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Ágrip		

	

Skóli	án	aðgreiningar	er	skilgreindur	í	núverandi	Aðalnámskrá	sem	skóli	í	heimabyggð	
þar	sem	komið	er	til	móts	við	þarfir	hvers	og	eins	nemanda	bæði	félagslega	og	

námslega.	Í	skólum	er	lögð	rík	áhersla	á	að	vinna	í	anda	stefnunnar	og	að	kennsluhættir	

séu	fjölbreyttir	og	sveigjanlegir.	Rannsóknir	sýna	að	skilningur	kennara	er	misjafn	á	
stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar	og	að	kennurum	reynist	erfitt	að	vinna	í	anda	

stefnunnar	í	almennu	skólastarfi.	Helsta	markmiðið	með	þessari	rannsókn	var	að	skoða	

kennsluhætti	og	kennsluaðferðir	sem	eru	notaðar	meðal	kennara	til	þess	að	leitast	við	

að	koma	til	móts	við	þarfir	fjölbreytts	nemendahóps.		 	 	

Gerð	var	megindleg	rannsókn	þar	sem	gagna	var	aflað	með	spurningalista	sem	

rannsakandi	samdi.	Spurt	var	um	hvernig	kennarar	aðlagi	námsefni,	námsumhverfi	og	
kennsluhætti	að	nemendahópnum	og	hvaða	kennsluaðferðir	þeir	noti	í	kennslu.	Gagna	

var	aflað	vorið	2016	og	byggja	niðurstöður	á	svörum	102	kennarar	þriggja	skóla.		

Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	blandaðir	kennsluhættir	voru	áberandi	í	skólastarfi	

skólanna	þriggja.	Þátttakendur	töldu	að	þeir	notuðu	fjölbreyttar	aðferðir	í	kennslu	og	
fjölbreytt	kennslu-	og	námsgögn.	Meirihluti	kennara	sagðist	nota	samvinnunám,	
umræður	og	verklegar	æfingar	daglega.	Þrátt	fyrir	þá	afstöðu	kom	í	ljós	að	tíðni	

notkunar	margra	aðferðanna	var	ekki	mikil.	Kennarar	leituðust	við	að	aðlaga	námsefni	

fyrir	nemendur	ásamt	því	að	umræður,	sjálfstæð	verkefni	og	einstaklingsáætlanir	voru	
notaðar	til	þess	að	koma	til	móts	við	þarfir	og	getu	nemenda.		

Niðurstöðurnar	benda	til	þess	að	kennarar	noti	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	í	

kennslu	og	að	þeir	leitist	við	að	aðlaga	námsefni	og	kennsluaðferðir	að	fjölbreyttum	
nemendahóp.	Kennarar	virðast	vera	nokkuð	sammála	um	að	skóli	án	aðgreiningar	sé	

skóli	fyrir	alla	og	skóli	þar	sem	allir	hafa	jafnan	aðgang	að	námi.	Þeir	leitast	við	að	

framfylgja	stefnunni	þrátt	fyrir	að	oft	vanti	aðferðir	og	leiðir.	Stefna	um	skóla	án	
aðgreiningar	er	ekki	auðveld	í	framkvæmd	en	hugarfar	og	vilji	kennara	skiptir	þar	

meginmáli.	
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Abstract	

„Everyone	is	equally	important“	

Teaching	in	inclusive	schools	

	

Inclusive	schools	are	defined	as	schools	near	students	homes	where	both	their	social-	

and	educational	needs	are	met.	The	school	community	places	great	emphasis	on	
working	with	that	policy	and	that	the	teaching	methods	are	varied	and	flexible.	Studies	

show	that	teachers	understanding	of	the	inclusive	education	varies	and	that	teachers	

find	it	difficult	to	work	with	the	policy	within	schools.	The	main	goal	of	this	study	is	to	

look	at	school	work	and	teaching	methods	that	are	used	among	teachers	to	meet	the	

needs	of	divers	students.		 	

This	study	was	conducted	with	quantitative	methods	where	the	data	was	gathered	

with	a	questionaire	that	the	researcher	wrote.	The	questions	were	about	how	teachers	

adapt	the	curriculum	and	teaching	methods	to	students	and	what	teaching	methods	

they	are	using	in	everyday	teaching.	The	data	was	gathered	in	the	spring	of	2016	and	
the	participants	were	102	teachers	in	three	schools.		 	 	 	 	

The	results	showed	that	varied	methods	are	prominent	in	the	three	schools	and	

that	teachers	believe	that	they	are	using	varied	methods	and	teaching	material.	

Majority	of	teachers	said	that	they	used	cooperative	learning,	discussions	and	practical	

work	daily	in	their	teaching.	Despite	that	teachers	say	they	use	certain	methods	the	
study	reveled	that	the	frequency	of	their	use	is	not	that	high.	Teachers	seek	to	adapt	

curriculum	for	students	as	well	as	they	use	discussions,	independent	projects	and	

individual	plans	to	meet	the	needs	and	abilities	of	students.	 	 	

The	results	suggest	that	teachers	are	using	varied	methods	and	that	they	seek	to	

adapt	curriculum	and	teaching	methods	to	meet	diverse	student	population.	They	

seem	to	somewhat	agree	on	how	to	define	inclusive	education	and	seek	to	implement	
the	policy	despite	often	lacking	methods	and	means.	The	policy	is	not	easy	to	

implement	but	teachers	attitude	and	commitment	is	a	key	to	success.			
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1 Inngangur		

Skóli	 án	aðgreiningar	er	 skólastefna	 sem	hér	á	 landi	 sem	og	víða	erlendis	hefur	 verið	
samþykkt	að	hafa	að	leiðarljósið	 í	skólastarfi.	Hugmyndafræði	stefnunnar	snýst	um	að	

allir	 nemendur	 hafi	 jafngild	 tækifæri	 til	 náms	 og	 aðgengi	 að	 almennum	 skólum.	 Árið	

2012	hófst	vinna	við	alþjóðlega	rannsókn	þar	sem	safnað	er	gögnum	sem	miða	að	því	
að	auka	skilning	á	því	 sem	vel	er	gert	 í	 skóla	án	aðgreiningar	ásamt	takmörkunum	og	

erfiðleikum	 við	 framkvæmd	 stefnunnar	 í	 skólastarfi.	 Rannsóknin	 nær	 til	 sex	 landa,	

