklingsmiðuð og samfélagsleg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Í skóla án aðgreiningar eiga allir rétt á almennri menntun en hún er 

margbreytileg og nauðsynlegt er að útfæra námsefnið þannig að það henti 

hverjum og einum nemanda á hans forsendum. 

Eigi Ísland að geta uppfyllt ákvæði þessara laga og alþjóðasamþykkta 

betur en nú er gert þarf að styðja sveitarfélög og skóla til frekari 

sveigjanleika. Það kallar meðal annars á breytta hugsun, viðhorf, skipulag og 

vinnubrögð og ennfremur á áherslubreytingar í kennaranámi og símenntun 

kennara. Ráðgjöf og stuðningur sem skólar og kennarar fá þarf að taka mið 

af stefnunni þar sem leitast er við að styðja skólana til þess að finna sínar 

leiðir í átt að markmiðunum (Anna Kristín Sigurðardóttir o.fl. 2014).   

2.2 Skóli án aðgreiningar í framkvæmd   

Hér að ofan fjallaði ég um skilgreiningarnar á hugtakinu um skóla án 

aðgreiningar eins og þær birtast í opinberum stefnuskjölum en hér mun ég 

fjalla um hvernig stefnan birtist í framkvæmd, hvernig komið er til móts við 

nemendur á þeirra forsendum.  
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Ein mesta áskorun kennarastarfsins er stöðug leit að skipulagi, leiðum og 

framkvæmd til að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp í skóla án 

aðgreiningar (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2009). Til þess að 

koma til móts við margbreytileika nemenda verður að vera hægt að brjóta 

upp hefðbundnar kennsluaðferðir með fjölbreyttum aðferðum svo að allir 

fái notið sín (Steingerður Ólafsdóttir o.fl. 2014). Í skóla án aðgreiningar er 

horft á hvern og einn einstakling út frá hans forsendum, þar sem 

einstaklingurinn fær námsefni og aðstoð við sitt hæfi. Kennarinn þarf að 

leggja sig fram um að kynnast nemandanum, skilja hvar hann stendur í námi 

og hvar áhugasvið hans liggur. Í þessum kafla skoða ég hvernig komið er til 

móts við nemendur í skóla án aðgreiningar og hvaða leiðir bera árangur 

samkvæmt þeim rannsóknum sem ég skoða.  

Hvað er átt við þegar talað er um að koma til móts við nemendur? Eins og 

segir í skýrslunni Breaking Ranks (1996) sem samtök skólastjórnenda í 

Bandaríkjunum sömdu, þá gengur það út á að efla nemendur í því sem þeir 

eru sterkir, ögra þeim með því að gefa þeim sífellt flóknari viðfangsefni til 

þess að leysa, fá nemendur til þess að fara út fyrir þægindahringinn og reyna 

við nýjar áskoranir. Þetta verður að ná til allra nemenda, bæði til afburða 

nemenda og einnig til slakra námsmanna og allt þar á milli.  

Áskoranir verða að vera í samræmi við nemandann það er að segja að 

hver og einn nemandi verður að fá verkefni sem ögra honum að því marki að 

hann getur leyst þau. Það þýðir t.d ekki að gefa slökum nemanda svo erfitt 

verkefni að sterkur nemandi eigi erfitt með að leysa það. Svona áskorun 

verður til þess að nemandanum finnst hann hafa áorkað einhverju 

mikilvægu, honum líður betur með sjálfan sig og er tilbúinn að takast á við 

fleiri áskoranir. Hægt er að byggja ofan á hvert verkefni með nýrri áskorun 

(Sergiovanni, 2009).  

Jákvætt viðhorf kennara til fjölbreytileika nemenda skiptir miklu máli svo 

að vel takist til. Það leiðir frekar til þess að tekið sé tillit til allra einstaklinga 

innan bekkjarins. Kennarar nýta þá fjölbreytileikann sem sóknarfæri og 

bjóða upp á einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2009).   

Einstaklingsmiðað nám tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hóps 

nemenda eða heils bekkjar. Nemendur fást við ólík viðfangsefni og verkefni 

einir eða í hóp með öðrum. Þeir bera ábyrgð á námi sínu og nám hvers og 

eins byggir á einstaklingsáætlun (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). 

Einstaklingsmiðað nám krefst einstaklingsmiðaðrar kennslu sem er flókin 

þar sem kennarinn þarf að vera sveigjanlegur gagnvart nemendunum annars 
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vegar og hins vegar að fylgja ákveðnum megin markmiðum námsskrárinnar, 

þetta krefst þess að kennarinn finni margar leiðir að settu markmiði fyrir 

nemendur og þeir finni í sameiningu hvaða leið hentar hverjum og einum 

nemanda í náminu. Kennarinn þarf að skoða hvern og einn nemanda út frá 

því hvað hann lærir, hvernig hann lærir, hvernig nemandinn túlkar það sem 

hann lærir og hvernig hann miðlar því sem hann hefur lært. Út frá þessum 

upplýsingum getur kennarinn útbúið leiðir fyrir nemandann til þess að ná 

settum markmiðum (Kronberg, Walker, og Zimmerman, 2009). 

Sjö atriði eru tilgreind í skýrslunni Breaking Ranks (1996) sem snúa að 

nemandanum og leiðum til þess að ná settum markmiðum.   

 

1. Grunnþekking kennaranna: skoða þarf hvar nemandi er staddur 

samkvæmt námsskránni og hverju hann þarf að hafa lokið við 

útskrift, út frá því er markmið sett.  

2. Samband nemanda og kennara: Auka þarf bæði gæði og magn 

kennslu með því að fækka nemendum á hvern kennara.  

3. Einstaklingsnámsskrá: hver og einn nemandi þarf að fá kennslu og 

námsgögn sem ögra honum og hvetja til frekara náms.   

4. Fjölbreyttir kennsluhættir: Kennarar þurfa að nota ólíkar 

kennsluaðferðir svo að hver og einn nemandi fái kennslu við hæfi.  

5. Kennslustundir: Kennarar þurfa að vera sveigjanlegir í kennslu og 

taka tillit til ólíkra þarfa nemenda.  

6. Dreifð forysta: Kennarar, nemendur, foreldrar og aðrir sem koma að 

námi hvers og eins eiga að skipuleggja í sameiningu hvernig settum 

markmiðum skuli ná.  

7. Fagleg þekking: Endurmenntun kennara stuðlar að frekari 

fagþekkingu sem kemur til með að aðstoða nemendur í gegnum 

námið (Braking ranks II, 1996).  

Til þess að þessi atriði geti gengið í reynd þurfa samskipti að ganga 

áfallalaust fyrir sig. Allir verða að vinna saman að þessum markmiðum og því 

skiptir máli að skólamenningin sé góð.  
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2.3 Viðhorf kennara (og skólastjórnenda) til skóla án 
aðgreiningar.  

Engar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi, mér vitanlega, sem snúa að 

viðhorfi skólastjórnenda til hugtaksins skóli án aðgreiningar og hvernig þau 

viðhorf gætu síðan haft áhrif á skólamenninguna. En aftur á móti hafa verið 

gerðar rannsóknir þar sem skoðuð hafa verið viðhorf kennara gagnvart 

stefnunni skóli án aðgreiningar og einnig rannsóknir með áherslu á 

námsárangur og skólamenningu. Ein þeirra var gerð af Amalíu Björnsdóttur, 

Berki Hanssen og Baldri Kristjánssyni (2011) á tengslum skólamenningar og 

námsárangurs. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós vísbendingar um að jákvæð 

tengsl séu á milli þessara þátta. Þar er einnig ályktað að skólamenningin 

mótist helst af gildismati kennara og skólastjórnenda. 

Gerð var rannsókn í 81 skóla í suð- vestur hluta Englands í lok síðustu 

aldar, þar sem skoðað var hvaða viðhorf kennarar höfðu til skóla án 

aðgreiningar (Avramidis, Bayliss og Burden 2000). Þar var meðal annars 

skoðað hvaða breytur hefðu áhrif á viðhorf kennaranna til skóla án 

aðgreiningar svo sem kyn, aldur, bekkjarstærð og skólasamfélagið. Einnig var 

horft á hvaða menntun kennararnir höfðu og hvort reynsla þeirra hefði 

jákvæð eða neikvæð áhrif á viðhorf þeirra. Í niðurstöðum kemur fram að í 

heildina eru kennarar jákvæðir gagnvart ólíkum nemendum. Það kemur 

einnig fram að kennurum finnst erfiðara að koma til móts við nemendur sem 

glíma við tilfinninga- eða hegðunarvanda heldur en þá sem eru með einhver 

líkamleg frávik (Avramidis, Bayliss og Burden 2000). Þetta eru sömu 

niðurstöður og koma fram í rannsókn sem birtist í Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21 aldar, en þar kemur fram að viðhorf kennara eru 

neikvæðust gagnvart nemendum með námsörðugleika, athyglisbrest með 

ofvirkni eða öðrum hegðunarvanda (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir 

2014, bls 33). Cook, Semmel og Gerber (1999) komust einnig að sömu 

niðurstöðu í rannsókn sinni, en þeir skoðuðu  viðhorf skólastjóra og 

sérkennara til skóla án aðgreiningar gagnvart nemendum með væga 

skerðingu. Þar kom fram að mikill munur er á viðhorfi skólastjóra annars 

vegar og viðhorfi sérkennara hins vegar á því hvort aukinn árangur náist við 

það að blanda ólíkum nemendum saman í bekk. Sérkennararnir vildu meina 

að svo væri ekki en skólastjórarnir töldu að svo væri. Sérkennarar standa 

frammi fyrir þessum nemendum allan daginn, vinna með þeim í því að finna 

leiðir að settum markmiðum en skólastjórar horfa á aðstæðurnar utan frá. 

Skólastjórarnir voru almennt mun jákvæðari gagnvart nemendum með væga 

skerðingu en sérkennararnir. Aftur á móti kom fram að í samvinnu við 
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sérkennara væri hægt að vinna markvisst að skóla án aðgreiningar sem yrði 

til þess að bæta viðhorf þeirra til stefnunnar sem síðan yrði til þess að betri 

árangur næðist í þeirri vinnu (Cook, Semmel og Gerber, 1999). Rannsóknin 

sem gerð var í suð- vestur hluta Englands sýndi jafnframt að kennarar voru 

alla jafna óöruggir með að þeir nái ekki að koma til móts við alla nemendur. 

Þeir sem höfðu frekari menntun (t.d. sérkennslumenntun eða álíka) voru 

samt sem áður öruggari en þeir sem voru minna menntaðir. Nauðsynlegt er 

að kennarar öðlist faglegrar menntunar og leiðsagnar til þess að geta tekist á 

við ólíka nemendur og ólíkar þarfir þeirra (Avramidis, Bayliss og Burden 

2000). Þrátt fyrir að nú séu um þrjátíu ár síðan farið var að vinna í átt að 

skóla án aðgreiningar telja íslenskir kennarar sig ekki hafa fengið nægilegan 

stuðning til að framkvæma það sem þeim ber samkvæmt námsskrám og 

lögum sem kveða á um skóla án aðgreiningar (Hermína Gunnþórsdóttir, 

2007). Nemendur mega ekki vera fleiri en 20 í bekk til þess að hægt sé að 

koma til móts við alla. (Avramidis, Bayliss og Burden, 2000). 

Gagnrýni á menntastefnuna skóli án aðgreiningar hefur komið úr ýmsum 

áttum og ekki síst frá kennurum. Í umfjöllun Allan (2007) um efasemdir í 

garð skóla án aðgreiningar kemur fram að hún telji það áhyggjuefni að í 

umfjöllun um innleiðingu menntastefnunar hefur umræða um gildismat og 

viðhorf til margbreytileikans vikið fyrir umræðu um skipulagslegar útfærslur í 

skólastarfi. Hún telur að vandræði við innleiðinguna megi meðal annars rekja 

til að hvorki sé til staðar skýr skilningur né sýn á inntaki stefnunnar og 

markmiði hennar. Hún bendir á að ýmsar mótsagnir felast í hugmyndafræði 

stefnunnar skóli án aðgreiningar og því séu kennarar óöruggir í skipulagi 

kennsluhátta og skólastarfs. Allan vill meina að kennarar eigi að leita leiða og 

standa að innleiðingu skólastefnunnar án þess að hafa fullnægjandi 

forsendur til þess (Allan, 2007).  

Í rannsókn sem gerð var á vegum Evrópumiðstöðvar fyrir þróun 

sérkennslu í 15 Evrópuríkjum árið 2001 kemur fram að undirbúningur og 

þekking kennara og skólastjórnenda á vinnu með fjölbreyttan hóp nemenda 

er mikilvæg, endurmenntun og námskeið eru nauðsynleg til þess að hægt sé 

að koma til móts við ólíka nemendur, einnig þurfa kennarar að hafa aðgang 

að ýmsum gögnum og aðferðum til þess að kennslan verði markviss og þjóni 

öllum. Fram kemur að skólastjórnendur sem og foreldrar þjóna mikilvægu 

hlutverki í skóla án aðgreiningar þar sem allir eru þátttakendur í námi 

barnanna. Samvinna allra skilar sér í bættum námsárangri og einnig í 

bættum félagsaðstæðum nemenda (Meijer og Walther-Müller, 2003).  
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Jo Leeber skoðaði árið 2006 hvert þau ríki sem skrifuðu undir Salamanca 

yfirlýsinguna væru komin í átt að skóla án aðgreiningar og eru 

niðurstöðurnar misjafnar, en þar kemur fram að Noregur og Ítalía hafa náð 

hvað mestum árangri með því að vinna markvisst í átt að skóla án 

aðgreiningar. Aftur á móti sína niðurstöðurnar að mörg lönd hafa ekki hafið 

vinnu í þá átt, mikill ágreiningur er um að stefnan eigi rétt á sér og einnig 

vilja yfirvöld þessara ríkja meina að stefnan sé ekki nógu skýr. Jafnvel þó svo 

að allir séu sammála því að stefnan sé mikilvæg þá er ýmislegt sem stendur í 

vegi fyrir því að hún sé framkvæmanleg eins og t.d. lagaleg atriði. Meðan 

ákveðnir hópar vilja þróast meira í átt að skóla án aðgreiningar eru aðrir sem 

telja það lækka menntunarsstig skólanna ( Leeber, 2006). 

