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Ágrip 

Menntastefna okkar Íslendinga gengur undir heitinu skóli án aðgreiningar og 

er markmið hennar að allir nemendur hafi sama rétt til þess að stunda nám í 

sínum heimaskóla óháð andlegu og líkamlegu atgervi. Það má því segja að 

stefnan setji skólum, skólastjórnendum og kennurum kröfur um að allir séu 

tilbúnir til þess að taka við öllum nemendum og veita þeim menntun við hæfi 

hvers og eins. Stefnan á upptök sín að rekja til foreldra fatlaðra barna sem 

kröfðust þess að þeirra börn nytu sama réttar og önnur. Í framhaldi af því var 

stefnan lögfest hér á landi með grunnskólalögum árið 2008. 

Stefnan hefur mikið verið í umræðunni síðustu ár og eru skiptar skoðanir 

meðal fólks um gagnsemi hennar. Í verkinu set ég fram rannsóknarspurningu 

og skrifa um stefnuna út frá henni en spurningin hljómar svo: Er skóli án 

aðgreiningar skóli fyrir alla? Ef svo er ekki, fyrir hverja er hann þá og fyrir 

hverja ekki? Þá verður einnig fjallað um hvernig stefnan er skilgreind, hvernig 

hún er í framkvæmd og hvort markmið hennar séu raunhæf. Kennarinn er ávallt 

í brennidepli í stefnunni og fjallað er um hvernig hann skal haga vinnu sinni 

samkvæmt henni. Þegar öllu er á botninn hvolft kemur í ljós að stefnan, skóli 

án aðgreiningar, hefur bæði í för með sér kosti og galla. Niðurstöðurnar leiða í 

ljós að sveigjanleiki í stefnunni er nauðsynlegur þrátt fyrir að hún skuli vera 

unnin eftir ákveðnu sniði. 

 



 

Abstract 

Iceland's education policy goes under the name Inclusive School as an 

objective that all students have the same right to attend their local school 

regardless of their mental and physical abilities. It can be said that the policy 

demands of schools, principals and teachers that all are willing to accept all 

students and provide them with appropriate education. The policy originates 

thanks to parents of children with disabilities who insisted that their children 

should enjoy the same rights as any other. Subsequently, the policy was 

enacted in Iceland with the 2008 Compulsory Education. 

The policy has been much debated in recent years and there are different 

opinions among people about its usefulness. In my work I put forward a 

research question and write about the policy from it, and it goes like this: Is 

Inclusion School for everyone? If not, which is it and why not? It must also 

tell how the policy is defined, how it is implemented and whether its objectives 

are realistic. The teacher is a constant focus of the strategy and says a lot about 

how he should conduct his/her work according to the policy. When all is said 

and done, it turns out that the policy Inclusive School has both advantages and 

disadvantages. The results reveal that a flexibility in the policy is necessary, 

and it can be said that very few schools are entirely inclusive. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður skyggnst inn í hugmyndafræðina á bak við stefnuna 

skóli án aðgreiningar og hún skoðuð nokkuð ýtarlega ásamt því sem dregnar 

verða upp myndir af kostum hennar og göllum. Markmiðið með þessu verki er 

kynna mér stefnuna með það að leiðarljósi að svara rannsóknarspurningu 

minni: Er skóli án aðgreiningar skóli fyrir alla? Ef svo er ekki fyrir hverja er 

hann þá og fyrir hverja ekki? 

Í grein þeirra Ármanns Jakobssonar og Hönnu Bjargar Sigurðardóttur 

(2007, bls. 322) segir frá fötlun og fjöldamenningu. Þar segir að gjarnan sé 

venja að nota orðið „fatlaður“ yfir alls ekki svo einsleitan hóp. Það sem um 

ræðir eru hreyfihamlaðir, sjónskertir, heyrnarskertir og einhverfir 

einstaklingar. Eins og gefur að skilja eiga þessir ólíku hópar það sameiginlegt 

að allir hafa þeir einhverja fötlun. En þeir sem eru ófatlaðir eru nokkurn veginn 

eins, en samt ekki því engir tveir eru eins. Allir eru einstakir á sinn hátt og hafa 

ólíkar þarfir og hæfileika. Þá má benda á að samkvæmt Tryggingastofnun 

(2014, án blstals) var áætlað að 4,3 % barna væru langveik eða með skerðingu 

af einhverjum toga en þessar niðurstöður lágu fyrir í lok árs 2014. 

Ragnar Þorsteinsson (2011, án blstals) segir að barátta foreldra fatlaðra 

barna hafi orðið til þess að stefnan skóli án aðgreiningar komst á kortið fyrir 

tæpum tveimur áratugum. Barátta þeirra fólst í því að fötluð börn þeirra sem 

og önnur fötluð börn hefðu rétt á því að ganga í almenna skóla og var réttur 

þeirra staðfestur í samningi Sameinuðu þjóðanna árið 2008 sem Ísland 

undirritaði. Grundvöllur stefnunnar er fyrst og fremst byggður á 

hugmyndafræði mannréttinda, samfélagslegri þátttöku og lýðræði. Í dag er 

skóla- og menntastefnan skóli án aðgreiningar það sem markar heildarstefnu í 

skólamálum á Íslandi og tekur hún til allra nemenda sama hvaða 

þjóðfélagshópi þeir tilheyra og hvernig sem komið er á um atgervi þeirra. 

Stefnan tilheyrir þeim samfélagslegu réttindum fólks að vera hluti af samfélagi 

og metið á við það samfélag sem einstaklingur er hluti af því hann hefur rétt á 

að vera þátttakandi í margbreytilegu samfélagi eins og hver annar 

samfélagsþegn. 
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Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 9) byggir á lögum um leik-, grunn- og 

framhaldsskóla og er hún rammi utan um starf þessara skólastiga. Í henni má 

sjá heildarsýn menntunar, tilgang hennar og markmið. Aðalnámskráin er ætluð 

öllum þeim sem koma að skólakerfinu svo sem stjórnendum skóla, kennurum, 

öðru starfsfólki, nemendum, foreldrum og fleirum. Það má komast svo að orði 

að aðalnámskráin sé samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál. Þar 

segir einnig að menntastefnan byggi á sex grunnþáttum menntunar sem þarf að 

hafa að leiðarljósi við námskrárgerð en þessir þættir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og síðast en ekki síst 

sköpun. Sumir þessara þátta haldast í hendur við lög um leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla eða aðrar löggjafir svo sem lög um jafnan rétt og jafna stöðu 

karla og kvenna. Sumir þeirra eiga vel við í stefnunni skóli án aðgreiningar og 

spila þar stórt hlutverk en til þess að framfylgja stefnunni þarf jafnrétti svo 

sannarlega að vera í fyrirrúmi sem og mannréttindi en frá því verður betur 

greint í meginmálinu. 

 

1.1 Uppbygging verksins 

Ritgerðin skiptist í tíu kafla. Fyrsti kafli er inngangur og þar má einnig sjá 

uppbyggingu verksins. 

Í kafla tvö verður fjallað um uppruna skóla án aðgreiningar, þær breytingar 

sem hafa orðið á íslensku samfélagi, hver markmið stefnunnar skóla án 

aðgreiningar eru og hvort skólar almennt geti staðist þessi markmið. Að lokum 

verður kaflinn tekinn saman. 

Í þriðja kafla verða skoðaðar hinar ýmsu birtingarmyndir skóla án 

aðgreiningar og hugtakið skilgreint frá ýmsum áttum. 

Í kafla fjögur verður gerð grein fyrir lögum um grunnskóla og hvernig 

stefnan stenst miðað við þau. Einnig verður fjallað um  réttindi allra barna og 

undir lok kaflans er efni hans dregið saman. 

Í fimmta kafla verður fjallað um hvernig stefnan skóli án aðgreiningar á að 

vera framkvæmd og hvernig kennslan skal fara fram ásamt endurgjöf og 

námsmati. Kaflinn verður síðan tekinn saman í lokin. 

Í sjötta kafla verður skyggnst inn í hlutverk kennara. Sagt verður frá 

fagmennsku kennara og samskiptum þeirra við nemendur sem og foreldra. 
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Einnig verður greint frá menntun kennara og er kaflinn síðan tekinn saman í 

lokin. 

Í sjöunda kafla verður greint frá jákvæðri og neikvæðri gagnrýni á stefnuna 

skóli án aðgreiningar. Eins og áður verður samantekt í lok kaflans. 

Í áttunda kafla verður litið til framtíðar í skólamálum og grennslast fyrir um 

hvað talið er að framtíðin beri í skauti sér. 

Í níunda kafla verður greint frá niðurstöðum verksins í heild, fyrst með 

umræðu um það hvort stefnan skóli án aðgreiningar standi undir væntingum 

og síðan er rannsóknarspurningunni svarað. 

Í tíunda og síðasta kaflanum er stuttur kafli með lokaorðum. Þar segir frá 

lærdómi við gerð verksins og hvernig það muni nýtast í starfi. 

Fróðlegt verður að sjá hvernig stefnan hefur þróast allt frá því að hún var 

lögfest hér á landi og ekki síður hvernig og hvort hún virkar í skólakerfinu 

hérlendis.  
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2. Uppruni skóla án aðgreiningar 

Í þessum kafla verður fjallað um upphaf stefnunnar skóla án aðgreiningar; sagt 

verður frá því hvernig hún varð til og hvað það var sem varð til þess. 

Samfélag okkar er í stöðugri þróun. Allt er breytingum háð og við mennirnir 

erum ekki undanskildir því. Breytingar kalla á bætta þjónustu og aukna 

meðvitund. Í skólamálum þarf fólk því að vera á tánum gagnvart breytingum 

og nýjungum og mikilvægt er að hlúa vel að nemendum og undirbúa þá eins 

og best verður á kosið fyrir þátttöku í síbreytilegu samfélagi. Í upphafi kaflans 

er komið inn á breytingar sem hafa átt sér stað í samfélaginu. 

Í kaflanum verður einnig fjallað um markmið skólastarfs og skoðað hvort 

það sé í raun og veru raunhæft fyrir almenna skólann að ná þessum markmiðum 

með eins fjölbreyttan nemendahóp í höndunum og raun ber vitni. Undir lok 

kaflans verða síðan tekin saman nokkur orð um innihald hans. 

 

2.1 Breytingar á samfélaginu og skólastarfinu 

Í bókinni Nám fyrir alla eftir Ferguson o.fl. (2012, bls. 1) segir að skólastarf sé 

stöðugt í þróun á öllum sviðum og að miklar breytingar verði þar á frá ári til 

árs. Daglega kalla umræður í fjölmiðlum eftir breytingum á öllu skólastarfi 

bæði fyrir nemendur og kennara. Kennarar eru sífellt að endurskoða eigin 

kennslu. Skólastjórnendur og skólanefndir gera tilraunir með nýjum áherslum 

í stjórnunarháttum á sama tíma og fræðimenn í háskólum endurskoða áherslur 

í rannsóknum til að geta lýst betur upplifun kennara og nemenda af góðum 

kennsluháttum. Þá segja þær Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir 

(2010, bls. 187) að íslenskt samfélag hafi jafnframt tekið miklum breytingum 

á undanförnum árum og hefur til dæmis fólki af erlendum uppruna fjölgað 

stórlega. Að sama skapi hefur nemendum sem hafa annað móðurmál en 

íslensku og koma úr ólíkum menningarheimum fjölgað í skólasamfélagi 

landsins. Einnig segja þau Ferguson o.fl. (2012, bls. 1) að námsstíll nemenda 

sé ólíkur sem og áhugamál, félagsleg og fjárhagsleg staða þeirra ásamt færni 
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eða takmörkunum. Ef skólar ætla sér að kenna þessum fjölbreytta 

nemendahópi með góðum árangri þurfi þeir að taka tillit til alls sem felst í 

þessari flóru mannlegs fjölbreytileika og þróa með sér skapandi og sveigjanlegt 

námsumhverfi. 

Í greininni „Skólastarf á nýrri öld“ eftir Gerði G. Óskarsdóttur (2003, bls. 

8) segir að hér á árum áður hafi lærdómurinn að mestu verið dreginn af bókinni 

og hafi kennarinn gjarnan fylgt henni í yfirferð sinni yfir ákveðið námsefni en 

ásamt því bætti hann einnig við upplýsingum frá sjálfum sér. Þá einkenndust 

skólar af lokuðum skólastofum þar sem kennarinn einangraðist og þar af 

leiðandi kom sú einangrun í veg fyrir að hann gæti lært af öðrum kennurum 

eða þróað árangursríkt nám í samstarfi við samkennara. Skólar miðuðust að 

meðalnemendum og þeir sem voru ýmist fyrir ofan eða neðan þá pössuðu ekki 

inn í rammann og fengu því ekki þá örvun sem þeir þurftu. Gerður segir einnig 

frá því að á 21. öldinni einkennist skólastarf af sveigjanleika á öllum sviðum 

eins og í kennsluháttum, nýtingu rýmis, notkun upplýsinga og efnis og fleiru. 

Þá gegnir tæknin stóru hlutverki. Nemendur geta til dæmis unnið saman að 

verkefnum og nýtt tölvutæknina bæði sér til upplýsinga og lærdóms. 

Skólastofur hafa sumar breyst þannig að veggir þeirra eru opnanlegir þannig 

að rými geta tengst. Einnig er meira úrval af allskyns námsefni sett fram á 

annan hátt en í bókum. 

