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Ágrip 

Á Íslandi ríkir menntastefna sem kveður á um að öll börn hafi sama rétt til 

náms í sínum heimaskóla óháð getu og færni og njóti sömu eða sambærilegrar 

menntunnar í umhverfi sem veitir þeim öryggi og hlýju. Þessi menntastefna 

hefur verið bundin í lögum frá árinu 2008 á Íslandi en hefur hinsvegar verið 

töluvert lengur í mótun. Menntastefnan kallast Skóli án aðgreiningar og segir 

til um að skólar og starfsmönnum þeirra beri skylda til þess að koma til móts 

við misjafnar þarfir nemenda. Skóli án aðgreiningar er skóli sem byggir á 

manngildi, lýðræði og félagslegu réttlæti. Fjölbreytileikinn á að njóta sín með 

einstaklingsmiðuðu námi þar sem markmiðið er að sníða stakk eftir vexti.  

Þessi ritgerð byggir á rannsókn á viðhorfum nemenda einnar bekkjardeildar 

í Borgarhólsskóla á Húsavík og foreldra þeirra til námsefnis og kennslu. 

Kannað var hvort að nemendur og foreldrar þeirra telji að námsefnið sem unnið 

er með sé við hæfi, sé þeim erfitt eða auðvelt. Rannsóknin er megindleg 

þversniðsrannsókn sem byggir á hentugleikaúrtaki. Spurningalisti var lagður 

fyrir nemendur í 8. bekk Borgarhólsskóla og foreldra þeirra. Niðurstöður hans 

voru um margt áhugaverðar og sýna heilt yfir jákvætt viðhorf til námsefnis og 

kennslu. Nemendur sem og foreldrar töldu hinsvegar sig og börnin sín ráða við 

erfiðara námsefni í einstaka fögum sem og að þurfa auðveldara námsefni. 

Einnig sýndu niðurstöður að námsaðlögun ætti sér stað að einhverju leyti, bæði 

sem stuðningur inni í bekk en einnig í formi sérkennslu í öðru rými en almenn 

bekkjarkennsla fór fram.  

 





 

Abstract 

In Iceland there is educational policy wich inquiers that all children, regardless 

of ability and skills, have the same right to education in their local schools. 

Enjoy the same or equival education in an environment that provides them 

security and warmth. This educational policy has been statutory since 2008 in 

Iceland, however, it has been considerably longer in shaping. This educational 

policy is called Inclusive education and determines that schools and their 

employees are required to cater to the different needs of the children who study 

there. Inclusive education is education that is based on human dignity, 

democracy and social justice. Diversity should flourish with individualized 

learning which aims to fit the needs of every child. 

This essay is based on a study on opinion of students in one classroom in 

Borgarhólsskóli Húsavík and their parents for study materials and instructions. 

It is whether the students and their parents believe that the material, being 

processed, is appropriate to them, difficult or easy. The study is a quantitative 

cross-sectional study based on convenience sampling. The questionnaire 

where presented to students in 8th grade of Borgarhólsskóli and their parents. 

The results were interesting in many ways and show, overall, positive opinion 

to study materials and instructions. However, students and their parents 

believed that themselves or their children could cope with more difficult 

material, in some subjects, as having easier. The results also showed that 

differentiation took place in some way, both as support within the classroom 

but also in the form of special education in other areas than the general class 

instruction took place. 





 

Formáli 

Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni til M.Ed.– prófs í menntunarfræði með 

áherslu á miðstig grunnskóla. Hún byggir á viðhorfum nemenda og foreldra 

barna í 8. bekk Borgarhólsskóla til námsefnis og kennslu. Þar að auki er fjallað 

um skóla án aðgreiningar ásamt samhangandi þáttum hugmyndafræðinnar eins 

og einstaklingsmiðað nám, teymiskennslu og samkennslu árganga. Ritgerðin 

er hluti af 120 eininga námi til kennsluréttinda við kennaradeild á Hug- og 

félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. Vægi hennar er 30 ECTS einingar. 

Leiðbeinendur voru Dr. Hermína Gunnþórsdóttir lektor og Þorlákur Axel 

Jónsson aðjúnkt við Háskólann á Akureyri og færi ég þeim bestu þakkir fyrir 

góða leiðsögn, þolinmæði og hvatningu.  

Einnig vil ég þakka Þekkingarneti Þingeyinga fyrir það frábæra tækifæri 

sem þau veittu mér til þess að hefja skrif mín við þessa ritgerð. Samhliða vinnu 

minni þar sumarið 2015 vann ég að aðferðarfræðikafla þessarar ritgerðar. 

Borgarhólsskóli á Húsavík fær einnig miklar þakkir fyrir frábærar móttökur og 

jákvætt viðhorf til rannsóknarinnar. Sérstakar þakkir fær skólastjóri skólans 

Þórgunnur Vigfúsdóttir sem og nemendur og foreldrar sem svöruðu 

könnuninni. Fjölskyldu minni vil ég færa innilegar þakkir fyrir ómælda 

þolinmæði og umburðarlyndi. Systir minni, Erlu Dögg, fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar. Að lokum vil ég þakka bekkjarsystrum mínum tveimur, Guðnýju 

Jóhannesdóttur og Unu Kristínu Árnadóttur fyrir frábæra vinnudaga í 

sumarbústað upp í Mývatnssveit, þeir veittu mikinn innblástur til 

ritgerðarskrifa. 
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1. Inngangur 

1.1 Bakgrunnur 

Skóli án aðgreiningar er sífellt að verða þekktara hugtak í samfélaginu. Það er 

ástæða fyrir því þar sem skóli án aðgreiningar er hugmyndafræði sem á að 

endurspeglast í öllu skólastarfi á Íslandi í dag. Þessi hugmyndafræði á rætur 

sínar að rekja langt aftur í tímann en innleiðing hennar hér á landi hefur tekið 

sinn tíma. Það var árið 1974 sem hugmyndafræðin um að skólinn væri fyrir 

alla var fyrst sett í lögbundið form og síðan þá hefur verið unnið markvisst að 

því að þróa stefnuna. Hún festist þó ekki í sessi í Aðalnámskrá grunnskóla fyrr 

en árið 2006. Í dag er opinber menntastefna hér á landi skóli án aðgreiningar 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 64; Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 

299–300). Skóli án aðgreiningar er skóli sem tekur á móti hverjum og einum 

nemanda á sínum forsendum, veitir honum öruggt umhverfi þar sem hann fær 

tækifæri til þess að þroskast og dafna. Samkvæmt stefnunni skóli án 

aðgreiningar á að koma til móts við námslegar þarfir nemenda hvort sem um 

bráðgera eða seinfæra einstaklinga er að ræða. Skóli án aðgreiningar hefur það 

að markmiði að bjóða upp á góða menntun fyrir alla. Þar sem menntun án 

aðgreiningar á sér stað er borin virðing fyrir fjölbreytileika, mismunandi 

þörfum og hæfileikum einstaklinga (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 42–43).  

Samfélag okkar hefur breyst á undanförnum árum úr þeirri einsleitu þjóð 

sem hún var hér áður fyrr í samfélag þar sem fjölbreytileikanum er tekið 

fagnandi. Hingað flytur fólk meðal annars í leit að betri lífsgæðum og er það í 

okkar höndum að veita því þau meðal annars í gegnum skóla án aðgreiningar. 

Viðhorfin til stefnunnar eru þó af margvíslegum toga en með breyttu 

námsfyrirkomulagi í kennaramenntun er það von rannsakanda að kennarar 

verði betur í stakk búnir til þess að takast á við þær kröfur sem fjölbreytt 

samfélag felur í sér. Markmið þessa verkefnis er að skoða viðhorf nemenda og 
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foreldra barna í 8. bekk Borgarhólsskóla til námsefnis og kennslu og tengja þá 

upplifun við fræðin og skoða hvort eða hvernig hægt sé að gera betur. 

1.2 Val á viðfangsefni 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði eftir vettvangsnám rannsakanda sem 

var hluti af fimm ára námi í kennslufræði við Háskólann á Akureyri. Þegar 

rannsakandi kom á vettvang fannst honum of fá börn fá kennslu samkvæmt 

einstaklingsmiðaðri nálgun. Nemendur voru að hans mati mikið bundnir við 

kennslubækur og fjölbreytileiki í námsefni og kennsluháttum takmarkaður. 

Rannsakanda fannst enn ríkjandi sú hugsun að nemendur væru steyptir í sama 

formið þrátt fyrir ólíka getu og hæfni til að takast á við nám sitt. Það var svo í 

síðasta hluta vettvangsnámsins sem rannsakandi fékk að kynnast samkennslu 

árganga og teymiskennslu kennara og var upplifunin þá af allt öðrum toga. Þar 

fann hann fyrir því að kennarar unnu vel saman að markmiðum kennslunnar, 

þeir lögðu sig alla fram við að nálgast hvern og einn einstakling á hans 

forsendum og fannst rannsakanda að með þessum kennsluháttum væri 

auðveldara að vinna í anda stefnunnar skóli án aðgreiningar. Einnig sá hann 

kosti teymiskennslu kennara þar sem honum fannst hún veita þeim mikið 

aðhald á þann hátt að þeir staðni síður í starfi. Kennararnir voru sífellt að 

endurskoða starfshætti sína sem kennarar og veittu hver öðrum stuðning í 

starfi. 

1.3 Markmið og rannsóknarspurning 

Í þessari ritgerð er markmiðið að skoða upplifun nemenda og foreldra barna í 

8. bekk Borgarhólsskóla af námsefni og kennslu og bera hana saman við 

áherslur í menntastefnunni skóli án aðgreiningar. Einnig þótti rannsakanda 

áhugavert að kynna þætti sem taldir eru vinna vel með hugmyndafræðinni um 

skóla án aðgreiningar og flétta þá inn sem jákvæða nálgun á stefnuna í 

framkvæmd. Í því ljósi verður greint frá niðurstöðum viðhorfskönnunar sem 

lögð var fyrir nemendur og foreldra barna í 8. bekk Borgarhólsskóla árið 2015. 

Könnunin var lögð fyrir vorið 2015 en skólinn er hefðbundinn grunnskóli með 

bekkjarkennslu (Borgarhólsskóli, e.d. a, bls. 4).  
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Rannsóknarspurningin sem svarað verður er: „Telja foreldrar og 

nemendur í 8. bekk Borgarhólsskóla að kennsla og námsefni sé miðað við getu 

og færni nemenda?“  

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Í upphafi er gerð grein fyrir stefnunni skóli án aðgreiningar. Fjallað verður um 

upphaf stefnunnar, hugmyndafræðina á bakvið hana og stefnan tengd við 

kennaranám og hlutverk kennara í skólum án aðgreiningar. Næstu kaflar á eftir 

fjalla um aðferðir og leiðir sem taldar eru vinna vel með stefnunni skóli án 

aðgreiningar, það er einstaklingsmiðað nám, teymiskennsla kennara og 

samkennsla árganga, einnig er fjallað stuttlega um heimanám og námsáhuga. 

Umfjöllun um aðferðarfræði rannsóknar kemur þar á eftir ásamt niðurstöðum, 

umræðum og lokaorðum. Ritgerðin endar á heimildaskrá og birtingu 

fylgiskjala. 
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2. Skóli án aðgreiningar 

Í þessum kafla er fjallað um skóla án aðgreiningar á Íslandi. Í upphafi er farið 

lauslega yfir þróun stefnunnar í gegnum árin og hvernig hún birtist í námskrám. 

Hugmyndafræði stefnunnar eru gerð skil sem og stefnan tengd við kennaranám 

og hlutverk kennara í skóla án aðgreiningar. 

2.1 Skóli fyrir alla - þróun í lögum og námskrám 

Í gegnum tíðina hafa einstaklingar sem hafa þurft aukinn stuðning til náms 

mætt óréttlæti þegar horft er til menntamála hér á landi. Þessir einstaklingar 

nutu í grundvallaratriðum ekki sömu réttinda og aðrir einstaklingar sem ekki 

höfðu þörf fyrir aukinn stuðning. Þeim var gjarnan vísað annað og fengu því 

ekki sömu tækifæri til náms og starfs. Þó var uppi sú hugmynd nánast alla 

tuttugustu öldina að grípa þyrfti til róttækra aðgerða fyrir einstaklinga sem 

tilheyrðu þessum málaflokki til að auka lífsgæði þeirra (Jón Torfi Jónsson, 

2008, bls. 272).  

Árið 1946 voru fyrstu lögin, sem náðu til barna, sett á Íslandi. Þessi lög 

féllu undir fræðslulög og tóku yfir málaflokka af þessu tagi. Þau kváðu á um 

að hinu opinbera bæri skylda til að axla ábyrgð á öllum börnum sem og að 

tryggja rétt til skólagöngu eða vistunar á stofnunum. Fljótlega kom þó í ljós að 

lögin áttu langt í land með að uppfylla þá þjónustu sem þörf var á sem og að 

gæta jafnræðis. Virtist vera sem svo að annað hvort stóðu börn sig vel innan 

almenna skólakerfisins án aðstoðar eða þau áttu ekki samleið með jafnöldrum 

sínum og voru talin betur sett á þar til gerðum stofnunum (Jón Torfi Jónsson, 

2008, bls. 272–273). Þessi lög náðu þó ekki yfir þann rétt einstaklingsins að 

geta sótt sér menntun við hæfi og ljóst var að nemendur með sérþarfir áttu 

ennþá langt í land með að sækja þann rétt. Þetta var þó upphafið. 

Árið 1974 voru mörkuð þau tímamót í menntamálum hér á landi að sett 

voru á lög sem fólu í sér að skóli væri fyrir alla og að honum bæri skylda til 

þess að koma til móts við misjafnar námsþarfir. Þar kom einnig fram að ekki 

skyldi flokka nemendur í bekki eftir námsgetu heldur skyldu þeir vera 
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blandaðir. Hefur sú stefna í grundvallaratriðum haldist óbreytt síðan þá. Ekki 

skyldu allir stefnuna um skóla fyrir alla á sama hátt og er því frá þeim tíma 

hægt að finna ýmsar útfærslur á þeirri nálgun. Stefnan hefur síðan styrkst til 

hins betra með hverri endurskoðun grunnskólalaga og Aðalnámskrár (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 64; Rúnar Sigþórsson og Rósa 

Eggertsdóttir, 2008, bls. 299–300). 

Sú aðgreining sem viðgekkst hér fyrr á árum og þótti hin eðlilegasta, 

þykir í dag mannréttindabrot, enda er yfirlýst menntastefna yfirvalda skóli án 

aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Á Íslandi hefur stefnan skóli án aðgreiningar verið bundin í lög og 

byggir Aðalnámskrá grunnskóla 2011 á þessari hugmyndafræði sem og lögum 

um grunnskóla. Hugtakið skóli án aðgreiningar var ekki fest í sessi í 

Aðalnámskrá fyrr en árið 2006 og með nýjum grunnskólalögum sem voru gefin 

út árið 2008 (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 64; Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla er námi í 

skóla án aðgreiningar lýst svo: 

Á grunnskólastigi eiga allir nemendur rétt á að stunda skyldunám í 

almennum grunnskólum án aðgreiningar sem öll börn eiga rétt á að 

sækja. Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð 

eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og 

félagslegar þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt 

réttlæti að leiðarljósi. Í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að allir 

fá jöfn eða jafngild tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers 

einstaklings. Í skóla án aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf sem 

einkennist af virðingu fyrir rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í 

námssamfélagi heimaskóla óháð atgervi þeirra og stöðu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43). 

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar felur í sér að í slíkum skóla sé 

leitast við að mæta öllum börnum á þeirra forsendum, mennta þau og þroska 

innan um önnur börn á þeirra aldri. Skóli án aðgreiningar vísar bæði til 

markmiða og leiða og er því öflugt tæki til að finna hvar og hvernig þarf að 

gera betur. Markmiðið er að afmá aðgreiningu á milli almennrar 

bekkjarkennslu, sérkennslu og fleiri námstengdra þátta yfir í það að allir 

tilheyri og verði hluti af sama menntakerfi. Menntakerfi sem hefur inntak 

náms, frammistöðu og hæfni nemenda að leiðarljósi, sem horfir á nærsamfélag 

og fjölskyldur sem einskonar viðmið. Ætlast er til af kennurum í skóla án 

aðgreiningar að þeir kenni bæði almenna kennslu sem og sérkennslu innan 
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bekkjarins. Einstaklingsmiðun á við um alla nemendur en ekki einungis þá sem 

teljast hafa sérþarfir. Með þeim hætti er komið í veg fyrir aðgreiningu 

(Ferguson o.fl., 2012, bls. vi, 2–3).  

Markmið skóla án aðgreiningar er að allir finni sinn sess innan almenna 

skólakerfisins, séu virkir þátttakendur í skólastarfinu og búi við jafnrétti hver 

sem staða þeirra í samfélaginu er. Hugmyndafræðin er einnig tæki sem hægt 

er að nota til að skoða hvernig stofnanir, stefnur, menning og uppbygging skóla 

draga úr eða styðja við það misrétti sem þrífst í samfélaginu sem og að 

viðurkenna fjölbreytileikann sem í því ríkir. Stefnan er byggð á þeirri 

hugmyndafræði að menntun sé eitthvað sem allir eigi rétt á og að það sé 

samfélagsleg ábyrgð að allir geti sótt sér menntun við hæfi. Líta má á skóla án 

aðgreiningar sem sáttmála um réttlátt samfélag. Samfélag þar sem 

fjölbreytileikanum er tekið fagnandi og einsleitni hafnað (Kristín Dýrfjörð, 

Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 9–10). 