Munur er á milli landa hvernig fjármagni er dreift og hefur það áhrif á 

hvernig komið er til móts við fjölbreyttan hóp nemenda. Sem dæmi þá er 

fjármagninu í frönskumælandi Belgíu skipt þannig að sérskólar (skólar fyrir 

börn með þroskafrávik) fá hlutfallslega meira fjármagn á hvern nemanda 

sem veldur því að almennir skólar hafa ekki tækifæri á að taka við þeim 

nemendum og því hefur stefnan skóli án aðgreiningar ekki náð eins mikilli 

útbreiðslu þar og annars staðar. Niðurstaða þessarar rannsóknar er að það 

sem er einna mest krefjandi í skóla án aðgreiningar er að koma til móts við 

ólíka getu nemenda. Að útfæra og aðlaga námsefnið þannig að það komi til 

móts við þarfir allra nemenda (Meijer og Walther-Müller, 2003).  

Alþjóðlegri rannsókn TALIS sem gerð var á vegum 

menntamálaráðuneytisins í samvinnu við OECD var ætlað að afla gagna frá 

kennurum og skólastjórnendum um störf þeirra, vinnuumhverfi og 

aðstæður. Rannsóknin hérlendis leiddi meðal annars í ljós að háu hlutfalli 

grunnskólakennara finnst þeir standa höllum fæti varðandi kennslu barna 

með sérstaka námsörðugleika og til að takast á við aga vandamál almennt. 

Niðurstöðurnar bentu einnig til ósamræmis milli þess hvers konar 

kennsluhætti kennarar ætli sér að viðhafa og telja sig gera og þess sem 

raunverulega fer fram í kennslustofunni. Einnig kemur fram í rannsókninni 

að einungis fimmtungur tíma skólastjórnenda tengist faglegri stjórnun eins 

og t.d. hvað varðar starfshætti skóla (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2009)  

Í grein sem Arthur Morthens og Gretar L. Marínósson skrifuðu fyrir 

NordSpes vefinn árið 2002 kemur fram að þótt það sé vel þekkt á Íslandi sem 

erlendis að opinber stefna sé sjaldnast framkvæmd eins og hún er fram sett 

er ekki fyllilega ljóst hvað staðið hefur í vegi fyrir því að stefnan um menntun 

án aðgreiningar hafi náð fram að ganga. Tilraunir til skýringa eru m.a. að 
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opinber menntastefna sé hugsuð sem leiðarljós fremur en markmið, hún sé 

fjölmörgum takmörkunum háð, einkum í fjárveitingum, og 

framkvæmdaaðilar túlki stefnuna hver á sinn veg. Rannsóknir varpa nokkru 

ljósi á helstu áhrifaþætti svo sem regluveldi skólans, vanda skólans við að 

stjórna nemendum, skilning kennara á eðli þekkingar, hugmyndir 

stjórnmálamanna um að auka skilvirkni og hagsmunir faghópa. Kennarar 

hafa bent á of fjölmenna bekki með of marga nemendur með 

hegðunarvanda og of litla aðstoð sér til handa. Vegna samdráttar í opinberri 

þjónustu við börn með geðræna erfiðleika og aukningu á félagslegum vanda 

barna og unglinga, meðal annars vegna mikillar atvinnuþátttöku foreldra, 

hefur skólinn engu að síður þurft að sinna þessum erfiðleikum, en án 

viðunandi úrræða. Alls staðar á landinu er skortur á menntuðum 

sérkennurum til að sinna stuðningi og þjónusta sérfræðinga skólaskrifstofa 

hefur verið takmörkuð við greiningu og ráðgjöf vegna námsvandamála. 

Þessir þættir takmarka mjög möguleika skóla til að koma til móts við 

sérþarfir nemenda á skilvirkan hátt, einkum erfiðleika af félagslegum toga. 

Viðbrögð margra skóla eru því þau að sameinast um stofnun sérdeilda sem 

útilokar nemendur úr almennri kennslu að hluta eða öllu leyti. Þetta á 

einkum við um nemendur sem taldir eru trufla kennslu. Fjölmargir þættir í 

samfélaginu hafa þannig áhrif á það hvernig stefnan um menntun án 

aðgreiningar er framkvæmd, svo sem gæði almennrar heilbrigðis- og 

félagsþjónustu sveitarfélags og ríkis, kjarasamningar kennara og 

atvinnuþátttaka foreldra. Með flutningi grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga 

1996 hafa sveitarfélög og margir einstakir skólar farið að þróa eigin stefnu af 

auknum krafti. Foreldrasamtök eru jafnframt farin að láta meira til sín taka í 

skólamálum. Því gætir nú aukinnar fjölbreytni í viðbrögðum skóla við 

fjölbreytni nemenda og ekki ávallt í samræmi við hugmyndafræði um 

menntun án aðgreiningar (Arthur Morthens og Gretar L. Marínósson, 2002)  

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur lét kanna árið 2002 viðhorf starfsfólks í 

skólum í Reykjavík til ýmissa þátta skólastarfsins. Þar kemur meðal annars 

fram að mikil andstaða er á meðal starfsfólks grunnskóla við stefnu 

Reykjavíkurborgar um skóla án aðgreiningar. Tæplega 60% lýst illa eða frekar 

illa á hana, rúmum 22% vel eða frekar vel og 18% taka ekki afstöðu. 

Hlutfallslega fleiri skólastjórnendur en aðrir starfsmenn eru hlynntir 

stefnunni, sem er í samræmi við erlendar rannsóknarniðurstöður. Hafa ber í 

huga að á þessum tíma höfðu  flestir skólastjórnendur fengið kynningu á 

þessari stefnu en einungis þriðjungur starfsmanna. Þegar starfsmenn eru 

spurðir hvaða þættir valdi þeim mestu álagi í kennslu setja þeir í fyrsta sæti 

nemendur með hegðunarvandkvæði í almennum bekkjum og í annað sæti 
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börn með geðraskanir í almennum bekk. Börn með einhverfu og skyldar 

raskanir koma þar á eftir. Aðrar fatlanir svo sem hreyfihamlanir og 

þroskahamlanir valda, að mati starfsfólks, helmingi minna álagi (Arthur 

Morthens og Gretar L. Marínósson, 2002). Frá þeim tíma sem könnunin var 

gerð hefur aukin umræða um menntun fyrir alla og viðurkenning á því að öll 

börn geti lært, þó að þau læri ekki öll það sama, haft áhrif á viðhorf til skóla 

fyrir alla, án aðgreiningar þar sem allir nemendur hafa rétt til náms- og 

félagslegrar þátttöku í skóla (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 

2009). Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem Avramidis og Norwich 

(2002) halda fram. Kennarar í þeirra rannsókn töldu sig vera jákvæða 

gagnvart nemendum með sérþarfir en þegar grant var skoðað þá voru þeir 

mun jákvæðari gagnvart þeim sem eru með vægar sérþarfir en þeir sem eru 

með fjölþættan vanda svo sem hegðunarvanda ásamt námsörðugleika. Til 

þess að kennarar verði jákvæðari gagnvart þeim sem eiga við flóknari 

námsörðugleika að stríða og hegðunarvanda þurfa að vera til úrræði í 

skólunum sem styðja kennarana í þeirri vinnu sem þeir glíma við (Avramidis 

og Norwich, 2002). 

2.4 Hvað hefur áhrif á innleiðingu skóla án aðgreiningar?  

Skóli án aðgreiningar fjallar um þátttöku og árangur í framkvæmd og leitast 

við að veita öllum nemendum viðeigandi menntun. Ainscow (2005b) segir að 

til þess að framkvæmd skóla án aðgreiningar fari sem best fram þarf að líta á 

skóla án aðgreiningar sem ferli sem endar aldrei og þarf að viðhalda með því 

að finna nýjar leiðir til að koma til móts við námsþarfir fjölbreytilegs 

nemendahóps. Í skóla án aðgreiningar eru engar hindranir, ekkert á að koma 

í veg fyrir að nemandi nái árangri í sínu námi. Því er mikilvægt að skoða vel 

hvað ber árangur og nota þær upplýsingar til þessa að móta skýra stefnu í 

átt að skóla án aðgreiningar (Ainscow, 2005b).  

     Mel Ainscow (2005a) skoðaði hvaða breytingar hefðu átt sér stað síðan 

Salamanca skýrslan var samþykkt árið 1994 á Spáni. Hann skoðaði hvaða 

rannsóknir hefðu verið gerðar og hvort einhverjar breytingar hefðu átt sér 

stað í skólakerfinu í Bandaríkjunum og í Bretlandi. Hann skoðaði meðal 

annars hvaða áhersluvogir (levers) hafa áhrif á skóla án aðgreiningar. Það er 

að segja þær áherslur sem hjálpa til við að innleiða þá hugmyndafræði sem 

skóli án aðgreiningar er. Ainscow setti áhersluvogina upp á myndrænan hátt 

svo auðveldara er að átta sig á þeim áherslum sem nauðsynlegt er að vinni 

saman til þess að sem bestur árangur náist (sjá mynd 1). Hafa ber í huga að 

skólinn er miðdepillinn og því þurfa allar ákvarðanir í átt að skóla án 

aðgreiningar að miða að honum og fjölbreyttum nemendahópi hans. Bæði 
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samfélagið og skólayfirvöld geta haft hvetjandi áhrif á breytingar í átt að 

skóla án aðgreiningar en einnig geta þau haft hamlandi áhrif á þær vegna 

þess að það eru þeir aðilar sem hafa með skipulag, fjármagn og reglugerðir 

að ræða (Ainscow, 2005a).  

 

Mynd 1: áhersluvogir breytinga (levers for change) (Ainscow, 2005a, bls 4).   

Ainscow segir að skólinn sé miðdepill samfélagsins, það eru hagsmunir 

hans sem eiga að vera í forgrunni. Aftur á móti hafa öll þessi öfl áhrif á 

skólann, námsskrána og markmið innan hans. Skólastjórnendur hafa til 

dæmis áhrif á hvernig skólinn er mótaður en þeir þurfa að hafa í huga hvaða 

reglugerðir og lög eru í gildi. Einnig hefur samfélagið mótandi áhrif á 

skólann. Námsmatinu er stýrt af ákveðnum settum viðmiðum af 

skólayfirvöldum og samfélaginu sem hafa svo áhrif á hvernig þeim er 

framfylgt í skólanum (Ainscow, 2005a).  

Per Skoglund (2014) greindi í meginatriðum þrjár hindranir sem gætu 

haft áhrif á það hvernig breytingar í átt að skóla án aðgreiningar ganga. Í 

fyrsta lagi er mikil fólksfjölgun í Evrópu, margir innflytjendur auka á 

fjölbreytta flóru nemenda sem krefjast mikillar aðlögunar. Ólík tungumál, 

ólíkir menningarheimar og ólík viðhorf til margra hluta er ekki síður krefjandi 

innan veggja skólastofunnar en utan hennar. Í öðru lagi er gerð meiri krafa 

frá skólayfirvöldum, skólastjórum og samfélaginu um að koma til móts við 

alla nemendur á þeirra forsendum. Í þriðja lagi eiga allar þjóðir og allir skólar 

sínar hefðir í skólamálum en það getur reynst erfitt að breyta hefðum þó svo 

Skólastjórnendur 

Menntamálaráð 
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að það sé til hins betra. Það er alveg öruggt að allir vilja gera vel í 

skólamálum og telja sig vera að vinna í átt að skóla án aðgreiningar en í 

einhverjum tilfellum trufla þessar hindranir að það gangi upp. Skoglund 

(2014) skoðaði meðal annars rannsókn sem gerð var á skólum í Sloveniu, 

Möltu, Austuríki, Þýskalandi og Svíþjóð þar sem fram kom að það vantar 

mikið upp á færni í að takast á við eftirfarandi þætti sem snúa að skóla án 

aðgreiningar. Í fyrsta lagi vantar heildstæða sýn. Hvað er það sem kemur í 

veg fyrir að góður árangur náist í vinnu með ólíkum nemendum. Með því er 

átt við að skoða alla fleti námsins, hvaða nemendum er ekki verið að sinna 

og hvers vegna er ekki verið að því. Í öðru lagi þarf að samþætta lög/reglur, 

sýn og innleiðingu. Með samþættingu þessara þátta komum við í veg fyrir 

togstreitu á milli aðila, allir vinna eftir sömu hugsjón sem leiðir til 

heildstæðari útkomu. Samvinna allra skiptir máli svo skóli án aðgreiningar 

verði að veruleika. Hafa ber í huga að þetta er stöðug vinna, það er ekki svo 

að þegar einhverjar leiðir eru orðnar færar þá sé vinnunni lokið, heldur þarf 

stöðugt að vera að þróa leiðir til þess að koma til móts við alla.  

Í sænska sveitarfélaginu Essunga og þýsku borginni Flensburg komu fram 

áhugaverðar upplýsingar um hvernig þróunin í átt að skóla án aðgreiningar 

hefur verið frá því að vera óviðundandi í átt að framúrskarandi árangri. 

Margir flóknir þættir hafa áhrif á árangurinn en í mynd 2. eru helstu 

þættirnir teknir saman (Skoglund, 2014). Þetta módel auðveldar okkur að 

setja í samhengi þau atriði sem hafa ber í huga þegar kemur að því að 

innleiða hugmyndafræðina skóla án aðgreiningar. Það gefur okkur 

hugmyndir um hvernig viðhorf og hugsunarháttur hvers og eins getur haft 

áhrif á þann árangur sem næst. Hver þáttur í ferlinu hefur sinn tilgang sem 

hlekkur í einni stórri keðju framfara.    
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Mynd 2:  áhrifaþættir í þróun skóla án aðgreiningar.  

1. Raunveruleikinn: Skólayfirvöld, stjórnmálamenn og samfélagið verða 

að gera sér grein fyrir þeim vanda sem við blasir til þess að geta tekið 

á honum.  