2.2 Markmið skólastarfs 

Ferguson o.fl. (2012, bls. 2) telja að þegar breytingar eru eins örar og gengur 

og gerist hér á landi, sem og víða annars staðar, þá sé hlutverk skóla gagnvart 

nemendum ekki eitthvað ákveðið heldur breytingum háð. Hæglega getur 

skólastarfið farið í það að snúast um reglur, reglugerðir, próf, frammistöðumat 

og einkunnir. Þessi atriði skipta að sjálfsögðu máli en þau mega alls ekki 

skyggja á hin raunverulegu markmið menntunar. Þau telja einnig að markmið 

skólagöngu sé sameiginlegt öllum nemendum burtséð frá líkamlegri eða 

andlegri færni eða að öllum nemendum skuli vera fært að taka virkan þátt í 

samfélaginu sem fullgildir meðlimir þess. Það gefur auga leið að nemendur 

sjálfir þurfa að tileinka sér ólíka þætti svo markmiðinu verði náð. Það er stór 

misskilningur að líta eigi á að skólastarfið þannig að það snúist einungis um 

hvað nemendur læra heldur verður einnig að horfa til þess hvort nemendur geti 

nýtt sér námið til þátttöku í samfélaginu. 
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2.2.1 Uppfylla skólar þessi markmið? 

Samkvæmt Fergusson o.fl. (2012, bls. 2) ná margir ef ekki flestir skólar nú á 

tímum þessum markmiðum skólastarfs sem greint var frá í kafla 2.2. Út um 

allan heim sem og hér á landi er unnið að því að breyta skólakerfinu í átt að 

nemendamiðaðri nálgun. Þá er átt við að leiða saman sérhæfða þekkingu sem 

hefur orðið til í hinum ýmsu námsúrræðum og þróa þar með nýtt kerfi sem 

hefur sveigjanleika sem mætir þessum nýju kröfum, þannig að öllum 

nemendum sé fært að taka virkan þátt í samfélaginu og að fólk sjái þá sem 

fullgilda samfélagsþegna óháð líkamlegri eða andlegri færni. Þegar þessi tvö 

kerfi hafa verið sameinuð verður til stefnan skóli margbreytileikans eða skóli 

án aðgreiningar eins og kosið verður að kalla hana hér. Þessi stefna byggir á 

þeim grunngildum að hver nemandi hafi bæði sínar eigin námsþarfir og 

fjölmarga hæfileika og verðskuldi mögulega einstaklingsmiðaða aðstoð 

einhvers staðar á stigum skólagöngu sinnar. Skólar snúast þá fyrst og fremst 

um stuðning við nám fremur en skipulag og þjónustu. 

Í kaflanum hér strax á eftir verður sagt frá því hvernig skóli án aðgreiningar 

varð til.  

 

2.3 Skóli án aðgreiningar verður til 

Í Salamanca-yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna var fyrst minnst opinberlega á 

jafnan rétt allra til þess að stunda nám í almennum skólum meðal þeirra þjóða 

sem undirrituðu samninginn á Spáni árið 1994 (Menntamálaráðuneytið, 1994, 

án blstals). 

Hanna Ragnarsdóttir (2007, bls. 17) segir frá því að íslenskt samfélag hafi 

tekið miklum breytingum undanfarin ár og áratugi. Þjóðfélagið okkar hefur 

farið frá því að vera fremur einsleitt yfir í að vera fjölbreytilegt hvað varðar 

menningu, trúarbrögð, uppruna og tungumál. Út frá þessum breytta veruleika 

hefur menntakerfið þurft að bregðast við með því að móta skólastefnu þar sem 

tekið er tillit til menningarlegs fjölbreytileika. Við það má bæta að Ferguson 

o.fl. (2012, bls. 3) vilja meina að skólakerfið standi stöðugt frammi fyrir 

kröfum um breytingar ekki síður en kennarar gera. Sumu má breyta á 
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skömmum tíma á meðan annað krefst lengri aðlögunar. Þar á meðal eru 

grundvallarbreytingar á skólastarfinu. Oft og tíðum þurfa kennarar að þola 

mikið álag og þá er tekið til þess bragðs að framkvæma breytingar sem oftar 

en ekki skila litlu sem engu. Til að koma á fót árangursríkum umbótum þarf að 

skipuleggja þær vel og þær þurfa að vera markvissar í átt að skóla án 

aðgreiningar. Menn eru sífellt að verða meðvitaðri um það að þegar skólastarf 

byggist á svigrúmi til breytinga þá er verið að einblína á kerfi sem eru 

frábrugðin hefðbundnu sveitastjórnar- og skólaskrifræði sem miðar allt að 

skilvirkni og stöðugleika. 

Samkvæmt Gerði G. Óskarsdóttur (2003, bls. 5–6) hefur hnattvæðingin 

áhrif á skólann eins og annað í þjóðfélaginu. Allur þessi hraði í samgöngum, 

flutningum og upplýsingamiðlun svo eitthvað sé nefnt og nú stöðug 

endurnýjun tölvutækni hefur orðið til þess að hagkerfi heimsins eru í þann 

mund að renna saman í eitt. Það sem einkennir þetta nýja hagkerfi er 

samkeppni og val og er helsta auðlind þess hvorki olía né kol heldur 

mannauður. Veröld nemenda hefur minnkað í gegnum tíðina og tengjast börn 

og unglingar nú að mestu leyti í gegnum alþjóðlega unglingamenningu í 

tónlist, kvikmyndum og íþróttum og þannig hafa þau samskipti án tillits til 

uppruna eða þjóðernis. Gerður telur að á sama tíma aukist kröfur neytenda um 

þjónustu og gæði framleiðslu hratt. Allt þetta hefur áhrif á skólann og vilja 

foreldrar að sjálfsögðu góða menntun fyrir börnin sín. Það má þó ekki breyta 

skólum vegna rangra forsenda. Börn og ungmenni eru gjarnan hvött til þess að 

mennta sig svo þau eigi betri möguleika í atvinnulífinu í framtíðinni. Þó er 

hagkerfið þannig að meiri áhersla er lögð á færni en skírteini og lokapróf. 

Færnina má meðal annars öðlast með reynslu og því hafa skólar lagt meira upp 

úr að þjálfa nemendur til þess að geta mætt kröfum þessa nýja hagkerfis fremur 

en að ná ákveðinni prófgráðu. Færni öðlast menn með reynslu en háskólagráða 

er síður en svo ávísun á góða atvinnu. 

Ferguson o.fl. (2012, bls. v) segja að stefnan skóli án aðgreiningar hafi sett 

mark sitt á íslenska skóla frá því um lok 9. áratugar síðustu aldar. Frá þessum 

tíma og til dagsins í dag hefur stefnan þróast og vaxið fiskur um hrygg í allri 

greiningarvinnu, greiningaraðilum hefur fjölgað og auk þess hefur 

greiningartæknin þróast. Á sama tíma hefur, af einhverjum ástæðum, börnum 

sem sérþarfir fjölgað verulega síðustu áratugi á bæði leik- og grunnskólastigi. 

Þá segir Katrín Jakobsdóttir (2013, án blstals) að stefnan skóli án aðgreiningar 

hafi verið staðfest og lögfest með grunnskólalögum sem tóku  gildi 2008 og 
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voru útfærð í reglugerðum bæði í samræmi við lögin og aðalnámskrá. Stefnan 

nær einnig til leik- og framhaldsskóla sem verður þó ekki fjallað nánar um í 

þessu verki.  

Þau Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir (2008, bls. 294 og 304) segja 

að undir lok 20. aldar og við upphaf þeirrar 21. hafi verið tími umbrota og 

endurnýjunar í skólamálum hér á landi. Starf kennara varð flóknara og 

margþættara ásamt því að meiri kröfur voru gerðar til fagmennsku þeirra. 

Smám saman vöknuðu foreldrar til vitundar um rétt sinn og skyldur til þess að 

hafa áhrif á skólastarfið. Hér eins og víðs vegar í hinum vestræna heimi eru 

kröfur til skóla vaxandi um þróun hans og skilvirkni. Það var árið 1996, með 

yfirtöku sveitarfélaga á rekstri grunnskóla, að starf skólastjórnenda 

gjörbreyttist og starf kennara að einhverju leyti. Þar má helst nefna stærsta 

verkefnið sem var innleiðing nýrrar aðalnámskrár 1999. Á þessum tíma glímdi 

grunnskólinn við krefjandi verkefni. Nemendahópurinn varð sífellt 

fjölbreyttari á meðan rík áhersla var lögð á skóla án aðgreiningar. Ýmislegt 

bendir til þess að hlutverk skóla án aðgreiningar í fjölmenningarsamfélagi 

verði í framtíðinni það sem gerir mestar kröfur til starfsfólks hans. Það var svo 

árið 2005 að enn á ný var hafist handa við endurskoðun aðalnámskrár 

grunnskóla. Þá tók almenni hlutinn gildi í byrjun árs 2007 og hluti einstakra 

greina í ágúst sama ár. Þremur árum síðar áttu þær að vera komnar í fulla 

notkun. 

 

2.4 Samantekt 

Það eru fyrst og fremst breytingar og þróun sem kalla eftir bættri þjónustu og 

aukinni meðvitund í samfélaginu, en í kjölfar þess má segja að skóli án 

aðgreiningar hafi orðið til. Stefnunni er ætlað að uppfylla kröfur sem 

samfélagið hefur sett bæði með lögum og í aðalnámskrá, en þá er átt við að 

útrýma skal allri aðgreiningu. Markmið skóla án aðgreiningar er einmitt það 

að allir hafi sömu tækifæri til náms og fái að njóta sín sem fullgildir meðlimir 

í samfélaginu óháð líkamlegu eða andlegu atgervi. 

Hvort sem skólar almennt ná þessum markmiðum eða ekki þá er raunin 

allavega sú að víðs vegar er unnið hörðum höndum að því að þróa kerfi sem 

tekur mið af þessum kröfum og spornar gegn aðgreiningu. 
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Í næsta kafla verður hugtakið skóli án aðgreiningar skilgreint á nokkra 

vegu. 
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3. Skilgreiningar á hugtakinu skóli án 

aðgreiningar 

Í þessum kafla verður litið á þær mismunandi en þó keimlíku skilgreiningar 

sem lagðar hafa verið fram á hugtakinu skóli án aðgreiningar. Einhverra 

skilgreininga hefur nú þegar verið getið í inngangi. Nafnið „skóli án 

aðgreiningar“ segir sig svolítið sjálft og gefur til kynna um hvað stefnan snýst 

en þó eru skilgreiningarnar fræðilegri og ómissandi. 

 

3.1 Skóli án aðgreiningar 

Skilgreining þeirra Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2009, bls. 

62) er sú að skóli án aðgreiningar, eða e. inclusive school eins og það heitir á 

fræðimálinu, kveður á um að allir nemendur fái að stunda nám við sitt hæfi í 

almennu skólakerfi, sem tekur bæði tillit til náms- og félagslegra þarfa barna 

og er óháð fötlun, skerðingu eða öðrum sérþörfum. 

Ferguson o.fl. (2012, bls. v) segja að menntastefna okkar hér á landi hljómi 

þannig að skólar eigi að taka við öllum börnum og veita þeim viðeigandi 

menntun sem uppfyllir gæði sem undirbýr þau fyrir komandi líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi. Þessi stefna hefur hlotið heitið „skóli án aðgreiningar“. Í 

aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 41) segir að allir nemendur sem eru á 

grunnskólaaldri eigi rétt á því að stunda skyldunám í almennum grunnskólum 

án aðgreiningar. Þá er átt við að skóli án aðgreiningar sé grunnskóli sem 

staðsettur er í heimabyggð nemanda eða nærumhverfi hans og þar skal komið 

til móts við þarfir hvers og eins nemanda hvort sem þær eru náms- eða 

félagslegar. Einnig skal hafa að leiðarljósi manngildi nemenda, lýðræði og 

félagslegt réttlæti. Áður hafði hugtakið komið fram í almennum hluta 

aðalnámskrár grunnskóla 2006 (2006, án blstals) en þar segir að samkvæmt 

lögum eigi allir nemendur rétt á námi við sitt hæfi í grunnskólum og er 

sveitarfélögum skylt að sjá öllum nemendum fyrir námstækifærum sem eru 

viðeigandi fyrir þá. Þar kemur einnig fram að stefna stjórnvalda sé sú að 

fatlaðir nemendur hafi þann kost að stunda nám í almennum skólum með 

öðrum nemendum ef sá möguleiki er fyrir hendi. Nemendur á grunnskólaaldri 

eiga rétt á því að stunda skyldunám sitt í heimaskóla ef ekki kemur til þess að 
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foreldrar og sérfræðingar skóla meti aðstæður þannig að hagur barnsins sé 

betur uppfylltur í sérskóla og vegna heilsu hans verði ekki komist hjá vistun 

fjarri heimili. 

Armstrong (2011, bls. 9) telur að til þess að hægt sé að uppfylla þessi 

skilyrði um menntun án aðgreiningar sé nauðsynlegt að allir aðilar vinni saman 

að því að breyta bæði skipulagi og hugarfari innan skólanna. Fyrst og fremst 

þarf að beina huganum að námskrár- og skipulagsbreytingum sem munu gera 

kennurum kleift að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra. Mittler (2000, 

bls. viii) telur þó að menntun án aðgreiningar eigi ekki einungis að snúast um 

að öllum börnum sé komið fyrir í almennum skólum heldur eigi að setja meira 

púður í að breyta skólunum þannig að kennurum sé gert kleift að sinna ólíkum 

þörfum nemenda sinna sama hve fjölbreyttar þær eru. Hann vill einnig meina 

að mikilvægt sé að undirbúa kennara fyrir það eitt að standast slíkar kröfur og 

þá sé ekki einungis verið að hugsa um hagsmuni nemenda með sérþarfir heldur 

alla heildina. 

Allt eru þetta skilgreiningar úr ólíkum áttum en samt sem áður eru þær 

keimlíkar að mestu og byggja á því sama. Hugarfarsbreytingarnar sem 

Armstrong nefnir finnast mér mjög mikilvægar ásamt því að allir vinni saman 

að sameiginlegu markmiði. 
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4. Lög um grunnskóla 

Hér á landi njótum við þeirra forréttinda að öll börn hafa sama rétt til að stunda 

nám. Það er skólaskylda og kemst því enginn upp með að ganga ekki í skóla. 