2.2 Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar 

Hugmyndina á bakvið skóla án aðgreiningar má rekja til baráttu fyrir menntun 

fatlaðra einstaklinga í almennu skólakerfi. Í upphafi snérist baráttan um réttinn 

til að sækja opinbera staði og þjónustu rétt eins og ófatlaðir einstaklingar. Í 

kjölfarið kom upp sú krafa að fatlaðir ættu sama rétt á að sækja sömu skóla og 

jafnaldrar þeirra gerðu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a, bls. 3). 

Hugtakið vísar ekki til hefðbundinnar sérkennslu heldur vísar það til 

skólastarfs þar sem leitast er við að koma til móts við einstaklinginn á hans 

hraða og forsendum (Ferguson o.fl., 2012, bls. vi). Hugtakið á rætur sínar að 

rekja til hugmynda á borð við jöfnuð, félagslegt réttlæti og lýðræðislega 

þátttöku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a, bls. 8). Skóli án 

aðgreiningar felur í sér skóla margbreytileikans þar sem unnið er að mótun 

lýðræðislegs samfélags þar sem allir sitja við sama borðið. Í skýrslu sem 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út árið 2014 er hugmyndafræðinni 

um skóla án aðgreiningar lýst sem svo:  
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Skóli án aðgreiningar er ferli þar sem umbótum í almennri kennslu og 

sérkennslu er blandað saman þannig að úr verði eitt almennt menntakerfi 

sem miðast við það að öll börn og ungmenni séu virkir fullgildir 

þátttakendur í skólasamfélaginu. Margbreytileikinn verður þannig 

viðurkenndur sem hið venjulega. Slíkur skóli tryggir öllum nemendum 

nám við hæfi, og árangursríka kennslu sem tekur mið af þörfum hvers 

og eins, sem og nauðsynlegan stuðning (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a, bls. 3). 

 

Á grunni þeirrar sýnar sem skóli án aðgreiningar leggur upp með þá byggjast 

grunngildin á því að hver nemandi sé gæddur margvíslegum hæfileikum sem 

gerir þær kröfur á kennara að veita einstaklingsmiðaða nálgun. Skóli án 

aðgreiningar snýst þar af leiðandi um stuðning við nám þar sem fjölbreyttum 

úrræðum er beitt. Ábyrgð kennara gagnvart nemendum skiptir þar af leiðandi 

sköpum. Ekki skiptir máli hverra manna nemandinn er, hvaðan hann kemur 

eða hver bakgrunnur hans er, kennaranum ber skylda til þess að tryggja að allir 

nemendur njóti árangursríkrar kennslu (Ferguson o.fl., 2012, bls. 2).  

2.3 Salamanca yfirlýsingin 

Mikilvægur liður í því að koma hugmyndafræðinni inn í stefnumótandi skjöl 

var að skrásetja markmið hennar og tilgang. Ekki voru til nein skjöl eða 

skýrslur um stefnuna í framkvæmd og því var kominn tími til að skrásetja og 

sammælast um hvernig því yrði best háttað. Það gerðist árið 1994, nánar 

tiltekið í Salamanca á Spáni. Þar hittust fulltrúar 92 ríkja og 25 alþjóðlegra 

samtaka til þess að ræða skóla án aðgreiningar. Gefin var út yfirlýsing í 

samstarfi við UNESCO um stefnu og markmið stefnunnar sem kallast 

Salamanca sáttmálinn. Sáttmálinn hefur það að leiðarljósi að öll börn óháð 

líkamlegri, andlegri, félagslegri og tilfinningalegri getu, kyni, þjóðerni, trú og 

samfélagslegri stöðu eiga sama rétt til náms og starfs. Þetta nær yfir allt frá 

líkamlegri og andlegri fötlun til einstaklinga sem eiga við einhverskonar náms- 

og/eða hegðunarörðugleika að stríða. Með þessum sáttmála var skólum ætlað 

að breyta áherslum inn í skólunum og kom það í þeirra verkahring að finna 

leiðir til árangursríkrar menntunar fyrir öll börn. Markmið skólanna var ekki 

einungis að koma til móts við þarfir mismunandi einstaklinga heldur einnig að 

skapa umhverfi þar sem einstaklingum finnst þeir velkomnir og metnir að 

verðleikum sem og að þróa samfélag þar sem engin aðgreining ríkir 

(UNESCO, 1994, bls. 5–6).  
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Sáttmálinn hefur verið staðfestur í öllum löndum Evrópu, þar á meðal Íslandi, 

og hefur verið lykilþáttur í hugmyndafræðilegum ramma sem hafður er til 

hliðsjónar við mótun stefnunnar í ýmsum löndum. Einnig ríkir samkomulag 

milli ríkja í Evrópu um að hafa þennan sáttmála til hliðsjónar við uppbyggingu 

hverskonar skólastarfs (Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu, 2009, bls. 13). 

Sáttmálinn kemur inn á mikilvægi þess að í skólum skuli ríkja jöfn tækifæri til 

náms á eigin forsendum og hraða og tónar sú áhersla við þau lög og námskrár 

sem eru í gildi hér á Íslandi í dag (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43). 

2.4 Kennaranám og hlutverk kennara í skóla án 

aðgreiningar 

Evrópumiðstöð um þróun í sérkennslu vann að verkefni, til þriggja ára, sem 

skilaði færnilýsingu fyrir kennara í skóla án aðgreiningar. Í því verkefni var 

unnið að því að kanna á hvaða hátt kennaranám undirbyggi kennara til starfa í 

skólum án aðgreiningar. Þessi færnilýsing var í grunninn unnin sem 

leiðbeiningarit og sem hvati um að viðeigandi námsefni yrði tekið til notkunar 

í kennaramenntun og á þann hátt undirbúið tilvonandi kennara betur til starfa í 

skólum án aðgreiningar (Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu, 2012, bls. 6). 

Í þessari færnilýsingu eru tilgreind fjögur grunngildi sem tengjast námi og 

kennslu. Grunngildi sem snerta ákveðna leikni sem kennurum er ráðlagt að 

nota þegar kemur að námi og kennslu í skólum án aðgreiningar. Þessi tilmæli 

byggja á þremur þáttum sem eru viðhorf, þekking og hæfni. Grunngildin eru: 

 
1. Að geta lagt mat á ólíkar þarfir nemenda- litið er á 

fjölbreytileika sem mannauð og menntunarauka. 

2. Að veita öllum nemendum stuðning – kennarar vilja að allir 

nemendur nái góðum árangri. 

3. Að geta unnið með öðrum – samstarf og teymisvinna er öllum 

kennurum mikilvæg. 

4. Að halda áfram að þroskast í starfi – kennsla er námferill- 

kennurum ber að stunda símenntun. (Evrópumiðstöð fyrir 

þróun í sérkennslu, 2012, bls. 11)  

 

Ef horft er til þeirrar kennaramenntunar sem í boði er hér á landi í dag hefur 

fjölmargt breyst til hins betra þegar horft er til þessara þátta. Kennaramenntun 

hefur verið lengd úr þremur í fimm ár og námskeið sem tengjast fjölmenningu 
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og skóla án aðgreiningar verið bætt inn í námsleiðina, annarsvegar sem val og 

hinsvegar sem skyldunámskeið (Háskólinn á Akureyri, hug- og 

félagsvísindasvið, e.d.; Háskóli Íslands, menntavísindasvið, e.d.). Í rannsókn 

Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur, Skóli án aðgreiningar og 

kennaramenntun kemur þetta í ljós. Á þeim tíma sem þær stöllur unnu að 

rannsókninni voru engin námskeið eyrnamerkt hugmyndafræðinni á 

grunnskólastigi, hún var aðeins hluti af nokkrum námskeiðum (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2012, bls. 144). Í dag eru hinsvegar 

námskeið sérstaklega ætluð til fræðslu á hugmyndafræðinni en þó aðeins þegar 

komið er í meistaranám (Háskólinn á Akureyri, hug- og félagsvísindasvið, e.d.; 

Háskóli Íslands, menntavísindasvið, e.d.).  

Má álykta sem svo að kennaramenntun hafi að einhverju leyti breyst og 

þróast í áttina að markmiðum sem hér er lýst að ofan. Þó má alltaf gera betur 

og eins og fram kemur í grein Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur 

hefur kennarastarfið, að sögn kennara, breyst mikið í gegnum tíðina og er í dag 

mun flóknara, erfiðara og sérhæfðara starf en áður var (Hafdís Guðjónsdóttir 

og Jóhanna Karlsdóttir, 2012, bls. 136).  

Í annarri rannsókn meðal ný útskrifaðra kennara sem gerð var á fimm 

ára tímabili, þar sem megin tilgangur var að varpa ljósi á upplifun á 

kennarastarfinu fimm árum eftir brautskráningu, kom einnig í ljós að 

kennaranámið virtist vera svo lítið brot af því sem fram fór þegar á vettvang 

var komið. Kennaranemar öðlast ákveðna þekkingu í náminu sem þeir síðar 

þurfa að þróa, móta og öðlast skilning á þegar þeir stíga sín fyrstu skref í 

kennslu. Með tímanum gera kennarar sér betur grein fyrir námsþörfum 

nemenda og fjölbreytileika. Þeir verða einnig tilbúnari til þess að víkja út af 

skipulagðri dagskrá/námskrá til þess að koma betur til móts við nemendur sína. 

Reynslan hafði því, á þessum fimm árum liðnum, veitt þeim aukið sjálfstraust 

í samskiptum til að mynda við foreldra, nemendur, samkennara og stjórnendur 

(María Steingrímsdóttir, 2010, bls. 72–78). Nýjar áherslur í kennaramenntun 

hafa þar með færst á nýjan stall með tilliti til núgildandi námskrár og laga. Það 

er hins vegar margt sem bendir til að hlúa megi betur að endurmenntun 

kennarar, og kom það bæði fram í rannsókn Hafdísar Guðjónsdóttur og 

Jóhönnu Karlsdóttur og rannsókn Maríu Steingrímsdóttur að starfandi 

kennarar eru sammála því að ekki sé mikill hvati til endurmenntunar frá 

stjórnendum auk þess sem skortur er á sérhæfðri endurmenntun. Einnig sé lítið 

um lestur fræðilegra greina og heimilda í tengslum við starfið (Hafdís 
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Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2012, bls. 147; María Steingrímsdóttir, 

2010, bls. 81). Í rannsókn Jóhönnu Karlsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur 

kemur jafnframt fram að viðhorf starfandi kennara sé þvert á ríkjandi 

menntastefnu. Kennarar telja ekki mikilvægt að allir nemendur geti sótt sinn 

heimaskóla né að þeir eigi kost á því að fá kennslu í almennri bekkjardeild. Því 

er mikilvægt að stofnanir sem koma að menntun kennara séu samstíga í 

viðhorfum og vinnubrögðum hugmyndafræðinnar til þess að kennaranemar 

geti tileinkað sér rétt vinnubrögð og viðhorf í anda stefnunnar (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2012, bls. 145–146). 
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3. Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingsmiðað nám er, eins og nafnið gefur til kynna, aðferð sem beitt er 

til að koma til móts við hvern og einn einstakling þar sem hann er staddur 

námslega á hverjum tíma. Þessi nálgun felur í sér að nemendur innan sama 

bekkjar þurfa ekki að vera að læra í sama námsefninu á sama tíma (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004, án bls. tals).  

Í einstaklingsmiðuðu námsumhverfi þurfa kennarar að nota 

margbreytilegar kennsluaðferðir og úrræði til að koma til móts við misjafnar 

þarfir nemenda. Það sem skiptir megin máli í þessu ferli er að hver nemandi 

vinni út frá markmiðum sínum og hafi það að leiðarljósi að leggja hart að sér 

og gera eins vel og hann getur í hvert skipti. Kennarar sem temja sér 

einstaklingsmiðaða nálgun hafa háleit markmið fyrir nemendur og sjá til þess 

að þeir vinni vel og mikið (Tomlinson, 2014, bls. 3–4). Í námsumhverfi þar 

sem áhersla er á einstaklingsmiðaða nálgun fá nemendur stuðning til að nálgast 

námsefnið á misjafna vegu, á misjöfnum hraða og jafnframt færa nemendur 

skólum og samfélagi til baka misjafna hæfileika og áhugamál. Með 

einstaklingsmiðuðu námi miðar kennslan að því að koma til móts við heildina 

fremur en að beina öllum börnum í sömu átt án tillits til getu og þarfa. Kennarar 

sem temja sér slíka nálgun eru þar með í betra sambandi við nemendur sína og 

geta betur vegið og metið styrk- og veikleika þeirra (Tomlinson, 2014, bls. 13). 

Með einstaklingsmiðaðri nálgun er lögð áhersla á eftirfarandi þætti: 

 

• Nemendum er tekið eins og þeir eru. 

• Kennari er meðvitaður um hæfileika nemenda til náms og 

hvað þeir þurfa að læra. Þeir styðja þá áfram. 

• Nemendur og kennarar vinna saman til þess að dafna í 

náminu. 

• Bæði árangur og mistök eru hluti af námsferlinu og er 

bekkjarstofa nemenda þeirra örugga umhverfi. 

• Mikil vinna gefur sýnilegan árangur. 

• Rútína og aðferðir innan bekkjarins veitir þeim sömu 

tækifæri til þess að ná árangri. (Tomlinson, 2014, bls. 15) 
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Má segja sem svo að einstaklingsmiðað nám sé ein leið til að mæta þeirri 

hugmyndafræði og þeim markmiðum sem skóli án aðgreiningar leggur upp 

með. Það er að öllum börnum sé tekið eins og þau eru og þeirra nám sniðið 

eftir þörfum. Eitt er víst að hugtakið „allir geta eitthvað, enginn getur allt“ á 

vel við hér (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 42–43). Howard 

Gardner er einn af þeim hugmyndafræðingum sem hefur komið fram með 

kenningu sem á ekki síður vel við hér og er mjög samhljóma því sem fram 

hefur komið hér að ofan. Kenning hans gengur út á það að í manninum blundi 

nokkrar greindir sem honum beri að rækta. Hann rannsakaði bæði börn og 

fullorðna með það að markmiði að sjá hvernig þau læra sem einstaklingar. 

Niðurstöður hans leiddu í ljós að einstaklingar læra og nota greindir sínar á 

mismunandi hátt. Afurð þessarar niðurstaðna hans er fjölgreindakenning 

Gardners sem hann setti fram til að útskýra þessa mismunandi nálgun 

(Armstrong, 2005, bls. 2). 
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4. Fjölgreindakenning Howards Gardners 

Eins og áður hefur komið fram setti Gardner fram kenningu um átta 

mismunandi greindir. Kenning hans snýst um að greindin sé hæfileiki til þess 

að takast á við ákveðnar þrautir eða vandamál sem og að hanna afurðir í 

samræmi við umhverfið (Armstrong, 2001, bls. 14). Hann hélt því fram að 

einstaklingurinn myndi nota allar átta greindirnar en að aðeins tvær þeirra væru 

einkennandi fyrir hvern og einn. Þá taldi hann einstaklinginn geta nýtt sér þær 

tvær greindir sem hann væri sterkur í til þess að styrkja hinar greindirnar 

(Armstrong, 2001, bls. 20–21). Greindir sem Gardner hefur skilgreint eru; 

málgreind, tónlistargreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. 

Greindirnar eru sjáanlegar í daglegu lífi. Það þarf ekki annað en að líta í næsta 

fallega garð þar sem umhverfisgreind og rýmisgreind ráða ríkjum. Eða jafnvel 

að hlusta á einstaklinga sem hafa virkilega fallegt málfar og skrifa um daglegt 

líf. Hvert sem litið er eru dæmi um sýnilegar fjölgreindir. Talið er að 

manneskjan noti greindirnar átta á hverjum degi þar sem hver og einn raðar 

sínum greindum saman á sinn einstaka hátt (Armstrong, 2005, bls. 6). 

4.1  Málgreind 

Þeir einstaklingar sem eru klárir á málgreindarsviðinu hafa hæfileika til að hafa 

áhrif með orðum, hvort sem það er munnlega eða skriflega (Armstrong, 2001, 

bls. 14). Þeir eru næmir á hvernig orð hljóma, hvað þau þýða og hvernig best 

sé að beita þeim. Þessi tegund af greind kemur fram hjá þeim sem hafa gaman 

af því að semja ljóð og skrifa sögur. Einnig eru þeir góðir í stafsetningu og hafa 

gaman af því að lesa sér til ánægju og fróðleiks. Allir nota málgreind á sinn 

einstaka hátt og geta nýtt sér sterkustu greindina sýna til þess að efla sig á 

öðrum sviðum, þar með talið málgreind (Armstrong, 2005, bls. 8–18). 
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4.2 Tónlistargreind 

Einstaklingar sem eru klárir á sviði tónlistargreindar hafa hæfileika til þess að 

meta, skynja, skapa og tjá margvíslega tegund tónlistar. Einstaklingar eru 

næmir fyrir takti og hverskyns tilbrigðum tónlistar og tónverks (Armstrong, 

2001, bls. 14). Að sjálfsögðu hafa þessir einstaklingar virkilega gaman að 

hverskyns tónlist og geta mögulega greint tónlist út frá ýmsum hljóðum eins 

og umhverfishljóðum, sem aðrir ekki heyra. Því miður er það þannig í okkar 

samfélagi í dag að ekki er lögð mikil áhersla á þessa tegund greindar. Hún er 

frekar talin sem hæfileiki. Tónlistargreind getur hjálpað til við lærdóm í 

skólanum og að muna mikilvæga þætti. Tónlistin er notuð til tjáskipta sem og 

skemmtunar (Armstrong, 2005, bls. 25–39). 

4.3 Rök- og stærðfræðigreind 

Tölur eru hér efstar á baugi ásamt rökhugsun. Hér eru einstaklingar klárir á 

sviði mynstra, tengsla, staðhæfinga, yrðinga og falla (Armstrong, 2001, bls. 