Þýskalands,	 Litháen,	 Svíþjóðar,	 Spánar,	 Lúxemborgar	 og	 Íslands	 og	 er	 þekkt	 undir	
nafninu	TDiverS	(Teaching	diverse	learners	in	school	subjects).	Tveir	þættir	sem	tengjast	

kennslu	í	skóla	án	aðgreiningar	eru	sérstaklega	skoðaðir	og	bornir	saman	milli	landa	en	

þeir	eru	annars	vegar	mat	á	fjölbreyttum	nemendahóp	og	hins	vegar	stuðningur	við	alla	
nemendur.	 Í	hverjum	skóla	sem	tekur	þátt	 í	 rannsókninni	eru	 tveir	 samstarfskennarar	

sem	 tekin	 voru	 viðtöl	 við	 í	 tengslum	við	 rannsóknina	og	þar	 segja	þeir	 frá	 aðstæðum	
sem	þurfa	að	vera	til	staðar	til	að	geta	kennt	fjölbreyttum	nemendahóp	í	sínu	landi	og	
hvernig	sú	kennsla	fer	fram.	Menntun	kennara	er	sérstaklega	höfð	í	huga	og	er	gögnum	

safnað	 með	 myndbandsupptökum,	 vinnustofum,	 ráðstefnum	 og	 viðtölum	 og	 þannig	
komið	 upp	 gagnasafni	 um	 kennslu	 í	 skóla	 án	 aðgreiningar	 í	 Evrópu	 (University	 of	
Luxemborg,	e.d.).	

Í	 rannsókn	þessari	á	ég	 í	 samstarfi	 við	þrjá	þeirra	 skóla	 sem	taka	þátt	 í	 alþjóðlegu	

rannsókninni	hér	á	landi	og	skoða	skilning	kennara	á	hugtakinu	skóli	án	aðgreiningar	og	

þær	 aðferðir	 sem	 kennarar	 nota	 í	 kennslu	 fjölbreytts	 nemendahóps.	 Kennsluhættir,	
viðhorf	og	skilningur	þeirra	kennara	sem	voru	sérstaklega	í	samstarfi	við	rannsakendur	í	

TDivers	hafa	verið	skoðuð	með	rýnihópaviðtölum,	skriflegum	frásögnum	frá	kennurum	

og	vettvangsathugunum.	Þær	upplýsingar	gefa	ákveðna	mynd	af	stöðunni	en	mikilvægt	
er	að	fá	heildarmynd	af	aðferðum	í	kennslu	allra	kennara	skólanna.	Ekki	er	nægjanlegt	

að	 aðeins	 nokkrir	 kennarar	 innan	 skólanna	 vinni	 í	 samræmi	 við	 stefnu	 um	 skóla	 án	

aðgreiningar	heldur	þurfa	allir	að	vinna	með	til	þess	að	skólastarf	þróist	í	samræmi	við	
stefnuna	 og	 að	 þörfum	 fjölbreytts	 nemendahóps	 sé	 mætt	 á	 öllum	 vettvangi	 innan	

skólans.		

Með	nýjum	menntalögum	(2008)	og	nýrri	Aðalnámskrá	(2013)	er	aukin	áhersla	lögð	

á	samvinnu,	lýðræði,	jafnrétti	og	fjölbreytni	í	samfélaginu	í	námi	og	skólastarfi.	Í	takt	við	
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þetta	 þurfa	 skólar	 að	 bjóða	 öllum	 nemendum	 tækifæri	 til	 menntunar	 óháð	 kyni,	

kynþætti,	færni,	félagslegri-	og	fjárhagslegri	stöðu.	Til	þess	að	þetta	verði	að	veruleika	
þarf	 bæði	 nýja	 sýn	 á	 hlutverk	 skólans	 og	 kennara	 og	 nýjar	 og	 fjölbreyttar	 leiðir	 í	

kennslu.	

	

1.1 Tilgangur	og	markmið	verkefnisins	
Tilgangur	rannsóknarinnar	er	að	fá	heildarmynd	af	því	hvernig	kennarar	koma	til	móts	

við	fjölbreyttan	nemendahóp	í	sinni	kennslu	og	fá	yfirsýn	yfir	þekkingu	þeirra	og	skilning	
á	hugtakinu	skóli	án	aðgreiningar	(e.	inclusive	education).	Til	þess	að	vinna	eftir	stefnu	
um	skóla	án	aðgreiningar	þurfa	allir	sem	að	vinna	að	menntun	barna	að	vera	meðvitaðir	

um	 gildi	 stefnunnar	 og	 framkvæmd	 hennar	 og	 hafa	 skilning	 á	 því	 hvað	 skóli	 án	
aðgreiningar	þýðir	sem	hugtak	og	fyrir	skólastarf.	Rannsóknin	varpar	ljósi	á	það	hvernig	
kennarar	 skilgreina	 stefnu	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar	 og	 svo	 þær	 aðferðir	 sem	 þeir	

notast	 við	 til	 þess	 að	mæta	 fjölbreyttum	nemendahópi.	 Ekki	 er	 fjallað	um	hugmyndir	

þeirra	um	framkvæmd	stefnunnar	eða	bein	áhrif	hennar	á	skólastarf.		 	

Rannsóknin	gæti	nýst	 til	 frekari	 stefnumótunar	og	haft	gildi	 til	þess	að	bæta	bæði	

menntun	kennara	í	samfélagi	þar	sem	skóli	án	aðgreiningar	er	lögfest	stefna	og	til	þess	
að	vinna	að	því	að	bæta	kennsluhætti,	viðhorf	og	þekkingu	kennara.	Hér	verður	notað	
hugtakið	skóli	án	aðgreiningar	en	 í	 tengslum	við	stefnuna	hefur	einnig	verið	 talað	um	

skóla	margbreytileikans,	nám	við	hæfi,	einstaklingsmiðað	nám	og	skóla	fyrir	alla.	