Skólum ber skylda til að taka við nemendum og eiga kennarar að sinna öllum 

nemendum eins vel og ekki má gera upp á milli þeirra á einn eða annan hátt. 

Réttindi barna hafa verið lögsett og hér verður sérstaklega sagt frá lögum 

um grunnskóla. Í kaflanum verður fyrst sagt frá rétti barna almennt en síðan 

verður sagt enn frekar frá rétti barna með sérþarfir.  

 

4.1 Réttur barna 

Samkvæmt lögum ber börnum og unglingum skylda að sækja skóla í tíu ár eða 

frá aldrinum 6-16 ára. Lögin segja einnig til um að það er foreldranna að bera 

ábyrgð á því að börnin þeirra bæði innritist og sæki skóla eins og þeim ber. 

Síðan 1996 bera sveitarfélög meginábyrgð á skólahaldi og framkvæmd 

grunnskólalaga. Hverju og einu sveitarfélagi er skylt að veita öllum börnum á 

aldrinum 6-16 ára skólavist. Skyldunám í opinberum skólum skal veita öllum 

börnum á þessum aldri þeim að kostnaðarlausu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2006, án blstals).  

Lögin segja einnig að það megi líkja grunnskólum við vinnustað nemenda. 

Þar er réttur hvers nemanda að fá kennslu við sitt hæfi, námsumhverfið skal 

vera hvetjandi og húsnæðið viðeigandi þannig það taki mið af þörfum nemenda 

og almennri vellíðan þeirra. Skóli skal byggja starf sitt þannig að nemendur 

finni fyrir öryggi og fái að njóta hæfileika sinna. Nemendur skulu fá að njóta 

bernsku sinnar í starfi skólans hvarvetna og skal þess gætt að vinnuálagi skóla 

sé haldið í hófi svo nemendur fái nægjanlega hvíld frá skipulögðu starfi milli 

daga og skólaára. Taka skal tillit til sjónarmiða nemenda eins og hægt er og 

gefa þeim færi á að koma sínum skoðunum á framfæri varðandi námsumhverfi, 

námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá. 

Allir nemendur skulu hafa umsjónarkennara sem fylgist náið með nemendum 

sínum, námi þeirra og þroska, líðan þeirra og velferð, leiðbeinir þeim í námi 

sem og starfi, aðstoðar og ráðleggur þeim í persónulegum málum ásamt því að 

stuðla að farsælu samstarfi skóla og heimilis (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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4.2 Réttur barna með sérþarfir 

Lög um grunnskóla (nr. 91/2008) kveða á um að það sé réttur hvers nemanda 

að fá kennslu við sitt hæfi í aðstæðum sem uppfylla þarfir þeirra og vellíðan. 

Umsjónarkennari skal hafa eftirlit með námi nemenda sinna, þroska þeirra, 

líðan og almennri velferð. Samkvæmt skóla án aðgreiningar eiga nemendur rétt 

á því að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án 

tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. Þeir nemendur sem eiga í erfiðleikum 

með nám vegna sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra, 

fötlunar, leshömlunar, eru langveikir eða stríða við aðrar heilsutengdar 

sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi við hæfi. Ef metið er sem svo að skóli 

uppfylli ekki námsþarfir nemenda og velferð þeirra að mati foreldra, kennara, 

skólastjóra, eða sérfræðinga geta foreldrar sótt um sérúrræði, það er að segja 

annaðhvort sérúrræði innan grunnskóla eða í sérskóla.  Þeir nemendur sem geta 

ekki sótt skóla að mati læknis vegna veikinda eða slyss hafa rétt á því að fá 

sjúkrakennslu, hvort sem um ræðir á heimili sínu eða á sjúkrastofnun þar sem 

sjúkrakennslan er á ábyrgð sveitarfélags viðkomandi. 

Þá segir einnig í lögunum (nr. 91/2008) að ef til þess kemur að foreldrar 

barns, kennarar, skólastjórar eða aðrir sérfræðingar telja að barnið njóti ekki 

góðs af þeirri kennslu sem almennir grunnskólar bjóða upp á eru til sérúrræði 

innan grunnskóla sem foreldrar geta sótt um fyrir barnið sitt en einnig önnur 

úrræði sem sérskólar bjóða upp á. Ef upp kemur ágreiningur varðandi skólavist 

barna skal úrlausn fundin með stjórnsýslulögum. Ákvörðun skal tekin með 

hagsmuni barnsins að leiðarljósi sem og með hliðsjón af áliti sérfræðinga. 

Ráðherra setur nánara ákvæði í reglugerð um framkvæmd þessarar greinar og 

málsmeðferð. Þegar ráðuneytið hefur kveðið upp úrskurð sem byggist á 

grundvelli þessarar greinar er heimild fyrir nánara fyrirkomulagi um skólavist 

nemenda og skyldur viðeigandi sveitarfélags í þeim efnum. 

Hugmyndir um menntun barna með sérþarfir má sjá í rammaáætlun sem 

gefin var út af mennta- og menningarmálaráðuneyti (1998, án blstals). Þar segir 

að þróun á sviði félagsmála hafi síðastliðna tvo áratugi stefnt í þá átt að berjast 

gegn aðgreiningu og stuðla að blöndun og þátttöku. Eins og gefur að skilja er 

menntun án aðgreiningar frumskilyrði þess að fólk njóti mannréttinda og 

mannlegrar reisnar í orði og verki. Þessi þróun sem hefur átt sér stað í 

menntamálum hefur birst þannig að reynt er að fara þá leið að koma á fót 

raunverulegum jöfnuði tækifæra. Reynslan hefur sýnt að góðum árangri hefur 
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verið náð í mörgum löndum í blöndun barna og ungmenna með sérþarfir á sviði 

menntunar. Þegar þannig er að máli staðið taka nemendur með sérþarfir 

mestum framförum í námi og einnig félagslega. Því má segja að skólar án 

aðgreiningar séu vel til þess fallnir að ná jöfnuði tækifæra og fullri þátttöku en 

þó einungis ef unnið er með samstilltu átaki á meðal kennara, starfsfólks skóla, 

skólafélaga, foreldra, fjölskyldna og sjálfboðaliða. Umbætur á samfélagslegum 

stofnunum eru ekki aðeins tæknileg úrlausnarefni heldur þurfa þær að njóta 

sannfæringar, djörfungar og skilnings allra þeirra einstaklinga sem mynda 

samfélagið. Meginregla skóla án aðgreiningar er sú að öll börn eigi að læra 

saman, hvar sem því verður við komið og óháð því hvort hugsanlegir 

örðugleikar séu til staðar. Þá verður slíkur skóli að gera ráð fyrir ólíkum 

þörfum nemenda og kunna að bregðast við þeim hvort sem það varðar 

námshætti eða námshraða. Þá skal tryggja öllum vandaða kennslu með 

kennsluháttum, viðfangsefnum, skipulagi og gagnanotkun við hæfi og í góðum 

tengslum við íbúa í nærumhverfi. Þjónusta og aðstoð þarf að spanna öll svið 

sem sérþarfir nemenda heyra undir í hverjum skóla. Börn með sérþarfir á sviði 

menntunar eiga að fá að njóta alls stuðnings sem þau þurfa á að halda svo þeim 

sé tryggð árangursrík menntun í skóla án aðgreiningar. Ein virkasta leiðin til 

að treysta á samstöðu meðal barna með sérþarfir á sviði menntunar og þeirra 

skólafélaga er nám án aðgreiningar. Einungis í bráðri nauðsyn er barn sent í 

sérskóla, sérdeild eða sérbekk innan síns skóla. Eingöngu er mælt með því 

úrræði þegar tilfellið er þannig að nám í almennum bekk fullnægir ekki 

menntunar- og/eða félagslegum þörfum barnsins og þá er þörfin nauðsyn ef 

horft er á velferð sjálfs barnsins eða annarra barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1998, án blstals). 

 

4.3 Samantekt 

Lög um grunnskóla segja til um að öll börn hafa sama rétt til náms. Það á við 

hvort sem þau hafa einhverjar sérþarfir eða ekki. Hverju og einu barni ber 

einnig skylda að sækja grunnskóla og ber skólanum skylda að koma til móts 

við þarfir allra og gera þeim kleift að stunda nám sitt. Það er réttur hvers og 

eins að fá kennslu við hæfi og skal hver nemandi hafa umsjónarkennara sem 

sér til þess að því sé fylgt eftir. 
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Skólinn er vinnustaður nemenda og er mikilvægt að þeir finni fyrir öryggi 

og vellíðan innan veggja skólans. Ef foreldrar og kennarar telja að einstökum 

nemendum sé betur borgið annars staðar eru sérúrræði til staðar sem hægt er 

að nýta í ýtrustu neyð. 

Í næsta kafla segir frá því hvernig stefnan skóli án aðgreiningar er í 

framkvæmd. Sagt er frá almennri menntun og kennslu og fjölbreyttum 

kennsluaðferðum ásamt endurgjöf og námsmati. 
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5. Skóli án aðgreiningar í framkvæmd 

Það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga þegar kemur að því að skipuleggja nám 

og kennslu í skóla án aðgreiningar. Víst er að skóli án aðgreiningar er ekki 

eitthvað sem varð til á einni nóttu heldur mun hann koma til með að þróast 

áfram á degi hverjum og ári hverju. 

Í skóla án aðgreiningar þarf að huga að bæði kennslunni og nemendum. 

Mikilvægt er að kennarar tileinki sér fjölbreyttar kennsluaðferðir. Einnig þarf 

að huga vel að endurgjöf og námsmati, það er að segja hvernig best sé að mæla 

árangur nemenda hverju sinni til að ná markmiðum náms. 

Kaflinn skiptist niður í nokkra undirkafla og verður fyrst sagt frá almennri 

menntun og kennslu. Næst verður sagt frá fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

síðan frá endurgjöf og námsmati. 

5.1 Almenn menntun og kennsla 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 13) má sjá að almenna menntun er ekki 

hægt að skilgreina auðveldlega en hún er bundin bæði við stað og stund og er 

hún gjarnan einstaklingsbundin. Þar segir einnig að til forna voru það hinar sjö 

frjálsu listir sem mynduðu umgjörð um almenna menntun yfirstéttarinnar. Á 

miðöldum skilgreindi miðaldakirkjan almenna menntun í Evrópu út frá sínum 

þörfum en með iðnbyltingunni komu fram á sjónarsviðið ný tækni og 

fræðasvið sem lögðu grunn að almennri menntun í nútímasamfélagi. Nú er 

öldin önnur, nánar tiltekið 21. öldin, en þá er almenn menntun skilgreind í 

aðalnámskránni í samræmi við samfélagslegar þarfir og þarfir einstaklinganna. 

Óháð stað og stund stuðlar almenn menntun að aukinni hæfni einstaklingsins 

til að takast á við áskoranir daglegs lífs. Hún miðar einnig að því að efla 

skilning einstaklingsins á eigin hæfileikum og eiginleikum ásamt hæfni til að 

leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Almenn menntun er á sama tíma bæði 

einstaklingsmiðuð og samfélagsleg. Réttilega er skólakerfið mikilvægasti 

grundvöllur þess að samfélagið tryggi almenna menntun en þó öðlast fólk 

almenna menntun víða annars staðar. Það er því eðlilegt að grunnþættir 

menntunar séu skýrðir í aðalnámskrá og tengdir þeim meginsviðum þekkingar 

og leikni sem standa einstaklingum til boða í skólum. Almenn menntun byggir 

á fjölbreyttu námi á meginsviðum okkar menningar, samfélags og umhverfis. 

Stefnt er að almennri menntun í heildstæðu skólastarfi sem og námi á 
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námssviðum, í námsáföngum og í námsgreinum. Skilgreining á grunnþáttum 

er tilraun til að kortleggja meginsvið almennrar menntunar sem skólakerfið 

stefnir að. 

Þau Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson 

(2002, bls. 227) segja að í hverjum árgangi séu nemendur með ólíkar þarfir, 

félagslegar eða námslegar. Það birtist hvort heldur sem er í mismunandi færni, 

kunnáttu eða viðhorfum þeirra. Þegar kennsla er skipulögð þurfa kennarar að 

vera meðvitaðir um þetta þannig að verkefni þeirra gefi kost á fjölbreyttum 

vinnuaðferðum. Samt sem áður geta verið einstaklingar inn á milli sem þarf 

sérstaklega að huga að. 

Ferguson o.fl. (2012, bls. 72) segja að ríkjandi hefð hafi verið fyrir því í 

gegnum tíðina að kennarar geri ráð fyrir einsleitni þegar kemur að því að 

skipuleggja nemendahópa og er gjarnan gert ráð fyrir því að nemendur með 

líka færni og námsstíl skuli vera saman í hóp því það sé vænlegt til árangurs. 

Sjálfsagt getur þessi einsleitni hentað við einhver tækifæri en kennurum finnst 

gjarnan að nemendahópurinn sé orðinn of fjölbreyttur til þess. Út frá því hafa 

kennarar neyðst til þess að hugsa kennsluaðferðir sínar upp á nýtt og miða við 

fjölbreyttan nemendahóp. Þau telja einnig að námshraði, geta nemenda og stíll 

þeirra sé mismunandi ásamt því að bakgrunnur þeirra og tungumál geti verið 

misjöfn. Krafist er meiri undirbúnings þegar kemur að kennslu í 

getublönduðum hópum. Best er að líta á fjölbreytileikann sem skapandi 

tækifæri til náms en ekki sem vandamál því allir nemendur búa yfir einhverju 

góðu sem má læra af. Nauðsynlegt er að kennarinn velji sjálfur í hópa og hafi 

þá sem fjölbreyttasta en það er vænlegast til árangurs. 