2. Þú sjálfur sem ákveðin hindrun: það hefur verið tilhneigingin að líta á 

nemendur og foreldra sem ákveðna hindrun þegar kemur að því að 

ná til ólíkra nemenda en það verður að horfa á heildarmyndina. Alla 

áhrifavalda. 

3. Leiðin frá hugmyndum til notkunar á upplýsingunum: Það er stöðugt 

verið að kalla eftir frekari rannsóknum um það hvernig megi koma til 

móts við nemendur í hinum og þessum aðstæðum en hvernig við 

notum þessar upplýsingar getur verið breytilegt og því er nauðsynlegt 

að skoða vel hvaða leiðir eru færar og hvernig þær eru útfærðar.  

4. Ítarlegar hugmyndir um skóla og nemendur byggðar á rannsóknum: 

Þessi þáttur er tengdur þætti 3 en í honum er verið að benda á 

nauðsyn þess að horfa á rannsóknir út frá nýjum viðmiðunum og 

nýrri sýn, en með aðstoð fræðimanna.  

Lærðu og breyttu með 

því að viðurkenna. 

1)“raunveruleikinn” 

2) Þú sjálfur sem 

ákveðin hindrun. 

3) Leiðin frá hugmyndum til 

notkunar á upplýsingunum. 

6) Nauðsynlegt að 

byggja sterkara 

samfélag 

framkvæmda. 

Stuðningur allra. 
7) Getan til að læra 

jafn mikilvæg 

nemendum og 

framþróun skólanna. 

5) Nauðsynlegar 

breytingar í hugsun 

og framkvæmd. 

Sýnilegur stuðningur 

og fjölbreytni. 

4) Ítarlegar hugmyndir 

um skóla og nemendur 

byggðar á rannsóknum. 
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5. Nauðsynlegar breytingar í hugsun og framkvæmd. Sýnilegur 

stuðningur og fjölbreytni: Með nýjum rannsóknum og nýrri nálgun 

verður kennslan breytileg. Samstarf kennara og dreifð áhersla eykur á 

sýnileika kennslunnar gagnvart samfélaginu. Þetta eykur svo samstarf 

allra í þeirri viðleytni að ná til allra nemenda.  

6. Nauðsynlegt að byggja sterkara samfélag framkvæmda: það er eitt að 

breyta einhverju og annað að festa það í sessi. Það er nauðsynlegt að 

endurskoða allar breytingar og bæta þær eftir þörfum, þannig eru 

meiri líkur á því að breytingarnar séu komnar til að vera. Hafa ber í 

huga að það koma alltaf upp einhverjar hindranir, þá er nauðsynlegt 

að vera trúr þeirri vinnu sem búið er að vinna.  

7. Getan til að læra jafn mikilvæg nemendum og framþróun skólanna: 

Þegar nemendur bæta sig í námi verður skólinn betri þannig að þetta 

hangir allt á sama þræði. Góður námsárangur nemenda, betri skóli.  

(Per Skoglund, 2014) 

2.5 Skólamenning, skólastjórinn, samskipti og teymiskennsla.  

Skólamenning og stjórnun skóla skipta miklu máli þegar kemur að skóla án 

aðgreiningar, jákvæð skólamenning stuðlar að skilningi, fjölbreytileika og 

samvinnu sem skilar sér í árangursríkari vinnu með ólíka einstaklinga. 

Samvinna allra skólastjórnenda, kennara, nemenda og foreldra er einnig 

mjög mikilvæg þegar kemur að árangursríku skólastarfi. Mikilvægt er að allir 

séu meðvitaðir um þeirra hlutverk því með góðu skipulagi ávinnst góður 

árangur.  

Menning í stofnunum er hugtak sem oft ber á góma í umræðum um 

stjórnun og markvissa þróun. Um menningu í stofnunum er orðið 

stofnanamenning oftast notað en þegar kemur að skólum er einnig talað um 

skólamenningu, ekki er gerður greinarmunur á þessum tveimur orðum. 

Samkvæmt Hoy og Miskel (2008) er skólamenning samblanda af 

hugmyndafræði, viðhorfum og gildum sem starfsmenn deila innbyrðis, hafa 

sammælst um og framfylgja ómeðvitað. Börkur Hansen (2003) segir 

grunnþátt menningar vera samskipti, skólamenning snúi því fyrst og síðast 

að samskiptum innan stofnunarinnar. Sergiovanni (2009) talar um að 

skólamenning feli í sér gildi, ímynd, viðhorf og sameiginlegar hugmyndir 

foreldra, nemenda og kennara sem hóps eða samfélags og hvað hópurinn 

telur mikilvægt fyrir menninguna. 
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Skólamenningin hefur áhrif á að skóli án aðgreiningar gangi upp. 

Kennarar, stjórnendur, nemendur og foreldrar verða að vinna sem best 

saman og upplýsingaflæði verður að vera með sem besta móti til þess að 

einhver árangur náist í vinnu með ólíkum hópum nemenda. Ef 

skólamenningin er ekki jákvæð þá leiðir það ósjálfrátt til þess að vinnan 

verður ekki eins markviss og ekki eins árangursrík og hún væri annars.   

Skólamenningin er límið sem heldur skólanum saman (Sergiovanni, 

2009). Hún getur bæði verið sýnileg og ósýnileg (Laufey María 

Hreiðarsdóttir, 2002). Gildi eru grundvallarviðhorf og sameiginleg verðmæti 

sem allir eru sammála um að séu einhvers virði, safn allra þeirra viðmiða 

sem skólasamfélagið leggur til grundvallar því sem talið er rétt og gott að 

gera og allt skólasamfélagið er gegnsýrt af, meðvitað og ómeðvitað. 

Sergiovanni líkir þessum gildum við áttavita sem vísar veginn við alla 

ákvarðanatöku bæði í víðu samhengi við stefnumörkun sem hefur áhrif á 

skólasamfélagið í heild og í dagsins önn. Þau eru notuð til að meta allt, jafnt 

stórt sem smátt þegar ákvarðanir eru teknar sem hafa áhrif á einstaklinga 

innan skólans, s.s. starfshætti, framkomu, skólareglur, námsmat, viðbrögð 

við agavandamálum o.þ.h. Sergiovanni (2009) gerir greinarmun á gildum og 

sýn. Sýn er sú stefna sem skólinn mótar sér til framtíðar og skólinn stefnir að 

í leik og starfi. Hún er afurð gildanna og grundvölluð á þeim. Í skóla þar sem 

tekst að skapa víðtæka samstöðu og samhug um grundvallargildi verða allir í 

skólasamfélaginu fylgismenn hugmynda og standa vörð um þau gæði sem 

eru talin æskileg. Skólamenningin hefur áhrif á það hvernig fólk talar saman 

og myndar rammann sem ræður úrslitum um hvað virkar og hvað virkar ekki 

(Sergiovanni, 2009). 

Hoy og Miskel (2008) segja nýlegar rannsóknir á skólamenningu vera 

heldur fáar og rýrar ef miðað er við rannsóknir á öðrum sviðum skólastarfs 

hins vegar hafi það sýnt sig að rétt gerð menningar hafi jákvæð áhrif á 

árangur og frammistöðu stofnunar og því sé nauðsynlegt að menning 

stofnunarinnar styðji við ríkjandi hugmyndir, þekkingu og gildismat og 

hvernig hlutirnir séu gerðir á hverjum stað fyrir sig. Sergiovanni (2009) segir 

að sterk skólamenning leiði til samkomulags sem geti hlúð að persónulegum 

og samfélagslegum árangri. Hann telur að sameiginleg hollusta þjappi fólki 

saman og skapi sterkari sambönd manna í millum. Enda sé skólamenning 

lykilatriði í velgengni skóla og nemenda þeirra. Sergiovanni leggur áherslu á 

að til að ná árangri í að byggja upp góða skólamenningu þurfi leiðtoga innan 

skólans. Þeir þurfi að vera hvort tveggja í senn; boðberar ákveðinna gilda en 

jafnframt þjónar sem vaka yfir menningu skólans og gefa gaum að formlegu 

og óformlegu starfi (Sergiovanni, 2009). 
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Á framansögðu má sjá að menning í skóla mótast af þeim stjórnendum 

sem þar starfa, starfsfólki, nemendum og því samfélagi sem skólinn þrífst í. 

Hún  byggir á þeim gildum og viðmiðum sem viðkomandi skólasamfélag 

hefur skapað sér. Ef starfsmenn eiga auðvelt með að gera sér grein fyrir 

hvaða reglur, viðmið og gildi liggja til grundvallar er mun líklegra að 

ákvarðanataka þeirra byggist á ríkjandi gildum stofnunarinnar. Kjarnaatriði í 

mótun stofnanamenningar eru nýbreytni, stöðugleiki, nákvæmni, afrakstur, 

tengsl við starfsfólk og á milli þess, hópvinna og framsækni (Hoy & Miskel, 

2008). Leiðtogi sem hefur framangreind atriði sem sitt leiðarljós má teljast 

líklegri til að stýra skóla þar sem öflugt skólastarf er til staðar. Börkur Hansen 

(2003) tekur í svipaðan streng og bendir á mikilvægi þess að stjórnendur séu 

læsir á menningu sinnar stofnunar og hafi skýrar hugmyndir um að hvers 

konar menningu skuli stefnt til þess að gera góðan skóla betri. Hlutverk 

skólastjórans í uppbyggingu skólamenningar er því mjög mikilvægt, hann á 

að hafa áhrif á og ber ábyrgð á þeirri skólamenningu sem er við líði í 

skólanum sem hann stýrir.  

Sergiovanni (2009) talar um fimm krafta eða öfl (e. forces) í forystu 

skólastjóra.  Einn þeirra er menningarlegt forystuafl, það felst meðal annars í 

því að skilgreina, styrkja og þróa þau grundvallargildi sem einkenna skólann 

og skapa honum sérstöðu. Hlutverk skólastjórans er að sjá til þess að skólinn 

sé „við“ samfélag, þ.e. samfélag þar sem allir eru virkir og stjórnunin dreifð. 

Ef völdum er dreift er líklegra að stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk í 

skólasamfélaginu þrói með sér skuldbindingar gagnvart stofnuninni til lengri 

tíma.   

Forysta skólastjórnenda þarf að stuðla að skólamenningu sem einkennist 

af samábyrgð og samvinnu (Rúnar Sigþórsson, 1999:31). Framkoma 

stjórnandans hefur áhrif á hvernig aðrir bregðast við aðstæðum innan 

skólans, bæði nemendur, foreldrar, kennarar og skólasamfélagið. Með 

góðum samskiptahæfileikum þá stuðlar stjórnandinn að trausti. Góður 

stjórnandi gerir greinarmun á staðreyndum og skoðunum í samskiptum. 

(Sergiovanni, 2009). 

Hlutverk skólastjórans er ansi viðamikið eins og fram kom hér að ofan og 

því er vandasamt að láta allt ganga upp eins og það á að gera. Það er því 

mikilvægt að allir séu meðvitaðir um sitt hlutverk og einungis þannig mun 

skólinn ná árangri. En hlutverk skólastjóra er ekki alltaf skilgreint nógu vel og 

fer það eftir stofnunum hvernig það er túlkað og hvað það er sem fellur í 

verkahring skólastjóra. Skólasamfélagið tekur stöðugum breytingum og því 

verða stjórnendur að vera stöðugt á tánum gagnvart nýjungum (Hargreaves 

og Hopkins, 1991). 
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Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir 

(2008) gerðu rannsókn sem beindist að breyttu hlutverki skólastjóra í 

grunnskólum. Niðurstöður þeirra voru m.a. að þótt kennslufræðileg forysta 

eigi að vera í forgrunni í starfi stjórnenda falli hún oft í skuggann af 

verkefnum sem koma upp dag frá degi í skólanum. Tími stjórnenda fari mikið 

í að tryggja t.d. góða líðan nemenda og starfsfólks, sinna agamálum og huga 

að ytra umhverfi skólans. Tími sem tengja má kennslufræðilegri forystu 

snúist gjarnan um óbeina þætti eins og að sjá til þess að kennslufræðilegar 

bjargir séu til staðar, endurmenntun starfsmanna sé virk, skapa 

skólamenningu og að stjórnandi sé sjáanlegur á viðburðum skólans  (Börkur 

Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008).  

Í niðurstöðum rannsóknar á starfsháttum í grunnskólum kemur fram að í 

þeim skólum þar sem óánægja er með stjórnunarhætti, starfsandi er lélegur, 

kennurum veitt lítil sem engin fagleg leiðsögn og forysta skólastjórnenda lítil 

eru námsaðstæður nemenda verri en þar sem þessu er öfugt farið (Börkur 

Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014 bls. 108). 

Til þess að sem bestur árangur náist í vinnu með ólíka einstaklinga í skóla 

án aðgreiningar þá þurfa skólastjórnendur og kennarar að vinna náið saman 

að þeim markmiðum sem skólinn er búinn að setja sér. Þar sem góð og 

jákvæð skólamenning er ríkir góð samvinna nemenda, foreldra, kennara og 

skólastjórnenda. Árangurinn af starfi kennaranna er ekki síst undir því 

kominn hvers konar stjórnun og forystu þeir starfa við. Stjórnunarhættir 

skólastjórnenda hafa mikið að segja um hvort skólaumhverfið fái að dafna 

eður ei.  

Skipulag skóla byggist að miklu leyti upp á samskiptum og samstarfi allra 

starfsmanna hans ekki síður en á nemendum, námskrá og stundatöflum. Það 

fer eftir því hvort samstarfið og samskiptin eru jákvæð hvort skólinn geti 

skapað gott andrúmsloft og góða skólamenningu. Fjársjóður skólans er 

mannauðurinn og þess vegna er mikilvægt að nýta hann sem best, t.d. með 

samstarfi og samvinnu (Laufey María Hreiðarsdóttir, 2002). 