Markmiðið	með	þessari	rannsókn	er	að	greina	skilning	kennara	á	hugtakinu	skóli	án	

aðgreiningar.	Hvernig	þeir	koma	til	móts	við	alla	nemendur	og	mismunandi	þarfir	þeirra	
í	 sinni	 kennslu	 og	 hvort	 stefna	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar	 sé	 sýnileg	 og	 virk	 í	 daglegu	

starfi	 innan	 skólanna	 hvort	 sem	 um	 er	 að	 ræða	 list-	 og	 verkgreinakennara	 eða	

umsjónakennara	inni	í	bekk.	

Rannsóknarspurningin	 sem	 leitast	 verður	 við	 að	 svara	 er	 hvaða	 kennsluhætti	 og	

kennsluaðferðir	 eru	 kennarar	 að	 nota	 í	 kennslu	 fjölbreytts	 nemendahóps	 og	 hver	 er	

skilningur	og	skilgreining	kennara	á	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar.		
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1.2	 Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerðin	skiptist	í	fimm	kafla	en	hér	á	undan	var	kynntur	bakgrunnur	rannsóknar	ásamt	

tilgangi	og	markmiði.	Einnig	hefur	verið	farið	yfir	tilurð	rannsóknar	og	stuttlega	yfir	efni	

hennar.		 	 	 	 	

Í	 öðrum	 kafla	 er	 farið	 yfir	 fræðilegan	 bakgrunn	 rannsóknar	 og	 hugtök	 skilgreind.	

Gerð	 er	 grein	 fyrir	 stöðu	 kennara	 í	 skóla	 án	 aðgreiningar	 og	 kennsluháttum	 og	

kennsluaðferðum	kennara	 sem	kenna	 fjölbreyttum	nemendahóp.	 Stefnu	um	 skóla	 án	

aðgreiningar	er	gerð	skil	og	farið	stuttlega	yfir	þróun	hennaStefnar,	aðallega	hér	á	landi.	

Fjallað	 er	 um	 nám	 og	 kennslu	 í	 skóla	 án	 aðgreiningar	 ásamt	 viðhorfum,	 hlutverki,	

skilningi	og	björgum	kennara.	Hugtökin	kennsluaðferð	og	kennsluhættir	eru	skilgreind	

og	 farið	yfir	kennsluaðferðir	og	kennsluhætti	 sem	hafa	reynst	vel	 í	kennslu	 fjölbreytts	

nemendahóps	 og	 hvað	 skiptir	máli	 þegar	 reynt	 er	 að	mæta	 þörfum	 allra	 nemenda	 í	

skólasamfélaginu.		 	 	 	 	

Aðferðarfræði	rannsóknar	er	gerð	skil	 í	þriðja	kafla	ritgerðarinnar.	Þar	er	greint	frá	

rannsóknarsniði	 og	 framkvæmd	 rannsóknar.	 Fjallað	 er	 um	 val	 á	 þátttakendum,	 gerð	
grein	fyrir	þátttakendum,	gagnaöflun	og	greiningu	gagna	ásamt	því	að	siðferðileg	atriði	

rannsóknar	eru	rædd.			 	

Kafli	fjögur	fjallar	um	niðurstöður	rannsóknarinnar.	Gerð	er	grein	fyrir	niðurstöðum	

spurningalistakönnunnar	og	birtar	töflur	og	myndir	sem	sýna	niðurstöður.	Í	kafla	fimm	

eru	umræður	um	niðurstöður	og	þær	 ræddar	 í	 tengslum	við	 fræðilegan	bakgrunn	og	

aðrar	 rannsóknir	 á	 sviðinu	 auk	 þess	 sem	 fjallað	 er	 um	 takmarkanir	 og	 lærdóm	 sem	

draga	má	af	rannsókninni.	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	og	rannsóknir	

Rannsóknin	byggir	á	 rannsóknum	og	kenningum	um	skóla	án	aðgreiningar	og	hvernig	
unnið	 er	 eftir	 gildum	 stefnunnar	 innan	 grunnskóla.	 Lög	 um	 grunnskóla	 (nr.91/2008)	

kveða	á	um	rétt	allra	nemenda	til	skólagöngu	í	heimaskóla	óháð	andlegu	eða	líkamlegu	

atgervi.	Nemendur	eiga	rétt	á	árángursríkri	kennslu	við	hæfi	og	að	komið	sé	til	móts	við	
þarfir	 þeirra	 óháð	 atgervi	 í	 skóla	 án	 aðgreiningar.	 Rannsóknin	 byggir	 á	 því	 hvernig	

skilningur	 og	 orðræða	 kennara	 og	 starfsfólks	 skóla	 kemur	 fram	 og	 hefur	 mótast	 og	

hvernig	kennsluhættir	og	skólastarf	þróast	í	takt	við	breytta	stefnu	í	menntamálum.	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	skóla	án	aðgreiningar,	nám	og	kennslu,	kennarann	í	

slíkum	skólum	og	kennsluhætti	og	kennsluaðferðir	 sem	nýst	hafa	 í	kennslu	 fjölbreytts	

nemendahóps.		 		

	

2.1 Skóli	án	aðgreiningar	
Stefna	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar	 var	 staðfest	 og	 lögfest	 í	 grunnskólalögum	 árið	 2008	

(nr.91/2008)	og	nær	hún	til	leik-,	grunn-	og	framhaldsskóla	á	Íslandi.	Hér	á	eftir	verður	
fjallað	 um	 hugtakið	 skóli	 án	 aðgreiningar,	 skilgreiningar	 og	 þróun	 stefnunnar	 hér	 á	
landi.	 Í	 Aðalnámskrá	 (2013,	 bls.	 12)	 segir	 að	 hlutverk	 skóla	 sé	 að	 koma	 til	 móts	 við	

mismunandi	þarfir	einstaklinga	og	stuðla	að	alhliða	þroska,	velferð	og	menntun	hvers	

og	eins.	Þar	er	einnig	talað	um	menntun	 í	skóla	án	aðgreiningar	þar	sem	segir	að	allir	

nemendur	eigi	rétt	á	að	stunda	nám	í	almennum	grunnskólum.		 	