Ferguson o.fl. (2012, bls. 20) vilja meina að í skólastofum megi finna 

nemendur sem eru líklegir til þess að draga að sér athygli kennara. Ástæðan er 

ekki sú að þeir séu ekki að læra heldur sú að þeir læra svo hratt að þeim gefst 

tími til þess að trufla aðra og vera með fíflalæti. Þau segja jafnframt að þessum 

nemendum leiðist gjarnan og þeir verði pirraðir á endalausri bið eftir öðrum og 

upplifa sem svo að tíma sínum sé illa varið en það getur leitt til þess að 

áhugaleysi á náminu geri vart við sig. Á meðan er námið stöðugt strit fyrir aðra 

nemendur. Þeir eru lengi að átta sig á efninu og örvænta oft og tíðum um hvort 

þeir komi nokkurn tímann til með að ná árangri í námi. Fyrir þeim er námið 

stöðugt púl sem á ekkert skylt við spennandi uppgötvanir. Sjaldnast finna þeir 

fyrir ástríðu gagnvart náminu og veldur það því að smám saman dregur úr 

áhuga þeirra. Eilífur barningur í námi getur orðið til þess að nemendur bregðast 
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gjarnan við með því að leggja sig jafnvel enn minna fram og reyna komast hjá 

því að læra það sem kennarinn ætlast til af þeim. Það er nánast ómögulegt að 

snúa við blaðinu þegar nemandi hefur tekið ákvörðun að gera lítið úr náminu. 

Þeir nemendur sem eru með skólaleiða og líka þeir sem eiga í basli með námið 

þurfa á því að halda að kennarinn aðlagi námskrána út frá hæfileikum þeirra, 

greind, námsstíl, áhugamálum og óskum. 

 

5.2 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Samkvæmt Sapon-Shevin (2007, bls. 185) þurfa skólar að vera vel undirbúnir 

og hafa þróað með sér sveigjanlegt og skapandi námssamfélag sem tekur mið 

af þörfum hvers einstaklings svo hægt sé að koma til móts við allar þær ólíku 

þarfir sem fjölbreyttur nemendahópur felur í sér. Einnig er nauðsynlegt að gæta 

þess að framlag hvers og eins sé metið að verðleikum út frá mismunandi 

greindum og sé mikilvægt innlegg til námssamfélagsins. 

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (2011, bls. 67), Að mörgu er að hyggja, segir 

að val á kennsluaðferðum sé eflaust ein af tilkomumestu ákvörðunum sem 

kennari þarf að taka við undirbúning kennslu sinnar. Úr mikilli flóru er að velja 

og þurfa kennarar að geta útfært nokkra tugi þeirra. Eins og gefur að skilja 

fylgja hverri aðferð bæði kostir og gallar. Engin ein aðferð er fullkomin og sú 

eina rétta. Hver og ein kennsluaðferð byggir á ólíkri hugmyndafræði og hafa 

þær allar mismunandi markmið en flestar þeirra má útfæra á margvíslegan hátt. 

Kennsluaðferðir henta kennurum misjafnlega vel í kennslu en allar eru þær jafn 

mikilvægar svo fjölbreytnin viðhaldist. Ólíkar kennsluaðferðir auka líkurnar á 

því að allir eða sem flestir nemendur njóti góðs af kennslunni.  

Þau Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson 

(2002, bls. 199) segja að þegar talað er um fjölbreytni í skólum sé átt við að 

verkefnin séu fjölþætt og ekki síður innan sömu námsgreinar eða viðfangsefna. 

Rökin á bak við fjölbreytni eru fyrst og fremst þau að nemendur læra síður en 

svo allir á sama hátt. Sumum hentar að læra á bók á meðan aðrir læra betur 

með athöfnum. Einnig má nefna að sumum hentar betur að læra 

einstaklingslega á meðan það er árangursríkara fyrir aðra að læra í hóp. 

Kennarinn hefur það verkefni að styðja við að nám geti átt sér stað og hjálpa 

nemendum sínum að velja réttar leiðir sem henta hverjum og einum. Með þessu 

er síður en svo átt við að hver og einn nemandi fái einstaklingskennsluáætlun 
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eða að hver og einn læri einungis eftir þeim leiðum sem honum líkar best. Það 

kynni að snúast úr fjölbreytni og yfir í einhæfni. 

5.3 Endurgjöf og námsmat 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 25–26) segir að í námi barna og 

ungmenna sé mat órjúfanlegur þáttur í skólastarfi. Námsmat er mælikvarði og 

gefur upplýsingar um hvort árangur nemenda uppfylli markmið náms, það 

hvetur þá til dáða og nýtist jafnframt kennurum og starfsfólki til að stuðla að 

enn meiri framförum í námi. Að meta árangur og framfarir nemenda er 

reglubundinn þáttur í skólastarfi. Helsti tilgangur námsmats er að veita 

leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum verður náð. 

Námsmat gerir kennurum kleift að fylgjast með því hvernig til tekst að ná 

almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðla að hvatningu í námi, örva 

nemendur til framfara og varpa ljósi á hvaða aðstoð þeir þurfa. Námsmat hefur 

þann kost að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og grennslast fyrir um 

hvernig hópum og einstaklingum gengur að ná settum markmiðum. Námsmat 

er upplýsandi fyrir nemendur, foreldra þeirra, kennara, skólayfirvöld og 

viðtökuskóla um námsgengi sem gott er að hafa til hliðsjónar við 

skipulagningu kennslu og náms. Námsmatið þarf að sjálfsögðu að vera 

réttmætt og áreiðanlegt svo það geti staðist svo margþætt hlutverk. Það þarf að 

tryggja að námsmatið sé þannig uppbyggt að það meti það sem meta á og á 

áreiðanlegan hátt. 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011, bls. 16) segir að aukin áhersla á 

einstaklingsmiðað nám haldist í hendur við aukna áherslu á fjölbreytni í 

námsmati. Það er talið mikilvægt að sníða námið að þörfum hvers og eins 

nemanda og láta námið snúast um að leiðbeina þeim og gera þeim ljóst til hvers 

er ætlast af þeim, kenna þeim að setja sér eigin markmið, gera sér grein fyrir 

eigin styrkleikum og veikleikum, kenna þeim hvaða aðferðir nýtast best til að 

ná settum markmiðum ásamt því að meta hvernig til hafi tekist. Þannig getur 

námsmat styrkt sjálfsmat nemenda og stuðlað jafnframt að sjálfstæði þeirra og 

ábyrgð óháð því hvar hver og einn er staddur í sínu námi. 

Ferguson o.fl. (2012, bls. 93–94) segja enn fremur að umræður kennara um 

námsmat snúist aðallega um það hvaða leiðir best sé að fara til að meta 

frammistöðu nemenda miðað við nýjar áherslur. Kennarar hafa nú til dags 

meiri áhuga á því að athuga hvað nemendur vita og hvort þeir geti unnið með 
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það sem þeir hafa lært. Þar að auki vilja kennarar að nemendur þeirra öðlist 

dýpri skilning á náminu. Væntingarnar ættu að vera þær sömu til allra barna 

og unglinga. En slíkar kröfur gætu reynst kennurum vandasamar. Þá segja þau 

Jón Baldvin, Rósa og Rúnar (2002, bls. 253) að námsmat sé mismunandi og 

fari það eftir því á hvaða grunni skólar byggja stefnu sína. Ýmist er farið eftir 

hefðum en sums staðar er farið eftir meðvitaðri stefnumörkun. Þar sem 

hefðirnar fá að ráða ferðinni hafa kennararnir lítið um námsmatið að segja og 

skrifleg próf eru gjarnan við stjórnvölinn. Gera má ráð fyrir því að fyrst og 

fremst sé hægt að meta einfalda hugsun þannig að metin séu eingöngu þekking 

og einfaldur skilningur fremur en að notast sé við lausnaleit, greiningu, 

samantekt og rökstutt mat. Það hefur reynst flókið að meta nám betur en svo 

og þess vegna er gert ráð fyrir því að meðvituð stefnumörkun skóla feli í sér 

fjölbreyttar matsaðferðir eins og til dæmis vettvangsathuganir, 

nemendamöppur og munnlegt mat ásamt skriflegum prófum. Inntak þess sem 

er metið er ekki síður mikilvægt en auk þekkingar má þar nefna leikni og 

krefjandi hugsun, sjálfstæði, námstækni og námsvitund. 

 

5.4 Samantekt 

Almenn menntun og fjölbreyttar kennsluaðferðir haldast í hendur og byggir 

hvort á öðru. Í skóla án aðgreiningar er hvort tveggja ómissandi. Mikilvægi 

fjölbreyttra kennsluaðferða kemur þannig fram að engir tveir nemendur læra 

eins svo sveigjanleikinn þarf að vera til staðar. Kennarinn hefur því það 

hlutverk að hjálpa hverjum og einum að finna út hvaða aðferð hentar þeim best. 

Endurgjöf og námsmat í skóla án aðgreiningar þarf einnig að vera fjölbreytt 

en jafnframt hafa góðan grundvöll. Kennarar þurfa að gera upp við sig hverju 

sinni hvert aðalatriði námsefnisins er og hvernig best sé að meta hvort nám hafi 

átt sér stað. 

Í næsta kafla er sagt frá kennurum í skóla án aðgreiningar, hver hlutverk 

þeirra eru og hvernig þeir ættu að haga samskiptum sínum við aðra. Einnig 

verður þess getið hver menntun kennara er og frá hvaða sjónarhorni þeir sjá 

stefnuna skóli án aðgreiningar. 
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6. Kennarar í skóla án aðgreiningar 

Hlutverk kennara eru af ýmsu tagi og vissulega eru þau alls ekki fá. Frá 

einhverjum þeirra verður sagt hér. Til að byrja með verður fjallað um 

fagmennsku kennara í starfi og mikilvægi þess að þeir temji sér að vera góðar 

fyrirmyndir. Næst verður fjallað um samskipti þeirra við nemendur og síðan 

samstarf þeirra við foreldra. Því næst verður menntun kennara skoðuð ásamt 

símenntun. Að því loknu verður skóli án aðgreiningar skoðaður út frá 

sjónarhorni kennara þar sem skoðaðar verða nokkrar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á skóla án aðgreiningar. Undir lokin verður kaflinn svo tekinn saman 

í nokkrum orðum. 

 

6.1 Fagmennska kennara 

Burden og Byrd (2013, bls. 4–5) segja að það sem aðskilur ólærða og lærða 

kennara sé fagmennskan en hana þarf að læra á meðan námið á sér stað og þróa 

hana síðan áfram með sér í starfi. Fagmennskan þarf að vera til staðar fyrst og 

fremst svo kennarar hafi kunnáttu til þess að mæta ólíkum þörfum nemenda og 

kunni jafnframt skil á faglegum aðferðum til þess að ná fram því besta hjá 

nemendum sínum eins ólíkir og þeir nú eru. Faglegur kennari býr yfir mikilli 

þekkingu á þeim fögum sem hann kennir ásamt þeim þáttum sem koma að 

uppeldisfræðilegum hliðum kennslunnar. Einnig segja þeir Burden og Byrd 

(2013, bls. 77) að kennari sem starfar faglega hafi ávallt undirbúið 

kennslustundir fyrirfram og leggi mikið upp úr góðum undirbúningi. Hann 

undirbýr sig í samræmi við námskrá og sér til þess að kennslustundirnar séu 

kennslufræðilega uppbyggðar í samræmi við hana. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 42) segir að meginhlutverk kennara 

sé kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með nemendum, þeir þurfa að vekja 

áhuga nemenda á náminu og viðhalda honum, veita þeim handleiðslu á sem 

fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum vinnufriði og starfsanda innan 

nemendahópsins. Lýsa má hlutverki kennara sem forystuhlutverki, þar sem 

þeir eru leiðtogar í námi nemenda. Það þýðir að veita nemendum bæði frjóar 

og fjölbreyttar námsaðstæður. Kennslan skal vera vönduð og aðlöguð að 

þörfum og stöðu einstakra nemenda í skóla án aðgreiningar en þannig eru 

auknar líkur á árangri. Mikilvægt er að kennarar vinni eftir fremsta megni 
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saman að menntun nemenda eins og kostur er og sjái til þess að kennsla og 

uppeldi verði ekki aðgreind frá upphafi til enda grunnskólagöngu. Hver og einn 

nemandi hefur umsjónarkennara sem er öðrum starfsmönnum mikilvægari 

varðandi ábyrgð á námi nemenda sinna, líðan, þroska og velferð þeirra. 

Umsjónarkennari leggur sig fram um að kynnast nemendum sínum, foreldrum 

þeirra og aðstæðum eins og best hann má. Það er óhjákvæmilegt fyrir 

umsjónarkennara að vinna náið með öðrum kennurum sem koma að kennslu 

umsjónarnemenda hans. Samskipti þeirra felast í því að umsjónarkennari 

safnar upplýsingum um nemendur og kemur þeim áleiðis innan skóla til þeirra 

sem þurfa upplýsingarnar eða til foreldra þegar við á í þeim tilgangi að 

foreldrum sé kleift að taka þátt í ákvörðunum sem varða þeirra barn og 

skólastarfið. Í farsælu samstarfi heimila og skóla gegnir umsjónarkennarinn 

lykilhlutverki og er hann megintengiliður milli skóla og heimila. 