Umfram allt þá er það samstarf við aðra starfsmenn sem að skiptir 

höfuðmáli, það er að segja að allir starfi saman að settum markmiðum. Þetta 

krefst þess að sá sem tekur að sér stöðu stjórnanda þarf að hafa góða 

samskiptahæfileika. Jákvæður skólabragur er það sem skiptir miklu máli 

þegar kemur að samvinnu og samstarfi innan veggja skólans. Samkvæmt því 

sem fræðimenn segja þá eru margir þættir sem hafa áhrif á hvernig til tekst í 

vinnu með skóla án aðgreiningar. Samvinna allra, skólastjórnenda, kennara, 

nemenda og foreldra skiptir höfuðmáli þegar ná á árangri í fjölbreyttum 

nemendahóp. Áhugvert er að skoða frekari rannsóknir á því hvort 
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skólamenningin hafi áhrif á skóla án aðgreiningar og hvað skólastjórnendur 

geta gert til þess að sem bestur árangur náist.  

Margt hefur tekist vel við innleiðingu á stefnunni skóli án aðgreiningar 

hér á landi , hlutfall nemenda sem stunda nám í sérskólum eða öðrum 

sérúrræðum hér á landi er með því lægsta sem gerist í Evrópu. Það er 

jákvætt og vekur athygli erlendis en flækir hins vegar vanda kennara í 

mörgum grunnskólum landsins. Því þarf að stórefla teymisvinnu kennara og 

annars starfsfólks skólanna og tryggja nauðsynlegan stuðning (Steingerður 

Ólafsdóttir o.fl. 2014).  

Teymiskennsla hefur verið að aukast með breyttum áherslum í kennslu. 

Með teymiskennslu er átt við að tveir eða fleiri kennarar eru samábyrgir fyrir 

árgangi eða aldursblönduðum hópi nemenda, undirbúa sig saman og kenna 

að einhverju marki saman (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014 bls. 113). Þeir útfæra svo 

kennsluna eftir því sem best hentar en með þessu fyrirkomulagi er verið að 

ýta undir styrkleika hvers kennara og einnig er auðveldara að 

einstaklingsmiða kennsluna. Þetta fyrirkomulag kallar á samvinnu kennara 

sem helst í hendur við skóla án aðgreiningar. Þar sem heildarfyrirkomulag 

kennslu einkenndist af samvinnu og teymiskennslu var góður starfsandi og 

opinská gagnrýnin umræða um skólastarfið. Einnig benti sú rannsókn á að í 

þeim skólum þar sem teymiskennsla væri ríkjandi væri afstaða til 

starfsumhverfisins einna jákvæðust. Auk þessa kemur fram í þessari 

rannsókn að kennsluskipulag er fjölþættara í skólum þar sem teymiskennsla 

ríkir heldur en í bekkjarkennslu skólum (Börkur Hansen og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2014 bls. 109). Þessar niðurstöður ýta undir þá staðreynd að þar 

sem teymiskennsla er í forgrunni, þar er einstaklingsmiðað nám sem styður 

við hugmyndafræði skóla án aðgreiningar.  

2.6 Samantekt  

Frá árinu 1974 hefur verið unnið í átt að skóla án aðgreiningar í íslensku 

menntakerfi. Stigið var mikilvægt skref með því að skrifa undir Salamanca 

samninginn árið 1994. En með þeim samningi samþykktu íslensk stjórnvöld 

vilja sinn til þess að tryggja öllum börnum jafnan rétt til menntunar. Í 

upphafi var skilgreiningin sú að leitast var við að gera fötluðum og 

langveikum nemendum og þeim nemendum sem eiga við sértæka 

námsörðugleika að etja kleift að stunda nám. En síðan hefur þessi 

skilgreining breyst í að allir fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms og að 

námið sé á forsendum hvers einstaklings. Mikilvægt er að ríkisvaldið styrki 
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þróun hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar bæði með fjármagni og 

ekki síður hvatningu.   

Ein mesta áskorun kennarastarfsins er að koma til móts við fjölbreyttan 

hóp einstaklinga á þeirra forsendum og getu. Kennarinn þarf að skoða hvern 

og einn nemanda út frá því hvað hann lærir, hvernig hann lærir, hvernig 

nemandinn túlkar það sem hann lærir og hvernig hann miðlar því sem hann 

hefur lært. Út frá þessum upplýsingum getur kennarinn útbúið leiðir fyrir 

nemandann til þess að ná settum markmiðum. Mikilvægt er að nemandinn 

fái verkefni sem eru bæði krefjandi og ögrandi og hvetur nemandann áfram í 

námi. Til þess að kennarinn geti tekist á við ólíka nemendur þarf hann að 

búa yfir mikilli fagþekkingu og er mikilvægt að kennarar stundi 

endurmenntun svo þeir eflist í sínu starfi. Samvinna kennara, foreldra og 

nemenda er einnig mikilvæg til þess að árangur náist í vinnu með ólíka 

einstaklinga.     

Rannsóknum á viðhorfum til skóla án aðgreiningar hafa verið gerð skil í 

kaflanum. Þar kemur skýrt fram að kennarar eru óöruggir í starfi með ólíka 

nemendur. Þeim finnst þeir ekki hafa nógu gott aðgengi að gögnum og 

aðferðum svo að kennslan verði markviss og þjóni öllum. Skortur á leiðsögn 

er einn helsti vandinn. Kennarar vilja gera vel og gera allt sem þeir geta til 

þess að koma til móts við fjölbreyttan hóp nemenda en hafa ekki forsendur 

til þess. Kennurum finnst mun erfiðara að eiga við nemendur með 

hegðunarvanda en nemendur sem eru þroskahamlaðir eða hreyfihamlaðir.  

Líkön Ainscows og Skoglunds lýsa innleiðingu skóla án aðgreiningar á 

ólíkan hátt. Líkan Ainscows sýnir hvaða utanaðkomandi þættir hafa áhrif á 

skólann, námsskrána og markmið sem sett eru innan hans. En hann vill 

meina að skólastjórnendur og námsmat hafi áhrif á skólann, menntamálaráð 

og samfélagið en aftur á móti hafi skólinn áhrif á menntamálaráð og 

samfélagið og svo öfugt. Líkan Skoglunds horfir meira til þess hvaða þættir 

hafa áhrif á innleiðingu skóla án aðgreiningar innan frá. Hvaða hindranir 

standa í vegi fyrir því að menntastefnan skóli án aðgreiningar nái að 

blómstra. Nýta má þessi líkön til þess að skoða hvort skólar séu á réttri leið 

með sína innleiðingu. Það er alltaf kostur að hafa eitthvert módel í 

höndunum til þess að máta sín vinnubrögð eftir. Það er aldrei auðvelt að 

innleiða nýjar áherslur í skólastarfi en módel Skoglunds gæti gert þeim sem 

starfa að menntamálum auðveldara að máta sín vinnubrögð við ákveðið 

líkan sem er skýrt.  

Skólamenning er hugtak sem notað hefur verið yfir hugmyndafræði, 

viðhorf og gildi sem skólastjórnendur og kennarar deila innbyrðis og hafa 
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sammælst um að framfylgja ómeðvitað. Skólamenning er límið sem heldur 

skólanum gangandi, hún getur bæði verið sýnileg og ósýnileg. 

Skólamenningin hefur áhrif á hvort skóli án aðgreiningar gangi upp eða ekki. 

Sameiginleg skýr sýn á skólastarfið auðveldar vinnu með ólíka einstaklinga í 

skóla án aðgreiningar. Skólastjórinn hefur viðamiklu hlutverki að gegna í 

skóla án aðgreiningar, hann er m.a. menningarlegt forystuafl skólans sem 

felst meðal annars í því að skilgreina, styrkja og þróa þau grundvallargildi 

sem einkenna skólann og skapa honum sérstöðu. Mikilvægt er að 

skólastjórnendur séu meðvitaðir um menninguna í sinni stofnun og að þeir 

séu með skýra sýn á hvers konar menningu sé stefnt að til þess að gera 

góðan skóla betri. Samskipti innan stofnunarinnar skipta miklu máli, ef 

skólamenningin er jákvæð og skýr þá verða samskipti skólastjórnenda, 

kennara, nemenda og foreldra jákvæð því allir vinna þá að sömu 

markmiðum, eftir sömu gildum og viðhorfum. Mikilvægi teymiskennslu er 

ótvírætt, þegar tveir eða fleiri kennarar koma að einum hópi er líklegra að 

hægt sé að koma til móts við ólíka einstaklinga á þeirra forsendum. 

Samvinna og samræða kennara hvetur til fjölbreyttari kennsluhátta sem 

skilar sér í auknum árangri í vinnu með ólíka nemendur.  

Að lokum var fjallað um hvað það er sem hefur áhrif á innleiðingu 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar, hvaða viðhorf skólastjórar og kennarar 

hafa til stefnunnar og hvaða hindranir standa í vegi fyrir innleiðingu. Allir 

þessir þættir sem fjallað var um í kafla 2 hafa áhrif á skóla án aðgreiningar, 

ef ekki er horft á heildarmyndina þá er ekki líklegt að árangur náist í vinnu 

með ólíka einstaklinga.  
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3 Aðferð  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir urðu fyrir valinu þar sem þær þykja 

ákjósanlegar þegar horft er til upplifunar og hugmynda einstaklings á starfi 

sínu. Þessar aðferðir eru mun persónulegri en margar aðrar aðferðir og 

krefjast þess að þeir sem eiga í hlut virði og viðurkenni skoðanir og 

sjónarhorn hvers annars. Tilgangur slíkra rannsókna er að dýpka skilning 

rannsakenda á viðfangsefninu, fá heildstæða mynd af lífi þátttakenda, 

kynnast reynslu þeirra, upplifun og fá skilning á aðstæðum þeirra. (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Markmið mitt var að fá innsýn inn í viðhorf 

skólastjórnenda til stefnunnar skóli án aðgreiningar og með því að hafa 

spurningarnar opnar tel ég að ég fái fjölbreyttari svör og ef til vill ólíkar 

áherslur á einstök atriði.   

Helstu aðferðir eigindlegra rannsókna eru hálfopin viðtöl og 

vettvangsathuganir. Í opnum viðtölum er stuðst við viðtalsramma, þar sem 

spurt er hálf opinna spurninga og þeim fylgt eftir. Viðmælandinn notar sín 

eigin orð til þess að tjá sig. Rannsakandinn skoðar viðfangsefnið eins 

opinskátt og hægt er. 

Aðferðirnar eru margar en hafa ýmiss sameiginleg einkenni. Gögnum er 

safnað saman, til að lýsa fólki, stöðum og samræðum sem erfitt er að setja í 

tölfræðiformúlur og vinna úr þeim. Rannsakandinn leggur ekki upp með 

ákveðna tilgátu sem hann prófar heldur þróar hann með sér ákveðið 

sjónarhorn samhliða gagnasöfnuninni (Taylor og Bogdan, 1998). Í 

eigindlegum rannsóknum er einkennandi hvað tengsl þátttakenda eru mikil 

og er mikið lagt upp úr samhygð og nánum tengslum (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

3.1 Þátttakendur 

Með rannsókn minni leitast ég við að skilja frekar en að alhæfa um hvaða 

hugmyndir og viðhorf skólastjórar hafa til skóla án aðgreiningar. Því skiptir 

ekki öllu máli hverjir viðmælendur mínir voru heldur að þeir endurspegluðu  

fjölbreyttan hóp skólastjórnenda, bæði konur og karla sem hafa starfað í 

nokkurn tíma sem skólastjórar í heildstæðum grunnskóla þ.e. með 

nemendur í 1.-10. bekk. Leitast var við að velja ólíka skólastjóra af báðum 

kynjum og með mislanga starfsreynslu (ég leitaði mér upplýsinga hjá þeim 
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sem til þekktu)  til að fá sem breiðasta sýn á viðfangsefnið. Þegar kom að vali 

á skólastjórum ákvað ég að velja skólastjóra úr sama sveitarfélaginu til að 

fyrirbyggja að hugmyndir skólastjóranna litist af stefnu ólíkra sveitarfélaga. 

Að þessum skilyrðum uppfylltum valdi ég viðmælendur með hentugleika 

úrtaki, þ.e. þá sem reyndist auðvelt að ná í og svöruðu fljótt ósk minni um 

viðtal. Haft var samband við skólastjórana bæði með tölvupósti og í síma og 

spurt hvort þeir vildu ræða við mig um þeirra hugmyndir um skóla án 

aðgreiningar. Tveir þeirra sem ég hafði samband við svörðuðu því að þeir 

hefðu ekki tíma til að taka þátt og einn aðili svaraði ekki tölvupósti mínum. 

Ég valdi skólastjóra úr sérskóla, einkareknum skóla, nýlegum skóla, 

sameinuðum skóla og rótgrónum skóla.  

Skólastjórnendurnir fimm hafa mislanga reynslu af skólastjórnun. Þrjár 

konur og tveir karlar voru valin og þar af einn sem er starfandi skólastjóri í 

sérskóla fyrir nemendur með hegðunarvanda. Mér fannst mikilvægt að 

skólarnir væru allir í sama sveitarfélagi þrátt fyrir að allir grunnskólar 

landsins fylgi menntastefnu menntamálayfirvalda þá getur framkvæmd litast 

af stefnu sveitarfélagsins í skólamálum. Einnig valdi ég að tala við skólastjóra 

sérskóla þar sem ég fæ hugsanlega aðra sýn á hugtakið.  

 

Bakgrunnur skólastjóranna: 

Skólastjórarnir höfðu allir lokið grunnskólakennaraprófi en einungis hafði 

einn lokið M.Ed í stjórnun menntastofnanna og tveir lokið diplóma námi í 

stjórnun menntastofnanna. Skólastjórar B og D höfðu lokið námi í 

sérkennslu og töldu það vera mikilvægt til þess að ná árangri sem skólastjóri 

í grunnskóla. Allir höfðu skólastjórarnir verið duglegir að sækja sér námskeið 

tengt stjórnun þegar það var í boði. Skólastjórarnir voru á ólíku aldursbili eða 

frá rúmlega fertugu upp í tæplega sjötugt.  