14). Ráðgátur og heilabrot gætu verið leikir sem þessum einstaklingum þætti 

gaman að leysa. Einnig eru tölvur og allt sem snýr að þeim eitthvað sem 

áhugasviðið gæti leitað í. Þeir sem njóta þessarar greindar eiga það til að vera 

forvitnir einstaklingar, þeir spá fyrir um orsök og afleiðingar, eru spurulir og 

eftirtektarsamir á hverskyns mynstur, tölur og form. Rökvís hugsun getur aukið 

á færni í stærðfræði, vísindum og tölvum. Hún getur hjálpað til við að skilja 

hvernig veröldin virkar eins getur rökvísi veitt lausnir á mörgum sviðum í 

lífinu (Armstrong, 2005, bls. 41–57). 

4.4  Rýmisgreind 

Hæfileikinn býr í því sjónræna og rúmfræði. Einstaklingar eru útsjónarsamir 

og hafa gott auga fyrir rýminu sem þeir eru í eða eru að vinna að. Hér ríkir 

næmni á liti, línur, allskyns lögun, form og víddir. Einstaklingar eru lunknir 

við að ímynda sér hlutina og eru flinkir í að tjá skoðanir sínar á myndrænan 

hátt (Armstrong, 2001, bls. 14). Einstaklingar eiga auðvelt með að sjá hluti 

fyrir sér. Þeir teikna upp skissur til þess að auðvelda sér að koma hugmyndum 

í framkvæmd. Einnig geta þessir einstaklingar verið einstaklega mannglöggir 
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og tekið eftir smáatriðum sem aðrir sjá ekki. Námslega eru þessir einstaklingar 

góðir í lausnaleit og hafa gott hugmyndaflæði. Þeir geta hannað hluti og smíðað 

hvort sem um smáa eða stóra hluti sé um að ræða (Armstrong, 2005, bls. 61–

64). 

4.5 Líkams- og hreyfigreind 

Einstaklingar hafa góða færni í hreyfigetu og líkamstjáningu. Einnig eru þeir 

færir í að hanna hluti og nota þá. Samhæfingar, jafnvægi og önnur slík líkamleg 

færni er þeirra styrkleiki (Armstrong, 2001, bls. 14). Áhuginn liggur að mörgu 

leyti í því verklega eins og smíða, vinna við vélar, prjóna og sauma svo dæmi 

séu tekin. Líkamsgreindin kemur vel í ljós þegar þarf til dæmis að reikna út 

hraða og skynja lengd sem þarf í mörgum íþróttum. Læknar þurfa til að mynda 

mikið á góðri líkamsfærni að halda í sinni vinnu þar sem snertiskyn, handlagni 

og samhæfingar eru mjög mikilvægur þáttur (Armstrong, 2005, bls. 83–85). 

4.6 Samskiptagreind 

Hér er hæfileikinn fólginn í að vera góður í mannlegum samskiptum. 

Einstaklingar eru færir í að skilja og greina skap annarra. Þeir hlusta vel og 

þannig geta þeir metið tilfinningar annarra. Þeir eru virkilega klárir í að 

bregðast rétt við í allskonar aðstæðum (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Einstaklingar sem hafa klára samskiptagreind kunna vel við aðra og sækja í að 

vinna og læra með öðrum. Þeir eiga það til að vera duglegir í félagsstörfum og 

eru hvetjandi fyrir aðra í þeim þáttum. Góð samskiptafærni hjálpar til við að 

eiga góð samskipti við aðra, auðveldar við að eignast félaga og vini. Hún nýtist 

vel í sáttar og málamyndunar aðstæðum. Hún kemur sér vel í allri 

skipulagningu og stjórnun (Armstrong, 2005, bls. 104–107). 

4.7 Sjálfsþekkingargreind 

Einstaklingar þekkja vel styrk- og veikleika sína. Þeir eru meðvitaðir um 

skapgerð sína, fyrirætlanir og eru að mörgu leyti með mikla sjálfsstjórn 

(Armstrong, 2001, bls. 15). Þeir hafa farið í gegnum mikla sjálfsskoðun og 
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þekkja sjálfan sig þar af leiðandi mjög vel. Þeir vita vel hverjir þeir eru, hvert 

þeir stefna og hvað þeir vilja. Markmiðasetning er ofarlega í huga þessa 

einstaklinga og þeir nota eigin reynslu til þess að læra af. Greindin kemur 

gjarnan í ljós hjá þeim einstaklingum sem halda dagbók og eru skipulagðir út 

í eitt. Hér geta einstaklingar nýtt þessa greind til þess að læra af góðum árangri 

sem og mistökum. Þeir geta sett sér framtíðarmarkmið og stefnt að þeim. 

Einnig geta þeir skilið eigin tilfinningar og tjáð (Armstrong, 2005, bls. 123–

125). 

4.8 Umhverfisgreind 

Einstaklingar eru meðvitaðir um eigið umhverfi sem felst í færni í að þekkja 

og greina fjölda tegunda úr jurta- og dýraríkinu. Einnig felur umhverfisgreind 

í sér góða næmni á ýmis náttúrufyrirbæri svo sem veður og skýjafar 

(Armstrong, 2001, bls. 15). Einstaklingar eru eftirtektarsamir á umhverfið sem 

þeir búa í. Oft hafa þeir áhuga á að safna ýmsum hlutum úr náttúrunni eins og 

steinum. Umhverfisvitund er þeim ofarlega í huga ásamt skilningi til 

náttúrunnar þar sem hún er metin að verðleikum (Armstrong, 2005, bls. 145–

147). 

 

Það er mjög mikilvægt að kennarar þekki nemendur sína vel til þess að geta 

unnið með ólíkar greindir þeirra. Þannig geta þeir byggt upp sjálfstraust 

nemenda, gert þá virkari og afkastameiri nemendur sem og að veita þeim aukna 

trú á hæfileikum sínum (Ferguson o.fl., 2012, bls. 24–34). Allar þessar greindir 

eru mikilvægar og mættu vega meira innan skólakerfisins þegar kemur að 

námsmati nemenda. Í rannsókn á námsmati sem gerð var árið 2007 bentu 

niðurstöður til þess að töluverður fjölbreytileiki væri í námsmati en próf af 

ýmsu tagi var hinsvegar langalgengasta aðferðin í bóknámsgreinum (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014, bls. 121). Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er lögð áhersla á 

að námsmat taki mið af sérþörfum nemenda og sértækum námsörðugleikum 

og því má segja að fjölbreytt námsmat sé mikilvægt ef taka á tillit til fjölbreytts 

nemendahóps (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 57). 



19 

5. Heimanám 

Þegar talað er um heimanám er jafnan átt við þau verkefni sem kennarar setja 

nemendum sínum fyrir og þeim er ætlað að leysa utan skólatíma. Á Íslandi 

hefur heimanám verið hluti af gamalli hefð sem í gegnum tíðina hefur verið 

algengur samskiptamiðill milli heimilis og skóla. Á árum áður gafst nemendum 

töluvert svigrúm til þess að sinna heimanámi þar sem skólinn var tvísetinn og 

voru nemendur annað hvort fyrir eða eftir hádegi í skólanum. Heimanám var 

töluvert á þeim tíma, enda höfðu nemendur svigrúm til þess að sinna því ásamt 

því að njóta aðstoðar þar sem algengt var að mæður væru heimavinnandi. Í dag 

hefur skólasetan lengst sem og að fjölbreyttara frístundarstarf er í boði fyrir 

börn. Því er minni tími til þess að sinna heimanámi og hætta er á að togstreita 

myndist á milli foreldra og barna í garð heimanáms (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014, bls. 120; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 45; Nanna 

Kristín Christiansen, 2010, bls. 123). Af þeim sökum hafa misjafnar skoðanir 

mótast um hlutverk og tilgang heimanáms, sérstaklega í ljósi þess að ekki sitja 

öll börn við sama borðið hvað varðar aðstoð til þess að sinna því (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 120; Krítin, 2012, án bls. tals).  

Í bók Nönnu Kristínar Christiansen Skóli og skólaforeldrar, ný sýn á 

samstarfið um nemandann vísar hún til niðurstöðu rannsókna sem leiddu í ljós 

að heimanám skili takmörkuðum árangri á námsframvindu nemenda að lestri 

undanskildum. Í nýlegri bók Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar 

er hinsvegar greint frá sterkri stöðu heimanáms og þeim jákvæðu áhrifum sem 

það getur haft á námsframvindu nemenda, sérstaklega eldri nemenda. Þrátt 

fyrir þessar misvísandi niðurstöður eru bæði kennarar og foreldrar sammála 

um að heimanám sé mikilvægt. Það er því ljóst að heimanám er umdeilt bæði 

hvað varðar tilgang þess og gagnsemi en einnig hvað varðar misjafnar 

aðstæður nemenda heimafyrir (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 120; 

Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 127). 

Ekki er komið sérstaklega inn á heimanám í Aðalnámskrá grunnskóla 

2011, almennum hluta. Rannsóknir benda hinsvegar til að litið sé á heimavinnu 

sem nauðsynlegan þátt í skólastarfi (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 120). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er komið inn á mikilvægi þess að foreldrar sýni 
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námi barna sinna áhuga og séu virkir þátttakendur í námsframvindu þeirra. 

Hefur gjarnan verið talað um að heimanám sé kjörinn vettvangur fyrir foreldra 

til þess að fylgjast með námsframvindu barna sinna. Á Krítinni (kritin.is), 

vefsíðu sem hefur það að markmiði að stuðla að faglegum umræðum um 

málefni skóla, er komið inn á þennan þátt. Það er, hvort að tilgangur 

heimanáms sé í raun að efla hlutdeild foreldra í námi barna sinna. Sé það rétt 

er mikilvægt að sníða heimanámið eftir þörfum og upplagi hvers barns fyrir 

sig. Einnig kemur Nanna Kristín Christiansen inn á þennan þátt í bók sinni. Þar 

segir hún að mikilvægt sé að skipuleggja heimanámið í samstarfi við foreldra, 

að markmið séu skýr og auðskiljanleg og nauðsynlegar leiðbeiningar 

aðgengilegar (Krítin, 2012, án bls. tals; Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 

126). Mikilvægt er að kennarar upplýsi foreldra um misjafnar leiðir að 

markmiðunum og fái þá til þess að vega og meta hvernig gott sé að nálgast þau 

markmið með þarfir barnsins að leiðarljósi. Slík nálgun styður við samskipti 

heimilis og skóla, líkt og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 45, 70). 

Einnig er mikilvægt að foreldrar sýni jákvæð viðbrögð í garð heimanáms 

þar sem viðhorf þeirra smitar frá sér til barna sinna. Sé rétt farið að heimanámi 

getur það styrkt námslega stöðu nemenda en einnig valdið togstreitu og gremju 

inn á heimilum (Hrefna Sigurjónsdóttir, e.d., án bls. tals; Nanna Kristín 

Christiansen, 2010, bls. 125–127). 

Segja má að með heimanámi vinni nemendur einnig að því að styrkja 

sig í sjálfstæðum vinnubrögðum, auki ábyrgð á eigin námi og temji sér gott 

vinnulag. Þetta eru þættir sem skipta miklu máli sérstaklega þegar ofar kemur, 

til að mynda í framhaldsskóla og háskóla. Þessir þættir eru mikilvægir og 

styðja við markmið um aukið sjálfstæði nemenda í námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 68–69). 
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6. Námsáhugi 

Skólinn er sem annað heimili nemenda og því griðastaður sem þarf að veita 

þeim hlýju og öryggi. Þar eiga nemendur að njóta þess að þroska og nýta 

hæfileika sína og fá tækifæri til þess að svala forvitni sinni þar sem hún er 

mikilvæg forsenda alls náms. Einnig er mikilvægt að nemendum líði vel á 

skólagöngu sinni og taki með sér ánægjulegar minningar úr skólastarfinu út í 

lífið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 44; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b, bls. 9–10). Flestir vilja að nemendur njóti 

farsældar í skólastarfi og margir þættir spila þar hlutverk, þá sérstaklega áhugi 

nemenda. Því er mjög mikilvægt að viðhalda námsáhuga þeirra í gegnum alla 

skólagönguna. Hinsvegar virðist ýmislegt benda til þess að það verði sífellt 

erfiðara í nútíma samfélagi (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen, 2008, bls. 7). Það kemur því gjarnan í hlut kennara og 

stjórnenda að viðhalda áhuga þeirra, meðal annars með fjölbreytileika í starfi, 

með því að leyfa nemendum að taka þátt í að móta og skipuleggja starfið og 

ekki síst að miðla vandaðri kennslu sem lagar sig að fjölbreyttum 

nemendahópnum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 44).  

Þegar talað er um námsáhuga er yfirleitt miðað við það hvað 

einstaklingurinn er tilbúinn til þess að leggja á sig til þess að virkja áhugahvöt 

sína sem drifkraft til frekari árangurs (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind 

Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 164). Rannsóknir benda til 

þess að námsáhugi nemenda breytist þegar komið er á miðstig skólagöngunnar, 

eða um 12 ára aldurinn. Á þessum árum fer vitsmunaþroska barna ört fram og 

þau verða viljugri til þess að hafa skoðanir og áhrif á námsaðstæður. Á hinn 

bóginn breytast oft á tíðum kennsluhættir á þessum árum og verða meira 

stýrandi sem vill hafa neikvæð áhrif á námsáhuga nemenda og til dæmis getur 

þá dregið úr námsáhuga hjá getumeiri nemendum (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008, bls. 9–10). Hér á eftir er greint frá 

nokkrum þáttum sem taldir eru hafa áhrif á námsáhuga nemenda: 
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• Efnislegir þættir; m.a. heilsa, næringarástand og svefnvenjur. 

• Sálrænir þættir; m.a. sjálfstraust, umbun og áhugi einstaklinga 

sem standa nærri nemandanum, t.d. foreldra og kennara.  

• Félagslegir þættir; m.a. stuðningur fjölskyldu og vinahóps og 

hversu margt í umhverfi truflar, t.d. sjónvarp og íþróttir.  

• Menntunarlegir þættir; m.a. hvernig námið er skipulagt, hversu 

merkingarbært og erfitt það er. (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008, bls. 8) 

 

Engin yfirgripsikil rannsókn hefur verið gerð á námsáhuga nemenda hér á landi 

en niðurstöður rannsóknar sem lögð var fyrir á árunum 2007-2008 fyrir 1., 3., 

6. og 9. bekk sýndi að námsáhugi nemenda fór hraðar niður á við hér á landi 

en rannsóknir höfðu sýnt í öðrum löndum. Það er að meiri munur var á milli 

námsáhuga nemenda í 1. bekk og í 3. bekk en komið hefur fram í erlendum 

rannsóknum. Niðurstöðurnar sýndu að þegar á heildina var litið fannst 

nemendum í 1. bekk gaman í skólanum. Einnig fannst nemendum í 3. bekk 

slíkt hið sama en þó hafði dregið úr námsáhuga þeirra. Strax í upphafi 

skólagöngu mátti sjá mun á námsánægju milli kynja en þá var námsáhugi 

drengja minni en stúlkna. Námsáhugi virtist síðan minnka töluvert á milli 3., 

6. og 9. bekkjar. Þá var ennþá munur á milli kynja sýnilegur og dró heldur 

meira úr námsáhuga hjá drengjum milli 6. og 9. bekkjar. Heimanám hafði þar 

nokkra sérstöðu en ánægja af því að vinna heimavinnu þegar komið var upp í 

9. bekk var ekki nema 6% hjá drengjum (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008, bls. 21–23). Það er því ljóst að margir 

og samverkandi þættir hafa áhrif á það hvort nemendur upplifa áhuga eða leiða 

í námi sínu. 
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7. Árangursríkar leiðir í skóla án 

aðgreiningar 

Í þessum kafla verður fjallað um tvær leiðir til þess að ná árangri, í skólum án 

aðgreiningar, það er teymiskennslu og samkennslu árganga.  

Báðir þessir þættir styðja við einstaklingsmiðun, námsaðlögun og 

fjölbreytta kennsluhætti og eru það þættir sem Aðalnámskrá 2011 leggur upp 

með sem eitt af markmiðum og einkennum skóla án aðgreiningar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 40–44). 

7.1 Hvað er teymiskennsla 

Teymiskennsla er kennsluaðferð sem felur í sér að tveir eða fleiri menntaðir 

einstaklingar, á sviði kennslu eða skyldum greinum, vinna saman. Teymið 

vinnur saman að því að undirbúa, kenna og búa til eða finna til námsefni fyrir 

hóp nemenda. Kennararnir sem vinna saman deila ábyrgð á nemendum sínum 

og sinna þar af leiðandi jafn mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að eiga 

samskipti við nemendur og forráðamenn þeirra. Kennarar eru samábyrgir fyrir 

árangri nemenda og kenna að einhverju leyti saman (Beninghof, 2012, bls. 7; 

Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014, bls. 113; Perez, 2012, bls. 3).  