Í aðalnámskránni (2011, bls. 11) segir að kennarastéttin gegni mörgum 

hlutverkum í skólakerfinu svo sem kennslu, uppeldi, stjórnun, ráðgjöf, 

rannsóknum og þróunarstörfum. Ásamt kennurum heyra stjórnendur, 

námsráðgjafar og sérkennarar undir kennarastéttina. Kennarar gegna þó 

lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Þá segir einnig að árangur skólakerfis og gæði 

menntunar byggi fyrst og fremst á góðum grunni hjá vel menntaðri og 

áhugasamari fagstétt kennara á öllum skólastigum. Fagmennska kennara 

byggir að miklu leyti á sérfræðilegri starfsmenntun þeirra, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýr einnig að bæði 

menntun og velferð nemenda. Góð kennsla og markviss samskipti stuðla að 

aukinni hæfni og árangursríkara námi barna og ungmenna. Í aðalnámskránni 

(2011, bls. 11) má sjá að kennarar hafa ekki einungis þá skyldu að miðla 

þekkingu til nemenda heldur einnig að örva starfsgleði þeirra og efla frjóa 

hugsun og veita þeim tækifæri til þess að afla sér þekkingar og leikni. Kennarar 

bæði leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á því og leggja upp með 

að þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeirra er að skapa góðan skólabrag, setja 

réttlátar vinnureglur og gera námsumhverfið hvetjandi. Samkvæmt 

aðalnámskrá (2011, bls 11–12) hafa þær breytingar sem hafa orðið í íslensku 

samfélagi í upphafi 21. aldar bein og óbein áhrif á skólakerfið, bæði nám 

nemenda og störf kennara. Sama hvort litið er til efnahags og atvinnumála, 

tækni og samskipta eða félagsmála og fólksflutninga má sjá deiglu og 

breytingar sem hafa áhrif á þekkingu og menningarlíf, uppeldi og menntun. 

Það er því ekkert leyndarmál að þær breytingar sem hafa orðið á íslensku 
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samfélagi síðustu ár hafa verið hraðar og þar af leiðandi hafa kröfur til skóla 

aukist um að aðstoða samfélagið við að átta sig á þessum breyttu aðstæðum og 

hvernig best sé að takast á við þær. Þetta hefur orðið þess valdandi að kröfur 

til kennarastéttarinnar hafa aukist til muna, bæði til að greina 

samfélagsbreytingar og til að fella skólastarfsemi að þeim á ábyrgan hátt. 

Kennarar og skólastjórnendur vinna í samráði við þróun skólanámskrár út frá 

aðstæðum og áherslum á sérhverju skólastigi. Það er á ábyrgð hvers kennara 

að útfæra kennslu sína og skólastarfið á faglegan hátt eins og fyrirmæli 

menntalaga segja til um í aðalnámskrá. 

Í skólastefnu KÍ, sem sjá má á vef Kennarasambandsins (2014a, án blstals), 

segir að undir fagmennsku kennara teljist margir þættir. Kennarar eiga að vera 

faglegir forystumenn í starfi því þeir eru jú sérfræðingar á sviði menntamála 

sem kenna, miðla og virkja nemendur í þekkingarleit. Kennurum er ætlað að 

stuðla að alhliða þroska nemenda sinna og laða fram það besta hjá hverjum og 

einum sem og hópnum í heild sinni. Mikilvægt er að kennarar séu nemendum 

sínum góðar fyrirmyndir og jafnframt skulu þeir sýna nemendum virðingu og 

umhyggju. Það gefur auga leið að gagnkvæm virðing kennara og nemenda 

skapar jákvæðan skólabrag sem getur leitt til þess að gleði og áhugi séu ríkjandi 

og einkenni skólastarfið. Kennarar þurfa að vera skipulagðir og leiða 

skólastarfið áfram með því að miðla sérfræðiþekkingu sinni bæði í skólanum 

og til samfélagsins. Ávallt skulu kennarar sýna fagmennsku og að sama skapi 

taka alltaf virkan þátt í skólasamfélaginu. Kennarar skulu hafa áherslu á 

lýðræði að leiðarljósi í skólastarfi. Þeir skulu ávallt viðra hugmyndir sínar í 

samráði við skólastjórnendur áður en mikilvægar ákvarðanir eru teknar 

varðandi skólastarfið. Þrátt fyrir það hafa kennarar þó nokkurt sjálfstæði 

varðandi eigin kennslu, kennsluaðferðir og námsmat. Í kennsluaðferðum 

kennara ætti að leggja áherslu á að efla sjálfstraust nemenda og virkja þá í 

námi. Kennarar þurfa vera opnir fyrir því að beita bæði fjölbreyttum og 

skapandi kennslu- og matsaðferðum. Námsefnið sem þeir bjóða nemendum 

sínum upp á skal vera fjölbreytt og í samræmi við áherslur laga um nám við 

hvers og eins hæfi. Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 58) bendir á að 

stundum er því haldið fram að faglegt sjálfstæði kennara hafi minnkað töluvert 

eftir að rekstur grunnskólanna færðist frá ríkinu yfir til sveitarfélaga. Þá hafa 

áhrif embættismanna og foreldra innan skólans aukist sem veldur því að nýjar 

kröfur eru stöðugt gerðar til skólastarfsins og einnig kennara þó svo að þeir séu 

ekki hafðir með í þeim ráðum. Ef til vill hafa flestir sem hafa einhverja reynslu 
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af því að vera í skóla einhverjar skoðanir á því hvernig skólinn skal starfa og 

hvað það er sem einkennir góða kennara. 

Ferguson o.fl. (2012, bls. 57–58) segja að þrátt fyrir örar breytingar sem 

hafa átt sér stað í skólamálum í gegnum tíðina þá hafi það verið markmið 

kennara að endurskapa skólana þannig að hægt sé að bregðast við ólíkum 

nemendum sem og áhugasviðum þeirra. Fyrir flesta kennara er sú vinna alls 

ekki eins flókin og hún hljómar en góðir kennarar eru góðir í því að taka mið 

af sérstöðu hvers nemanda samhliða því að halda utan um allan bekkinn. Góðir 

kennarar eiga auðvelt með að horfa á bekkinn sem heild en geta jafnframt beint 

sjónum sínum að sérhverjum nemanda. Nemendur ættu að finna frá kennurum 

að þeir séu einstakir og áhugaverðir en ekki sérstakir og aumkunarverðir. Í þá 

daga er nemendur voru teknir út úr bekknum í sérkennslu gátu þeir upplifað 

sig eins og það síðarnefnda. Í dag er nálgunin önnur í kennslu og ber kennurum 

að koma til móts við alla hins fjölbreyttu flóru nemenda á faglegan hátt. 

 

6.2 Samskipti kennara og nemenda 

Ferguson o.fl. (2012, bls. 2) segja að kennarar beri ábyrgð á öllum sínum 

nemendum og er engin undantekning þar á. Þeir eiga að tryggja að allir njóti 

árangursríkrar kennslu hvort sem um er að ræða nemendur með fötlun, 

nemendur af ólíkum kynþáttum, nemendur með ólíkan menningarlegan 

bakgrunn, tvítyngda nemendur eða nemendur frá lágtekjuheimilum, svo fátt 

eitt sé nefnt. 

Þá segja þau Ferguson o.fl. (2012, bls. 3) einnig að í skólum sem tileinka 

sér stefnuna skóli án aðgreiningar hafi kennarar trú á því að allir nemendur geti 

lært það sem fyrir þeim er haft. Með samvinnu starfsfólks verður leiðin greið 

að því að kenna öllum nemendum. Með þessum breytingum hafa mörkin milli 

almennrar kennslu, stuðnings, sérkennslu, tvítyngiskennslu, 

innflytjendakennslu, verknáms og einhverrar sérhæfðrar kennslu minnkað og 

að lokum hverfa þau alveg. 

Í greininni „Hún er löng, leiðin til stjarnanna“ eftir Rúnar Sigþórsson (2004, 

án blstals) kemur fram skoðun nemenda á því hvernig kennarar eiga að vera. 

Þar eru fyrst nefnd atriði eins og framkoma og viðmót. Að þeirra sögn þurfa 

kennarar að vera þolinmóðir og glaðlegir og þeir eiga ekki að æsa sig. Það er 

ekki gaman að vera með kennara sem er reiður. Agi og stjórnun eru einnig 
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mikilvæg atriði. Kennarinn þarf að geta haldið góðum aga án mikillar áreynslu 

og án þess að vera reiður og skammast. Hann þarf að finna þennan gullna 

meðalveg; gera nemendum það ljóst að hann ræður og vera hæfilega strangur 

eftir því sem við á. Auðvitað ætti stundum að ríkja lýðræði í kennslustofunni 

en bara þegar það á við. Rúnar telur einnig að virðing og traust séu mikilvæg 

atriði í farsælu skólastarfi. Kennarinn verður að sýna nemendum sínum 

virðingu og að sjálfsögðu verður virðingin að vera gagnkvæm. Virðing er 

forsenda þess að hægt sé að læra í kennslustundum að sögn nemenda. Að 

sjálfsögðu verða nemendur líka að geta treyst kennaranum sínum fyrir hverju 

sem er. Þeir eiga að geta talað við hann eins og vin og mega vera óhræddir við 

að tala um allt sem tengist skólanum eða bara allt milli himins og jarðar. Í grein 

Rúnars má líka sjá að að sögn nemenda er mikilvægt að geta treyst á kennarann 

í einu og öllu. Að lokum er það námið og er mikilvægt að kennarinn nái að 

vekja áhuga nemenda sinna með ýmiss konar skemmtilegum, fjölbreyttum og 

skapandi verkefnum. Markmið kennara er að kenna öllum nemendum svo hann 

má ekki leggja árar í bát fyrr en allir hafa skilið námsefnið og nemendur fá á 

tilfinninguna að þeir séu einungis að læra fyrir sjálfa sig en ekki einhvern 

annan. Nemendur verða jú að geta leitað eftir aðstoð ef þeir skilja ekki eitthvað 

án þess að eiga á hættu að gert verði lítið úr þeim. Kennarinn verður jafnframt 

að geta hjálpað öllum jafnt og standa ekki sjálfan sig að því að gera upp á milli 

nemenda. 

Gordon (2001, bls. 30) telur að tengsl kennara og nemenda þurfi að vera 

góð. Góð tengsl eru opin og hreinskiptin þegar báðir aðilar eru tilbúnir að taka 

áhættu og koma hreint fram. Góð tengsl eru umhyggjusemi og báðir aðilar taka 

tillit hvor til annars. Góð tengsl eru þegar hvor er hinum háður. Góð tengsl eru 

þegar báðir aðilar eru sjálfstæðir og fá tækifæri til að þroska sköpunarmátt sinn. 

Síðast en ekki síst þá eru góð tengsl þegar báðir aðilar vilja koma til móts við 

þarfir hvors annars án þess að það sé á kostnað einhvers annars. Kennarar ættu 

að stefna að þessum tengslum við alla nemendur sína en með því að bæta þau 

má stuðla að árangursríkara skólastarfi í leiðinni. 

Ferguson o.fl. (2012, bls. 24) vilja meina að það kunni að vera til hagsbóta 

ef kennarinn þekkir nemendur sína og getur nýtt það til góðs með því til dæmis 

að sníða viðfangsefni og verkefni að áhugamálum og þörfum hvers og eins. Til 

þess getur kennari annað hvort skoðað hvernig nemendur nýta nám sitt í 

daglegu lífi utan skóla eða safnað og miðlað upplýsingum um námssögu 
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nemenda með það að leiðarljósi að sá kennari sem tekur við nemandanum geti 

haldið áfram að stuðla að samfelldu námi nemenda þar sem frá var horfið. 

 

6.3 Samstarf kennara og foreldra 

Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 17–25) heldur því fram að með aukinni 

áherslu stjórnvalda, kennara og samtaka foreldra hafi verið lögð áhersla á bætta 

hlutdeild foreldra í skólastarfi. Hér á landi hefur áherslan á þátttöku foreldra í 

skólastarfi einnig farið vaxandi síðustu ár. Það má sjá í lögum um grunnskóla 

frá 2008 hver ábyrgð, réttindi og skyldur foreldrar eru sem skólaforeldri. Það 

er vitað mál að áhrif foreldra á námsárangur og líðan barna eru mikil. Í raun 

eru það gildin og umræðan á heimilinu sem hafa sterk áhrif á námsárangur 

nemenda. Það getur eflaust reynst erfitt fyrir færustu foreldra að halda uppi 

trúverðugum og uppbyggilegum umræðum um skólann á heimilinu ef þeir 

þekkja einungis til úr fjarlægð. Foreldrar þurfa að eiga virka hlutdeild í skólalífi 

barns síns til þess að sú forsenda sé til staðar að foreldrar geti stutt börnin sín 

og stuðlað að innihaldsríkri umræðu um skólastarfið. Hlutdeild er í þessu 

tilviki hugtak sem vísar til þess að foreldrar taki virkan þátt í starfi barna sinna, 

nemendahópsins eða skólans þar sem þeir hafa bæði ábyrgð og réttindi. Eitt af 

hlutverkum kennara er að stuðla að slíkri hlutdeild en þeir ásamt 

skólastjórnendum hafa lykilinn í hendi sér að þeim dyrum sem bjóða upp á 

raunverulegt samstarf á jafnréttisgrunni. 