,,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“	(Aðalnámskrá,	2013,	bls.	43).	
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2.1.1	 Hugmyndafræði	skóla	án	aðgreiningar	

Leiðarljós	 stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar	er	að	grunnskólar	 séu	án	aðgreiningar	þar	

sem	 allir	 nemendur	 eru	 virkir	 og	 fullgildir	 þátttakendur	 í	 skóla-	 og	 námssamfélagi	 á	

jafnréttisgrundvelli	(Skóla-	og	frístundasvið	Reykjavíkurborgar,	2012).		

Skóli	 án	 aðgreiningar	 felur	 í	 sér	 ákveðna	 kennslufræði,	 skilning	 og	 skilgreiningar	

kennara	 og	 starfsfólks	 á	 hugmyndafræðinni,	 aðferðir	 til	 framkvæmdar	 og	 áhrif	 á	

skólastarf.	 Framkvæmd	 stefnunnar	 felur	 í	 sér	 aukna	 þátttöku	 og	 minni	 aðgreiningu	

nemenda	 og	 hún	 snýr	 að	 skipulagi	 skólastarfs	 og	 því	 sem	 gert	 er	 innan	 skóla	 í	 anda	

stefnunnar.	Tekið	er	á	móti	öllum	nemendum	og	skólinn	skipuleggur	hvernig	skuli	haga	

framkvæmd	stefnunnar	og	stuðningi	við	nemendur	og	kennara.	Kennslufræði	skóla	án	

aðgreiningar	 er	 partur	 af	 framkvæmd	 stefnunnar	 og	 felur	 í	 sér	 kennsluaðferðir,	

kennsluhætti	og	námsmatsaðferðir	(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Edda	Óskarsdóttir,	2016).	

Í	skóla	án	aðgreiningar	starfa	allir	nemendur,	með	og	án	sérþarfa,	saman.	Allir	eiga	

jafngild	 tækifæri	 til	 náms	 og	 námið	 á	 að	 vera	 á	 forsendum	 hvers	 og	 eins.	 Þar	 ríkir	

ákveðið	viðhorf	þar	sem	borin	er	virðing	fyrir	rétti	allra	nemenda	til	þátttöku	í	samfélagi	
heimaskóla	óháð	atgervi	eða	stöðu	þeirra.	Börn	eiga	ennfremur	að	hafa	 jafnan	rétt	til	

náms	óháð	því	hvors	kyns	þau	eru,	hver	búseta	þeirra	er,	hverrar	stéttar	þau	eru,	hvaða	

trúarbrögð	þau	aðhyllast	og	hver	kynhneigð	þeirra	er	(Aðalnámskrá,	2013,	bls.	43;	Lög	
um	grunnskóla	nr.91/2008).		

Skóli	án	aðgreiningar	er	bæði	menntastefna	og	aðferð	til	þess	að	skipuleggja	skóla,	

skólastarf	og	kennsluhætti	og	til	hugsunar	um	nám	og	kennslu.	Stefnan	á	að	taka	á	og	

bregðast	 við	 mismunandi	 þörfum	 nemenda,	 á	 hvaða	 aldri	 sem	 er,	 með	 því	 að	 auka	
þátttöku	 þeirra	 í	 námi,	 menningu	 og	 samfélaginu.	 Stefnan	 felur	 í	 sér	 breytingar	 og	

aðlögun	 á	 því	 hvað	 menntun	 felur	 í	 sér,	 skipulagi	 og	 aðferðum	 í	 skólastarfi	 og	

sameiginlega	 sýn	 á	 ábyrgð	 og	 tilgang	menntunar	 (UNESCO,	 2009).	 Stefnan	 snýst	 ekki	
einungis	um	að	nemendur	hafi	 jöfn	 tækifæri	 og	 aðgang	að	því	 að	 sækja	 skóla	heldur	

einnig	að	nemendur	hafi	jafngild	tækifæri	hvað	varðar	námsumhverfi,	þátttöku	í	leik	og	

starfi	og	til	þroska	og	náms	innan	skólans.		

Nokkrir	mikilvægir	þættir	þurfa	að	vera	til	staðar	til	þess	að	hægt	sé	að	tala	um	skóla	

án	 aðgreiningar.	 Samkvæmt	 Campbell	 (2002)	 eru	 þessir	 þættir	 meðal	 annars	

viðurkenning	og	greining	á	þörfum	einstaklinga,	viðurkenning	á	afrekum	og	getu	þeirra,	

viðurkenning	á	fjölbreytileika	og	að	hugað	sé	að	námslegri	reynslu	og	aðstöðu	nemenda	

sem	og	tilfinninga-	og	félagslegri	vellíðan.	Huga	þarf	að	því	hvort	með	stefnunni	sé	verið	

að	stuðla	að	jafnvægi	milli	þarfa	einstaklinga	og	þarfa	hópsins	ásamt	því	að	stuðlað	sé	
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að	 þátttöku	 allra	 nemenda	 í	 skólastarfi.	 Einnig	 þarf	 að	 gæta	 að	 því	 að	 stefnan	 sé	 í	

sífelldri	þróun	og	hvort	hún	sé	komin	til	að	vera	í	skólastarfi	(Campbell,	2002).		

Öll	 börn	 hafa	 rétt	 á	 stuðningi	 eins	 fljótt	 og	 hægt	 er	 og	 til	 þess	 þarf	 vinna	 milli	

fagaðila	 að	 vera	 samræmd	 og	 samskipti	 góð.	 Booth	 (2005)	 segir	 að	 viðhorf	 og	 gildi	

kennara	 hafi	mest	 áhrif	 á	 hvernig	 til	 tekst	 í	 þróun	 skóla	 án	 aðgreiningar.	 Helstu	 gildi	

menntunar	án	aðgreiningar	telur	hann	vera	jafnrétti,	þátttöku,	samskipti,	virðingu	fyrir	
margbreytileika	 og	 sjálfbær	 þróun.	 Til	 þess	 að	 þessi	 gildi	 nái	 fram	 að	 ganga	 þarf	 að	

vinna	með	þætti	eins	og	traust,	heiðarleika,	rétt,	samúð,	hugrekki,	ást,	von,	fegurð	og	

gleði	í	skólastarfi.	Booth	(2005)	minnist	á	að	menntun	fari	ekki	fram	á	réttan	hátt	nema	
að	kennarar	átti	sig	á	þeim	gildum	sem	liggja	að	baki	því	sem	fram	fer	í	skólastofunni.	