Uppbygging teyma getur verið af margvíslegum toga. Yfirleitt eru 

menntaðir kennarar ásamt sérkennara hluti af teyminu, en einnig geta 

talmeinafræðingar, bókasafnsfræðingar, lestrarfræðingar, félagsfræðingar og 

sálfræðingar átt aðild að teyminu. Það sem greinir teymiskennslu frá öðru 

samstarfi er að kennararnir eru samtímis að vinna að undirbúningi kennslunnar 

frekar en að sérkennari, til dæmis, komi með fyrirfram ákveðna nálgun á 

kennslu til kennara. Teymiskennslan nær til allra starfandi einstaklinga innan 

skólans, ekki bara kennara, heldur einnig stjórnenda, skólaliða og annarra 

starfsmanna. Stjórnendur sem deila til að mynda ábyrgð og völdum með öðrum 

starfsmönnun uppskera ríkulegra skólastarf (Börkur Hansen og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2014, bls. 108).  
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7.2 Ávinningur teymiskennslu 

Kennarar sem hafa reynslu af teymiskennslu hafa margir hverjir lýst yfir 

jákvæðri upplifun af kennsluaðferðinni (Beninghof, 2012, bls. 10). Jákvæðnin 

snýr að mörgum þeim ávinningum sem teymiskennsla felur í sér. Kennarar sem 

hafa eingöngu reynslu af því að kenna einir temja sér ákveðnar aðferðir til 

kennslu sem þeir halda gjarnan fast í. Það er hætt við því að kennarar sem vinna 

lengi í slíkum aðstæðum öðlist síður víðsýni á kennsluhætti sem getur leitt til 

kulnunar í starfi. Kennarar sem vinna saman í teymi þurfa aftur á móti í sífellu 

að skiptast á hugmyndum sín á milli og vegna mismundi bakgrunns eru líkur á 

því að þeir læri eitthvað nýtt í gegnum samskiptin sín á milli. Þannig dýpka 

þeir þekkingu sína, þeir eru í sífelldri sjálfsskoðun í starfi og festast því síður í 

ákveðinni rútínu í kennslu (Beninghof, 2012, bls. 10). Þessi nálgun kallast 

ígrundun og hefur verið eitt lykilhlutverk kennarastarfsins til fjölda ára. Kalla 

má bandaríska sálfræðinginn John Dewey guðföður ígrundaðrar hugsunar. 

Hann vill meina að ein hugsun geti útskýrt þá næstu og þar með leitt til nýrrar 

nálgunar. Hann varar við því að kennarar festist í kennsluháttum sem þeir telja 

að sé sú eina rétta og vill að kennarar sem og nemendur séu ígrundandi í hugsun 

til þess að öðlast víðsýni og nýja nálgun á viðfangsefnin sín (Dewey, 2000, bls. 

172–174). Í teymiskennslu fer ígrundun fram í hópi eða teymi þar sem 

mismunandi hugmyndum, reynslu og skoðunum er kastað á milli. Slík 

ígrundun fær einstaklinga innan teymisins til þess að endurskoða og bera 

saman sínar hugsanir við annarra sem gefur nýjan vinkil á viðfangsefnið sem 

unnið er með. Hópígrundun er því leið sem á vel við þegar unnið er að 

markmiðum námssamfélaga, því betur sjá augu en auga (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2011, bls. 6–7).  

Þar sem mismunandi reynsluheimar mætast gefst tækifæri á að miðla á 

milli góðum og slæmum upplifunum úr starfi. Með því móti er hægt að vega 

og meta hvaða þættir í starfi teljast góðir og hvaða þættir slæmir. Slík samvinna 

stuðlar að bættri kennslu auk þess sem hægt er að koma betur til móts við 

einstaklinginn, bæði hvað varðar námið og hegðun í skólaumhverfinu 

(Beninghof, 2012, bls. 12–13). Teymiskennsla hefur því ekki einungis góð 

áhrif á kennara í starfi heldur hefur hún einnig sýnt að einstaklingsmiðuð 

nálgun er meira ríkjandi en í öðrum skólum með aðrar áherslur. Samvinna 

nemenda er meiri og þróunarstarf er komið lengra á veg (Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 328). 
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7.3 Hvað er samkennsla 

Samkennsla felur í sér aldursblöndun nemenda sem kennt er saman í einni 

heild. Hópurinn samanstendur af nemendum á mismunandi aldri með 

mismunandi námslegar þarfir. Hópnum á að kenna sem heild en ekki skipta 

upp í aldursblandaða hópa eftir námsgetu. Segja má að aldursblandaðir hópar 

líkist fjölskyldum þar sem aldur og þroski er misjafn (Naustaskóli, e.d., án bls. 

tals; Rúnar Sigþórsson, e.d., bls. 1).  

Samkennsla var áður fyrr einungis stunduð í fámennum skólum og var 

það gert vegna smæðar en ekki vegna þess að talið var að það skilaði 

námslegum árangri. Í dag er litið á samkennslu sem árangursríka aðferð í 

kennslu þar sem ólíkir aldurshópar koma saman og skapa umhverfi með 

ólíkum siðum, venjum og þekkingu (Eckhoff, 1995, án bls. tals).  

Ef litið er til kenninga Vigotskys þar sem hann fjallar um svæði 

mögulegs þroska má segja að samkennslan sé tilvalið verkfæri fyrir þá 

kenningu. Vigotsky talar um að börn séu á ákveðnu svæði mögulegs þroska og 

að þau komist ekki upp á annað stig þess án örvunar frá þeim sem meira vita. 

Ef þetta er yfirfært á samkennsluna þá má segja að eldri nemendur aðstoði þau 

yngri við að komast upp á annað stig svæði mögulegs þroska með því að veita 

þeim innsýn inn í ólíka siði, venjur og þekkingu. Þau nota hvert annað sem 

vinnupalla eða stuðning sem síðar er hægt að fjarlægja þegar að markmiðum 

hefur verið náð (Slavin, 2014, bls. 45–46). 

7.4 Ávinningur af samkennslu 

Með aldursblöndun örvast nemendur félagslega þar sem forysta og félagsleg 

ábyrgð á það til að eflast. Þar sem samvinnunám og félagastuðningur fer fram 

aukast samskipti milli barna sem kemur öllum til góða sama hver námsleg 

staða nemenda er. Einnig virðist samkennsla hafa jákvæð áhrif á nemendur 

með hegðunarvandamál þar sem nemendur með hegðunarvandamál virðast 

fóta sig betur í aldursblönduðum hópi fremur en aldursbundnum (Rúnar 

Sigþórsson, e.d., bls. 2–5). Með aldursblöndun læra nemendur að ekki þurfa 

allir að vera að vinna í sömu námsbókinni eða að sömu verkefnum á sama tíma. 

Þar af leiðandi finna nemendur síður fyrir því að skera sig úr hópnum og minna 

verður um samanburð á milli nemenda. Samkennsla býður einnig upp á að 

nemendur kynnist fleiri einstaklingum sem bæði eru eldri og yngri. Einnig 
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kynnast þeir því að vera bæði á eldra ári og á yngra ári innan hópsins. Með 

slíkri nálgun myndast oft meiri umhyggja og góður námsandi. Þar sem 

nemendur eru ekki allir að vinna að sömu verkefnum í einu gefst meira 

tækifæri til þess að nýta mismunandi námsgreindir og vinnur samkennsla því 

vel með fjölgreindakenningu Gardners (Naustaskóli, e.d., án bls. tals). Með 

auknu umburðarlyndi gagnvart einstaklingsmiðun verður minna um það að 

ætla öllum nemendum sama námsefnið. Þannig skapast betri aðstæður til þess 

að bjóða nemendum námsefni við hæfi hvers og eins. Fjölbreytileikinn er 

sýnilegri og þykir þar af leiðandi hið eðlilegasta mál. Fjölbreytt námsreynsla 

sem reynir á misjafna færni nemenda er því mikill ávinningur samkennslunnar 

þar sem samhjálp, umburðarlyndi og umhyggja er einkennandi bekkjarandi 

(Rúnar Sigþórsson, e.d., bls. 3). 
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8. Aðferð 

Við upphaf hverrar rannsóknar þarf rannsakandi að setja upp 

rannsóknarspurningu. Spurningu sem gefur lesendum upplýsingar og sýn á um 

hvað rannsóknin fjallar (Creswell, 2012, bls. 109). Rannsóknarspurningin sem 

lögð er fram í þessari rannsókn er: Telja foreldrar og nemendur í 8. bekk 

Borgarhólsskóla að námsefni og kennsla sé miðað við getu og færni nemenda? 

Um er að ræða megindlega þversniðsrannsókn þar sem svörum var safnað á 

hlutlægan og kerfisbundinn hátt í gegnum spurningalista sem lagður var fyrir 

foreldra annarsvegar og nemendur hinsvegar. Megindlegar rannsóknir gefa 

upplýsingar á borð við fjölda, algengi, hlutfall, samband og mun á milli 

mismunandi þátta eða breyta (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377). 

Spurningarkönnun eins og hér er notast við er ein tegund megindlegra 

rannsókna. Þær eru gjarnan notaðar þegar skoða á viðhorf, eins og markmiðið 

var í þessari rannsókn (Creswell, 2012, bls. 376). Þegar spurningakönnun er 

notuð er mikilvægt að spurningarnar séu skýrar og ótvíræðar. Forðast skal að 

nota skammstafanir, spurningar þar sem spurt er tveggja spurninga í einu, 

spurningar sem innihalda tvöfalda neitun og já og nei spurningar (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013, bls. 454–456). Spurningakönnunum má í megindráttum 

skipta upp í tvær tegundir eftir því hvernig er spurt og hvernig svarmöguleikar 

eru í boði. Hér er átt við hvort að spurningar séu opnar og þátttakandi þarf 

sjálfur að hugsa svar sitt við spurningunni, eða lokaðar og þátttakandi fær upp 

alla svarmöguleika sem í boði eru. Einnig er stundum talað um þriðju 

tegundina, hálf opnar spurningar, sem er blanda af þessu tvennu (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013, bls. 457). Þessi spurningakönnun er dæmi um þriðju 

tegundina, eða hálf opin, þar sem lokaðar spurningar voru þó í meirihluta. 

8.1 Þátttakendur og aðstæður 

Hvað varðar þessa rannsókn hafði rannsakandi áhuga á að skyggnast inn í 

grunnskólann í sínum heimabæ Húsavík. Haft var samband við 

Borgarhólsskóla um samstarf og var því vel tekið. Í samstarfinu fólst meðal 
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annars að skólinn sá um að senda út spurningalista til foreldra sem og að 

skólinn gæti nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar í þeim tilgangi að þróa og 

bæta kennsluhætti. Í samráði við leiðbeinendur var ákveðið að þýðið yrði 

nemendur í 8. bekk Borgarhólsskóla og foreldrar þeirra og gaf Borgarhólsskóli 

samþykki fyrir þátttöku þessa árgangs. Þýðið var ákveðið með það í huga að 

senn fer að líða að útskrift úr grunnskólanum og því væri hægt að nýta gögnin 

til þess að huga að úrbótum ef þess þyrfti. Einnig taldi rannsakandi þennan hóp 

nemenda nógu þroskaðan til þess að svara spurningunum sem voru lagðar fyrir.  

Borgarhólsskóli á Húsavík taldi, skólaárið 2014 - 2015, 300 nemendur 

frá 1. - 10. bekk. Þar af voru nemendur í 8. bekk 28 talsins. Bekknum var skipt 

upp í tvær bekkjardeildir með tvo umsjónarkennara (Borgarhólsskóli, 2014 - 

2015, bls. 10, 16–17). Vegna aðstæðna daginn sem könnunin var lögð fyrir 

voru tveir nemendur sem tóku ekki þátt í rannsókninni og því fengust svör frá 

26 nemendum. Hvað varðar svörun hjá foreldrum þá var óskað eftir því að 

foreldrar svöruðu einni könnun saman. Því miður þá var svörun foreldra frekar 

dræm þrátt fyrir ítrekaðar áminningar í tölvupósti um mikilvægi góðrar 

þátttöku. Alls svöruðu 16 foreldrar spurningakönnuninni. 

Notast var við hentugleikaúrtak þar sem rannsakandi hafði fengið vilyrði 

frá skólastjórnendum um að þessi bekkur gæti tekið þátt, sem og að 

rannsakandi taldi þennan aldurshóp og foreldra þeirra ákjósanlega fyrir 

rannsóknina. Með þessa tegund af úrtaki getur rannsakandi ekki yfirfært 

niðurstöðurnar á fjölda landsmanna en er engu að síður góð leið til þess að 

svara spurningum eða tilgátum (Creswell, 2012, bls. 145–146). Oftast eru 

hentugleikakannanir lagðar fyrir þar sem margir eru eins og í kennslustofum 

skóla. Þannig er hægt að ná til allstórs hóps á skömmum tíma. 

Hentugleikaúrtaki er helst beitt þegar að markmið rannsóknarinnar er að álykta 

um tengsl á milli breyta fremur en að álykta um tiltekið meðaltal í þýði og var 

ætlunin sú í þessari rannsókn (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2013, bls. 124). 

8.2 Mælitæki og kynning 

Spurningalistinn (fylgiskjal 2 og 3) var saminn sérstaklega fyrir þessa rannsókn 

og innihélt tuttugu og fimm spurningar sem settar voru upp í tölvuforritinu 

Word 2013 (ritvinnslu) og í gegnum vefsíðuna www.surveymonkey.com. 

Nemendur fengu spurningakönnun sína á skólatíma þar sem rannsakandi fór 
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inn í skólann og lagði könnunina fyrir. Foreldrar fengu hinsvegar 

kynningarbréf og beiðni um þátttöku í könnuninni sent í gegnum tölvupóst sem 

ritari Borgarhólsskóla framkvæmdi (fylgiskjal 1). Inni í kynningarbréfinu var 

vefslóð sem leiddi foreldra áfram inn á rétta vefsíðu þar sem könnunin birtist. 

Kynningarbréf er mjög mikilvægt í könnun sem þessari. Með slíku bréfi er 

könnunin kynnt fyrir væntanlegum þátttakendum og þeir sannfærðir um 

mikilvægi þátttöku þeirra í rannsókninni (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 

465). Einnig var kynningarbréfið notað í þeim tilgangi að fá upplýst samþykki 

foreldra fyrir þátttöku barna þeirra. Meginkostir spurningakönnunar eins og 

notuð er í rannsókninni felst fyrst og fremst í því hversu auðvelt er að safna 

fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 331).  

Spurningalistinn var þannig uppbyggður að fyrstu spurningarnar voru 

bakgrunnsspurningar þar sem foreldrar og nemendur sögðu frá, meðal annars, 

kyni og námslegri stöðu sinni eða barni sínu í grunnskólanum. Þar komu þrjár 

spurningar, ein lokuð og tvær opnar, sem leiddi að fleiri spurningum ef svarað 

var „já“. Ef svarað var „nei“ eða „veit ekki“ hoppuðu nemendur yfir þær 

spurningar. Í vefútgáfunni komu þær spurningar ekki upp ef svörun var „nei“ 

eða „veit ekki“ og birtist þar af leiðandi ekki foreldrum. Á eftir 

bakgrunnsspurningunum komu viðhorfsspurningar. Í viðhorfsspurningunum 

var notast við þrennskonar svarmöguleika:  

 

• Mér finnst það erfitt - Nokkuð erfitt - Nokkuð auðvelt - 

Auðvelt - Henta mér 

• Mjög sammála - Frekar sammála - Frekar ósammála -

Mjög ósammála - Á ekki við 

• Mjög sammála - Frekar sammála - Aðeins sammála, 

Aðeins ósammála - Frekar ósammála - Mjög ósammála.  

 

Reynt var eftir fremsta megni að hafa spurningarnar skýrar og einfaldar. Ekki 

var komist hjá því að spyrja spurninga sem innihéldu „nei“ eða „já“ 

svarmöguleika í bakgrunnsspurningunum þrátt fyrir að ekki sé mælt með 

slíkum spurningum í spurningakönnun eins og þessari. Við gerð spurningalista 

skiptir miklu máli að hafa í huga röðun spurninga. Röðunin getur haft áhrif á 

nákvæmni svara sem og hversu auðvelt það er að svara spurningalistanum. 

Talað er meðal annars um að byrja á áhugaverðari spurningum, þar sem léttar 

spurningar byrja og þyngjast síðan í framhaldinu. Ekki er ráðlagt að hafa 

margar bakgrunnsspurningar í upphafi, ef þær eru margar er ráðlagt að þær 
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komi frekar síðast eða frekar aftarlega. Aðaláhersluspurningarnar eru sagðar 

henta best fyrir miðju og að passa þurfi að hafa efnislega svipaðar spurningar 

saman (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 347–348). Í þessum spurningalista voru 

bakgrunnsspurningar í upphafi könnunar þar sem rannsakandi hafði áhuga á að 

sjá hvernig nemendur standa námslega, það er hvort þeir fái einhvern stuðning 

eða sérkennslu. Fyrstu þrjár spurningarnar voru lokaðar, þar á eftir komu tvær 

spurningar sem voru hálf opnar og síðari hluti könnunarinnar innihélt lokaðar 

viðhorfsspurningar.  

Uppsetning og útlit þarf einnig að vera skýrt sett fram þannig að 

svarendur eigi auðvelt með að svara spurningunum. Þá vita þátttakendur við 

hverju má búast í hverri spurningu og þurfa ekki sífellt að fletta listanum fram 

og til baka til þess að ná samhengi (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 350). 

Spurningalistinn var nokkuð látlaus, þar sem spurningar voru settar upp á 

hvítan pappír með svörtum stöfum. Krossaspurningarnar innihéldu kassa sem 

átti að krossa í og þátttakendum var gert það ljóst í upphafi könnunar að þeim 

væri frjálst að sleppa spurningum ef þeir vildu ekki svara. Áður en 

spurningalistinn var lagður fyrir var gerð forprófun. Rannsakandi fékk til sín 

fjóra einstaklinga á misjöfnum aldri, frá tuttugu ára til þrjátíu og átta ára, sem 

höfðu ekki séð spurningalistann til þess að fylla út könnunina. Forprófunin 

snérist aðallega um það að athuga hversu langan tíma tæki að þreyta könnunina 

og hvort að spurningarnar væru auðskiljanlegar. Ekki þótti þörf á að breyta 

spurningalistanum eftir það þar sem tímaramminn sem rannsakandinn hafði 

lagt upp með stóðst sem og að spurningarnar þóttu auðskiljanlegar. Áætlaður 

svartími var um átta til tíu mínútur. 