Eins og við er að búast er það ekki einungis nemendahópurinn sem er 

fjölbreyttur heldur einnig foreldrahópurinn en eins og Nanna Kristín (2010, bls 

33–46) bendir réttilega á eru auknar kröfur beggja vegna um skóla án 

aðgreiningar. Það er því kennara og skólans að mæta nemendum ásamt 

foreldrum þeirra sem einstaklingum en ekki sem einsleitum hópi. Nanna er á 

þeirri skoðun að kennarar sem og skólastjórnendur verði að átta sig á og bera 

virðingu fyrir einstaklingsþörfum hvers nemanda og eins foreldris. Þar að auki 

vill hún meina að ekki sé hægt að komast hjá því að gera sér grein fyrir því að 

aðstæður fjölskyldna eru afar ólíkar og þar með er augljóst að stuðningur sem 

þær þarfnast er mismunandi. Skólar þurfa að vera sveigjanlegir svo hægt sé að 

mæta þessum ólíku þörfum, enda er ekkert því til fyrirstöðu miðað við þær 

kröfur sem gerðar eru til skóla sem stofnunar, bæði af lögum um grunnskóla 

og samfélaginu sem heild. 
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Ingibjörg Auðunsdóttir (1994, bls. 30–31) telur að í starfi kennara sé 

umhyggja mikilvægur þáttur. Hún segir að kennarinn sem fagmaður verði að 

bera virðingu fyrir foreldrum ásamt því að sýna þeim traust en á sama tíma 

gerir hann þá ábyrga fyrir námi barna þeirra og tryggir gott samband við 

heimilin. Einlægar og opnar samræður ættu að vera góð leið til þess að sýna 

foreldrum virðingu í verki. Þá þykir henni líka mikilvægt að kennarar gefi sér 

góðan tíma til að hlusta á foreldra, gefi sér tíma fyrir tjáskipti og sjái til þess 

að allir séu með á nótunum varðandi það málefni sem fer þeirra á milli. 

Faglegur kennari virðir einnig tilfinningar foreldra og skoðanir þeirra. Þá segir 

Ingibjörg að ef upp komi sú staða að kennari viðurkenni veikleika sé hann síður 

en svo minni fagmaður heldur getur hann leitað til foreldra og fengið 

bandamann úr þeirra hópi í baráttunni að markmiðinu ásamt því að hafa færi á 

því að styðja við foreldrana. 

Að mati Nönnu Kristínar (2010, bls. 120–121) getur það verið jákvætt í 

mörgum tilfellum að miðla persónulegum upplýsingum um nemendur til allra 

foreldra í bekknum en þá er átt við að upplýsa alla ef einhverjir nemendur innan 

bekkjarins hafa alvarlegar fatlanir eða miklar sérþarfir. Þannig er hægt að sjá 

til þess að foreldrar fái innsýn í þann vanda sem viðkomandi nemandi á við að 

stríða og þar með aukast líkurnar á því að viðkomandi fái skilning á hans 

vandamálum og geti einnig meðhöndlað það rétt eða betur ef upp kemur 

ágreiningur við þeirra börn. Með slíkum upplýsingum er auðveldara að skapa 

jákvætt og opið andrúmsloft þar sem gagnkvæmur skilningur einkennir 

samstarf kennara og foreldra á þeim úrræðum sem notuð eru til að meðhöndla 

nemendur með sérþarfir eða bara alla í skólasamfélaginu sem er 

fjölmenningarsamfélag þar sem fjölbreytileiki fólks er eins mikill og 

einstaklingarnir eru margir. 

 

6.4 Menntun kennara 

Ör þróun hefur átt sér stað hér á landi síðustu áratugi. Samfélagið hefur breyst 

og einnig hafa breytingar í samskipta- og upplýsingatækni verið 

byltingarkenndar. Ný þekking verður sífellt til sem kennarar þurfa bregðast við 

og geta miðlað til nemenda sinna svo þeir verði sem best undirbúnir til þess að 

takast á við lífið. Kennari þarf að standa skil á hugmyndum á borð við skóla 

án aðgreiningar, jafnrétti, fjölmenningu, lýðræði í skólastarfi, sjálfbæra þróun, 
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heilbrigði og velferð og notkun tæknimiðla. Kennari þarf einnig að hafa 

kunnáttu til þess að skipuleggja skólastarf sem uppfyllir markmið og kröfur 

aðalnámskrár. Allt þetta bendir á mikilvægi góðrar menntunar kennara og að 

hægt sé að treysta á að hún sé eins og best verður á kosið. Um vorið 2011 voru 

síðustu leyfisbréfin gefin út til þeirra sem höfðu lokið B.Ed.-prófi en í kjölfar 

nýrra laga um menntun og ráðningu kennara eru nú gerðar kröfur um 

meistarapróf til kennslu á öllum stigum grunnskóla. Í ljósi þess hve mikilvæg 

kennaramenntun er þá hefur þessi lenging verið nauðsynleg og á fyllilega rétt 

á sér, eins og þau Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 28) benda á. 

Á vef Kennarasambands Íslands (2014b, án blstals) kemur einnig fram að 

kennarar þurfa að ljúka meistaraprófi svo þeir fái kennsluréttindi. Slíkt nám 

þarf að vera vel skipulagt á þann veg að gott jafnvægi sé milli menntunar í 

kennslugreinum eða á fagsviðum og ekki síður kennarafræða. Þeir kennarar 

sem hafa lokið námi en þó ekki meistaraprófi verða að afla sér slíkrar 

menntunar. Áhersla skal lögð á lifandi umræður um málefni menntunar 

kennara meðal félagsmanna Kennarasambandsins og í háskólum. Ekki er síður 

mikilvægt að sjónarmiðum um þróun menntunar kennara sé komið á framfæri 

víðs vegar og að hún sé í stöðugri endurskoðun í samráði við alla þá aðila sem 

málið varðar. Koma þarf á fót viðurkenndu gæðakerfi svo hægt sé að meta 

kennaranám, þar með talið vettvangsnám og leiðsögn til nýliða í starfi. 

Veigamikill þáttur í menntun kennara skal vera starfsþjálfun kennaranema á 

vettvangi og er sá hluti menntunar lögbundinn. Tryggja skal að 

leiðsagnakennari hafi hlotið viðeigandi þjálfun og handleiðslu svo leiðsögn 

hans til kennaranema verði skipulögð og formlegur hluti af heildarskipulagi 

kennarastarfsins. 

Á hverjum degi erum við sífellt að læra eitthvað nýtt svo það má með sanni 

segja að menntun sé æviverk. Því er mikilvægt að framboð á símenntun sé til 

staðar, hún sé sýnileg og í sífelldri þróun. Nýbreytni- og þróunarstörf í skólum 

eða í faggreinum ættu að tilheyra hefðbundinni símenntun. Starfsumhverfi 

kennara þarf að vera hvetjandi til símenntunar og aðstaða til hennar þarf að 

vera góð, hvort sem er á skólatíma eða utan hans (Kennarasamband Íslands, 

2014c, án blstals). 

Á vef Háskólans á Akureyri segir að skólinn bjóði upp á kennaranám sem 

veiti traustan undirbúning til starfs á stærsta vinnumarkaði landsins sem er leik-

, grunn- og framhaldsskólar. Þá segir að í kennaradeildinni sé veitt örugg 
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þekking á undirstöðuþáttum kennarastarfsins og er þjálfun markviss til 

þátttöku í lifandi menntasamfélagi. B.Ed.-nám í kennarafræðum veitir 

undirstöðu til M.Ed.-náms sem er forsenda kennsluréttinda (Háskólinn á 

Akureyri, e.d., án blstals). Kennaranámið í Háskólanum á Akureyri leggur upp 

með að nemendur tileinki sér stefnuna skóli án aðgreiningar en flest námskeið 

námsins koma inn á markmið hennar. 

 

6.5 Sjónarhorn kennara 

Í sameiginlegri könnun Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags 

grunnskólakennara, sem gerð var í upphafi árs 2012 (2012, bls. 16–17), voru 

kennarar spurðir um viðhorf þeirra til stefnunnar skóli án aðgreiningar. Eins 

og gefur að skilja var viðhorf svarenda við þeirri spurningu mjög misjafnt. Um 

42% höfðu jákvætt viðhorf til stefnunnar eða mjög jákvætt. Rúmlega 26% 

svarenda höfðu neikvætt eða mjög neikvætt viðhorf gagnvart stefnunni og 

tæplega 32% svarenda höfðu ekki tekið afstöðu og höfðu hvorki jákvætt né 

neikvætt viðhorf. Einnig var spurt hvernig kennurum gengi að fara eftir 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og þá kom í ljós að 32,6% segja að það 

gangi vel eða mjög vel. Um 37% þykir að það gangi hvorki vel né illa og tæp 

30% voru á þeim buxunum að það gengi illa eða mjög illa að framfylgja henni. 

Könnun þessi var send á alla kennara innan Félags grunnskólakennara og henni 

svarað rafrænt. Á netfangalista Félags grunnskólakennara eru um 4.000 

tölvupóstföng en alls svöruðu 2.616 einstaklingar en 2.333 einstaklingar 

svöruðu allri könnuninni (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag 

grunnskólakennara, 2012, bls. 5). 

Í rannsókn þeirra Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2010, 

bls. 1–10), „Hvernig látum við þúsund blóm blómstra?“, var markmiðið að 

skoða fimm skóla og athuga viðhorf kennara og framkvæmd á stefnunni skóli 

án aðgreiningar. Niðurstöðurnar voru þær að starfsfólk skóla reynir eftir bestu 

getu að framfylgja lögum um grunnskóla og réttindum nemenda í skóla án 

aðgreiningar. Þó er alltaf matsatriði hvað er við hæfi hvers og eins og hvað 

felst í jafnrétti til náms. Þar segir einnig að skólarnir hafa brugðist við stefnunni 

skóli án aðgreiningar með aukinni umræðu og bættri samvinnu starfsfólks. 

Meirihluti starfsfólks hefur jákvætt viðhorf til stefnunnar. Sérkennarar fara í 

auknum mæli inn í bekkina og aðstoða nemendur sem þurfa á því að halda. 
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Einnig er komið til móts við þá nemendur með svonefndum heimabekkjum þar 

sem allir nemendur taka þátt í félagslegu starfi á borð við bekkjarskemmtun, 

árshátíðir og fleiru. 

Í grein þeirra Bryndísar Valgarðsdóttur, Reynis Hjartarsonar og Ingvars 

Sigurgeirssonar (2012, bls. 1 og 3) segir frá þróunarstarfi í Hlíðarskóla. 

Hlíðarskóli, sem staðsettur er rétt norðan Akureyrar, er ætlaður sem 

skammtíma skólaúrræði fyrir nemendur sem finna sig engan veginn í 

almennum skólum af ýmsum ástæðum. Í skólanum er lögð áhersla á 

foreldrasamstarf og reynt er eftir fremsta megni að styrkja foreldra í 

uppeldishlutverkinu, en það er mat starfsmanna að ekki dugi einungis að vinna 

með nemendum heldur verði að horfa á heildina svo breytingar og árangur 

náist til framtíðar. Árið 2011 var farið út í umfangsmiklar breytingar þar sem 

námúrvalið var aukið. Markmiðið með því var að auka sjálfstraust nemenda og 

byggja upp jákvæða sjálfsmynd þeirra. Þrátt fyrir að Hlíðarskóli sé sérúrræði 

þá er reynt að forðast til hins ýtrasta að kalla hann sérskóla. Kennarar skólans 

aðhyllast stefnuna skóli án aðgreiningar. Þeir kennsluhættir sem starfsfólkið 

hefur verið að þróa eru hugsanlega einn af þeim lyklum sem þarf að smíða svo 

hægt sé að opna dyr á skóla sem hentar öllum börnum. 

 

6.6 Samantekt 

Í kaflanum segir að kennarar gegni lykilhlutverki í öllu sem kemur að námi og 

kennslu. Lærður kennari er faglegur og undibýr kennslustundirnar sínar vel. 

Faglegur kennari kann að bregðast rétt við þörfum nemenda sinna. Einnig 

heyrir góð samskiptafærni undir fagmennsku kennara. Þeir þurfa að temja sér 

góð og jákvæð samskipti bæði við nemendur og foreldra, sem og 

samstarfsmenn, en það tryggir farsælt samstarf allra aðila og er ávísun á góðan 

árangur. 

Með auknum kröfum til kennara hefur kennaranám lengst úr þremur árum 

í fimm og þarf nú að ljúka meistaraprófi til þess að fá kennsluréttindi. Menntun 

kennara er feikilega mikilvæg sérstaklega í kjölfar þeirra hröðu breytinga sem 

hafa og munu eiga sér stað í samfélaginu. Eins og segir réttilega hér að ofan 

þurfa kennarar að vera vel menntaðir og vera faglegir í starfi. 
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Sjónarhorn kennara á stefnuna skóli án aðgreiningar er eins og raun ber 

vitni mjög misjafnt en flestir virðast þó hafa metnaðinn til að ná markmiðum 

hennar. 

Í næsta kafla segir frá jákvæðri og neikvæðri gagnrýni á skóla án 

aðgreiningar. 
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7. Gagnrýni á skóla án aðgreiningar 

Í þessum kafla verða tekin saman bæði jákvæð og neikvæð gagnrýni á  stefnuna 

skóli án aðgreiningar. Fólk getur haft misjafnar skoðanir um það hvort stefnan 

skóli án aðgreiningar sé virkilega fyrir alla eins og henni er ætlað. Mismunandi 

skoðanir fólks geta valdið fjaðrafoki og er ómögulegt að ætlast til þess að fólk 

leggi skoðanir sínar á hilluna, sérstaklega ef þær eiga við einhver rök að 

styðjast. 

 

7.1 Jákvæð gagnrýni á skóla án aðgreiningar 

Þau Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson (2002, 

bls. 3) vilja meina að góðir skólar eigi ýmislegt sameiginlegt og að einn helsti 

samnefnarinn sé fólginn í því að „þeir eru sífellt að læra“ með það að leiðarljósi 

að stefna að því að bæta starf sitt með skipulegum hætti. 

Armstrong (2011, bls. 7) segir að ekki sé hægt að að horfa fram hjá því að 

menntun án aðgreiningar er gríðarlega mikilvæg og hefur hugtakið verið 

áberandi í vestrænum samfélögum nú á tímum. Hugtakinu fylgir 

hugarfarsbreyting sem snýr að skiptingu byggða á mælingum á getu og 

hæfileikum sem oftar en ekki hefur leitt til útilokunar sumra einstaklinga frá 

hefðbundinni menntun. Stainback og Stainback (1992, bls. 4) halda því fram 

að það sé mjög mikilvægt að öll börn fái að vera fullgildir meðlimir í 

skólasamfélaginu án þess að reynt sé að breyta þeim svo þau falli betur inn í 

fjöldann. Þegar kemur að skóla án aðgreiningar er meginatriðið að skólakerfið 

í heild sé undir það búið að taka ekki einungis á móti öllum nemendum heldur 

þarf að sinna þörfum þeirra á fullnægjandi hátt. Þá segir Armstrong (2011, bls. 