3.2 Aðferð við gagnaöflun 

Tekin voru um það bil klukkutíma löng viðtöl við fimm skólastjórnendur í 

heildstæðum skólum á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðin með þessum 

viðtölum er að fá góða sýn á hugmyndir þessara einstaklinga. Lagt er upp 

með viðtalslista sem samanstendur af um 10 spurningum sem eru opnar og 

er það svo í höndum spyrjanda að spyrja frekar út í hvert og eitt atriði eftir 

því hvernig svarað er. Spurningarnar snúa að hugmyndum skólastjóranna á 

stefnuna um skóla án aðgreiningar, hvaða leiðir þeir fara til að þróa skólann í 

átt að skóla án aðgreiningar, hvaða hindranir standa í vegi fyrir því að skóli 

án aðgreiningar nái fram að ganga eins og ætlast er til, hvernig 
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sérkennslunni er háttað, hvernig samstarf kennara og stjórnenda er háttað 

og einnig hvernig áhrif skólamenningin hefur á skóla án aðgreiningar að 

þeirra mati (sjá fylgiskjal 1). Viðtölin eru tekin upp með leyfi viðmælenda og 

þau síðan afrituð.  

Viðtölin fóru öll fram á skrifstofum skólastjóranna þar sem mér fannst 

betra að þeir væru í sínu umhverfi þegar þeir ræddu sínar hugmyndir og 

viðhorf. Viðtölin áttu sér stað í febrúar og mars 2015.  

3.3 Úrvinnsla 

Eftir að viðtölin höfðu verið tekin voru þau afrituð og svör þeirra flokkuð 

eftir þemun. Lagt var upp með tíu opnar spurningar í viðtölunum og svörin 

flokkuð í þemun eftir þessum tíu spurningum. Þema flokkarnir urðu á 

endanum fimm þar sem ég dreg saman helstu áhersluatriðin sem komu úr 

viðtölunum. Í fyrsta lagi dreg ég saman bakgrunn viðmælenda minna, í öðru 

lagi skoða ég hugmyndir skólastjóranna um skóla án aðgreiningar og helstu 

birtingarmyndir stefnunnar í skólastarfi þeirra. Í þriðja lagi dreg ég saman 

hverjar helstu hindranir við innleiðingu stefnunnar eru að mati viðmælenda. 

Í fjórða lagi skoða ég hvaða leiðir skólastjórarnir fara til þess að styrkja 

innviði skólanna í átt að skóla án aðgreiningar. Og í fimmta og síðasta lagi 

skoða ég hvaða áhrif skólamenningin hefur á skóla án aðgreiningar.  

3.4 Siðferðileg álitamál og takmarkanir.  

Þegar rætt er við fáa einstaklinga sem allir eru starfandi skólastjórar á 

höfuðborgarsvæðinu er ekki líklegt að mikill munur sé á svörum þeirra og 

ekki má túlka svör þeirra út frá fjöldanum. Því rannsókn sem samanstendur 

af viðtölum við einungis fimm hefur ekki yfirfæslugildi fyrir heildina.  

Þar sem ég lofaði nafnleynd þá skýri ég skólastjórana með bókstöfum og 

skólana sömu bókstöfum. Einnig greini ég ekki nákvæmlega frá bakgrunni 

skólastjóranna til þess að koma í veg fyrir að þeir þekkist.  
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4 Niðurstöður  

Lagt var upp með viðtalslista sem samanstóð af 10 opnum spurningum og 

áætlað var að hvert viðtal myndi taka um það bil klukkutíma. Þegar rætt er 

við ólíka einstaklinga má búast við því að þeir svari á ólíkan hátt sem raunin 

var, sumir svöruðu hnitmiðað og skýrt á meðan aðrir ræddu lengi um hvert 

atriði og fóru ef til vill aðeins út fyrir efnið. Allir viðmælendur voru 

áhugasamir um efni rannsóknarinnar og höfðu sterkar skoðanir á skóla án 

aðgreiningar.  

Við úrvinnslu niðurstaðanna skoðaði ég í hvaða átt svör viðmælenda 

minni leiddu, eins og áður sagði lagði ég upp með 10 opnar spurningar sem 

voru síðar flokkaðar í fjögur þemu, sem ráða kaflaskiptingu hér að neðan. Í 

hverjum kafla fjalla ég um hvað er líkt með svörum skólastjóranna og einnig 

hvað er ólíkt.  

4.1 Hugmyndir skólastjóra um skóla án aðgreiningar og 
birtingarmyndir stefnunnar í skólastarfi.   

Í þessum kafla skoðaði ég hvaða merkingu skólastjórarnir lögðu í stefnuna 

skóli án aðgreiningar og hvernig birtingarmynd hennar var í þeirra skólum.  

Allir skólastjórarnir virtust hafa svipaðan skilning á hugtakinu skóli án 

aðgreiningar sem fólst því að allir nemendur áttu rétt á því að sækja sinn 

hverfisskóla á sínum forsendum. Skólastjóri B orðaði þetta svona: 

Í mínum huga gengur skóli án aðgreiningar út á það að við 

getum öll lifað í sátt og samlyndi, höfum umburðarlyndi fyrir 

öðrum og tökum tillit til hvers annars. Allir eiga rétt á því að 

vera í skóla í sínu nærumhverfi án tillits til fötlunar, 

efnahagsstöðu og félagslegrar stöðu. Allir eigi rétt á því að vera í 

þessu samfélagi og allir eiga rétt á því að vera í fjölbreyttu 

samfélagi, sko við lítum á það sem rétt hinna (getum við sagt 

venjulegra nemenda sem fylgja norminu) að þeir eiga líka rétt á 

því að kynnast fjölbreytileika mannlífsins og samfélagsins.  
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Allir skólastjórarnir töluðu um að í skóla án aðgreiningar yrði að vera 

eitthvað kerfi eða ákveðnar leiðir sem hægt er að fara til þess að ná til allra, 

þekkingin á hugtakinu eða stefnunni yrði að vera til staðar sem og lausnir við 

vandamálum sem að upp koma. En hugsjón eða sýn helst ekki alltaf í hendur 

við framkvæmd og töldu allir skólastjórarnir framkvæmdina flókna og oft á 

tíðum ógerlega. Skólastjóri E sagði til dæmis:  

Skólinn á að mæta hverjum nemenda þar sem hann er staddur 

og koma honum til þroska á sínum eigin forsendum í samræmi 

við þá námsskrá sem í boði er og þá má einu gilda hvort 

nemandinn er útlendur, íslenskur, fatlaður eða ófatlaður, þetta 

styrkir alla jafnréttis hugsjón í verki en þetta getur oft verið 

erfitt í framkvæmd.  

Eins og áður hefur komið fram er stefnan göfug og sett fram af metnaði 

að mati viðmælenda en framkvæmdin hefur ekki reynst eins og til var 

ætlast. Skólastjórarnir vildu meina að menntamálayfirvöld hafi sett stefnuna 

fram án þess að hafa þær bjargir né það fjármagn sem skólarnir þurftu til 

þess að stefnan næði fram að ganga eins og til var ætlast í upphafi. Jafnvel 

kom fram misskilningur um grundvöll stefnunnar. En dæmi um það er frá 

skólastjóra D sem taldi hana upphaflega koma til vegna barna með 

líkamlegar fatlanir. Hann sagði:  

Stefnan er náttúrulega góð og gild og göfug mannréttinda 

stefna, en upphaflega er hún sett fram í kringum hóp með 

líkamlegar fatlanir en það er í raun og veru fólk sem við eigum 

ekki í nokkrum einustu vandræðum með hérna í skólanum, ef 

það er gott aðgengi þá er það ekki nokkuð vandamál. Aðal 

klúðrið við að koma á stefnunni hér í grunnskólum á Íslandi, ég 

get bara talað út frá Reykjavík, er að upphaflega var stefnan 

notuð í sparnaði og hún var hérna tekin mjög hressilega inn, 

það var öllu lokað sem að var eitthvað sér og skólarnir áttu bara 

að redda þessu og þeir nemendur sem voru kannski með mestu 

þjónustuna og mesta fagfólkið í kringum sig, það kom inn í 

skólanna og fékk ófaglært fólk til þess að sinna sér og þannig 

virkar þetta ekki og ég er svo fegin núna að mér finnst eins og 

við séum að fatta út á hvað þetta gengur. Það er ekki hægt að 

láta alla svamla án kúts og korks við verðum náttúrulega að 

styðja við alla og gera það af ákveðnum metnaði og dugnaði, 
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þess vegna fagna ég þessum þátttöku bekkjum og sérdeildum 

fyrir einhverfa sem verið er að setja á. Mér finnst við hefðum 

átt að byrja á þessu fyrir 19 árum.  

Allir skólastjórarnir töluðu um mikilvægi þessarar stefnu en einnig töluðu  

þeir um að hún gengi ekki alltaf upp eins og ætlast er til. Það þurfi alltaf að 

vera til einhver sérúrræði til þess að mæta þeim nemendum sem rekast illa í 

hinum almennu skólum og einnig þarf fjármagn að vera til staðar svo að 

stefnan nái fram að ganga eins og ætlast er til. Skólastjóri B sagði t.d:  

Ég er mjög hrifin af þessari hugmyndafræði en það má ekki 

gleyma að öll hugmyndafræði kostar pening.  

Almennt voru skólastjórar á því að verið sé að vinna í átt að skóla án 

aðgreiningar í sínum skólum. Ólíkar áherslur komu þó fram hvað varðar 

leiðir til að ná árangri í átt að skóla án aðgreiningar. Reynt er að nálgast 

nemendur á þeirra forsendum í þeirra námsumhverfi með sínum 

bekkjarfélögum. Skólastjóri A sagði:  

Það er engum ofaukið, það eru allir velkomnir og það eru búnar 

til námsaðstæður sem hentar hverjum og einum nemanda. Það 

er öflug stoðþjónusta sem sinnir hverjum og einum einstakling 

sem á þarf að halda. Umsjónarkennarar setjast niður með litlum 

hópi nemenda í hverri viku og fara yfir hvernig þeim hefur 

gengið í náminu hvaða markmið þau setja sér og hvernig 

námsumhverfið er, en með þessu getur kennarinn í samvinnu 

við nemendur stýrt þeirra námi og þar með betur fylgst með 

þeirra framvindu. Þetta er leið sem hefur nýst mjög vel og er 

framkvæmd með öllum nemendum skólans. Margbreytileikinn 

er kostur. Við erum betri af því við erum svona margbreytileg .  

Misjafnar leiðir voru farnar í átt að skóla án aðgreiningar, í einum skóla 

var notast við ART eða (agression basement training) hugmyndafræðina sem  

styður við skóla án aðgreiningar að því leyti að þar var verið að styrkja 

nemendur á þeim sviðum sem snúa að félagsfærni og samskiptum, sem 

hafði svo bein áhrif á námslega stöðu þeirra.  Skólastjóri B sagði:  

Áhugamál og styrkleikar hvers og eins eru metnir og þannig er 

fundin leið til þess að nálgast námsefnið og verkefnin sem 
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nemandinn glímir við. Sá rammi sem stundataflan er er 

hamlandi í námi nemenda því ólíkir einstaklingar læra á ólíka 

vegu. Hægt er að læra t.d. íslensku jafnt í gegnum listnám og 

hefðbundið íslenskunám. 

Í einum skóla var nýbúið að stofna einhverfudeild sem skólastjórinn taldi 

mikilvægt skref til þess að koma til móts við nemendur á þeirra forsendum. 

Honum fannst að það ætti að vera einhvers konar sérúrræði í hverjum skóla. 

Að kennarar fengju þær bjargir sem þurfi til þess að koma til móts við alla. 

Einn skólastjóri talaði um samvinnu foreldra í námi barnanna sem 

mikilvægt tæki til þess að aðstoða nemandann í hans námi.  

 

Ein af birtingarmyndum stefnunnar um skóla án aðgreiningar voru 

einkunnarorð skólanna, því þótti mér áhugavert að skoða hvað byggi að baki 

einkunnarorða skólanna ef þau voru til staðar. Einkunnarorð eru oft lík og 

má þar nefna að í þeim skólum þar sem einkunnarorð voru er orðið virðing 

eitt af einkunnarorðum skólanna. Ef einkunnarorð voru í skólunum þá voru 

þau þrjú. En þau áttu að standa fyrir þá stefnu sem að skólinn hafði sett sér 

og vera samheiti fyrir það sem leggja á áherslu á í skólastarfinu. Skólastjóri E 

sagði:  

Þetta verður að hanga allt saman sko ef menn búa til svona 

einkunnarorð þá eiga þau með einhverjum hætti að vera 

endurtekning eða endurspeglun eða niðurstaða á því starfi sem 

fram fer þannig ef einhver lítur á heimasíðu skólans og sér 

einkunnarorðin að þá á hann að kinka kolli og segja þetta er 

jákvætt þannig að ef gagnkvæm virðing ríkir í skólanum og 

nemendur menntast bæði eftir hinni eiginlegu námskrá og svo 

einstaklingsbundið eftir sínum hæfileikum og koma út með 

skapandi og gagnrýna hugsun þá passa svona einkunnarorð 

mjög vel við starfsemina. Einkunnarorð eru alltaf í sjálfu sér 

útópía, það þarf einhvern veginn  að reyna að mæla að árangur 

skili sér. 

4.2 Helstu hindranir við innleiðingu skóla án aðgreiningar 

Skólastjórarnir lögðu mikla áherslu á að stefnan skóli án aðgreiningar væri 

mikilvæg og að skólastarf ætti að ganga út á þessa stefnu en allir töluðu þeir 

um að það sem stæði í vegi fyrir því að hún næði fram að ganga í þeirri mynd 
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sem hún á að gera er að það vantaði meira fjármagn, og að bjargirnar voru 

ekki alltaf til staðar fyrir kennara. Það höfðu ekki allir skilning á stefnunni og 

því væri erfitt að framfylgja henni í reynd. Það sama gildir um þær bjargir að 

ef ekki var sami skilningur settur í út á hvað stefnan gekk þá var erfitt að 

verða sér út um bjargirnar. Einnig töluðu skólastjórarnir um að það vantaði 

fjármagn til þess að stefnan gæti gengið eins og til var ætlast.  