8.3 Framkvæmd 

Í upphafi gagnaöflunar var haft samband við skólastjóra Borgarhólsskóla og 

leyfi fengið til þess að koma inn í skólann á ákveðnum tíma og leggja 

könnunina fyrir nemendur. Mánudagurinn 1. júní 2015 varð fyrir valinu. Ritari 

skólans sá um að senda foreldrum tölvupóst um verkefnið þar sem óskað var 

eftir þátttöku foreldra auk þess sem óskað var eftir leyfi til þess að leggja 

könnunina fyrir nemendur. Kynningarbréfið (fylgiskjal 1) var sent til allra 

foreldra nemenda í 8. bekk Borgarhólsskóla og var það gert í gegnum Mentor, 

vefkerfi skólans. Næsta skref var að leggja spurningakönnunina fyrir 

nemendur en það var eins og áður hefur komið fram gert á skólatíma.  
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Gagnaöflun hjá nemendum gekk vel fyrir sig. Rannsakandi mætti kl. 

8:15 í Borgarhólsskóla þar sem nemendur biðu eftir honum. Í upphafi var 

rannsóknin kynnt og farið var yfir tilgang hennar. Nemendur voru hvattir til að 

lesa fyrstu síðuna vel en þar komu fram allar upplýsingar sem nemendur þurftu 

á að halda áður en könnunin var fyllt út. Þetta þótti ekkert tiltökumál og gáfu 

nemendur sér góðan tíma til að klára könnunina.  

Foreldrar fengu sendan tölvupóst fimmtudaginn 28. maí 2015. Fyrstu 

svör bárust samdægurs og jafnt og þétt næstu daga þar á eftir. Sendur var út 

áminningarpóstur 9. júní 2015 sem skilaði nokkrum svörum til viðbótar. 

Þátttakan var ekki nægilega góð þannig að ákveðið var að senda út einn 

áminningarpóst til viðbótar. Í póstinum voru foreldrar minntir á könnunina og 

þeim greint frá því hve vel til tókst að ná fram svörun nemenda og því væri 

enn mikilvægara að þátttaka foreldra yrði góð. Því miður skilaði sá póstur 

engum árangri og svörun hjá foreldrum var því lokið. 

8.4 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu rannsóknargagna var tölfræðiforritið SPSS, útgáfu nr. 20 

(Statistics package for the social sciences) notað. Þetta forrit er hagkvæmt 

greiningarforrit, byggt upp á faglegan hátt (Creswell, 2012, bls. 179). Eftir að 

hugbúnaður var ákveðinn þurfti að færa inn gögnin af spurningalistunum. Farið 

var yfir hvort villur voru til staðar í gagnasafninu. Villurnar koma fram til að 

mynda ef spurningum er sleppt eða vitlausar tölur voru notaðar. Þá er 

mikilvægt að ákveða hvernig skal meðhöndla ógild svör (Creswell, 2012, bls. 

181). Einnig var notast við Excel 2013 (töflureiknir) til þess að setja upp 

myndrit og aðrar tölfræðilegar niðurstöður. 

8.4.1 Lýsandi tölfræði 

Skoðuð voru svör nemenda og foreldra og þá sérstaklega horft til þátta sem 

snéru að einstaklingsmiðun í námi, námsaðlögun. Töldu nemendur sig til 

dæmis vera færa um að ráða við erfiðara námsefni í ákveðnum fögum eða 

jafnvel auðveldara, eða voru nemendur á hentugum stað námslega. Til þess að 

skoða þessa þætti voru settar fram töflur ásamt einstaka myndritum til þess að 

skýra niðurstöðurnar á lýsandi hátt. Með þannig nálgun er oft hægt að átta sig 

betur á niðurstöðum en ef niðurstöður eru eingöngu birtar í töflum.  
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8.4.2 Ályktunartölfræði 

Í flestum rannsóknum vilja rannsakendur geta yfirfært niðurstöður á stærri 

hópa (Amalía Björnsdóttir, 2013, bls. 175). Í þessari rannsókn er úrtakið það 

lítið að það reynist frekar erfitt að nota niðurstöður hennar til að yfirfæra á aðra 

hópa. Nota má marktektarpróf og bera saman tvo hópa úr úrtakinu til þess að 

sjá hvort að marktækur munur sé á niðurstöðunum og hvort að sá munur sé til 

staðar í þýðinu eða hvort um tilviljun sé að ræða (Amalía Björnsdóttir, 2013, 

bls. 176). Í þessari rannsókn var notast við t-próf eins úrtaks (e. one sample t-

test) til þess að bera saman svör nemenda og foreldra saman við vænt meðaltal 

ef svörin dreifðust með tilviljunarkenndum hætti. Einnig var notað t-próf 

tveggja óháðra úrtaka (e. 2 indipendent sample t-test) með marktektarmörk við 

5% til þess að bera saman mun á milli kynja og mun á svörun foreldra og 

nemenda. Það þýðir að rannsakandi sættir sig við 5% líkur á að réttri núll 

tilgátu sé hafnað. 

Alls gáfu tuttugu og sex nemendur af tuttugu og átta svör við könnuninni 

eða 93%. Svarhlutfall foreldra var minna eða aðeins sextán af tuttugu og átta 

eða 57%. Eftir því sem að úrtakið er stærra og minni dreifing í þýði þeim mun 

meiri líkur eru á því að úrtakið endurspegli þýðið (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 114). Gerð var eftirá greining á afli (e. post hoc 

power analysis) þar sem tölfræðilegt afl (1 - β) er reiknað sem fall af 

marktektarmörkum, úrtaksstærð og áhrifsstærð þýðis (Faul, Erdfelder, 

Buchner og Lang, 2007). Hér er reiknað út frá tiltekinni áhrifsstærð, 

meðaláhrifum (0,50) þannig að aflgreiningin segir til um hversu miklar líkur 

rannsóknin hafði á því að hafna rangri 0-tilgátu, að það væri ekki munur á 

meðaltali úrtaksins og (hinu gefna) meðaltali þýðisins. Niðurstaðan er að 

miðað við marktektarmörkin 0.05, áhrifsstærðina 0.50, sem eru meðaláhrif, og 

fjöldann í úrtakinu (N 26), þá var afl rannsóknarinnar til þess að hafna rangri 

0-tilgátu 68%. Það væru því um 1/3 líkur á fastheldnimistökum (e. Type II 

error) væri þessi rannsókn endurtekin með þessum fjölda í úrtaki. Þetta eru 

meiri líkur en venja er að ganga út frá í félagsvísindum en þar er talað um að 

miða eigi við að líkurnar á höfnunarmistökum séu ekki meiri en 1/5 (Field, 

2014, bls. 870). Á móti kemur að það má einnig líta svo á að með þessari 

úrtaksstærð (N 26) sé hægt miðað við marktektarmörkin 0.05 og 

höfnunarmistökin 0.20, að finna breytingu með áhrifsstærðina 0.58 (reiknað 

með G*Power 3.1.), sem er meðal- (eða mikil) breyting. Þá er hægt að segja 

sem svo að með þessu úrtaki sé hægt að finna mun sem er talsverður en 
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rannsóknin hefur ekki afl til þess að finna lítinn mun á svörum úrtaksins og því 

meðaltali sem hefði mátt búast við ef tilviljun ein hefði ráðið hverju var svarað. 

Fámennt úrtak eykur því líkurnar á að finna ekki mun sem þó kann að vera til 

staðar ef rannsóknin væri endurtekin með stærra úrtaki. Þetta verður að hafa í 

huga þegar mat er lagt á alhæfingargildi rannsóknarinnar.  

8.5 Réttmæti 

Réttmæti og áreiðanleiki er einskonar mælikvarði á gæði rannsóknar á borð 

við þessa. Til að meta hvort að gögn rannsóknar séu góð þarf að þekkja til 

þessara hugtaka. Réttmæti vísar til hvort að könnunin sé að mæla það sem hún 

á að mæla og hvort það sé mælt rétt. Áreiðanleiki segir svo til um stöðugleika 

mælinganna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlín Davíðsdóttir, 2013, bls. 211–

212). Réttmæti í þessari rannsókn fólst í gæðum spurningalistans. Lögð var 

mikil vinna í spurningarnar og unnið að því að spurningalistinn væri í heild 

sinni skýr og auðskiljanlegur. Spurningalistinn var meðal annars forprófaður 

til þess að skoða hversu langan tíma tæki að svara og hvort auðvelt væri að 

skilja spurningarnar. Með því að huga vel að þessum þætti, spurningalistanum, 

er hægt að ætla að mælitækið reynist vel til að tryggja réttmæti og áreiðanleika 

(Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 351). Svarhlutfall nemenda, eins og áður hefur 

komið fram var gott. Tuttugu og sex nemendur af tuttugu og átta svöruðu 

könnuninni eða 93%. Þá er vert að skoða innra og ytra réttmæti.  

8.5.1 Innra réttmæti 

Gæði megindlegra rannsókna byggjast að miklu leyti á innra réttmæti. Það er 

að segja hversu vel er hægt að halda því fram að svörin sem safnað hefur verið 

saman, hafi svarað þeirri spurningu sem sett var fram (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003, bls. 232). Í þessari rannsókn var fjallað um viðhorf (frumbreyta) til 

námsefnis og kennslu (fylgibreyta). Hægt er að segja að einhverjir 

utanaðkomandi þættir gætu mögulega haft áhrif á viðhorf nemenda og má þar 

nefna sjálfsmynd nemenda, dagsform og/eða viðmót kennara.  

Ætla má að innra réttmæti rannsóknarinnar sé sterkt þar sem lögð var 

áhersla á að nemendur væru í kunnuglegu umhverfi sem þeim liði vel í þegar 

að þeir fylltu út könnunina. Skólaumhverfið sem er þeirra daglega „heimili“ 

varð fyrir valinu. Þar þekkja nemendur umhverfi sitt vel auk þess sem þeir 
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fengu góðan tíma og næði til þess að svara könnuninni. Ályktar rannsakandi 

sem svo að utankomandi þættir hafi lítil sem engin áhrif á fylgibreytuna hjá 

nemendum.  

Foreldrar fylltu aftur á móti út könnunina á veraldarvefnum við 

mismunandi aðstæður sem gæti haft meiri áhrif á réttmæti niðurstöðunnar. 

Foreldrar geta til að mynda bæði verið að elda kvöldmat og svarað könnuninni 

sem getur gert það að verkum að minna er lagt í svörin. Miðað við forkönnun 

á spurningalistanum tekur það um átta til tíu mínútur að svara honum. 

Nemendur uppfylltu þann tíma en enginn í foreldrahópnum gaf sér lengri tíma 

en tæplega sex mínútur. Þessi þáttur gæti mögulega haft áhrif á innra réttmæti 

rannsóknarinnar. 

8.5.2 Ytra réttmæti 

Þegar talað er um ytra réttmæti þá er átt við hversu vel er hægt að alhæfa 

niðurstöður yfir á annað fólk eða aðra hópa. Það er ekki hægt nema að innra 

réttmæti sé gott því ef mæling er ekki réttmæt er ekki hægt að yfirfæra hana á 

einn eða anna hátt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 

bls. 214–215). Gott ytra réttmæti eykur mjög á gæði rannsóknar og eykur gildi 

hennar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 233). Með rannsókn eins og þessari 

þar sem úrtakið er lítið og svörin byggja á persónulegum viðhorfum er ekki 

hægt að yfirfæra niðurstöður á aðra hópa. Þó getur niðurstaðan gefið ákveðna 

innsýn inn í tilfinningu, viðhorf og upplifun foreldra og nemenda. Mögulega 

gæti Borgarhólsskóli og stjórnendur innan hans nýtt sér niðurstöður til dæmis 

til að þróa og bæta kennsluhætti ef þess þykir þörf. 

8.6 Siðferðisleg atriði og tilkynningarskylda 

Til þess að ganga úr skugga um að rannsóknin sé marktæk þarf ekki einungis 

að huga að aðferðarfræðinni heldur einnig siðferðislegum kröfum. 

Rannsakendum ber að virða hagsmuni þátttakenda og því mikilvægt að rétt sé 

farið að þegar framkvæma á rannsókn. Siðferðilegir hagsmunir setja 

rannsóknum margvíslegar skorður og er réttur einstaklingsins hafður að 

leiðarljósi. Mikilvægt er meðal annars að upplýsa þátttakendur um til hvers er 

ætlast af þeim og hver réttur þeirra er, að þeir geti af fúsum og frjálsum vilja 

hætt þátttöku sem og sleppt þeim spurningum sem þeim sýnist. Einnig er 
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mikilvægt að það komi fram hver stendur fyrir rannsókninni og í hvaða tilgangi 

rannsóknin er gerð (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71–75).  

Í þessari rannsókn var ekki unnið með persónuupplýsingar. Í upphafi var 

spurt um kyn og síðan komu í kjölfarið fjórar bakgrunnsupplýsingar en þær 

voru gerðar til þess að auðvelda rannsakanda að sjá námslega stöðu nemenda 

í bekknum. Engin persónuleg auðkenni komu fram og þar af leiðandi er ekki 

hægt að rekja svörin til ákveðinna einstaklinga. Nemendum sem og foreldrum 

var gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar sem og að rannsóknarspurning var 

kynnt fyrir þeim. Þeim var gert það ljóst að öllum þeim upplýsingum sem yrði 

safnað yrði eytt eftir úrvinnslu. Jafnframt var þeim gert ljóst að þeim bæri ekki 

skylda til að svara einstaka spurningum né spurningalistanum í heild. Þá kom 

fram að búið væri að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar og gefið var upp 

tilkynningarnúmerið S7370/2015. Könnunin var nafnlaus og rannsakandi fékk 

ekki upplýsingar um hvaða nemandi eða hvaða foreldri skilaði tilteknum 

svörum. Við úrvinnslu var þess gætt að ekki væri hægt að greina um hvaða 

einstaklinga gæti verið að ræða. Fyllsta trúnaðar var því gætt. 

Þar sem rannsóknin var viðhorfskönnun, þar sem ekki var unnið með 

persónuleg gögn, var nóg að tilkynna rannsóknina, ekki þurfti að sækja um 

sérstakt leyfi til þess að framkvæma hana. Tilkynna þarf rannsóknarvinnuna 

tímalega en um leið og því var lokið var hægt að hefjast handa. Rannsakendum 

ber þó skylda til að hætta rannsóknarvinnu strax ef Persónuvernd fer fram á 

slíkt (Lög um tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnu persónuupplýsinga nr. 

712/2008). Engar athugasemdir bárust og hafist var handa um leið og 

tilkynningarnúmer barst frá Persónuvernd (fylgiskjal 4). 

Í flestum rannsóknum tengdum menntun þarf að fá leyfi til dæmis frá 

stofnunum, samtökum, sérstökum svæðum og samþykki frá fyrirhuguðum 

þátttakendum, foreldrum þátttakenda og frá háskólanum sem stundað er nám 

við (Creswell, 2012, bls. 147). Í fyrstu var haft samband við Háskólann á 

Akureyri um fyrirhugaða vinnu á þessu verkefni. Háskólinn var jákvæður 

gagnvart fyrirhugaðri rannsókn og gaf leyfi til þess að vinna að henni. Sömu 

sögu mátti segja um Borgarhólsskóla en skólinn veitti leyfi til að framkvæma 

rannsóknina meðal nemenda skólans. Ekkert var því til fyrirstöðu að hefjast 

handa við rannsóknina. Þar sem nemendur voru undir lögaldri þurfti að leita 

samþykkis foreldra fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni. Það var gert í 

kynningarbréfi sem sent var í tölvupósti til allra foreldra. Í bréfinu voru þeir 

beðnir um að setja sig í samband við rannsakanda ef þeir væru ekki hlynntir 



36 

þátttöku barns síns, ef það var ekki gert var litið á það sem samþykki. Ekkert 

foreldri hafði samband og var könnunin lögð fyrir alla nemendur sem mættu í 

skólann þennan tiltekna dag. Í upphafi könnunar var nemendum og foreldrum 

gerð grein fyrir tilgangi rannsóknar og upplýst samþykki fengið (fylgiskjal 2 

og 3).
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9. Niðurstöður 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Fyrst er fjallað um 

bakgrunnsbreytur rannsóknarinnar sem gáfu rannsakanda innsýn inn í 

námslega stöðu nemenda. Að því loknu um viðhorf foreldra og nemenda til 

náms/kennslu og námsefnis og hversu vel það hæfir nemendum. Svarhlutfall í 

rannsókninni var 75%. Alls svöruðu 93% nemenda og 57% foreldra 

könnuninni. Niðurstöðurnar eru kynntar, á lýsandi hátt með töflum og 

myndritum.  

9.1 Niðurstöður rannsóknar 

 

 
Mynd 9.1 Fjöldi þátttakenda í spurningakönnun eftir kyni 

Á mynd 9.1 má sjá kynjaskiptingu svarenda og svarhlutfall. Kynjaskipting 

nemenda er alveg jöfn (50%) en hjá foreldrum er meirihluti svarenda kvenkyns 

(81%). Eitt foreldri gaf ekki upp kyn.   

Nemendur svöruðu hvort þeir myndu nota sama námsefni og flestir 

nemendur í bekknum og hvort að þeir fengju sérútbúið námsefni. Einnig 

svöruðu foreldrar því hvort að þeir teldu börnin þeirra nota sama námsefni og 
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flestir aðrir nemendur og hvort að börnin fengju sérútbúið námsefni. Tafla 9.1 

sýnir svörun nemenda og foreldra og í hvaða námsgreinum nemendur fá 

sérútbúið námsefni. 

Í töflu 9.1 má einnig sjá að ekki er alveg samræmi á milli svara hjá nemendum 

og foreldrum. Fjórir nemendur segjast fá námsefni sem er sérútbúið fyrir þá en 

aðeins tveir foreldrar segja að barnið þeirra fái sérútbúið námsefni. Hafa verður 

í huga að svörun foreldra var frekar slök og gæti þar vantað foreldra sem eiga 

börn sem fá þessa þjónustu innan skólans.  