Þróun	 skóla	 án	 aðgreiningar	 færir	 kennara	 í	 átt	 að	 því	 að	 tengja	 það	 sem	þeir	 gera	 í	

kennslu	við	gildi	stefnunnar.	Ainscow	(2007)	 leggur,	eins	og	Booth,	mikla	áherslu	á	að	
viðhorf	 kennara	 og	 skólasamfélagsins	 til	 mannréttinda	 séu	 mikilvæg	 í	 skóla	 án	

aðgreiningar	og	að	 fjölbreytni	 í	námi	og	kennslu	ásamt	viðmóti	kennara	skipti	máli	 til	

þess	að	hægt	sé	að	koma	til	móts	við	alla	nemendur.	 Í	 framkvæmd	stefnunnar	skiptir	

mestu	máli	að	kennslan	sé	vönduð	og	að	boðið	sé	upp	á	 fjölbreytta	kosti	 í	námi	 fyrir	
nemendur	með	sérþarfir.	

	

2.1.2 Skóli	án	aðgreiningar	hér	á	landi	

Fötlun	 er	 í	 dag	 ekki	 aðeins	 talin	 vera	mál	 einstaklingsins	 heldur	 samfélagsins	 alls	 og	

samfélagið	 leitast	við	að	bregðast	við	þörfum	fatlaðra	einstaklinga.	 Í	grunnskólalögum	

árið	1974	var	hlutverk	grunnskóla	skilgreint	þannig	að	þeim	sé	skylt	að	koma	til	móts	
við	þarfir	nemenda	sinna,	en	ekki	aðeins	að	kenna	tilteknar	námsgreinar	eins	og	áður	

var	aðalhlutverk	 skólans.	Skólinn	á	einfaldlega	að	vera	 fyrir	alla	nemendur.	Reglugerð	

um	 sérkennslu	 frá	 árinu	 1990	 kveður	 á	 um,	 að	 sem	 flestir	 nemendur	með	 sérstakar	
þarfir	 í	 námi	 skuli	 njóta	 sérkennslu	 í	 heimaskóla,	 en	 þó	 var	 ekki	 getið	 um	 hvort	

nemendur	 fengju	 þá	 kennslu	 í	 almennum	 skólabekk.	 Salamanca	 yfirlýsingin	 var	

undirrituð	 á	 svipuðum	 tíma	 (UNESCO,	 1994)	 af	 92	 þjóðum	 og	 þar	 á	 meðal	 Íslandi.	
Almennir	 skólar	 eru	 í	 yfirlýsingunni	 taldir	 vera	 lykilaðilar	 í	 að	 sigrast	 á	 viðhorfum	

mismununar	 og	 því	 að	 móta	 samfélag	 án	 aðgreiningar.	 Yfirlýsingin	 er	 menntastefna	

sem	snýr	að	grundvelli,	stefnu	og	framkvæmd	í	málefnum	nemenda	með	sérþarfir.	Öll	
börn	 eiga	 rétt	 á	 menntun,	 menntakerfi	 skulu	 hönnuð	 til	 að	 koma	 til	 móts	 við	

fjölbreyttan	 nemendahóp	 og	 nemendur	 skulu	 hafa	 aðgang	 að	 almennum	 skólum	þar	

sem	þeir	fá	aðstoð	við	hæfi.	Almennir	skólar	með	þessa	stefnu	eru	áhrifaríkasta	leiðin	til	
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þess	að	sporna	við	fordómum,	skapa	jákvætt	viðmót	og	þróa	menntun	fyrir	alla.	Skorað	

er	á	stjórnvöld	allra	landa	til	að	leggja	kapp	á	að	vinna	að	því	að	öllum	börnum	sé	sinnt	
án	 aðgreiningar,	 treysta	 samstarf	 og	 til	 að	 gerast	 fylgjendur	 skóla	 án	 aðgreiningar	

(UNESCO,	1994;	UNESCO,	2009).		

Árið	 1996	 segir	 í	 reglugerð	 um	 sérkennslu	 að	 grunnskólinn	 sé	 fyrir	 öll	 börn	 og	

unglinga	 og	 leitist	 við	 að	 haga	 störfum	 sínum	 í	 samræmi	 við	 eðli	 og	 þarfir	 nemenda	
ásamt	því	að	nemendur	skuli	eiga	kost	á	að	stunda	nám	í	almennum	grunnskólum	í	sínu	

hverfi.	Þar	segir	einnig	að	sérkennsla	skuli	unnin	af	sérkennara	eða	af	öðrum	kennurum	

undir	 umsjón	 hans.	 Skólar	 hafa	 eflst	 sem	 faglegar	 stofnanir	 og	 taka	 nú	 á	móti	 mjög	
fjölbreyttum	 nemendahóp.	 Þannig	 hafa	 þeir	 brugðist	 við	 auknum	 kröfum	 frá	

samfélaginu	og	 foreldrum	um	það	 að	börn	með	 sérþarfir	 geti	 fengið	 kennslu	 í	 sínum	

heimaskóla	með	sínum	jafnöldrum.		

Þegar	 skóli	 án	 aðgreiningar	 kom	 fyrst	 fram	 sem	 stefna	 í	 skólastarfi	 var	 áherslan	

aðallega	lögð	á	það	að	nemendum	er	þyrftu	sérstakan	stuðning	í	námi	væri	kennt	inni	í	
almennum	bekk	en	síðar	beindist	hún	í	auknu	mæli	að	því	að	skóli	án	aðgreiningar	væri	

skóli	fyrir	alla	nemendur.	Þátttaka	nemenda	með	sérþarfir	í	almennu	skólastarfi	er	liður	
í	skólaþróun,	en	ekki	hefur	alltaf	ríkt	samstaða	um	hvenær	hagkvæmt	væri	að	ráðast	í	
framkvæmd	 þeirrar	 stefnu	 og	 hvernig	 þeim	 framkvæmdum	 yrði	 háttað.	 Grétar	 L.	