Helstu hindranirnar sem að skólastjóri A talaði um voru að skólastjórar 

hefðu ekki búið kennurum sínum þau skilyrði að takast á við það verkefni að 

vera skóli án aðgreiningar og koma til móts við alla nemendur. Skólastjóri A 

sagði:  

Kennurum er hreinlega hent út í djúpa endann og engar bjargir 

til staðar. Það skiptir máli hvernig starfshættirnir eru í skólanum 

hvort hægt sé að framkvæma stefnuna með eðlilegum hætti 

eða ekki. Það vantar líka upp á að bjargirnar séu til staðar fyrir 

kennara og skólastjórnendur. Það er ekki nóg að gefa það út af 

menntamálaráðuneytinu að skólinn skuli vera fyrir alla og bjóða 

ekki fram neinar bjargir.  

Skólastjóri C tók í sama streng en taldi þó að margt hafi breyst til hins 

betra á síðustu áratugum, hann sagði:   

Það er ekki nóg að setja fram stefnu sem er voða fín á pappír en 

hafa síðan engar bjargir, kennarar glíma við ólík vandamál innan 

bekkjarins og það fara kannski heilu og hálfu dagarnir í það að 

sinna einhverjum einstaklingi en hvað verður þá um hina (þá 

sem ekki eiga við nein vandamál að stríða). Samfélagið er svo 

fast í ytri römmum, kennari með ákveðinn fjölda nemenda, 

tímalengd kennslustunda og svo framvegis. Það er aftur á móti 

afar erfitt að breyta einhverju sem hefur verið fast í sessi í 

fjöldamörg ár. En aftur á móti hefur margt breyst á síðustu 30 

árum, kennarar eru orðnir víðsýnni, samvinna og umburðarlyndi 

hefur aukist mikið. Þetta ásamt fjölbreytilegum námshópum 

leggur lóð á vogarskálarnar varðandi betra samfélag.  

Skólastjóri D vildi meina að stefnan hefði verið notuð í sparnaðarskyni í 

upphafi og því hafi þjónustan verið skorin niður, ófaglært starfsfólk tók við af 

faglærðu, en hann sagði:  
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Aðal klúðrið við að koma á stefnunni hér í grunnskólum á 

íslandi, ég get bara talað út frá Reykjavík, er að upphaflega var 

stefnan notuð í sparnaði og hún var hérna tekin mjög hressilega 

inn, það var öllu lokað sem að var eitthvað sér og skólarnir áttu 

bara að redda þessu og þeir nemendur sem voru kannski með 

mestu þjónustuna og mesta fagfólkið í kringum sig, það kom inn 

í skólanna og fékk ófaglært fólk til þess að sinna sér og þannig 

virkar þetta ekki og ég er svo fegin núna að mér finnst eins og 

við séum að fatta út á hvað þetta gengur. Það er ekki hægt að 

láta alla svamla án kúts og korks við verðum náttúrulega að 

styðja við alla og gera það af ákveðnum metnaði og dugnaði, 

þess vegna fagna ég þessum þátttöku bekkjum og sérdeildum 

fyrir einhverfa sem verið er að setja á. Mér finnst við hefðum 

átt að byrja á þessu fyrir 19 árum.  

Skólastjóri E talaði um að ekki væri horft nógu mikið til einstaklingsmunar 

nemenda og því væru úrræðin ekki næg, en hann sagði:  

Megin gallinn á þessu kerfi finnst mér vera sá að þarna er ekki 

tekið nægilegt tillit til einstaklingsbundins munar sem er á 

mörgum einstaklingum sko sumir fatlaðir nemendur rekast 

prýðilega í venjulegum skólabekk ef ég má orða það svo meðan 

öðrum hentaði betur að vera í sérskóla og þetta eykur í rauninni 

alltaf álag sérstaklega á bekkjarkennarann og líka á starfsemina 

í heild því að það eru svo mörg sérúrræði sem að þarf að hafa í 

gangi.  

Einnig töldu skólastjórarnir það vera ákveðna hindrun í því að stefnan 

skóli án aðgreiningar nái fram að ganga, hvaða skilning skólastjórnendur og 

aðrir sem starfa að menntamálum hafa á stefnunni. T.d. nefndi skólastjóri A 

að:  

Það er sagt “við erum að vinna eftir stefnunni skóli án 

aðgreiningar” af því að það er fatlaður einstaklingur í stofunni 

en það er ekkert verið að hugsa um framkvæmdina, stuðninginn 

eða hvernig starfsfólk er ráðið inn. Einnig eru skólar með á 

heimasíðu sinni einstaklingsmiðað nám en svo þegar kannað er 

hvað það þýðir þá er engin hugsun þar að baki. 

Skólastjórnendur verða að kynna sér betur út á hvað skóli án 
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aðgreiningar gengur. Það er ekki nóg að skreyta sig með orðum 

og sýna það svo ekki í framkvæmd.  

Skólastjóri C var sammála því að það væri ágreiningur um framkvæmd 

stefnunnar og taldi einnig ágreining um það hvort sérúrræði eigi að vera í 

boði fyrir þá sem það kjósa eða ekki. En hann taldi alla vera sammála 

hugmyndafræðinni sem slíkri. Skólastjóri B taldi að það hefði verið vitrara að 

ræða betur út á hvað þetta gengur og taka það þá frá rótinni en ekki koma 

með skipanir að ofan og halda að allir skilji um hvað er verið að ræða. 

 

Skólastjórarnir töldu einnig að koma þyrfti meira inn á stefnuna í 

grunnnámi kennara, námið og raunveruleikinn séu ekki alltaf að stíga á sömu 

línu. Einnig talaði einn skólastjóri um mikilvægi sérkennslu í grunnnámi 

kennara. Skólastjóri D sagði: 

Það þarf að leggja meiri áherslu á sérkennslu í kennaranámið, 

kennarar kvarti yfir því að þeir ráði ekki við aðstæðurnar og það 

séu svo margir erfiðir einstaklingar inni í hverjum bekk. 

Skólastjóri E talaði um að kynna þyrfti stefnuna betur fyrir almenningi:  

Þegar talað er um skóla án aðgreiningar þá haldi fólk að það 

halli á hinn almenna nemanda, ekki að það sé verið að leggja 

meiri áherslu á alla einstaklingsbundið. Hugtakið er afskaplega 

óljóst í hugum þeirra sem vinna í skólum og ennþá frekar í 

hugum þeirra sem að senda börn sín þangað. 

4.3 Leiðir sem að skólastjórarnir fara til þess að styrkja 
skólanna í átt að skóla án aðgreiningar.   

Allir leita skólastjórarnir leiða til þess að stefnan um skóla án aðgreiningar 

nái fram að ganga eins og ætlast er til. En það fara ekki allir sömu leiðir í 

þeirri nálgun og því er forvitnilegt að skoða hvaða leiðir viðmælendur mínir 

hafa farið til þess að tryggja einstaklings miðaða kennslu. 

Það er í öllum tilfellum starfandi sérkennari innan skólanna sem heldur 

utan um sérkennsluna nema í einum skóla þar sem þroskaþjálfi heldur utan 

um sérkennsluna. Einnig eru námsráðgjafar starfandi í öllum skólunum og 

auk þeirra eru í einstaka tilfellum starfandi sálfræðingur og 

talmeinafræðingur. Þessir aðilar mynda stoðþjónustu skólanna sem heldur 
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utan um þá nemendur sem að þurfa á sérkennslu að halda. Þessir aðilar 

annað hvort taka nemendur úr tíma eða aðstoða inni í kennslustund. Einn 

skóli sker sig úr en þar heldur teymið einungis utan um ákveðna einstaklinga 

og leiðbeinir um kennslu þessara einstaklinga en kennarar sjá um kennsluna. 

Í þeim skóla eru engir stuðningsfulltrúar sem hafa fagmenntun heldur fleiri 

kennarar sem eru þá betur í stakk búnir til þess að koma til móts við 

nemendur á þeirra forsendum á faglegan hátt.  

Í flestum tilfellum er reynt að koma því þannig fyrir að nemendur fái 

sérkennslu inni í sínum bekk. Þá kemur sérkennari eða stuðningsfulltrúi inn 

og aðstoðar nemandann. Aftur á móti er einn skóli sem sker sig úr varðandi 

aðstoð inni í bekk en skólastjóri A segir:  

Það er meiri aðgreining að setja manneskju með nemandanum 

því þá sé það meiri sýnileg aðgreining. Skólinn á að vera í stakk 

búinn til þess að taka á móti fjölbreyttum hópi nemenda með 

kerfi sem aðgreinir ekki en styður við ólíkar þarfir allra. 

Skólastjórarnir voru spurðir sérstaklega út í hlut teymiskennslu sem leið í 

átt að skóla án aðgreiningar. Allir skólastjórarnir töldu að aukin samvinna og 

teymiskennsla sé nauðsynleg til árangurs en voru aftur á móti með ólíkar 

áherslur í sinni nálgun. Skólastjóri A hafði lagt hvað mestu áhersluna á 

teymiskennslu og nær hún yfir allan skólann þvert á árganga og yfir stærri 

hópa í senn. Aðrir voru að fikra sig í átt að meiri teymiskennslu en oft er 

erfiðara að koma þeim kennsluháttum og þeim hugsanahætti að í 

rótgrónum skólum þar sem kennararnir eru fastari fyrir. Skólastjóri A sagði:  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að þar sem teymisvinna og 

samkennsla ríkir eru nemendur og foreldrar miklu jákvæðari 

gagnvart skólanum. 

Allir eru sammála um að með teymiskennslu sé mikill ávinningur þar sem 

ólíkir kennarar vega upp hvor annan í styrkleikum og einnig má dreifa álagi í 

kennslu á meðal kennaranna. Þetta styrkir einnig stefnuna skóli án 

aðgreiningar þar sem mun einfaldara er að ná til allra ef fleiri eru með 

hópinn. Kennari C sagði:  

Kostirnir eru þeir að þetta eflir faglegan styrk kennaranna og 

veitir þeim stuðning af hvor öðrum. Sveigjanleikinn er einnig 

mikill þar sem hægt er að skipta hópunum misjafnlega eftir 
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viðfangsefni hverju sinni. Kennarar eru oft ekki tilbúnir til þess 

að vinna í teymum en þegar á reynir og kennarar hafa komist 

upp á lag með það þá er ekki aftur snúið.  

Einnig töluðu skólastjórarnir um mikilvægi þess að kennarar ræði saman 

um það sem þeir eru að gera og með aukinni teymisvinnu er samvinnan 

orðin meiri sem eykur einnig samræður og skraf um hvað ber árangur og 

hvað ekki.   

Í þeim skóla þar sem einn bekkur var í árgang var verið er að stuðla að 

meiri samvinnu innan hvers stigs, yngsta stigs, miðstigs og unglingastigs 

kennarar vinni meira saman. Aukin samvinna milli árganga verði til þess að 

meiri samfella verður á milli bekkja. Unnið er að þemaverkefnum þvert á 

bekkina sem hefur reynst mjög vel og hvetur kennara til meiri samvinnu. 

Skólastjóri E sagði:  

Aukin samvinna og tenging á milli bekkja gagnast öllum af því 

leyti að nemandinn á sér fortíð í bekknum á undan og framtíð í 

bekknum á eftir.  

4.4 Skólamenning og skóli án aðgreiningar 

Skólamenning er sú menning sem að ríkir í hverjum og einum skóla, hún 

getur bæði verið jákvæð og neikvæð en til þess að skóli án aðgreiningar geti 

gengið þarf skólamenningin að vera jákvæð. Jákvæð skólamenning stuðlar 

að skilningi, fjölbreytileika og samvinnu sem skilar sér í árangursríkari vinnu 

með ólíka einstaklinga. Samvinna allra, skólastjórnenda, kennara, nemenda 

og foreldra er mjög mikilvæg þegar kemur að árangursríku skólastarfi. 

Mikilvægt er að allir séu meðvitaðir um þeirra hlutverk því með góðu 

skipulagi ávinnst góður árangur. 

Skólamenning hvers skóla litast af þeim aðilum sem starfa í þeim og 

nemendum, því hver og einn kemur með sína rödd inn í skólann. Flestir 

skólastjórarnir töluðu um skólamenninguna bæði út frá starfsfólki og 

nemendum en einn skólastjóri talaði um skólamenninguna eingöngu út frá 

starfsfólki skólans en ekki út frá nemendunum. Allir töluðu skólastjórarnir 

um jákvæða skólamenningu en einn talaði um óvarkárt umtal kennara í garð 

nemenda og foreldra. Skólastjóri A sagði:  

Að í skóla A litast skólamenningin af þeim fjölbreytileika sem 

skólinn stendur fyrir, nýjungagirni og að horft sé út fyrir 
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rammann. Allir eru velkomnir og einkennist menningin í 

skólanum af jákvæðni og hjálpsemi. Það getur verið ólík 

menning eftir teymum því menningin fylgir þeim sem að móta 

hana og búa hana til. Ef einhver neikvæð menning einkennir 

ákveðinn hóp þá þarf að komast inn í hana og uppræta, snúa 

henni svo hún verði jákvæð. Allir verða að standa saman og 

vera samtaka í því að móta jákvæða menningu því annars næst 

ekki sá árangur sem stefnt er að.  

Skólastjóri B talaði um jákvæða menningu sem einkenndist af samvinnu 

og jafnræði en hann sagði:  

Í skólanum er jákvæð menning og uppbyggileg sem einkennist 

af samstarfi og samvinnu. Allir vinna að sömu markmiðum sem 

er að koma einstaklingunum aftur í sinn gamla skóla og það 

skiptir engu máli hvaða titil hver starfsmaður ber innan skólans 

það eru allir að vinna að því sama.  

Skólastjóri C talaði um að jákvæða skólamenningu sem einkenndist af 

metnaði til árangurs og sýnileika verka nemenda, en hann sagði:  

Í skóla C er mikið lagt upp úr því að allir gangi glaðir til verka 

hvort sem verið er að tala um starfsfólk eða nemendur. Það er 

mikill metnaður lagður í að gera vel, að nemendur nái árangri 

og fái notið sín á sínum forsendum. Það ríkir jákvæður 

skólabragur og er starfsfólk kappsamt á að öllum líði vel í 

skólanum. Mikil áhersla er á list og verkgreinar í skólanum og 

prýða verk nemenda veggi skólans en þetta hefur mikil áhrif á 

umhverfið og skólamenninguna.  