 

Tafla 9.1 Í hvaða námsgreinum fá nemendur sérútbúið námsefni 

Nemendur  Foreldrar 

 Fjöldi (N) Hlutfall Fjöldi (N) Hlutfall 

Íslenska 2 7,7% 1 6,3% 

Enska 2 7,7% 1 6,3% 

Danska   1 6,3% 

Stærðfræði 4 15,4% 2 12,5% 

Náttúrufræði 2 7,7% 1 6,3% 

Annað 

 

 

 

 

 

1 

 

6,3% 

 

Alls 4 15% 2 12,5% 

 

Tvær opnar spurningar snéru að því hvort að nemendur fengju aukinn stuðning 

til náms inni í bekk og hvort að nemendur fengju sérkennslu á skólatíma. Bæði 

foreldrar og nemendur svöruðu þessari spurningu og má sjá niðurstöðurnar í 

töflu 9.2. Þrír nemendur sögðust fá aukinn stuðning inni í bekk til náms. 

Stuðningurinn fólst í aðstoð við að ná einbeitingu og læra í íslensku. Sex 

nemendur sögðust fá sérkennslu á skólatíma og fólst sérkennslan í aðstoð við 

einbeitingu, stærðfræði og almennan lærdóm. Fjórir nemendur sögðu 

sérkennsluna fara fram í námsveri. Tveir foreldrar sögðu að börn þeirra fengju 

aukinn stuðning til náms inni í bekk á skólatíma. Sá stuðningur fólst í 

stærðfræði og stuðningi yfir daginn. Einnig voru tveir foreldrar sem sögðu börn 

þeirra fá sérkennslu. Sérkennslan fólst í stuðningi inni í bekk og í stærðfræði. 

Eitt foreldri sagði sérkennsluna fara fram í sérútbúinni stofu í skólanum.  

Tveir nemendur af tuttugu og sex sögðust ekki nota sama námsefni og flestir í 

bekknum. Fjórir nemendur af tuttugu og sex sögðust fá námsefni sem væri 
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sérstaklega sniðið að þeirra þörfum. Þrír foreldrar af sextán sögðu að börn 

þeirra væru ekki að nota sama námsefni og flestir í bekknum og þrír foreldrar 

af sextán sögðu að börn þeirra fengju sérútbúið námsefni. 

Tafla 9.2 Bakgrunnsspurningar um námsefni, stuðning og sérkennslu 

Bakgrunnspurningar um námsefni, stuðning og sérkennslu 

 Notar þú/ 

barnið þitt 

sama námsefni 

og flestir aðrir 

í bekknum. 

Færð þú/ 

barnið þitt 

námsefni sem 

hefur verið 

sérstaklega 

útbúið. 

Færð þú/ 

barnið þitt 

aukinn stuðning 

til náms inn í 

bekk á meðan á 

skóla stendur. 

Færð þú/ 

barnið þitt 

sérkennslu á 

meðan á skóla 

stendur. 

 Nem. For. Nem. For. Nem. For. Nem. For. 

Já, fj. 22 13 4 3 3 2 6 2 

Hlutfall 

(%) 

88 81,3 15,4 18,8 12,5 14,3 23,1 13,3 

Nei, fj. 2 3 20 13 16 12 20 12 

Hlutfall 

(%) 

8 18,8 76,9 81,3 66,7 85,7 76,9 86,7 

Veit ekki 1  2  5    

Hlutfall 

(%) 

4  7,7  20,8    

 

Næstu spurningar voru viðhorfsspurningar til námsefnis sem nemendur nota í 

skólanum. Í töflu 9.3 má sjá yfirlit um hvernig nemendur upplifa námsefnið 

sem þeir vinna með. Almennt upplifa þeir stærðfræði, ensku, og 

samfélagsfræði sem nokkuð auðveld fög. Samfélagsfræðin finnst þeim hentug 

og danskan erfið. Einnig má sjá mun á upplifun til þyngdar á námsefni á milli 

kynja í íslensku, ensku og dönsku. Strákum þykir enskan og íslenskan 

auðveldari en stelpum en stelpum þykir danskan auðveldari en strákum. Með 

95% vissu má segja að munur sé til staðar á milli kynja (𝑡(21) = 2,188; 𝑝 <

0,05). 
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Tafla 9.3 Upplifun nemenda á þyngd námsefnis í eftirfarandi fögum 

 Erfitt/ 

nokkuð 

erfitt 

Hentugt Nokkuð 

auðvelt/ 

auðvelt 

  %(n) %(n) %(n) 

     

Íslenska Heild (N=25) 40 (10) 40 (10) 20 (5) 

 Strákar (N=12) 25 (3) 50 (6) 25 (3) 

 Stelpur (N=13) 54 (7) 31 (4) 15 (2) 

Stærðfræði Heild (N=25) 24 (6) 32 (8) 44 (11) 

 Strákar (N=12) 25 (3) 8 (1) 67 (8) 

 Stelpur (N=13) 23 (3) 8 (1) 67 (8) 

Enska Heild (N=25) 8 (2) 40 (10) 52 (13) 

 Strákar (N=12) 0 25 (3) 75 (9) 

 Stelpur (N=13) 15 (2) 54 (7) 31 (4) 

Danska Heild (N=24) 50 (12) 37,5 (9) 12,5 (3) 

 Strákar (N=11) 45 (5) 55 (6) 0 

 Stelpur (N=13) 54 (7) 23 (3) 23 (3) 

Náttúru- 

fræði Heild (N=24) 8,3 (2) 50 (12) 41,6 (10) 

 Strákar (N=12) 8 (8) 50 (6) 42 (5) 

 Stelpur (N=12) 8 (8) 50 (6) 42 (5) 

Samfélags- 

fræði Heild (N=25) 8 (2) 44 (6) 48 (5) 

 Strákar (N=12) 0 50 (6) 50 (6) 

 Stelpur (N=13) 15 (2) 39 (5) 46 (6) 

 

Tafla 9.4 sýnir meðaltal á upplifun nemenda á hverja námsgrein fyrir sig þar 

sem 1 er mælikvarði fyrir erfitt og 5 er fyrir auðvelt. Hér var bæði notað t-próf 

tveggja óháðra úrtaka til þess að skoða mun á milli kynja og t- próf eins úrtaks 

til þess að sjá frávik frá gefnu meðaltali úrtaks, það er miðgildi svarkostana. Í 

meðaltölum milli kynja sést að strákum þykir enska auðveldari en stelpum sem 

og náttúrufræði en annars kemur ekki fram tölfræðilega marktækur munur. Í 

töflu 8.4 má sjá að nemendum þykir enska, samfélagsfræði og náttúrufræði 

nokkuð auðveld fög sem víkja tölfræðilega marktækt frá meðaltalinu 3, á 

meðan að stærðfræði, og íslenska gerir það ekki. Danskan þykir þeim frekar 

erfið, þó ekki tölfræðilega marktækt en gera má ráð fyrir því að það séu 6,7% 

líkur á að þessi munur komi fram aðeins fyrir tilviljun. Það sést á tölunni 2,58 
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(allir nemendur) sem er örlítið fyrir neðan meðaltalið 3 sem stendur fyrir 

hentugt. 

 

Tafla 9.4 Meðaltalsyfirlit á upplifun nemenda til eftirfarandi námsgreina 

 Svör nemenda. 1 fyrir erfitt og 5 fyrir auðvelt,  

meðaltal =3 
 Strákar Stelpur Allir  P-gildi 

Danska 2,45 2,69 2,58 0,067 

Íslenska 3,08 2,54 2,80 0,284 

Stærðfræði 3,58 3,15 3,36 0,131 

Samfélagsfræði 3,42 3,42 3,42 0,004 

Náttúrufræði 3,75 3,31 3,52 0,015 

Enska 4,08 3,23 3,64 0,002 

 

 

Mynd 9.2 Telur þú þig/barnið þitt ráða við erfiðara námsefni 

Á mynd 9.2 sést að bæði nemendur og foreldrar telja sig eða barnið sitt geta 

ráðið við erfiðara námsefni. Í heildina eru átta nemendur sem telja sig ráða við 

erfiðara námsefni í einni námsgrein, sex sem telja sig ráða við erfiðara 

námsefni í tveimur námsgreinum og þrír sem telja sig ráða við erfiðara 

námsefni í þremur námsgreinum eða fleiri. Tveir foreldrar telja að börnin 

þeirra ráði við erfiðara námsefni í einni námsgrein, tveir foreldrar telja að 
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börnin þeirra ráði við erfiðara námsefni í tveimur námsgreinum og fjórir 

foreldrar telja að börnin þeirra ráði við erfiðara námsefni í þremur eða fleiri 

námsgreinum. 

 

 

Mynd 9.3 Telur þú þig/barnið þitt þurfa auðveldara námsefni. 

Á mynd 9.3 sést að bæði nemendur og foreldrar telja sig eða barnið sitt þurfa 

auðveldara námsefni í einstaka námsgreinum. Fjórir nemendur telja sig þurfa 

auðveldara námsefni í einni námsgrein, fimm nemendur telja sig þurfa 

auðveldara námsefni í tveimur námsgreinum og einn í þremur námsgreinum 

eða fleiri. Tveir foreldrar hinsvegar telja að börnin þeirra þurfi auðveldara 

námsefni í einni námsgrein, eitt foreldri telur að barnið sitt þurfi auðveldara 

námsefni í tveimur námsgreinum og eitt foreldri telur að barnið sitt þurfi 

auðveldara námsefni í þremur námsgreinum eða fleiri. 

 

Í töflu 9.5 má sjá meðaltal svara nemenda og foreldra við nokkrum 

spurningum. Hér var notast við t-próf eins úrtaks og kom í ljós miðað við 95% 

öryggismörk að svör nemenda við spurningunum „ég hef fundið fyrir 

námsleiða“, „mér líkar við kennarana“, „ég sinni heimanámi“, „námsefnið 

reynist mér of erfitt“, „námsefnið reynist mér of auðvelt“, „ég fæ ekki þá 

aðstoð sem ég þarf“ og „mér líkar við kennarana“ víkja tölfræðilega marktækt 

frá meðaltalinu. Tvö svör gera það ekki sem eru „verkefnin sem mér bjóðast 
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eru ekki nægilega fjölbreytt“ og „námsörðugleikar há mér“. Hjá foreldrum eru 

spurningarnar „barnið mitt sinnir heimanámi“, „námsefnið reynist barninu 

mínu of erfitt“, „barnið mitt fær ekki þá aðstoð til náms sem það þarf“ og 

„barninu mínu líkar við kennarana“ tölfræðilega marktæk og fallast því á 

staðhæfinguna. Á meðan önnur svör víkja ekki tölfræðilega marktækt frá 

væntu meðaltali . 

Hér kemur meðal annars fram að nemendur hafa á einhverjum tíma 

fundið fyrir námsleiða. Þeir eru frekar sammála því að sinna heimanámi, þeim 

líkar vel við kennarana sína, þeir eru frekar ósammála því að námsefnið reynist 

þeim of erfitt sem og of auðvelt. Foreldrar eru einnig sammála því að barnið 

þeirra sinni heimanámi, einnig ósammála því að námsefnið reynist barninu 

þeirra of erfitt og frekar ósammála því að barnið þeirra fái ekki þá aðstoð sem 

það þarf. 

 

Tafla 9.5 Hversu sammála eru nemendur og foreldrar eftirfarandi 

fullyrðingum. 

Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum  

1, mjög sammála – 4, mjög ósammála (Meðaltal 2,5) 

 Nem. 

(N) 

Meðal- 

tal 

P-gildi For 

(N) 

Meðal- 

tal 

P-gildi 

Nemendur hafa fundið 

fyrir námsleiða 

16 2,19 0,036 13 2,62 0,697 

Nemendur sinna 

heimanámi 

22 1,50 0,000 12 1,42 0,000 

Námsefnið reynist  

nemendum of erfitt  

21 3,05 0,009 11 3,55 0,001 

Námsefnið reynist  

nemendum of auðvelt  

22 2,91 0,038 11 2,91 0,082 

Nemendur fá ekki  

þá aðstoð sem þarf  

19 3,37 0,000 10 3,40 0,016 

Nemendum líkar við  

kennarana  

25 1,88 0,000 13 1,85 0,001 

Verkefnin sem  

bjóðast eru ekki 

nægilega fjölbreytt   

22 2,50 1,000 11 2,73 0,472 

Námsörðugleikar  

há mér/barninu mínu   

17 2,94 0,078 11 2,91 0,347 
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Mynd 9.4 Hversu sammála eða ósammála ertu um það hversu vel 

þú/barnið þitt sinnir heimanámi 

Á mynd 9.4 má sjá að bæði nemendur og foreldrar eru sammála því að sinna 

heimanámi. Tuttugu nemendur af tuttugu og sex segjast mjög sammála/frekar 

sammála því að sinna heimanámi. Tveir nemendur eru frekar ósammála/mjög 

ósammála að sinna heimanámi. Svörun hjá foreldrum er mjög sambærileg þar 

sem ellefu foreldar af sextán eru mjög sammála/frekar sammála að börnin 

þeirra sinni heimanámi og eitt foreldri er frekar ósammála því að barnið sitt 

sinni heimanámi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

6

1 1

8

3

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mjög sammála Frekar
sammála

Frekar
ósammála

Mjög
ósammála

Fj
ö

ld
i

Nemendur

Foreldrar



45 

 

 

Mynd 9.5 Námsleiði eftir kynjum 

Á mynd 9.5 má sjá mun á milli kynja á upplifun til námsleiða. Hér má sjá að 

upplifun á milli kynja er nokkuð sambærileg. Sex strákar og sex stelpur eru 

mjög sammála/frekar sammála því að hafa fundið fyrir námsleiða. Fleiri 

stelpur en strákar eru ósammála því að þær hafi fundið fyrir námsleiða, eða 

3:1.  
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Mynd 9.6 Námsleiði, munur á svörum milli nemenda og foreldra 

Á mynd 9.6 má sjá mun á svörum milli foreldra og nemenda um námsleiða. 

Þar eru foreldrar meira ósammála nemendum um að þeir hafi fundið fyrir 

námsleiða. Aðeins fjórir nemendur eru frekar ósammála því að hafa fundið 

fyrir námsleiða á meðan átta foreldrar telja að barnið sitt hafi ekki fundið fyrir 

námsleiða. 

Í töflu 9.6 má sjá meðaltal svara nemenda og foreldra við síðustu fjórum 

spurningum könnunarinnar um námsefni, heimanám, námsaðstoð og 

fjölbreytni kennsluhátta. Hér var notast við t-próf eins úrtaks og kom í ljós 

miðað við 95% öryggismörk að svör nemenda við spurningunum „ert þú 

sammála eða ósammála því að þú fáir þá aðstoð sem þú þarft til þess að sinna 

námi þínu vel“ og „ert þú sammála eða ósammála því að fjölbreyttir 

kennsluhættir séu notaðir til þess að koma til móts við nemendur“ víkja 

tölfræðilega marktækt frá væntu meðaltali þannig að nemendur fallast á þær 

staðhæfingar. Svörin við hinum gera það ekki. Hjá foreldrum víkur spurningin 

„ert þú sammála eða ósammála því að barnið þitt fái þá aðstoð sem það þarf til 

þess að sinna námi sínu vel“ tölfræðilega marktækt frá meðaltalinu þannig að 

foreldrar fallast á þá staðhæfingu. Aðrar spurningar gera það ekki. 

Nemendur eru sammála því að aðstoð sé til staðar til þess að sinna 

náminu vel. Einnig eru þeir aðeins sammála því að fjölbreyttir kennsluhættir 
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séu notaðir í kennslu. Foreldrar eru sammála nemendum í því að aðstoð sé til 

staðar til þess að sinna námi vel.  

 

Tafla 9.6 Hversu sammála eru nemendur og foreldrar eftirfarandi 

fullyrðingum. 

Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum  

1, mjög sammála – 6, mjög ósammála (Meðaltal 3,5) 

 Nem. 

(N) 

Meðal- 

Tal 

P-gildi For. 

 (N) 

Meðal- 

tal 

P-gildi. 

Námsefnið er sniðið  
eftir þörfum 

26 3,54 0,897 13 2,85 0,147 

Heimanámið er sniðið  

eftir þörfum 

25 3,68 0,591 13 2,77 0,089 

Aðstoð er til staðar 

til þess að sinna 

námi vel  

25 2,20 0,000 13 2,00 0,001 

Fjölbreyttir 

kennsluhættir 

eru notaðir  

24 2,71 0,002 13 2,77 0,089 
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10. Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru um margt áhugaverðar. Þær eru að mörgu 

leyti í samræmi við hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar, t.d. með 

námsaðlögun að einhverju leyti og fjölbreyttum kennsluháttum en einnig koma 

fram áhugaverðir vinklar sem skoða má betur og jafnvel gera úrbætur á í 

framtíðinni. Þar sem rannsóknin byggir á fámennu hentugleikaúrtaki er ekki 

hægt að yfirfæra niðurstöður hennar yfir á stærri hópa en þær gefa engu að 

síður ágætar upplýsingar um þennan tiltekna hóp. Borgarhólsskóli og 

stjórnendur hans geta nýtt upplýsingarnar sér í hag og unnið að úrbótum í 

skólastarfi sínu. Hér á eftir verða niðurstöðurnar ræddar út frá hugmyndinni og 

stefnunni um skóla án aðgreiningar, ásamt því að þær verða tengdar við 

fræðilegar undirstöður þessarar rannsóknar. 