8) að þátttaka í samfélaginu sé mikilvæg öllum því hún snýst um að tilheyra 

og vera hluti af samfélaginu þar sem allir hafa jafnan aðgang og sama rétt og 

aðrir. Til þess að allir geti verið fullgildir og virkir þátttakendur í samfélaginu 

telur hann einnig að hver og einn einstaklingur þurfi fyrst að sjá að hann sé 

velkominn og hafi rétt til þess að ganga í sinn heimaskóla, einstaklingurinn 

þarf að finna að hann sé viðurkenndur og fullgildur meðlimur skólans óháð 

sérþörfum, trú, áhugamálum eða öðru. 

Þá telur Mittler (2000, bls. 1) að menntakerfið og skólar starfi síður en svo 

sem einangraðar stofnanir og það sem á sér stað í skólum hefur ósjálfrátt áhrif 
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á samfélagið og er það gagnkvæmt. Þar með getur minnkuð aðgreining í 

skólum haft áhrif á aðgreiningu í samfélaginu í heild. Einnig er talið að ríkjandi 

stefna í menntamálum endurspegli þau gildi sem eru við lýði í samfélaginu 

hverju sinni. Skólastarf er þar með gegnsýrt af gildum samfélagsins, 

viðteknum skoðunum og forgangsatriðum. Þeir sem starfa í skólum hafa 

skoðanir og viðhorf sem hafa áhrif á skólastarfið. Það sama á við um þá sem 

eru hærra settir og hafa völd til þess að taka ákvarðanir sem varða skólakerfið 

í heild. 

 

7.2 Neikvæð gagnrýni á skóla án aðgreiningar 

Samkvæmt Allan (2008, bls. 9) hefur stefnan skóli án aðgreiningar eins og 

annað hlotið gagnrýni úr ýmsum áttum. Til að mynda hafa kennarar lýst yfir 

áhyggjum sínum af auknu álagi sem fylgir stefnunni og þá er átt við bæði 

líkamlegt og andlegt álag. Börn sem og unglingar geta orðið fyrir neikvæðum 

áhrifum af stefnunni og þá hafa sumir sérkennslufræðingar tekið þá afstöðu að 

stefnan sé eingöngu hugmyndafræðileg tískubylgja. Foreldrar hafa einnig 

áhyggjur af því að ekki sé gætt að hagsmunum barna sem eru í meðallagi og 

þykir líklegt að erfiðir einstaklingar taki frá þeim athyglina. 

Allan (2008, bls. 1) segir einnig að í Bretlandi, Bandaríkjunum og 

Skandinavíu hafi gagnrýni á hugmyndafræði skóla án aðgreiningar aukist á 

meðal kennara. Hann telur að kennarar séu farnir að velta því fyrir sér hvort 

engin aðgreining sé raunhæfur möguleiki í skólastarfi og hvort hægt sé að 

ætlast til þess af kennurum að þeir séu undir það búnir að taka við nemendum 

sama hvaða sérþarfir þeir hafi. Það er einnig áhyggjuefni kennara að skóli án 

aðgreiningar setur óþarfa pressu á þá sem eykur enn frekar álagið sem fylgir 

kennarastarfinu. Stéttarfélög víða um heim hafa lýst yfir áhyggjum af þeirri 

þróun að kennarar þurfi að taka við öllum börnum í almennum bekkjum. Það 

getur reynst erfitt að sinna öllum nemendum á þann hátt sem ætlast er til. 

Ferguson o.fl. (2012, bls. 6) telja að erfitt sé fyrir einn og sama kennarann 

að búa yfir þeirri þekkingu, færni og dómgreind sem þarf til þess að útbúa 

námskrá og skipuleggja kennslu fyrir ólíka nemendur með ólíkar þarfir, sama 

hversu reyndur eða hæfur kennarinn er. Nemendur með mikla fötlun þurfa 

oftar en ekki á sértækum stuðningi að halda sem ekki er hægt að ætlast til að 

kennari geti veitt á sama tíma og hann sinnir öllum öðrum nemendum. Það þarf 
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að útfæra einstaklingsmiðaðar námskrár fyrir alla nemendur en þá þurfa margir 

kennarar og sérfræðingar að vinna saman. 

Þá segja þeir Arthur Morthens og Grétar L. Marinósson (2002, án blstals) 

að þegar á hólminn er komið virðast skólar vilja eiga kost á aðgreiningu innan 

skóla og skilgreina þannig skóla án aðgreiningar á víðtækan hátt með því að 

bjóða upp á sérskóla og sérdeildir og þróa þannig úrræði fyrir alla nemendur. 

 

7.3 Samantekt 

Gagnrýnin á stefnuna skóli án aðgreiningar á vissulega rétt á sér hvort sem hún 

er jákvæð eða neikvæð. Eitt af því jákvæða er að allir eru velkomnir í almennan 

skóla í sínu nærumhverfi og þannig ættu allir að finna að þeir séu fullgildir og 

virkir þátttakendur í samfélaginu. Ekki er síður mikilvægt að skólar séu sífellt 

að læra og bætta starfshætti sína. Neikvætt þykir þó að kröfur á kennara eru 

hugsanlega svo miklar að þær geti talist óraunhæfar og hafa fræðimenn á borð 

við Allan lýst yfir áhyggjum sínum hvað það varðar. 

Í næsta kafla verður litið til framtíðar þar sem nokkrir fræðimenn velta því 

fyrir sér hvað framtíðin ber í skauti sér í skólamálum. 
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8. Hvað ber framtíðin í skauti sér? 

Það er ekki ástæða til neins annars en að líta björtum augum til framtíðar hvað 

varðar skólamál. Mikið er í húfi og má síður en svo slaka á í menntun og 

kennslu ef skila á nemendum undirbúnum út í samfélagið. Ef ætlast er til mikils 

þurfa kennarar ásamt skólastjórnendum að halda áfram rétt á spöðunum og 

berjast í átt að markmiði skóla án aðgreiningar. 

Í kaflanum er litið til framtíðar í skólamálum og gefur það svolitla innsýn í 

það sem hugsanlega koma skal. Vangaveltur mínar eru á þann veg hvort 

stefnan skóli án aðgreiningar muni áfram vera ríkjandi í skólum landsins um 

ókomin ár. 

 

8.1 Framtíðin er björt í skólamálum 

Þau Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir (2008, bls. 311) vilja meina að 

þegar litið er til framtíðar í skólamálum sé talið líklegt að við aldahvörf standi 

skólar sem endranær frammi fyrir nýjum og krefjandi viðfangsefnum. Þau telja 

að ekki muni þykja ástæða til að ætla að hægja muni á þessum breytingum í 

nánustu framtíð en óhjákvæmilegt er að skólar hafi það verkefni að mennta 

nemendur og undirbúa þá til að takast á við vinnumarkað eða fyrir félags- og 

einkalíf. Að mati þeirra mun framtíðin vissulega gera kröfur til fólks um 

persónulega og félagslega ábyrgð í garð annars fólks. Í fáum orðum má segja 

að meginviðfangsefni skóla verði annars vegar að miðla vaxandi forða 

þekkingar og færni sem er driffjöður samfélagsins og hins vegar að ala upp 

þjóðfélagsþegna sem eru siðaðar og góðar manneskjur, færar um að lifa í sátt 

og samlyndi og láta gott af sér leiða. Þeim þykir ómögulegt að segja til um það 

hvernig innra starf skóla mun þróast svo raunhæft sé að svara þessum kröfum. 

Það bendir þó margt til þess að framtíðarskólinn muni alltaf þurfa að einbeita 

sér að víðtæku samráði við foreldra og aðra aðila utan skólans. Ef til vill mun 

skólinn bjóða upp á tæknivætt en um leið sveigjanlegt umhverfi til náms þar 

sem ólíkir nemendur fá tækifæri til þess að takast á við fjölbreytt viðfangsefni 

á ólíkum forsendum en þessi staða mun gera þeim kleift að koma betur 

undirbúnir til framtíðar. 

Gerður G. Óskarsdóttir (2003, bls. 10) sér fyrir sér að í framtíðinni séu 

skólar enn án aðgreiningar. Í einum og sama skólanum sér hún fyrir sér 
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nemendur sem eru ýmist fatlaðir eða ófatlaðir og eru af misjöfnu þjóðerni. 

Sumir vinna í hópum á meðan aðrir kjósa heldur að vinna einir. Allir eru jú 

misjafnir á sinn hátt og hentar ekki það sama fyrir alla. Samskipti nemenda 

sem vinna saman geta farið fram í gegnum tölvur ef nemendur sjálfir kjósa svo. 

8.2 Samantekt 

Skóli án aðgreiningar á fyrst og fremst upphaf sitt að rekja til breytinga í 

samfélaginu. Breytingar kalla á endurskoðun og tilraunir til þess að bæta 

árangur. Nauðsynlegt er að skoða hvað er verið að gera vel og hvað má betur 

fara. Áframhaldandi endurskoðun og tilraunir opna það þann möguleika að 

skólar verði enn betur tilbúnir að sporna gegn aðgreiningu og ekki er talið 

líklegt að draga muni úr væntingum til skóla í náinni framtíð, en hugsanlega 

mun framtíðin gera enn meiri kröfur til menntastofnana. 
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9. Umræða og niðurstöður 

Við gerð þessa verks var fyrst leitað upplýsinga um það hvenær stefnan varð 

til, hvers vegna og hvernig hún hefur þróast síðan þá. Þá var einnig grennslast 

fyrir um markmið stefnunnar, hvernig hún er í framkvæmd og hvernig 

kennarar hafa nýtt sér hana í kennslu sinni. 

Hlutverk nemenda og foreldra eru mikilvægur þáttur í stefnunni og einnig 

öll samskipti. Kennarinn er samt sem áður í brennidepli ásamt sjálfri stefnunni.  

Í þessum kafla verður verkið í heild sinni dregið saman í umræðukafla og 

síðan gerð grein fyrir niðurstöðunum. 

 

9.1 Umræða 

Breytingar, endurskoðun, gagnrýni, ígrundun, þróun, umræður, tilraunir og 

rannsóknir, meira framboð og úrval, meiri kröfur og margt fleira kemur upp í 

hugann þegar stefnan skóli án aðgreiningar er undir smásjánni. Það eru engir 

tveir einstaklingar eins og þess vegna er fjölbreytileikinn í samfélaginu svo 

mikill og skóli án aðgreiningar þarf að taka tillit til þess. 

En þegar ég horfi á það sem er í raun að gerast beint fyrir framan augun á 

mér sem og öðrum í nútímanum þá má nefna að við höfum verið að taka á móti 

flóttafólki. Svo þarf ég heldur ekki að líta lengra aftur en bara á síðastliðið 

haust er ég fékk tækifæri á að taka mín fyrstu skref í kennslu, það er að segja í 

æfingakennslunni og sá ég þá með eigin augum hve misjafnlega nemendur eru 

staddir bæði náms- og félagslega. Ég velti því oft fyrir mér hvernig ég sem 

kennari get lagt mitt af mörkum til þess að koma til móts við þarfir allra þessara 

einstaklinga. Við það má bæta að það var alveg ótrúlega margt sem þessir ólíku 

einstaklingar kenndu mér. Það má því segja að það sé að einhverju leyti 

fjölbreytileikanum að þakka að stefnan skóli án aðgreiningar er við stjórn. 

Markmið skóla án aðgreiningar er gott og gilt en þó set ég spurningarmerki 

við það hvort stefnan virki í raun og veru eins og skyldi, en Ferguson o.fl. 

(2012) segja, eins og komið er inn á í kafla tvö, að ekki séu allir skólar að 

uppfylla þessar kröfur fyrir alla sína nemendur. Það er þó nokkuð ljóst að 

breytingar eru til hins betra en þær gerast ekki á einni nóttu. 

Eins segir í kafla tvö er það ekkert leyndarmál að börnum með sérþarfir fer 

fjölgandi og þá er hægt að leggja tvo og tvo saman og sjá að kennarar verða að 
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bregðast við því með því að vera sífellt á tánum því allt eru þetta nemendur 

sem eiga rétt á jöfnum tækifærum til náms á þeirra eigin forsendum samkvæmt 

stefnunni skóli án aðgreiningar. 

Næstum áratugur er liðinn frá því að stefnan skóli án aðgreiningar var 

staðfest með lögum hér á landi. Stefna hennar er mjög skýr en skóli án 

aðgreiningar á að höfða til allra samkvæmt skilgreiningum fræðimanna í kafla 

þrjú. Við sem búum á Íslandi getum talist heppin með skólaskylduna því það 

gerir fólki kleift að senda börnin sín í skóla í í það minnsta þau tíu ár sem 

skyldunámið tekur til svo þau hafa tækifæri til að mennta sig. 