Skólastjóri D talaði einungis um skólamenninguna út frá starfsfólki 

skólans, ef upp koma einhver mál eru þau leyst sem fyrst og mikil vinna hafi 

farið í að mynda traust og skapa jákvæða skólamenningu, en hann sagði: 

Fólkið skapar menninguna. Jákvæð skólamenning ríkir á báðum 

starfstöðvunum og allt einhvern veginn uppi á borði, ef það eru 

einhver mál sem þarf að ræða þá er tekið á þeim fljótt og 

örugglega og því ríkir ákv. traust á meðal starfsfólksins. Unnið 

hefur verið sérstaklega í vetur með það hvernig hægt er að 
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bæta skólann og mikil vinna farið í það að mynda það traust og 

þá stefnu sem snýr að skólamenningunni. Allir vinna saman að 

því að leysa þau mál sem að upp koma. Starfið er brotið upp 

með því að gera eitthvað saman einu sinni í mánuði, svo sem 

kökuhlaðborð, út saman eða eitthvað álíka.  

Skólastjóri E talaði um að skólamenningin litaðist af þeim reglum og 

lögum sem að gilda um grunnskóla og einnig af samskiptum kennara og 

nemenda, en hann sagði:  

Skólamenningin litast af þeim reglum og lögum sem að gilda um 

grunnskóla, einnig af námskrám skólanna og svo ekki síst duldu 

námsskránni sem hefur að geyma þá siði og venjur sem eru 

óskráðar í hverjum og einum skóla. Menningin skapast einnig af 

andanum á vinnustaðnum og samskiptum nemenda og 

kennara. Í skóla E ríkir mjög framsækin menning þar sem að 

starfsfólk ber hag nemenda sinna mjög fyrir brjósti en einn 

blettur er þó á henni en það er óvarkárt umtal kennara um 

einstaka nemenda og einstaka foreldra.  

4.5 Helstu niðurstöður 

Allir skólastjórarnir voru sammála um að hugmyndafræðin skóli án 

aðgreiningar er mikilvæg mannréttindastefna sem allir ættu að hafa að 

leiðarljósi. En sýn á stefnuna og framkvæmd fara ekki alltaf saman og töluðu 

allir viðmælendur um að flókið sé að framkvæma stefnuna eins og best 

verður á kosið. Stefnan hefur tekið breytingum síðan hún var fyrst samþykkt 

og telja skólastjórar núna fyrst vera þokast í þá átt að hún sé að skila árangri. 

Það vanti hins vegar skilning menntamálayfirvalda á stöðunni og einnig 

almennan skilning á stefnunni.  

Skólastjórarnir töluðu einnig um að það vanti bjargir fyrir kennara og 

aðra þegar kemur að kennslu ólíkra nemenda, bæta þurfi nám kennara í 

grunnnámi þar sem koma þurfi meira inn á sérkennslu og hvaða leiðir eru 

færar í kennslu ólíkra nemenda.  

Mikilvægi teymiskennslu var skólastjórum ofarlega í huga og voru þeir 

allir á þeirri skoðun að teymiskennsla og samvinna kennara skili sér í bættri 

kennslu og eflir styrk kennara á ólíkum sviðum.  

Sérkennslan var í höndum sérkennara í flestum tilfellum en í einu tilfelli 

var þroskaþjálfi sem hélt utan um sérkennslu skólans. Mikilvægt er að gott 
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teymi fagmenntaðra kennara haldi utan um þá einstaklinga sem þess þurfa 

svo að sem bestur árangur náist í námi þeirra.  

Skólamenningin litast af þeim einstaklingum sem eru í skólanum það er 

kennurum, nemendum og öðru starfsfólki. Jákvæð skólamenning skilar sér í 

bættum samskiptum sem hefur áhrif á skóla án aðgreiningar. Allir 

viðmælendur voru sammála um að jákvæð skólamenning ríkti í sínum skóla 

en einn talaði um óvarkárt umtal kennara í garð nemenda og foreldra sem 

neikvæða menningu.  
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5 Umræður og ályktanir  

Í þessum kafla fjalla ég nánar um niðurstöður rannsóknarinnar í fræðilegu 

samhengi. Þá mun ég leitast við að svara rannsóknarspurningunum:  

 

1. Hverjar eru hugmyndir (eða viðhorf) skólastjóra í grunnskólum um 

skóla án aðgreiningar? 

2. Hvaða leiðir fara skólastjórarnir við innleiðingu stefnunnar og hvaða 

hindranir standa í vegi fyrir því að hún nái fram að ganga? 

 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á upplifun og fá aukna 

innsýn í reynslu og hugmyndir skólastjóra um skóla án aðgreiningar. Til að ná 

því skoðaði ég hvaða hugmyndir skólastjórar hefðu um skóla án 

aðgreiningar, hvaða hindranir eru í vegi fyrir því að stefnan nái fram að 

ganga eins og ætlast er til og hvernig þeir litu á  áhrif skólamenningarinnar á 

skóla án aðgreiningar. Mér lék forvitni á að vita hvort allir væru með sömu 

hugmyndir til stefnunnar eða hvort það væri þarna einhver munur á túlkun 

og skoðunum.  

Með því að skrifa undir Salamanca yfirlýsinguna árið 1994 var ákveðið að 

Ísland yrði eitt af þeim ríkjum sem legði áherslu á að skólinn yrði fyrir alla 

óháð stöðu, kyni, fötlun og svo framvegis. En frá því að skrifað var undir 

þessa yfirlýsingu hefur ekki verið gert nóg að mati viðmælenda til þess að 

rétta fram þær bjargir og það fjármagn sem þarf til þess að hægt sé að koma 

til móts við alla. Stefnan á rétt á sér og mikilvægt er að vinna í átt að henni, 

en það vantar samt upp á að allir hafi sama skilning á því hvernig best er að 

nálgast stefnuna.   

Áherslur stefnunnar um skóla án aðgreiningar hefur tekið breytingum á 

þeim árum frá því að hún var fyrst kynnt, skóli án aðgreiningar er 

mannréttindastefna þar sem allir eiga að geta verið í sínum hverfisskóla á 

sínum forsendum. Mikilvægt er að skólarnir séu þá með kerfi sem virkar og 

nær til allra en aðgreinir ekki.  
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5.1 Hugmyndir og viðhorf skólastjóra til skóla án 
aðgreiningar.  

Skólastjórarnir sem rætt var við í rannsókninni voru allir á því að stefnan um 

skóla án aðgreiningar væri mikilvæg mannréttindastefna. Þeirra skilningur á 

stefnunni var sá, að allir ættu rétt á því að sækja skóla í sínu nærumhverfi á 

sínum forsendum án tillits til fötlunar, kynferðis, félagslegrar stöðu eða 

efnahagsstöðu. Þetta samræmist þeirri hugsun um að skóli án aðgreiningar 

nær ekki einungis til þeirra sem að glíma við einhverja fötlun eins og hún var 

sett fram í upphafi heldur nær hún til allra.   

Skólastjórarnir sem lokið hafa sérkennslunámi töldu það vera mjög 

mikilvægt svo hægt sé að skilja betur það starf sem að skólastjórastarfið 

gengur út á. Í námi í stjórnun menntastofnanna er ekkert farið inn á 

sérkennsluna og lítið í B.Ed. námi í kennarafræðum, Þetta hefur þau áhrif að 

kennarar og stjórnendur eru kannski ekki í stakk búnir til þess að takast á við 

þau daglegu vandamál sem upp koma í skóla án aðgreiningar. Mikilvægt er 

að skilja út á hvað það gengur að vera með ólíka einstaklinga í skólanum og 

hvernig hægt er að koma til móts við þessa nemendur á þeirra forsendum en 

það er það sem stefnan gengur út á.  

Áhyggjur skólastjóranna varðandi það að ná ekki til allra og að ekki eru 

allir í stakk búnir til þess að kenna ólíkum einstaklingum er í samræmi við 

það sem að Jo Leeber talaði um í sinni rannsókn, það er að enn er uppi 

ágreiningur um framkvæmd stefnunnar og ólíkar skoðanir eru á því hvort 

stefnan eigi rétt á sér yfir höfuð.  

5.2 Hvaða leiðir fara skólastjórarnir við innleiðingu 
stefnunnar og hvaða hindranir standa í vegi fyrir því að 
hún nái fram að ganga? 

Allir leita skólastjórarnir leiða til þess að gera skólann sinn betur í stakk 

búinn til þess að kenna ólíkum einstaklingum á fjölbreytilegan hátt. En 

misjafnar leiðir eru farnar í þá átt. Skólahúsnæðið, aðstæður, 

skólastjórnendur, kennarar, nemendur og foreldrar hafa allir áhrif á það 

hvernig vinna í átt að skóla án aðgreiningar fer fram.  

Skólastjórarnir fara ólíkar leiðir í átt að skóla án aðgreiningar, í öllum 

skólunum að frátöldum einum er starfandi sérkennari sem heldur utan um 

kennslu barna sem þurfa á séraðstoð að halda. Áherslan er alltaf á að 

nemendur séu inni í sínum bekk og fái aðstoð þar inn. Í einum skóla er farin 

sú leið sem er ólík því sem gerist í hinum skólunum en það er að ekki sé 
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stuðningur inni í bekk sem aðstoðar ákveðna nemendur heldur eru fleiri 

kennarar sem sjá um bekkinn, verður þetta til þess að koma í veg fyrir 

aðgreiningu og geta þá þeir kennarar sem koma að hópnum skipt með sér 

bekknum þannig að allir fái kennslu við hæfi. Allir eru skólastjórarnir á því að 

teymiskennsla sé af því góða og eykur það gæði kennslunnar ef kennarar 

geta deilt verkefnum sín á milli eftir þekkingu og áhugasviði. Aftur á móti er 

teymiskennslunni ekki eins framfylgt í öllum skólunum en það fer eftir 

kennurum og starfsaðstöðu.  

Óskýr skilaboð frá yfirvöldum hafa valdið því að forsendur kennara til 

þess að koma til móts við alla eru ekki til staðar. Eins og kemur fram hjá 

viðmælendum rannsóknarinnar og einnig í ummælum Allan (2007) er hvorki 

til staðar skýr skilningur né sýn á inntaki stefnunnar og markmiði hennar. 

Allan bendir á að ýmsar mótsagnir felist í hugmyndafræði stefnunnar skóli 

án aðgreiningar og því séu kennarar óöruggir í skipulagi kennsluhátta og 

skólastarfs. Viðmælendur mínir eru sammála því sem Allan (2007) heldur 

fram að kennurum sé ætlað að leita leiða og standa að innleiðingu 

skólastefnunnar án þess að hafa fullnægjandi forsendur til þess. 

Skólayfirvöld verða að kynna vel stefnuna svo það sé á hreinu hvernig eigi að 

framkvæma hana. 

Í grein Arthurs og Gretars (2002) kemur fram að kannski hafi stefnan ekki 

náð fram að ganga eins og til var ætlast vegna þess að hún var sett fram í 

upphafi sem leiðarljós en ekki markmið í sjálfu sér. Hún sé háð 

takmörkunum eins og fjármagni. En þetta er það sem skólastjórarnir tala 

um, að það vanti fjármagn til þess að koma til móts við alla eins og ætlast er 

til.  

 

Niðurstöður með hliðsjón af líkani Skoglund  

Per Skoglund (2014) telur að til þess að stefnan um skóla án aðgreiningar 

geti gengið þurfa skólastjórar að horfa á hvað þeir geta gert með það sem 

þeir hafa í höndunum frekar en að gagnrýna skólayfirvöld og nota þá sem 

afsökun fyrir því að stefnan sé ekki að ganga eins og búist var við. Þetta er í 

samræmi við það sem viðmælendur mínir töluðu um en það er að horfa á 

hvað þeir eru með í höndunum og skoða hvaða leiðir er hægt að fara til þess 

að koma til móts við ólíka einstaklinga. Þessi vinna tekur langan tíma og ekki 

er hægt að búast við því að sjá árangur fyrr en eftir einhver ár. Líkan 

Skoglunds sýnir vel hvernig hægt er að horfa á hlutina án þess að vera of 

upptekin af hindrunum.  
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Áhrifaþættir Skoglunds í þróun skóla án aðgreiningar sýna að það sem 

skiptir máli þegar kemur að nýrri stefnu og nýjum áherslum er hvernig 

skólinn ákveður að vinna að þeim. En það er ástæða þess að áhugavert er að 

skoða hugmyndir skólastjóra í ólíkum skólum. Einnig að horfa út frá 

rannsóknum sem hafa verið gerðar, hvað hefur verið að skila árangri. Ekki 

stöðugt að horfa á utanaðkomandi áhrifavalda sem einhverja hindrun heldur 

finna leiðir til þess að láta hlutina ganga upp. Þessi áhrifaþáttur í líkani 

Skoglunds er áhugaverður í samhengi við það sem viðmælendur mínir 

töluðu um, en þeir einblína flestir á hindranir af hálfu menntayfirvalda, það 

er að óskýr skilaboð og vöntun á fjármagni komi í veg fyrir að stefnan nái 

fram að ganga eins og til er ætlast, en hvergi kom skýrt fram í viðtölum 

mínum við skólastjórana í hvað vanti fjármagn. Upplýsingaflæði til 

samfélagsins verður einnig að vera gott því með samþykki þess eru meiri 

líkur á árangri heldur en ekki. Mikilvægt er að allir séu meðvitaðir um það 

sem verið er að gera í skólanum og hvert er stefnt, ef það eru ekki allir vissir 

um sína stöðu þá smitar það út frá sér og eykur á neikvæða hugsun og illt 

umtal.   

Skólastjórarnir tala allir um mikilvægi samvinnu og teymiskennslu þegar 

kemur að kennslu ólíkra einstaklinga þar sem hver kennari kemur með sýna 

fagþekkingu inn í kennsluna. Þetta er í góðu samræmi við líkan Skoglunds 

sem nefndi að samvinna og fjölbreytileiki væru mikilvæg tæki til árangurs.  