10.1 Skóli án aðgreiningar og námsaðlögun 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að komið er til móts við nokkra nemendur sem 

fá námslega aðstoð í þeim greinum sem reynast þeim erfiðar, bæði sem 

stuðningur inn í bekk við það námsefni sem unnið er að hverju sinni og í formi 

sérútbúins námsefnis. Fjórir nemendur svara því til að þeir fái sérútbúið 

námsefni og skiptist það námsefni niður á stærðfræði, íslensku, ensku og 

náttúrufræði. Allir fjórir nemendurnir segjast fá sérútbúið námsefni í 

stærðfræði, tveir fá sérútbúið námsefni í íslensku, tveir í ensku og tveir í 

náttúrufræði. Hér má álykta að kennarar vinni að því að koma til móts við þarfir 

nemenda með því að aðlaga námsefni að þörfum hvers og eins. Þessi vinna er 

mikilvægur þáttur í öllu námi, hún laðar fram það besta hjá hverjum og einum, 

hjálpar nemendum að vinna að settum markmiðum sem eykur líkur á góðum 

árangri í námi. Það krefst þess af hálfu kennarans að hann fylgist vel með 

nemendum sínum, læra inn á námslegar þarfir þeirra og kortleggja stöðuna 

(Ferguson o.fl., 2012, bls. 24–34). Það er því ánægjulegt að sjá að nemendur 

fá að einhverju marki þá námsaðlögun sem þeir þurfa og þá aðstoð til náms 

sem þörf er á til að ná lengra. Samkvæmt Armstrong og Tomlinson, er þetta 
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dæmi um að nemendum sé boðin leið að markmiðum sínum sem sniðin er eftir 

þeirra þörfum. Verkefni kennaranna er að kynnast nemendum, fylgja þeim eftir 

og meta hvar þeir eru staddir námslega til að finna námsefni við hæfi 

(Armstrong, 2005, bls. 1–6; Tomlinson, 2014, bls. 1–5). Aðlögun eins og 

greint er frá hér samræmist bæði kenningu Gardners, markmiðum skóla án 

aðgreiningar og kenningu Tomlinson sem fjallar um mikilvægi námsaðlögunar 

og að þekkja nemendur sína vel (Armstrong, 2001, bls. 4, 33–49; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 42; Tomlinson, 2014, bls. 14–18).  

Sjá má misræmi í svörum foreldra og nemenda. Tveir foreldrar svara því 

til að börnin þeirra fái sérútbúið námsefni á meðan að fjórir nemendur segjast 

fá sérútbúið námsefni. Líklegasta skýringin á þessu misræmi er að svör 

foreldra tveggja barna sem fá sérútbúið námsefni hafi ekki skilað sér. En 

áhugavert er að velta fyrir sér hvort misræmið geti átt sér aðrar skýringar eins 

og að foreldrar séu mögulega ekki nægilega upplýstir um námsefni barna sinna 

og hvort þau njóti einhvers konar sérúrræða. Í skóla án aðgreiningar eiga 

foreldrar og forráðamenn að vera með í ráðum þegar námsmarkmið nemenda 

eru mótuð. Auk þess er lögð áhersla á að foreldrar fylgist með námslegri stöðu 

barna sinna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 42).  

Howard Gardner sá snemma að einstaklingar eru jafn misjafnir og þeir 

eru margir og sýnir fjölgreindakenning hans mikilvægi þess að hver 

einstaklingur þekki sjálfan sig og sínar sterku hliðar (Armstrong, 2005, bls. 2–

4). Nemendur, í samráði við kennara, finna út hvar styrkleikar þeirra liggja, 

læra að nýta sér þá til að byggja upp veikleikana og bæta þar með námslega 

stöðu sína. Eins og sjá má á þessum niðurstöðum er mjög jákvætt að kennarar 

vinni að því að sníða námið að færni nemenda sinna. Þessi mikilvægi þáttur er 

eitt af megin einkennum skóla án aðgreiningar og mikilvægt er að kennarar 

temji sér þetta verklag, þó alltaf megi gera betur.  

Foreldrar og nemendur eru ósammála því að námsefnið sem nemendur 

vinna með reynist þeim of erfitt. Enskan virðist reynast mörgum nemendum 

auðveld og þá sérstaklega drengjum en einnig finnst þeim námsefnið í 

samfélagsfræði og náttúrufræði nokkuð auðvelt. Danskan virðist reynast þeim 

erfiðari. Hér má álykta sem svo að nemendur ráði við erfiðara námsefni sem 

eflaust myndi henta þeim betur. Það er hlutverk kennarans að hvetja og styðja 

nemendur í námi og til þess þurfa þeir námsefni við hæfi, hvort sem um er að 

ræða léttara efni eða erfiðara. Því má segja að námsaðlögun sé að hluta til fylgt 

en ekki að öllu leyti þar sem að nám í skóla án aðgreiningar gerir kröfur á jöfn 
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tækifæri til náms á forsendum hvers og eins nemanda. Það er að skólinn sinnir 

námslegum þörfum allra nemenda, tryggi þeim nám við hæfi og árangursríka 

kennslu hvort sem um bráðgera eða seinfæra nemendur sé að ræða (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43). 

10.2 Aðgreining í skóla án aðgreiningar 

Niðurstöður sýna að sex nemendur fá sérkennslu innan skólans og þrír fengu 

aukinn stuðning inn í bekk. Fjórir nemendur sögðu sérkennsluna fara fram í 

annarri stofu en almenn bekkjarkennsla. Það kom rannsakanda á óvart að sjá 

slíka aðgreiningu þar sem markmið skóla án aðgreiningar er að kennslan fari 

fram innan bekkjarins. Aðgreining eins og þessi stangast þar með á við 

hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar þar sem segir meðal annars að 

sérhæfð kennsla skuli fjara út og hverfa að lokum og nemendur sem áður voru 

aðgreindir frá sinni bekkjardeild munu þar af leiðandi verða hluti af heild 

(Ferguson o.fl., 2012, bls. 2–3). Hér má álykta að kennarar vinni ekki alfarið 

eftir stefnunni og er það í samræmi við það sem kom fram í rannsókn Jóhönnu 

Karlsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur um að viðhorf starfandi kennara til 

stefnunnar sé ekki í samræmi við ríkjandi menntastefnu (Jóhanna Karlsdóttir 

og Hafdís Guðjónsdóttir, 2014, bls. 145–146). Mikilvægt er að allir taki þátt í 

að innleiða stefnuna í skólana og að henni sé fylgt eftir. Hér kemur að 

mikilvægi breyttrar kennaramenntunar og aukinnar áherslu á kennslu um skóla 

án aðgreiningar í kennaranámi. Það hefur sýnt sig að ekki túlka allir stefnuna 

eins, ýmsar útfærslur hafa sést en með hverri endurskoðun grunnskólalaga og 

Aðalnámskrár hefur stefnan styrkst til hins betra (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 64). Þá kom rannsakanda á óvart að á heimasíðu 

Borgarhólsskóla kemur fram að skólinn vinni eftir menntastefnunni um skóla 

án aðgreiningar þar sem lögð sé áhersla á að nemendur stundi nám inni í 

bekkjardeild. Telji kennarar annað námsumhverfi hentugra sé tekið tillit til 

þess (Borgarhólsskóli, e.d. b, án bls. tals). Hér ályktar rannsakandi að mætti 

gera úrbætur þar sem aðgreining felst í því að taka nemendur úr hópi 

samnemenda til að fá sérkennslu. Að vera nemandi sem er sífellt tekinn út frá 

sínum bekkjarfélögum getur reynst erfitt, brotið jafnvel sjálfstraust hans og 

sjálfsmynd. Það getur verið erfitt að skera sig úr hópnum á slíkan hátt og í 

einhverjum tilfellum námsbælandi. Það getur haft þær afleiðingar að 

nemandinn gefst upp á að reyna að gera betur sem er ákveðin þversögn við eitt 
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af markmiðum einstaklingsmiðunar í námi sem er að leggja hart að sér, meira 

en nemandinn taldi sig geta (Tomlinson, 2014, bls. 3–4). Rannsakandi telur 

jafnframt slíka aðgreiningu geta haft áhrif á félagslega stöðu nemenda. Í skóla 

án aðgreiningar er lögð áhersla á að komið sé bæði til móts við náms- sem og 

félagslegar þarfir allra. Mikilvægt er að nemendur finni sinn stað innan 

skólakerfisins og séu virkir þátttakendur, líka félagslega. Skólinn á að skapa 

nemendum tækifæri til virkrar þátttöku í skólastarfi með því meðal annars að 

efla félagslega færni þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

43, 45). Þessi aðgreining getur hugsanlega skýrt þá svörun nemenda að þeir 

hafi fundið til námsleiða, þar sem sálrænir þættir, meðal annars sjálfstraust eru 

taldir vera þættir sem hafi áhrif á námsáhuga nemenda (Amalía Björnsdóttir, 

Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008, bls. 8). Mikilvægt er að draga 

ekki úr sjálfstrausti eða skaða sjálfsmynd nemenda sem þurfa á aukinni aðstoð 

meiri ögrun til náms að halda. Námsaðlögun á að þykja sjálfsögð, hún á að 

vera hvetjandi og efla nemendur í lífi og starfi. Ef svo er ekki þá er tilganginum 

ekki náð.  

10.3  Skóli án aðgreiningar, heimanám og 

námsáhugi 

Heimanám hefur í gegnum tíðina verið hefð sem hefur fylgt skólagöngu 

nemenda og er enginn undantekning frá því í Borgarhólsskóla. Í niðurstöðum 

má sjá að bæði nemendur og foreldrar voru sammála því að sinna þurfi 

heimanámi sem er mjög jákvæð niðurstaða. Hún segir rannsakanda að 

nemendur séu að einhverjum hluta að taka ábyrgð á eigin námi, sem er stór 

hluti af skólagöngu nemenda. Eitt af markiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

2011 er að nemendur auki á sjálfstæði sitt í vinnubrögðum, axli ábyrgð á eigin 

námi og temji sér gott vinnulag (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls.68–69). Það er mat rannsakanda að heimanám spili ákveðið hlutverk í 

varðandi þetta, sérstaklega þegar að lengra er liðið á skólagöngu nemenda. 

Þegar út í lífið er komið eða í áframhaldandi nám er það hlutverk 

einstaklingsins að axla ábyrgð. Grunnskólinn er athvarf sem veitir mikið 

utanumhald og hlýju þar sem smá saman er unnið að því að auka sjálfstæði 

einstaklinga þannig að þeir séu tilbúnir til þess að kljást við lífið upp á eigin 

spýtur (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 24–25). Í því felst 

einnig að koma nemendum í skilning um að árangur, í hverju sem þeir taka sér 
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fyrir hendur, sé alfarið undir þeim sjálfum komið. Þess vegna er mikilvægt að 

nemendur finni fyrir tilgangi í þeim verkefnum sem þeir vinna að hverju sinni, 

þar með talið heimanámi. Rannsóknum ber ekki saman um námslegan árangur 

nemenda af heimanámi, en foreldrar sem og kennarar eru sammála því samt 

sem áður að heimanám sé mikilvægur hluti af skólastarfinu (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010, bls. 125).  

Í skóla án aðgreiningar er lagt upp með námsaðlögun, að koma til móts 

við einstaklinginn með námsefni við hæfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 42–43). Heimanám er engin undantekning 

þar á. Með námsaðlöguðu heimanámi eru líkur á því að heimanám geti verið 

gæðastund meðal foreldra og barna. Sé heimanámið aftur á móti of krefjandi 

eða fyrirmæli óskýr getur þaðhaft öfug áhrif (Nanna Kristín Christiansen, 

2010, bls. 125). Rannsóknir sýna að drengir finna frekar fyrir námsleiða þá 

sérstaklega þegar að kemur að heimanámi. Íslensk rannsókn sýnir að 

námsáhugi drengja til heimanáms þegar komið er upp í 9. bekk sé lítill og að 

einungis 6% þeirra finnist heimanám skemmtilegt (Amalía Björnsdóttir, 

Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008, bls. 22). Niðurstöður hér sýna 

að nemendur segjast sinna heimanámi en jafnframt sýna þær að nemendur hafa 

fundið til námsleiða. Hér má velta því fyrir sér hvort að heimanám spili 

ákveðið hlutverk þar, það er að nemendur sinni heimanámi en finnist það samt 

sem áður ekki skemmtilegt. 

Einnig sýna niðurstöður, eins og fram hefur komið hér að ofan, að 

nemendur eiga auðvelt með hluta námsefnis á meðan að annað reynist þeim 

erfiðara. Fleiri námsgreinar reynast þeim þó frekar auðveldar en erfiðar. 

Nemendur sem og foreldrar telja sig/börnin sín geta valdið erfiðara námsefni í 

einstaka námsgreinum. Einnig telja nemendur sig þurfa auðveldara námsefni í 

einstaka námsgreinum. Áhugvert er að sjá að foreldrar telja frekar að nemendur 

ráði við erfiðara námsefni en nemendur gera sjálfir. Tekið er skýrt fram að í 

skóla án aðgreiningar sé lögð áhersla á að veita öllum nemendum tækifæri til 

þess að þroska hæfileika sína með meira krefjandi og flóknari námsefni sem 

og að aðlaga það eftir þörfum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

43). Eins og Gardner hefur komið inn á eru greindir nemenda misjafnar. Vinna 

þarf með sterkar greindir til þess að byggja upp veikari greindir en einnig til 

þess að ögra sterkari greindunum til þess að komast enn lengra (Armstrong, 

2001, bls. 31).  
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Draga má þá ályktun út frá þessum niðurstöðum að ekki séu gerðar 

nægilega fjölbreyttar kröfur til nemenda á heildina litið. Foreldar segja að 

námsefnið sé börnum þeirra ekki of auðvelt og nemendur telja einnig að 

námsefnið reynist þeim ekki of auðvelt né erfitt. Þrátt fyrir það telja bæði 

nemendur og foreldrar að þau gætu valdið erfiðara námsefni í einstaka fögum 

sem og auðveldara. Sú niðurstaða gefur til kynna að ekki sé verið að veita 

nemendum þá námsaðlögun sem þarf. Það er alveg greinilegt að bæði 

nemendur og foreldrar vita að þeir og börnin þeirra geta lagt meira af mörkum 

og að í sumum námsgreinum þyrfti jafnvel auðveldara námsefni. Of litlar 

kröfur sem og of miklar getur haft neikvæð áhrif á nemendur og upplifum 

þeirra til skólagöngunnar. Þar sem of auðvelt námsefni verður leiðigjarnt til 

lengdar sem og of krefjandi námsefni. Þessi niðurstaða, ásamt aðgreiningunni 

sem fjallað var um hér framar, getur skýrt svörun nemenda á því hvers vegna 

nemendur hafa fundið fyrir námsleiða þar sem námsskipulag er einn af þeim 

hlutum sem hefur áhrif á námsáhuga nemenda (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008, bls. 8, 22). Áhugvert er þó að sjá annars 

vegar að ekki er kynjamunur á upplifun til námsleiða eins og rannsóknir sýna 

að sé algengt og hinsvegar að foreldrar telja síður að nemendur hafi fundið til 

námsleiða en nemendur gera sjálfir.  

Nemendum líkar einnig vel við kennara sína sem er jákvæður þáttur þess 

að efla námsáhuga nemenda (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen, 2008, bls. 8). Sú niðurstaða fær rannsakanda til þess að álykta 

að nemendur beri traust til þeirra sem er mjög mikilvægur þáttur í að efla góðan 

skólabrag. Þá er mikilvægt að nemendur læri að umgangast meðal annars 

starfsfólk í sátt og samlyndi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

45). Einnig telur rannsakandi að sú niðurstaða gefi að einhverju leyti til kynna 

að nemendum líði vel í skólanum og að þeir finni til öryggis. 

10.4 Heildarmat 

Þegar að niðurstöður eru skoðaðar út frá heildinni má sjá að upplifun nemenda 

og foreldra til námsefnis og kennslu virðist vera góð. Þó má alltaf gera góðan 

skóla betri og telur rannsakandi að kennslufyrirkomulag eins og teymiskennsla 

og samkennsla árganga eigi vel við til þess að gera betur. Í bekkjarkerfum, eins 

og var í Borgarhólsskóli þegar rannsóknin var unnin, er hætta á því að kennarar 

noti síður fjölbreytta kennsluhætti og skapi sér ákveðið mynstur sem getur 



55 

orðið einhæft og leiðigjarnt fyrir nemendur til lengdar (Beninghof, 2012, bls. 

10). Kennarar standa þó sterkir að vígi hvað varðar fjölbreytni þar sem 

nemendur segja fjölbreytta kennsluhætti vera til staðar. Hér telur þó 

rannsakandi teymiskennslu koma til greina sem leið til þess að styrkja enn 

betur þá nálgun sem nemendur fá í námsaðlögun. Einnig til almennra úrbóta 

fyrir skólann því teymiskennsla veitir kennurum ákveðið tækifæri til samstarfs 

við aðra kennara og sérfræðinga í skólaumhverfinu. Kennarar læra hver af 

öðrum, deila hugmyndum og reynslu sem gerir það að verkum að auðveldara 

verður fyrir þá að viðhalda námsaðlögun, fjölbreyttum kennsluáttum og þeir 

kulna síður í starfi (Beninghof, 2012, bls. 10; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2011, 

bls. 6–7). Þar vinna kennarar og aðrir fagaðilar saman að því að finna hentuga 

leið fyrir nemendur að ná markmiðum sínum og verður erfiðara fyrir kennara 

að líta fram hjá nemendum sem þurfa á námsaðlögun að halda í skólum sem 

vinna saman í teymum, einnig verður einstaklingsmiðun meira ríkjandi (Ingvar 

Sigurgeirsson, o.fl., 2014, bls. 126–128). Rannsakandi telur einnig að 

samkennsla árganga geti styrkt þá námsaðlögun sem á sér stað í skólanum. 