Marinósson	 (1995)	bar	 saman	viðhorf	þeirra	 sem	voru	með	og	svo	þeirra	 sem	voru	á	
móti	framkvæmd	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar.	Sumir	töldu	að	allir	nemendur	ættu	

að	 fá	 alla	 sína	 kennslu	 innan	 almennrar	 kennslustofu	 en	 aðrir	 að	 frekar	 hefði	 átt	 að	

bæta	það	kerfi	sem	var	og	er	enn	við	líði	innan	grunnskóla	þar	sem	sérkennsla	er	þáttur	

í	 starfinu.	 Mörgum	 fannst	 að	 staðsetning	 þar	 sem	menntun	 á	 sér	 stað	 ætti	 ekki	 að	
skipta	máli	heldur	gæði	hennar	og	að	staðsetning	ætti	að	vera	ein	leið	sem	skoðuð	væri	

þegar	 leið	 að	 ákveðnu	 markmiði	 nemanda	 er	 ákveðin.	 Áður	 höfðu	 kennarar	 ekki	

þekkingu	né	aðstæður	til	þess	að	sinna	nemendum	með	sérþarfir	inni	í	almennum	bekk	
(Grétar	L.	Marinósson,	1995)	en	margt	hefur	breyst	í	þeim	efnum	þó	svo	að	enn	sé	langt	

í	land.		 	

Frá	árinu	1989	til	dagsins	í	dag	hefur	notkun	hugtaksins	skóli	án	aðgreiningar	orðið	

algengari	en	hugtakið	var	þó	fyrst	notað	í	lögum	um	grunnskóla	árið	2008.	Mikið	hefur	

verið	 fjallað	 um	 áhrif	 stefnunnar	 á	 kennslu	 og	 kennara	 og	 talað	 um	 álag,	 skort	 á	

úrræðum	og	vanda	við	framkvæmd	stefnunnar,	meðal	annars	vegna	skorta	á	fjármagni,	
stuðning	og	námsefni.	Auka	þarf	færni	kennara,	leggja	áherslu	á	viðhorf	og	gildi	og	að	

endurskoðun	 á	menntun	 kennara	 verði	 hluti	 af	 breytingum	 sem	 tilheyra	 framkvæmd	

stefnunnar	 (Steingerður	 Ólafsdóttir,	 Sigrún	 Sif	 Jóelsdóttir,	 Lára	 Rún	 Sigurvinsdóttir,	
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Dóra	 S.	 Bjarnason,	 Anna	 Kristín	 Sigurðardóttir	 og	 Kristín	 Erla	 Harðardóttir,	 2014).	 Á	

árunum	 frá	 2013	 til	 2015	 framkvæmdi	Mennta-	 og	menningarmálaráðuneytið	mat	 á	
framkvæmd	og	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar	og	 í	 skýrslu	matshópsins	kemur	 fram	

að	almennt	sé	 litið	svo	á	að	hugmyndafræðin	sé	 jákvæð,	en	að	erfitt	sé	að	framfylgja	

stefnunni.	 Stefnan	hefur	breytt	 skólastarfi	mikið,	 til	dæmis	að	því	 leiti	 að	nú	þarfnast	
skólar	 aukins	 fjármagns,	 meiri	 sérfræðiþekkingar,	 meiri	 faglegs	 stuðnings	 og	 aukins	

svigrúms	 til	 framkvæmdar	 innan	 skóla.	Þörf	 er	 á	 aukinni	umræðu	um	stefnuna	og	þá	

sérstaklega	 um	 hvað	 hún	 þýði	 fyrir	 kennara	 og	 skólastarf	 og	 hvernig	 framkvæmd	

hennar	 sé	 háttað.	 Niðurstöður	 matsins	 sýna	 að	 það	 þarf	 að	 efla	 rannsóknarstarf	 og	
skoða	 starfshætti	 skóla	 án	 aðgreiningar	 og	 hvernig	 haga	 skuli	 stuðningi	 við	 kennara	

(Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneytið,	 2015).	 Margt	 hefur	 þó	 tekist	 ágætlega	 í	

innleiðingu	stefnunnar	og	er	vilji	og	áherslur	í	löggjöfum	skýrar.	Nemendur	sem	stunda	

nám	í	sérskólum	hér	á	landi	eru	fáir	og	er	það	jákvætt.	Framkvæmd	stefnunnar	kallar	á	

breytta	hugsun,	áherslubreytingar	í	kennaramenntun	og	stuðning	og	ráðgjöf	til	skóla	til	
þess	 að	 þeir	 finni	 sínar	 leiðir	 (Steingerður	Ólafsdóttir,	 Sigrún	 Sif	 Jóelsdóttir,	 Lára	 Rún	

Sigurvinsdóttir,	 Dóra	 S.	 Bjarnason,	 Anna	 Kristín	 Sigurðardóttir	 og	 Kristín	 Erla	
Harðardóttir,	2014).	

Skóli	 án	 aðgreiningar	 leitast	 við	 að	 veita	 öllum	 nemendum	 góða	 menntun	 sem	

byggir	 á	 þörfum	 og	 auðlindum	 nemenda,	 Þessar	 auðlindir	 eru	 styrkleikar,	 færni,	
hæfileikar	og	þekking	sem	nemendur	koma	með	inn	í	skólastarfið	og	byggir	á	menningu	

þeirra,	reynslu	og	áhuga	(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Edda	Óskarsdóttir,	2016).	Til	þess	að	
stefna	um	skóla	án	aðgreiningar	sé	vel	framkvæmd	þarf	að	vera	samstíga	ákvörðun	um	
þá	 þjónustu	 sem	 veitt	 er	 nemendum,	 mikil	 og	 jafnframt	 góð	 samvinna	 meðal	 alls	

starfsfólks	skóla	og	annarra	fagaðila	og	fjárhagslegur	stuðningur	til	staðar.	Nauðsynlegt	
er	að	kennarar	séu	virkir	þátttakendur	og	axli	ábyrgð	á	framförum	allra	nemenda.	Þeir	

þurfa	að	viðurkenna	og	hafa	í	huga	að	nemendur	á	sama	aldri	læri	á	mismunandi	hátt,	
hafi	mismunandi	áhugamál	og	námsstíl,	búi	við	mismunandi	aðstæður	og	byggi	á	ólíkri	

reynslu.	 Hlutverk	 skóla	 er	 að	 hámarka	 getu	 hvers	 og	 eins	 nemanda	 og	 veita	 öllum	

börnum	menntun	við	hæfi.		