Kennarar standa frammi fyrir mikilli áskorun og þurfa þeir að finna bestu 

leiðina til að koma í veg fyrir að einhvers konar mismunun sé við lýði í 

skólastarfi. Þeir þurfa að gæta þess að allir fái menntun og kennslu við sitt hæfi 

óháð öllu. Kennarar hafa í raun ekkert val hvort sem þeim þykir grundvöllur 

fyrir stefnunni og að markmið hennar séu raunhæf eður ei. Til að árangur náist 

verða kennarar að vera jákvæðir og faglegir, vinna saman að sameiginlegu 

markmiði og hafa trú á því að árangur geti náðst ef allir vinna saman. 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru ómissandi innan veggja skóla. Það er mjög 

mikilvægt að kennarar séu ekki einsleitir og eigi ekki á hættu á að festast í sama 

farinu aftur og aftur. Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni er val á kennsluaðferð 

stór ákvörðun og tel ég að kennarar þurfi að vera opnir fyrir því að prófa sig 

áfram og finna út hvað er árangursríkast hverju sinni fyrir hvern og einn 

nemanda. Sumum nemendum gæti hentað betur að vinna einstaklingslega, 

öðrum í hópum, enn öðrum að vinna í vinnubókum eða jafnvel hlusta á 

fyrirlestur eða upptökur en því þurfa kennarar að finna út úr og meta út frá 

hverjum og einum. 

Fjölbreyttur nemendahópur helst í hendur við fjölbreyttar kennsluaðferðir 

og sannar enn og aftur hve fjölbreyttar kennsluaðferðir kennarar þurfa að hafa 

í verkfæratöskunni sinni. Ígrundun er einnig ómissandi verkfæri kennara en 

þeir geta staðið frammi fyrir því að þurfa ígrunda starf sitt reglulega. Með 

ígrundun og námsmati sjá þeir hvort allir nemendur séu að ná árangri í náminu 

og hljóti þann rétt sem þeir hafa samkvæmt þeim fjölmörgu skilgreiningum 

skóla án aðgreiningar sem hér hafa verið kynntar. Kennarar þurfa því að hafa 

námsmat og endurgjöf skilmerkilegt í sinni kennslu en þetta eru fastir liðir 

innan skólakerfisins. Nemendur ættu sjálfir að setja sér markmið ásamt því að 

kennarar bendi þeim á hvað þeir leggja áherslu á hverju sinni en það gerir þeim 

kleift að vera undirbúinir til að læra það sem er mikilvægast hverju sinni. 
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Fagmennska er  veigamikill hluti kennarastarfsins. Það er mikilvægt að allir 

kennarar séu faglegir í starfi og taki á hinum ýmsu vandamálum af yfirvegun. 

Að vera góð fyrirmynd er faglegt og einnig afar mikilvægt fyrir alla kennara. 

Framkoma þeirra og hegðun er það sem nemendur sjá, taka eftir,  læra af  og 

tileinka sér gjarnan. Gott skipulag, góður agi og virðing er það sem kennari 

skal gefa af sér. 

Utan fagmennskunnar er margt fleira sem kennari þarf að hafa til að bera 

og má með sanni segja að þeir hafi mörgum hnöppum að hneppa. Fjölbreytni 

er eitt af stóru orðunum sem finna má í skilgreiningu um skóla án aðgreiningar 

en til þess að kennarar séu undir það búnir að koma til móts við þarfir ólíkra 

nemenda þurfa þeir að vera sveigjanlegir og kunna fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. 

Eitt af því sem er ómissandi svo nám og kennsla skili þeim árangri sem 

ætlast er til er að samskipti kennara og nemenda séu góð. Nemendur þurfa að 

sýna kennurum sínum virðingu og að sama skapi þarf hún að vera gagnkvæm. 

Án virðingar er ómögulegt að andrúmsloft kennslustofunnar geti verið gott. 

Aginn þarf að vera jákvæður, kennarinn þarf að vera leiðtogi og hrífa 

nemendur sína með sér. Framkoman er ekki síður mikilvæg og þurfa kennarar 

að gæta þess að gera ekki upp á milli nemenda sinna; allir eru jafn mikilvægir 

og eru á ábyrgð kennarans. 

Góð samskipti kennara og foreldra eru ekki síður mikilvæg og gjarnan er 

vitnað í orð Nönnu Kristínar Christiansen (2010) em að mikilvægt sé að 

kennarar þekki aðstæður nemenda sinna og fjölskyldna þeirra og geri sér grein 

fyrir því að þær eru afar fjölbreyttar. Kennarar þurfa að vera í góðu sambandi 

við foreldra og halda þeim vel upplýstum um námið og skólastarfið. Gott er að 

vera í sambandi í gegnum tölvupóst eða Mentor til að miðla upplýsingum bæði 

þegar vel gengur og ef eitthvað má betur fara. Þó þarf að gæta þess að finna 

hinn gullna meðalveg, senda ekki of oft tölvupóst en heldur ekki of sjaldan. 

Nám leik- og grunnskólakennara hefur nýlega verið lengt úr þremur árum í 

fimm og þurfa nú útskrifaðir kennarar að sækja kennararéttindi með 

meistaraprófi. Stefnan skóli án aðgreiningar er sennilega komin til að vera og 

kemur til með að þróast áfram með árunum, verða betri og úthugsaðri 

heildarmynd því ólíklegt þykir að fjölbreytni samfélagsins muni standa í stað 

um ókomin ár. Vissulega eru nemendur jafn ólíkir og þeir eru margir. Þess 

vegna er svo mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um það og séu tilbúnir að 

takast á við þá áskorun og læra af ólíkum nemendum sínum og vaxa þannig í 
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starfi. Reynslan getur kennt okkur svo margt og starfið getur jafnframt verið 

gefandi. 

Sjónarhorn kennara geta verið mjög mismunandi og eftir því hvernig 

kennarar líta á skóla án aðgreiningar þá er viðhorf hvers fyrir sig einstakt. 

Jákvætt þykir að umræða um skóla án aðgreiningar hefur aukist til muna. 

Flestir, ef ekki allir skólar og kennarar reyna að framfylgja stefnunni eftir 

fremsta megni. Flestir eru jákvæðir gagnvart henni og er reynt að koma til móts 

við þarfir hvers og eins. Til að skóli án aðgreiningar virki eins og skyldi þykir 

mikilvægt að vinna með alla heildina, sem sagt kennara, nemendur, foreldra 

og annað starfsfólk skóla. Einungis um þriðjungur kennara telur sig vera á 

grænni grein og ganga vel í að framkvæma það sem stefnan kveður á um. 

Tæplega er við sjálfa kennarana að sakast því flestir þeirra hafa jákvætt viðhorf 

gagnvart skóla án aðgreiningar og virðast vera að reyna. 

Gagnrýni á alltaf rétt á sér hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð en til þess 

að taka megi mark á henni verður hún að byggja á einhverjum málefnalegum 

rökum. Stefnan skóli án aðgreiningar hefur eins og allt annað fengið gagnrýni 

úr ýmsum áttum og eflaust hefur fólk hvaðanæva skoðun á henni. Neikvæða 

gagnrýnin snýr helst að því að kröfur á kennara séu komnar upp úr öllu valdi.  

Mikið álag getur komið niður á heilsu kennara, bæði andlegri og líkamlegri. 

Einnig er til í dæminu að kennarar eyði óþarflega mikilli orku í þá nemendur 

sem eiga við einhvers konar fötlun að stríða, nú eða bara þá sem stríða við 

námsörðugleika á einhverju stigi. 

Mikilvægt er að horfa gagnrýnum augum á stefnuna skóla án aðgreiningar 

eins og annað. Það þarf að vera opið fyrir því hvort sem menn eru með eða á 

móti stefnunni og er raunin sú að einhver ein stefna er ekki alltaf sú eina rétta 

á öllum tímum og er hún langt frá því að vera lausnin við öllum þeim 

vandamálum sem upp geta komið innan veggja skóla. 

Breytingar eru oftar en ekki af því góða. Þær breytingar sem um ræðir eru 

að til dæmis hefur fjölbreytileiki meðal fólks sem býr í samfélaginu okkar 

aukist. Skólar hafa því lagt upp með að svara þessum breytingum með því að 

koma til móts við þessa miklu fjölbreytni með skóla án aðgreiningar. Markmið 

skólastarfs er einmitt sameiginlegt fyrir alla nemendur óháð kyni, þjóðerni, 

húðlit, móðurmáli og andlegu og líkamlegu atgervi, svo eitthvað sé nefnt. 

Ég er sammála þeim Rúnari Sigþórssyni og Rósu Eggertsdóttur (2008) og 

vil meina að óhætt sé að líta björtum augum til framtíðar í skólamálum. Ef 

kennarar halda áfram að ígrunda, skoða sjálfa sig, til dæmis með 
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starfendarannsóknum, og á meðan þeir fá stuðning frá skólastjórnendum og 

samstarfskennurum þá er óhætt að segja að við Íslendingar munum halda áfram 

að standa framarlega í skólamálum og getum borið höfuð hátt hvað það varðar. 

 

9.2 Niðurstaða 

Eftir að hafa kynnt mér skóla án aðgreiningar í þaula þá hef ég fundið nokkur 

svör við rannsóknarspurningunni minni sem var svohljóðandi: Er skóli án 

aðgreiningar skóli fyrir alla? Ef svo er ekki, fyrir hverja er hann þá og fyrir 

hverja ekki? Svarið er alls ekki svo einfalt. Ég hef þó komist að þeirri 

niðurstöðu að það getur verið vandasamt að framkvæma stefnu sem á að ganga 

yfir heildina sem einn hóp. Hætta er á því að einstaklingur sem er fatlaður eða 

hefur einhvers konar röskun geti tekið óþarflega mikla athygli frá kennaranum 

sem kemur til með að bitna á öllum hinum nemendunum. Til þess að koma í 

veg fyrir það þykir mér mikilvægt að skólar búi yfir fjölbreyttum 

starfsmannahópi og hafi starfandi sérkennara, iðjuþjálfa, þroskaþjálfa og 

námsráðgjafa. Ef kemur upp sú staða, þrátt fyrir þá þjónustu sem skólar bjóða 

upp á, að nemandi/nemendur finna sig ekki í almennum skóla er nauðsynlegt 

að hægt sé að grípa til neyðarúrræða þegar það er ekki nemandanum til góðs 

að vera í almennum bekk og þá tryggir það þá menntun sem hann á rétt á. Það 

má því segja að þegar öllu er á botninn hvolft þá sé skóli án aðgreiningar ekki 

alltaf fyrir alla en stefnan býður þó upp á sveigjanleika sem kemur sér vel fyrir 

þá sem hún á ekki vel við. Allir ættu sannarlega að hafa sömu réttindi til náms 

því nám er grunnur að góðri velferð og hefur stefnan skóli án aðgreiningar 

fullan rétt á sér og góð og gild markmið. 

Allt saman helst þetta í hendur þannig að þeir sem kenna eftir lögum um 

grunnskóla og einnig aðalnámskrá grunnskóla komast ekki hjá því að 

framfylgja stefnunni skóli án aðgreiningar. Það er mikilvægt að stefna eitthvert 

og setja markið hátt. Stefnan skóli án aðgreiningar er sannarlega með markið 

hátt og það krefst vinnu til þess að ná því. Menntamálaráðuneytið þarf að halda 

rétt á spöðunum og vinna að því að uppfylla rétt allra og koma til móts við 

þarfir allra. Því ber að vinna eftir lögunum og krafist er jafns réttar meðal allra 

sem búa í samfélaginu okkar sama hverrar þjóðar þeir eru og óháð öllu.  

Það má með sanni segja að stefnan skóli án aðgreiningar verði seint 

fullmótuð en með tíma og reynslu má ná betri árangri og færumst við stöðugt 



46 

nær markmiðunum. Það telst mjög jákvætt að hugtakið skóli án aðgreiningar 

hefur verið mjög áberandi og ekki einungis á Íslandi. Sú hugarfarsbreyting sem 

fylgir hugtakinu er ekki síður jákvæð en það gefur auga leið að með minnkandi 

aðgreiningu komast fleiri að sem vilja því allir hafa jú sama rétt til náms. Það 

er mikilvægt að hver og einn upplifi sig sem hluta af heildinni, í skólum og 

samfélaginu. Einstaklingur þarf að finna að hann sé velkominn og skeri sig 

ekki úr að nokkru leyti. Það mun koma í hlut bæði kennara og nemenda að sjá 

til þess að engum líði þannig. 

Svarið við rannsóknarspurningu minni er því hvorki já né nei. Það þarf að 

meta hvern einstakling fyrir sig og spyrja að því hvort skóli án aðgreiningar sé 

það besta fyrir þann einstakling. Hvað á við hverju sinni? Er þessum ákveðna 

nemanda kannski betur borgið annars staðar? Ef það er möguleiki þá þökkum 

við fyrir þau önnur úrræði sem við höfum kost á og þann sveigjanleika. Með 

þeim stöndum við framar í því að koma til móts við þarfir allra þeirra ólíku 

nemenda sem eru á aldrinum 6-16 ára og búa í íslensku samfélagi þrátt fyrir að 

vera ekki endilega af íslenskum uppruna. 
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10. Lokaorð 

Sú þróun sem hefur átt sér stað í skólamálum í gegnum árin er á þann veg að 

fylgja lögum um grunnskóla sem segja að skólinn eigi að koma til móts við 

alla sína nemendur og virða ólíkar þarfir hvers og eins. Hver og einn er hluti 

af samfélaginu og hefur rétt á því að vera eins og hann er. Fötlun eða 

annarskonar sérþarfir eiga ekki að koma í veg fyrir að einstaklingur fái 

grunnskólamenntun sem hverju barni ber skylda að sækja. 

Með þessu verki hef ég lagt mitt af mörkum til þess að undirbúa mig betur 

fyrir kennslu og verða færari um að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda í 

skóla án aðgreiningar. Ég mun hafa opinn hug gagnvart fjölbreytni og líta á 

hana sem lærdóm. Vonandi hefur mér einnig tekist að opna augu þeirra sem 

lesa verkið hvað varðar fjölbreytnina og sýna fram á að skóli án aðgreiningar 

er sannarlega á réttri leið í átt að markmiði sínu þó svo að stefnunni fylgi 

undantekningar og sérúrræði sem stundum þarf að grípa til. 
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