Nemendur valda að þeirra mati erfiðara námsefni sem og að þurfa auðveldara 

námsefni í einstaka fögum en telja sig jafnframt ekki endilega þurfa þess. Hér 

má leiða hugann að því hvort að nemendum finnist óþægilegt að fá 

námsaðlagað efni eða hvort að þeim finnist gott að fylgja hópnum og skera sig 

síður úr. Með samkennslu árganga má búast við meira umburðarlyndi gagnvart 

einstaklingsmiðun í námi. Með aldursblöndun má draga úr samkeppni milli 

nemenda og eðlilegt þykir að nemendur eða hópar vinni að misjöfnu námsefni 

á sama tíma eða fái misjafnt hlutverk í sameiginlegum verkefnum (Rúnar 

Sigþórsson, e.d., bls. 3). Skólar sem vinna með samkennslu árganga eru því, 

að mati rannsakanda, kjörin leið til þess að uppfylla ennþá betur þau markmið 

sem skóli án aðgreiningar segir til um. Þar alast nemendur upp við 

námsaðlögun frá upphafi. Nemendur eru ekki allir að vinna að sama 

námsefninu á sama tíma og þykir þar með alveg eðlilegt að nemendur séu ekki 

allir með sömu námsbækurnar. Þar er nemandinn í umhverfi þar sem hann sker 

sig síður úr.
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11. Lokaorð 

Nú hefur helstu niðurstöðum rannsóknarinnar verið gerð skil. Niðurstöðurnar 

sýna jákvæð viðhorf af hálfu nemenda og foreldra til námsefnis og kennslu, en 

einnig að alltaf má gera betur, þá í formi námsaðlögunar í einstaka fögum. Á 

heildina litið virðast bæði nemendur og foreldrar vera sáttir við það námsefni 

og kennslu sem þeir/börnin þeirra fá. 

Kennarar eru aldrei fullnuma og þurfa þeir að vera mjög meðvitaðir um 

hversu mikilvægt það er að ígrunda starf sitt vel með hvern einstakling í huga. 

Nemendaflóran er gífurlega fjölbreytt og kennarastarfið mjög krefjandi og 

ábyrgðarfullt starf. Kennarar bera ábyrgð á námsframvindu nemenda en engu 

að síður bera nemendur ásamt foreldrum einnig ábyrgð á náminu og því er 

mikilvægt að samstarf heimili og skóla sé gott. Auknar kröfur í kennarastarfinu 

gera það að verkum að kennarar mega ekki sofna á verðinum og þurfa að vera 

vel vakandi í starfi sínu. Það er liðin sú tíð að kennarinn beri fróðleik til 

nemenda með töflukennslu, hann þarf að vera tilbúinn til að sinna mörgum og 

fjölbreyttum aðferðum í námi og skella sér í hin ýmsu hlutverk. 

Eins og margar rannsóknir sýna þá virðist bæði vera misjafn skilningur 

á stefnunni um skóla án aðgreiningar sem og misjafnt viðhorf kennara. 

Mikilvægt er að sýna samstöðu, vera jákvæður og smita þannig út frá sér. Fyrir 

kennaranema, eins og mig, getur verið auðvelt að smitast af neikvæðninni en 

jafn auðvelt að smitast af jákvæðninni. Ég tel að nýjar og breyttar áherslur í 

náminu geri það að verkum að verðandi kennarar koma betur undirbúnir til að 

takast á við fjölbreytta flóru nemenda. Alltaf má gera betur og það á eins vel 

við mig. Mikilvægt er að sofna ekki á verðinum, vera upplýstur og sækja sér 

endurmenntun. Þar sem til að mynda ör tækniþróun í heiminum öllum býður 

upp á fleiri möguleika á mörgum sviðum, þar með talið námsaðlögun. 

Borgarhólsskóli fór í þær breytingar á haustdögum 2015 (eftir að þessi 

könnun var lögð fyrir) að færa kennslufyrirkomulag úr bekkjarkennslu yfir í 

teymiskennslu þar sem samkennsla árganga fer fram. Með breytingum fylgja 

yfirleitt nýjar áherslur og er það von mín að þessar breytingar hafi jákvæð áhrif 

á starfið í Borgarhólsskóla. Sem foreldri barna í Borgarhólsskóla hef ég 
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jákvæðar upplifanir úr starfinu sem fer þar fram og í komandi framtíð hlakka 

ég til að sjá hvernig framvindur, bæði fyrir starfandi kennara sem og nemendur.  

Gaman væri að leggja þessa könnun fyrir aftur eftir nokkur ár þegar meiri 

reynsla er komin á starfið. Þá væri vel hægt að bera saman niðurstöður þessarar 

rannsóknar við niðurstöður nýrrar. 
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf 

 

Húsavík, 28. 05. 2015 

 

Bréf til foreldra nemenda í 8. bekk Borgarhólsskóla vegna 

rafrænnar könnunar á viðhorfum til námsefnis og kennslu. 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

 

Ég er að vinna lokaverkefni mitt til M.Ed. gráðu í menntunarfræði við 

Háskólanum á Akureyri. Verkefnið felst meðal annars í því að kanna, 

meðal nemenda í 8. bekk Borgarhólsskóla og foreldra þeirra hvort þeir 

telji að nám og kennsla sé sniðið að þörfum nemendanna. Skólastjóri 

Borgarhólsskóla hefur samþykkt þátttöku og gefið leyfi fyrir gagnaöflun 

sem felst í því að foreldrar svara rafrænni könnun sem tekur 10-15 

mínútur en könnunin verður lögð fyrir nemendur á skólatíma. 

Leiðsagnarkennarar við verkefnið eru Dr. Hermína Gunnþórsdóttir 

lektor og Þorlákur Axel Jónsson aðjúnkt við Háskólann á Akureyri.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar og er 

tilkynningarnúmerið S7370/2015 

 

Ég óska hér með eftir þátttöku þinni og barnsins þíns. Foreldrar svara 

könnuninni með því að smella á linkinn hér þá opnast könnunin. 

https://www.surveymonkey.com/r/5766J85   
 

Nóg er að annað foreldrið/forráðamaður svari könnuninni.  
Svör þátttakenda verður ekki hægt að rekja til einstakra svarenda. 

 

Ef þú ert andvíg/-ur þátttöku barns þíns í rannsókninni, vinsamlegast 

sendu tölvupóst á netfangið kiddy@hac.is fyrir kl. 16:00 

sunnudaginn 31. maí. 
Ef þú ert samþykk/-ur þátttöku barns þíns þarftu ekki að gera neitt 

og barnið tekur sjálfkrafa þátt. 

 

Ef spurningar vakna um könnunina er velkomið að hafa samband við 

Kiddý Hörn í síma 868-8535 eða kiddy@hac.is  

 

Með von um jákvæð viðbrögð,  

Kiddý Hörn Ásgeirsdóttir  

https://www.surveymonkey.com/r/5766J85
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Fylgiskjal 2 Spurningarlisti til nemenda 

 

Viðhorfskönnun á námi og kennslu í 8. bekk 

Borgarhólsskóla 

Spurningalisti til nemenda 

 

Þessi könnun er hluti af lokaverkefni mínu til M.Ed. gráðu í 

menntunarfræði við Háskólann á Akureyri. Markmið rannsóknar minnar 

er að kanna, meðal nemenda í 8. bekk Borgarhólsskóla og foreldra þeirra 

hvort þeir telji að nám og kennsla sé sniðið að þörfum nemendanna. 

Rannsóknarspurningin er, Telja foreldrar og nemendur í 8. bekk 

Borgarhólsskóla að kennsla og námsefni sé miðað við getu og færni 

nemenda? 

Könnunin er alls 25 spurningar um viðhorf þitt til náms og kennslu. 

Allar þær upplýsingar sem hér koma fram verða eingöngu notaðar við 

úrvinnslu rannsóknarinnar og að því loknu verður gögnunum eytt. Ekki 

er hægt að rekja svörin til ákveðinna einstaklinga og er fyllstum trúnaði 

heitið við úrvinnslu þessara gagna. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar og er 

tilkynningarnúmerið S7370/2015. 

Þér er ekki skylt að svara einstaka spurningum eða listanum í heild 

en það er mikilvægt fyrir rannsóknina að sem flestir svari. 

 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

Kiddý Hörn Ásgeirsdóttir   
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Krossið í einn svarmöguleika nema að annað sé tekið fram. 

1. Ert þú strákur eða stelpa? 

 Strákur 

 Stelpa 

2. Notar þú sama námsefni og flestir nemendur í bekknum? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki  

3. Færð þú námsefni sem hefur verið útbúið sérstaklega fyrir 

þig? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

Ef JÁ 

Í hvaða námsgreinum færð þú sérútbúið námsefni?  

(Merktu við alla möguleika sem eiga við) 

 Ensku 

 Dönsku 

 Íslensku 

 Stærðfræði 

 Samfélagsfræði 

 Náttúrufræði 

 Annað 
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4. Færð þú aukinn stuðning til náms frá starfsfólki skólans inni í 

bekk á meðan á skóla stendur? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki  

Ef JÁ, í hverju felst stuðningurinn? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

5. Færð þú sérkennslu á meðan á skóla stendur? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

Ef JÁ, í hverju felst sérkennslan? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Ef JÁ, hvar fer sérkennslan fram? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  



70 

6. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem þú notar til að læra 

ensku?  

 Mér finnst það erfitt 

 Mér finnst það nokkuð erfitt 

 Mér finnst það henta mér 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt 

 Mér finnst það auðvelt 

7. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem þú notar til að læra 

dönsku?  

 Mér finnst það erfitt 

 Mér finnst það nokkuð erfitt 

 Mér finnst það henta mér 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt 

 Mér finnst það auðvelt 

8. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem þú notar til að læra 

íslensku?  

 Mér finnst það erfitt 

 Mér finnst það nokkuð erfitt 

 Mér finnst það henta mér 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt 

 Mér finnst það auðvelt 
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9. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem þú notar til að læra 

stærðfræði?  

 Mér finnst það erfitt 

 Mér finnst það nokkuð erfitt 

 Mér finnst það henta mér 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt 

 Mér finnst það auðvelt 

10. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem þú notar til að  læra 

náttúrufræði?  

 Mér finnst það erfitt 

 Mér finnst það nokkuð erfitt 

 Mér finnst það henta mér 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt 

 Mér finnst það auðvelt 

11. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem þú notar til að læra 

samfélagsfræði?  

 Mér finnst það erfitt 

 Mér finnst það nokkuð erfitt 

 Mér finnst það henta mér 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt 

 Mér finnst það auðvelt 
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12. Telur þú þig ráða við erfiðara námsefni í einhverjum af 

eftirtöldum námsgreinum?  

(Merktu við alla möguleika sem eiga við) 

 Ensku 

 Dönsku 

 Íslensku 

 Stærðfræði 

 Samfélagsfræði 

 Náttúrufræði 

 Á ekki við 

13. Telur þú þig þurfa auðveldara námsefni í einhverjum af 

eftirtöldum námsgreinum? 

(Merktu við alla möguleika sem eiga við) 

 Ensku 

 Dönsku 

 Íslensku 

 Stærðfræði 

 Samfélagsfræði 

 Náttúrufræði 

 Á ekki við 
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14. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Ég hef fundið fyrir námsleiða: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

15. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Ég sinni heimanámi: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

16. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Námsefnið reynist mér of erfitt: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  
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17. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Námsefnið reynist mér of auðvelt: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

18. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Ég fæ ekki þá aðstoð til náms sem ég þarf: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

19. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Mér líkar við kennarana: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  
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20. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Verkefnin sem mér bjóðast eru ekki nægilega fjölbreytt: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

21. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Námsörðugleikar há mér: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

22. Ert þú sammála eða ósammála því að almennt sé námsefnið í 

skólanum sniðið að þínum þörfum? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Aðeins sammála 

 Aðeins ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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23. Ert þú sammála eða ósammála því að heimanámið sé sniðið 

að þínum þörfum? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Aðeins sammála 

 Aðeins ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

24. Ert þú sammála eða ósammála því að þú fáir þá aðstoð sem 

þú þarft til þess að sinna námi þínu vel? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Aðeins sammála 

 Aðeins ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

25. Ert þú sammála eða ósammála því að fjölbreyttir 

kennsluhættir séu notaðir til þess að koma til móts við nemendur? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Aðeins sammála 

 Aðeins ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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Fylgiskjal 3 Spurningarlisti til foreldra 

 

Viðhorfskönnun á námi og kennslu í 8. bekk 

Borgarhólsskóla 

Spurningalisti til foreldra 

 

Þessi könnun er hluti af lokaverkefni mínu til M.Ed. gráðu í 

menntunarfræði við Háskólann á Akureyri. Markmið rannsóknar minnar 

er að kanna, meðal nemenda í 8. bekk Borgarhólsskóla og foreldra þeirra 

hvort þeir telji að nám og kennsla sé sniðið að þörfum nemendanna. 

Rannsóknarspurningin er; Telja foreldrar og nemendur í 8. bekk 

Borgarhólsskóla að kennsla og námsefni sé miðað við getu og færni 

nemenda? 

Könnunin er alls 25 spurningar um viðhorf þitt til náms og kennslu 

barnsins þíns. Allar þær upplýsingar sem hér koma fram verða eingöngu 

notaðar við úrvinnslu rannsóknarinnar og að því loknu verður 

gögnunum eytt. Ekki er hægt að rekja svörin til ákveðinna einstaklinga 

og er fyllstum trúnaði heitið við úrvinnslu þessara gagna. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar og er 

tilkynningarnúmerið S7370/2015. 

Þér er ekki skylt að svara einstaka spurningum eða listanum í heild 

en það er mikilvægt fyrir rannsóknina að sem flestir svari. 

 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

Kiddý Hörn Ásgeirsdóttir   
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Krossið í einn svarmöguleika nema að annað sé tekið fram. 

1. Hvert er kyn þitt? 

 Karl 

 Kona 

2. Notar barnið þitt sama námsefni og flestir nemendur í 

bekknum? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

3. Notar barnið þitt námsefni sem hefur verið útbúið sérstaklega 

fyrir það? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki  

  

Ef JÁ 

Í hvaða námsgreinum fær það sérútbúið námsefni?  

(Merktu við alla möguleika sem eiga við) 

 Ensku 

 Dönsku 

 Íslensku 

 Stærðfræði 

 Samfélagsfræði 

 Náttúrufræði 

 Annað 
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4. Fær barnið þitt aukinn stuðning til náms frá starfsfólki skólans 

inni í bekk á meðan á skóla stendur? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

Ef JÁ, í hverju felst stuðningurinn? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

5. Fær barnið þitt sérkennslu á meðan á skóla stendur? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

Ef JÁ, í hverju felst sérkennslan? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Ef JÁ, hvar fer sérkennslan fram? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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6. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem barnið þitt notar til að 

læra ensku?  

 Mér finnst það erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það nokkuð erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það henta barninu 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt fyrir barnið 

 Mér finnst það auðvelt fyrir barnið 

7. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem barnið þitt notar til að 

læra dönsku?  

 Mér finnst það erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það nokkuð erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það henta barninu 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt fyrir barnið 

 Mér finnst það auðvelt fyrir barnið 

8. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem barnið þitt notar til að 

læra íslensku?  

 Mér finnst það erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það nokkuð erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það henta barninu 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt fyrir barnið 

 Mér finnst það auðvelt fyrir barnið 
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9. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem barnið þitt notar til að 

læra stærðfræði?  

 Mér finnst það erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það nokkuð erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það henta barninu 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt fyrir barnið 

 Mér finnst það auðvelt fyrir barnið 

10. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem barnið þitt notar til 

að læra náttúrufræði?  

 Mér finnst það erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það nokkuð erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það henta barninu 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt fyrir barnið 

 Mér finnst það auðvelt fyrir barnið 

11. Á hvaða hátt upplifir þú námsefnið sem barnið þitt notar til 

að læra samfélagsfræði?  

 Mér finnst það erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það nokkuð erfitt fyrir barnið 

 Mér finnst það henta barninu 

 Mér finnst það nokkuð auðvelt fyrir barnið 

 Mér finnst það auðvelt fyrir barnið 
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12. Telur þú að barnið þitt ráði við erfiðara námsefni í 

einhverjum af eftirtöldum námsgreinum  

(Merktu við alla möguleika sem eiga við) 

 Ensku 

 Dönsku 

 Íslensku 

 Stærðfræði 

 Samfélagsfræði 

 Náttúrufræði 

 Á ekki við 

13. Telur þú barnið þitt þurfa auðveldara námsefni í einhverjum 

af eftirtöldum námgreinum? 

(Merktu við alla möguleika sem eiga við) 

 Ensku 

 Dönsku 

 Íslensku 

 Stærðfræði 

 Samfélagsfræði 

 Náttúrufræði 

 Á ekki við 
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14. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu:  

Barnið mitt hefur fundið fyrir námsleiða: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

15. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Barnið mitt sinnir heimanámi: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

16. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Námsefnið reynist barninu mínu of erfitt: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  
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17. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Námsefnið reynist barninu mínu of auðvelt: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

18. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Barnið mitt fær ekki þá aðstoð til náms sem það þarf: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

19. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Barninu mínu líkar við kennarana 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  
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20. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Verkefnin sem barninu mínu bjóðast eru ekki nægilega 

fjölbreytt: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

21. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: 

Námsörðugleikar há barninu mínu: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við  

22. Ert þú sammála eða ósammála því að almennt sé námsefnið í 

skólanum sniðið að þörfum barns þíns? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Aðeins sammála 

 Aðeins ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

  



86 

23. Ert þú sammála eða ósammála því að heimanámið sé sniðið 

að þörfum barns þíns? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Aðeins sammála 

 Aðeins ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

24. Ert þú sammála eða ósammála því að barnið þitt fái þá aðstoð 

sem það þarf til þess að sinna námi sínu vel? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Aðeins sammála 

 Aðeins ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

25. Ert þú sammála eða ósammála því að fjölbreyttir 

kennsluhættir séu notaðir til þess að koma til móts við barnið 

þitt? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Aðeins sammála 

 Aðeins ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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Fylgiskjal 4 Staðfesting tilkynningar frá Persónuvernd 

 