	

2.2 Nám	og	kennsla	
Nemendur	með	 sérþarfir	 (e.	 special	 needs)	 er	 fjölbreyttur	 hópur.	 Þeim	 hópi	 tilheyra	

nemendur	sem	eiga	erfitt	með	nám	sökum	sértækra	námsörðugleika,	 líkamlegrar	eða	

andlegrar	 fötlunar,	 raskana	 á	 einhverfurófi,	 þroskaraskana	 og	 hegðunarvandamála.	
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Einnig	 eru	 í	 þessum	 hópi	 nemendur	 af	 erlendum	 uppruna,	 tvítyngdir	 nemendur,	

nemendur	með	les-	og	skrifblindu,	athyglisbrest	með	og	án	ofvirkni	og	annað	sem	getur	
valdið	þeim	erfiðleikum	í	námi,	leik	og	starfi.	Bráðgerir	nemendur	eiga	einnig	rétt	á	því	

að	 fá	námstækifæri	við	 sitt	hæfi	og	 tækifæri	 til	þess	að	þroska	hæfileika	sína	og	nýta	

tíma	 sinn	 sem	 best	 í	 námi	 (Aðalnámskrá,	 2013,	 bls.	 43).	 Skoðanir	 hafa	 breyst	 á	 því	
hvaða	hlutverki	og	tilgangi	greiningar	á	þörfum	nemenda	gegna.	Í	skýrslu	um	námsmat	í	

skólum	án	aðgreiningar	eru	niðurstöður	23	þátttökulanda,	þar	á	meðal	Íslands,	dregnar	

saman.	Þar	segir	að	nú	sé	almennt	fremur	lögð	áhersla	á	að	framkvæma	mat	á	þörfum	

einstaklinga	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 nemendum	 sé	 veittur	 stuðningur	 innan	 almenna	
skólakerfisins	en	ekki	horft	 einungis	 á	hvaða	 sérúrræða	nemendur	þarfnast	 (Watkins,	

2007).		

Að	 kenna	 fjölbreyttum	 nemendahóp	 þannig	 að	 allir	 séu	 þátttakendur	 og	 eigi	

hlutdeild	 í	 námi	 er	 flókið	 og	 krefst	 mikils	 af	 kennurum.	 Kennarar	 hafa	 mismunandi	

skoðanir	 á	 hvernig	 eigi	 að	 takast	 á	 við	 þetta	 verkefni	 og	 nýta	 til	 þess	 fjölbreyttar	 og	

ólíkar	leiðir.	Góður	tími	til	undirbúnings	er	mikilvægur	og	kennarinn	þarf	að	hugsa	um	

kennsluna	út	frá	öllum	nemendahópnum	og	hvernig	kennsla	og	nám	getur	veitt	öllum	
nemendum	hópsins	aukin	tækifæri	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	1999,	bls.	20).	Kennarar	sem	

hafa	 náð	 árangri	 í	 kennslu	 með	 fjölbreyttum	 nemendahópi	 eiga	 það	 meðal	 annars	
sameiginlegt	 að	 sýna	 sveigjanleika	 og	 hæfileika	 til	 þess	 að	 bregðast	 við	 því	 sem	 upp	
kemur	 í	kennslustofunni	 (Hafdís	Guðjónsdóttir,	2003).	Þeir	 ígrunda	aðgerðir	og	greina	

og	bregðast	við	aðstæðum	með	faglega	þekkingu	 í	 fyrirrúmi.	Þessir	kennarar	eiga	það	
einnig	 sameiginlegt	 að	 vinna	 í	 sveigjanlegu	 og	 virku	 skólaumhverfi,	 þeir	 skapa	 nýja	
þekkingu	 í	samstarfi	við	aðra	kennara	og	starfsfólk,	nýta	tækifæri	sem	bjóðast	til	þess	

að	auka	við	þekkingu	sína	og	hlúa	að	sérkennum	og	hæfileikum	nemenda.	Það	má	segja	
að	þessir	kennarar	séu	viðbragðssnjallir	kennarar.	Þeir	virða	margbreytileikann	og	hafa	

barnið	 í	 brennidepli	 ásamt	því	 að	nýta	þær	auðlindir	 sem	nemendur	 koma	með	 inn	 í	
bekkinn	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	2003).		

Flestir	kennarar	telja	að	sveigjanleiki	í	námi	og	aðlögun	að	þörfum	nemenda	sé	það	

sem	 þurfi	 til	 og	 sé	 jafnframt	 forsenda	 þess	 að	 hægt	 sé	 að	 sinna	 öllum	 nemendum	
skólans.	 Í	kennslu	í	skóla	án	aðgreiningar	hefur	það	reynst	kennurum	hvað	erfiðast	að	

takast	 á	 við	 hegðunarvandamál,	 félagsleg	 og	 tilfinningaleg	 vandamál	 og	mismunandi	

getu	 nemenda	 (Meijer,	 2003).	Margir	 segjast	 gefa	 nemendum	með	 sérþarfir	 verkefni	
við	hæfi	 til	að	vinna	að	en	þrátt	 fyrir	það	geti	 sumir	þeirra	ekki	unnið	verkefnin	 inni	 í	

almennum	bekk	(Anna	Kolbrún	Árnadóttir,	2010).	
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Nokkrir	þættir	 í	starfi	 innan	kennslustofunnar	hjálpa	til	við	að	ná	árangri	 í	námi	án	

aðgreiningar	en	þeirra	á	meðal	eru	samvinna	kennara	sín	á	milli	sem	og	samvinna	milli	
kennara	og	sérfræðinga,	samvinna	nemenda	í	námi,	samstarf	nemenda	og	kennara	við	

leit	að	lausnum	og	samvinna	við	foreldra	og	samfélagið.	Skólabragur	og	vinnuaðstæður	

hafa	áhrif	á	og	stýra	samvinnu	kennara	ásamt	því	hvernig	starfsfólk	upplifir	 samvinnu	
og	hvaða	gildi	hún	hefur	 fyrir	það	 (Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Edda	Óskarsdóttir,	 2016).	