Þetta er eitt af þeim atriðum sem talað er um í skýrslunni Breaking ranks 

sem að samtök skólastjóra í Bandaríkjunum sömdu og talað er um í kafla 2 

hér að ofan. En þar er talað um mikilvægi dreifðrar forystu þegar kemur að 

skipulagningu náms og hvernig settum markmiðum skuli náð. Per Skoglund 

talar um í sínu líkani mikilvægi þess að gott teymi komi að kennslu ólíkra 

nemenda, með því að dreifa áherslum á meðal kennara og annarra fagaðila 

þá eru meiri líkur á árangri. Með teymiskennslu er komið til móts við fleiri 

þar sem að styrkleikar hvers kennara fá betur notið sín. Einnig eykur sýnileiki 

slíks samstarfs á viðurkenningu samfélagsins. Þetta taka Ingvar Sigurgeirsson 

o.fl. (2014) einnig undir, en þau tala um að teymiskennsla kalli á samvinnu 

kennara sem hvetur til ólíkrar nálgunar á námsefninu, sem eykur árangur í 

kennslu ólíkra nemenda.  

 

Niðurstöður með hliðsjón af líkani Ainscows. 

Ef horft er á kenningar Ainscows (2005a) þá þurfa skólastjórar að vera 

stöðugt á tánum varðandi breytingar og þróun í starfi. Mikilvægt er því að 

þeir séu duglegir að sækja sér þau námskeið og fyrirlestra sem í boði eru. 
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Samfélagið og menntamálayfirvöld gera einnig þá kröfu til skólastjóra að 

þeir séu í stöðugri þróun. Allir viðmælendur mínir töluðu um að þeir væru 

duglegir að sækja sér þau námskeið sem í boði væru og töldu það mikilvægt 

til þróunar í starfi. 

Einn af þeim áhrifaþáttum sem að hafa áhrif á skóla án aðgreiningar 

samkvæmt Ainscow er samþykki samfélagsins en það er það sem 

viðmælendur mínir töluðu einnig um, það eru gerðar miklar kröfur um að 

skólar komi til móts við alla og er það vel en það er ekki alltaf möguleiki og 

þurfa þá að vera til sérúrræði fyrir þá einstaklinga sem þess þurfa. 

Samfélagið hefur ekki sama skilning á stefnunni samkvæmt viðmælendum, 

en þeir vilja meina að stefnan hafi ekki verið kynnt nægilega vel fyrir 

samfélaginu til þess að það skilji fullkomlega út á hvað hún gengur, og því 

gætir misskilnings hjá utanaðkomandi á þeim aðferðum sem kennarar og 

skólastjórar fara til þess að ná til ólíkra einstaklinga. Samkvæmt Ainscow þá 

þarf að vera góður skilningur allra á stefnunni, einnig samfélagsins, til þess 

að raunhæfur árangur náist í kennslu ólíkra einstakinga.  

Annar þáttur í líkani Ainscows eru lög og reglugerðir en það er það sem 

að skólastjóri E talaði um að litaði skólamenningu síns skóla, það eru þær 

skorður sem að skólanum eru settar með lögum, reglum, námskrám og ekki 

síst þeirri duldu námsskrá sem að hefur að geyma þær óskráðu reglur og siði 

sem tíðkast í skólanum.  

Skólastjórar eru svolítið milli steins og sleggju þegar kemur að stjórnun 

menntastofnunnar en þeir verða að koma til móts við væntingar 

utanaðkomandi aðila, svo sem samfélagsins og yfirvalda en einnig koma til 

móts við þarfir innviðarins, nemenda og starfsfólks. Þetta getur kallað á 

togstreytu þar sem að einn hópur telur vera rétt getur annar hópur talið 

rangt. Líkön Skoglunds og Ainscows koma inn á þessa ólíku áhersluþætti sem 

þurfa að vinna saman til þess að skóli án aðgreiningar geti gengið.  

 

Skólamenningin og skóli án aðgreiningar 

Allir viðmælendur mínir töluðu um jákvæða skólamenningu í sínum skóla og 

hvernig hún endurspeglar samvinnu og virðingu fyrir ólíkum einstaklingum 

og skoðunum en einn viðmælandi talaði um óvarkárt umtal kennara sem 

neikvæða menningu. Eins og fram kom í kafla 2 hefur skólamenningin áhrif á 

að skóli án aðgreiningar gengur upp eins og til er ætlast. Kennarar, 

stjórnendur, nemendur og foreldrar verða að vinna sem best saman og 

upplýsingarflæði  verður að vera með sem besta móti til þess að árangur 

náist í vinnu með ólíka einstaklinga. Ef skólamenningin er ekki jákvæð þá 
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leiðir það ósjálfrátt til þess að vinnan verður ekki eins markviss og ekki eins 

árangursrík og hún væri annars. Skólamenningin er límið sem heldur 

skólanum saman samkvæmt Sergiovanni (2009).  

 

Almennar ályktanir  

Allir vilja sýna sínar bestu hliðar og er það vel en aftur á móti vita allir að það 

er ekki alltaf dans á rósum að stýra skóla, það stangast á ákveðnar skoðanir 

og með því að ræða það þá lærum við að taka á þeim hlutum en ef við felum 

okkur á bak við endalausa hamingju og jákvæðni þá er erfiðara að takast á 

við það sem betur má fara.   

Þegar svör skólastjóranna eru borin saman við þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið kemur í ljós að allir eru sammála um mikilvægi stefnunnar 

um skóla án aðgreiningar en ekki eru allir á sama máli um framkvæmd 

stefnunnar. Mikilvægt er hefja vinnuna frá rótinni eða í grunnnámi kennara 

og ef til vill eru meiri möguleikar á því að hægt sé að koma því betur inn í 

námið þar sem það er orðið að 5 ára háskólanámi.  

Í þeim rannsóknum sem tilgreindar eru í verkefninu og einnig í rannsókn 

minni tala kennarar og stjórnendur um vanmátt sinn þegar kemur að 

nemendum með hegðunarvanda en þeir kennarar sem hafa viðbótar 

fagmenntun gengur betur að koma til móts við ólíka einstaklinga sem ýtir 

undir þá skoðun mína að auka þurfi þekkingu kennara á sérkennslu. Þegar 

skoðað er hvernig skólarnir eru að koma til móts við sína nemendur er 

stöðugt verið að leita leiða til þess að gera öllum nemendum, hversu ólíkir 

sem þeir eru, kleift að læra á sínum forsendum en það er það sem að 

stefnan gengur út á. Það sem aftur á móti stendur í vegi fyrir því að 

fullkominn árangur náist er skilningur menntamálayfirvalda á að bjargirnar 

vanti og að auka fjármagn þurfi til þess að fullkominn árangur náist. Aftur á 

móti tel ég að verið sé að gera góða hluti í skólunum og allir eru að gera sitt 

besta í því að afla sér þeirrar þekkingar sem krafist er af kennurum og öðrum 

starfsmönnum skólanna.  

Skólastjórarnir sem ég ræddi við eru allir á þeirri skoðun að þeir séu að 

vinna í átt að skóla án aðgreiningar en betur má ef duga skal og ef til vill 

þyrftu skólar að horfa meira inn á við eins og Per Skoglund talar um, hvað 

geta þeir gert með það sem þeir hafa í höndunum. Flest allir eru eflaust að 

gera það og fann ég það augljóslega eftir viðtölin sem ég tók við mína fimm 

viðmælendur. Ég veit það alla vega að ég fylltist aðdáun þegar ég ræddi við 

viðmælendur mína og fannst það skína vel í gegnum viðtölin hvað þeir leggja 

mikla áherslu á að gera skólann sinn að góðum skóla og hversu mikið 
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kappsmál það er fyrir þá að allir hljóti góða menntun á sínum forsendum. 

Þeir leggja mikla áherslu á að leita allra leiða til þess að koma til móts við 

alla. Því eins og við vitum eru þetta börnin okkar sem við erum að móta og 

aðstoða við að komast út í lífið sem flottir og frambærilegir einstaklingar 

sem eiga framtíðina fyrir sér. Ég tel mig vera mun upplýstari um hvað skóli 

án aðgreiningar er eftir að hafa rætt við viðmælendur mína og þakklát fyrir 

það frábæra starf sem unnið er í grunnskólum landsins.  

Ég er heppin að fá að taka þátt í þessari vinnu og hlakka til að fá einn 

daginn að sitja við stjórnvölin og vinna í átt að skóla án aðgreiningar, því eins 

og við vitum er þetta ferli sem að aldrei tekur enda heldur er í stöðugri 

þróun.  
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6 Lokaorð  

Markmið mitt með þessari rannsókn var að leita svara við spurningunum:  

1. Hverjar eru hugmyndir (eða viðhorf) skólastjóra í grunnskólum um 

skóla án aðgreiningar? 

2. Hvaða leiðir fara skólastjórarnir við innleiðingu stefnunnar og hvaða 

hindranir standa í vegi fyrir því að hún nái fram að ganga? 

Ég tók viðtöl við fimm skólastjóra á höfðuborgarsvæðinu með það í huga 

að svara því hvernig stefna sem sett hefur verið fram í lögum og með 

samningum hér á landi sem og erlendis er að virka og hvaða áhrif hún hefur 

haft á stefnu skóla og breytingar innan skólanna. Einhverjar rannsóknir hafa 

verið gerðar hér á landi þar sem skóli án aðgreiningar kemur við sögu svo 

sem hvaða augum sérkennarar líta stefnuna og einnig hvaða hugmyndir 

kennarar hafa um stefnuna en engar rannsóknir hafa snúið að skólastjórum 

og þeirra hugmyndum um áhrif stefnunnar eða stjórnunar hliðina á 

stefnunni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að allir viðmælendurnir líta 

jákvætt á stefnuna, finnst hún vera ákveðið mannréttindamál sem 

nauðsynlegt er að vinna eftir. Aftur á móti telja skólastjórarnir að ekki hafi 

verið nægilega vel haldið utan um stefnuna af hálfu yfirvalda. Óskýr skilaboð 

valdi því að ekki eru allir á sama máli um framkvæmd stefnunnar. Allir eru 

skólastjórarnir á því að þeir séu að vinna í samræmi við stefnuna skóli án 

aðgreiningar og eru þeir stöðugt að bæta sína skóla í þá átt. Þær hindranir 

sem þeir telja standa í vegi fyrir því að þeir nái fullkomnum tökum á 

stefnunni er fjármagn og utanaðkomandi stuðningur frá 

menntamálayfirvöldum. Það sé ætlast til að þeir framkvæmi stefnuna án 

þess að auka fjármagn komi til eða einhverjar heildstæðar samræmdar 

aðgerðir. Það má svo deila um það hvaða leiðir eigi að fara til þess að 

fullkomin lausn finnist.  

Þegar ég lagði af stað með þetta verkefni var ég með þá kenningu að ekki 

væru allir vissir út á hvað stefnan um skóla án aðgreiningar gengi og kom 

það á daginn að viðmælendur mínir töldu svo vera, en aftur á móti töldu þeir 

sig vera með hana nokkurn veginn á hreinu. Sem ég efast ekki um að þeir 

séu. Samkvæmt niðurstöðum viðtalanna eru allir stöðugt að leita leiða til að 



68 

bæta sína skóla í átt að skóla án aðgreiningar. Mikilvægi stefnunnar er 

ótvírætt og mætti tala um ákveðna mannréttindastefnu í því samhengi. 

Mikilvægt er að halda áfram á þeirri vegferð sem skólar landsins eru í og á 

endanum getum við öll ef til vill sagt að við séum komin með stefnuna um 

skóla án aðgreiningar fullkomlega á hreint.  
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Fylgiskjöl 

Spurningar ætlaðar skólastjórum.  

 

Hverjar eru hugmyndir (eða viðhorf) skólastjóra um skóla án 

aðgreiningar. 

Hvaða leiðir fara skólastjórarnir við innleiðingu og hvaða hindranir standa 

í vegi fyrir þeirri vinnu.  

 

 Hversu lengi hefur þú starfað sem skólastjóri í grunnskóla?  

 Hver er grunnmenntun þín, og hefur þú framhaldsmenntun á 

sviði stjórnunar?  

o Ef já hvaða menntun? 

o Hversu lengi hefur þú starfað sem skólastjóri í núverandi 

skóla?  

o Varstu kennari í þessum skóla áður en þú gerðist 

stjórnandi?  

o Hefur þú tekið upp einhverjar nýjar áherslur síðan þú 

tókst við þessu starfi / gert einhverjar breytingar?  

o Ef já hvers konar breytingar?  

 Hvað er hugtakið skóli án aðgreiningar í þínum huga?   

o Hvar birtist stefnan?  

o Hvernig er unnið að því í þínum skóla?  
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o Hvernig er árangurinn mældur?  

o Hver ber ábyrgð á sérkennslu í skólanum?   

o Hvernig fer sú sérkennsla fram?  

o Hver eru einkunnarorð skólans?  

o Hvað þýða þessi orð? 

o Hvaða gildi eru í þínum skóla?  

o Skipta viðhorf máli?  

o Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir skóla án aðgreiningar?  

o Eru einhverjar hindranir í átt að skóla án aðgreiningar?  

 Hverjar? 

 Telur þú að skólar séu almennt komnir með skýra stefnu í átt að 

skóla án aðgreiningar, hver er þín tilfinning? 

 Hvaða leiðir ferð þú í þínum skóla  til þess að koma til móts við 

alla? 

o Hvernig telur þú að ykkur takist að koma til móts við alla 

nemendur ? 

o Telur þú að samvinna kennara geti verið leið til að koma 

betur til móts við þarfir allra?  

o Er mikil samvinna í þínum skóla?  

o Hvert leita kennarar stuðnings  vegna vinnu með 

einstaka nemendur?  

o Telur þú umsjónarkennara í þínum skóla vel í stakk búna 

til þess að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda 

sinna?  

 Ef ekki hvað er til ráða?  
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o Hvernig er endurmenntun kennara hagað í því 

samhengi?  

 Hvað er skólamenning? Getur hún bæði verið neikvæð eða 

jákvæð?  

o Hvernig er skólamenningin í þínum skóla?  

 Hvernig birtist hún?  

 Telur þú að skólamenningin skipti máli þegar 

kemur að skóla án aðgreiningar – að hvaða 

leyti?  
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