Þrjár	grunnhugmyndir	 liggja	að	baki	námi	og	kennslu	 í	margbreytilegum	nemendahóp	

og	þær	eru	í	fyrsta	lagi	að	markmið	skólagöngunnar	er	það	sama	fyrir	alla	nemendur	og	

að	 nemendur	 verði	 virkir	 þátttakendur	 í	 samfélaginu.	 Í	 öðru	 lagi	 að	 ólíkir	 nemendur	
læra	á	mismunandi	hátt	og	 fara	mismunandi	 leiðir	 í	átt	að	sama	markmiði	og	 í	þriðja	

lagi	að	kennsluferlið	er	 í	 rauninni	eins,	 sama	hver	nemandinn	er	eða	hvernig	hann	er	

(Hafdís	Guðjónsdóttir,	1999,	bls.	30-31).	Skólastarf	grundvallast	á	því	að	hver	og	einn	sé	

þátttakandi	 í	 samfélaginu	 innan	 skólans	 og	 verði	 að	 lokum	 fullgildur	 þátttakandi	 í	

samfélaginu	utan	hans	sama	hvaða	leiðir	eru	farnar	í	átt	að	því	markmiði.	

Tomlinson	er	ein	þeirra	sem	mikið	hefur	skrifað	um	nám	og	kennslu	án	aðgreiningar	

(Tomlinson,	1999;	Tomlinson,	2001;	Tomlinson,	2008;	Tomlinson	og	McTighe,	2006)	og	
lýsir	í	skrifum	sínum	ýmsum	leiðum	til	að	koma	til	móts	við	fjölbreyttan	nemendahóp.	

Hún	 ræðir	 meðal	 annars	 um	 mikilvægi	 þess	 að	 þekkja	 þarfir,	 styrkleika	 og	 veikleika	
þeirra	nemenda	 sem	kennari	er	að	kenna	hverju	 sinni.	Hún	bendir	á	 leiðir	 til	þess	að	
hámarka	getu	hvers	og	eins,	bæði	sterkra	nemenda	og	þeirra	sem	standa	höllum	fæti.	

Samkvæmt	 Tomlinson	 (1991)	 eru	 nokkur	 atriði	 sem	 leiða	 nám	 án	 aðgreiningar.	
Námsmat	og	kennsla	eru	óaðaskiljanleg,	kennarinn	einblínir	á	aðalatriði	í	kennslu,	hann	
aðlagar	námsefni,	 ferli	og	afurð,	hann	viðurkennir	fjölbreytileikann	og	að	ekki	eru	allir	

eins,	allir	taka	þátt	í	vinnu	innan	kennslustofunnar,	nemendur	og	kennarar	vinna	saman	
að	 skipulagi	 náms	 og	 í	 náminu	 sjálfu	 og	 samvinnan	 er	 sveigjanleg.	 Námið	 þarf	 að	

grundvallast	á	því	hverjum	er	kennt,	hvað	er	kennt,	hvar	og	hvernig.	

	

2.3 Kennarinn	í	skóla	án	aðgreiningar	
Stefna	um	skóla	án	aðgreiningar	felur	í	sér	róttækar	breytingar	á	skólastarfi	og	einnig	á	

kennaramenntun.	 Vegna	 aukins	 fjölbreytileika	 þess	 nemendahóps	 sem	 nú	 sækir	

grunnskóla	hafa	kröfur	til	kennara	aukist.	Þær	varða	til	dæmis	fjölbreytta	kennsluhætti,	
skapandi	kennslu,	fyrirkomulag	heimanáms	og	foreldrasamstarf	en	auknar	kröfur	kalla	á	

sífellt	mat	á	 starfi.	Á	hverjum	degi	þurfa	kennarar	og	 starfsfólk	 skóla	að	 leita	 leiða	 til	
þess	 að	 mæta	 þörfum	 nemenda	 og	 bregðast	 við	 með	 fjölbreyttum	 kennsluháttum,	
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skapandi	kennslu,	huga	að	fyrirkomulagi	heimanáms	og	foreldrasamstarfi.	Skoðanir	og	

viðhorf	 kennara	 til	 skóla	 án	 aðgreiningar	 eru	 mismunandi	 og	 ekki	 allir	 sammála	 um	
hvernig	framkvæmd	hennar	skuli	háttað.	Hér	á	eftir	verður	fjallað	um	hluverk	kennara	

innan	skóla	án	aðgreiningar,	skilning	og	viðhorf	kennara	gagnvart	skóla	án	aðgreiningar	

og	þær	bjargir	sem	kennarar	kalla	eftir	í	kennslu	fjölbreytts	nemendahóps.	

	

2.3.1 Hlutverk	kennara	

Í	 Aðalnámskrá	 (2013,	 bls.	 44)	 kemur	 fram	 að	 meginhlutverk	 kennara	 sé	 kennsla	 og	

uppeldisfræðilegt	starf	með	nemendum.	Áhersla	er	 lögð	á	að	kennslan	sé	blönduð	og	
að	 hún	 lagi	 sig	 að	 þörfum	 og	 stöðu	 allra	 nemenda.	 Kennarinn	 er	 uppeldis-	 og	

stuðningsaðili,	 leiðtogi,	fyrirmynd	og	miðlar	þekkingu.	Hlutverk	kennara	er	ekki	síst	að	

skipuleggja,	 stýra	 og	 leiðbeina	 nemendum	 við	 vinnu.	 Hann	 gegnir	 einnig	 veigamiklu	
hlutverki	 í	 stefnumótun	 og	 þróun	 skólastarfs.	 Nauðsynlegt	 er	 að	 kennarar	 þekki	 gildi	

stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar	og	séu	í	sífelldri	leit	að	leiðum	til	þess	að	koma	til	móts	

við	þarfir	nemenda.		

Þekking	kennara	á	röskunum	og	fötlunum	er	nauðsynleg,	hvað	felst	í	þeim,	einkenni	

þeirra	og	helstu	meðferðir.	Þeir	þurfa	enn	fremur	að	skilja	hvaða	áhrif	fötlun,	aðstæður	

og	reynsla	hefur	á	nám	og	skólagöngu	nemenda	og	finna	leiðir	til	þess	að	koma	til	móts	

við,	 ekki	 bara	 nemendur	 með	 fatlanir,	 heldur	 einnig	 nemendur	 sem	 eiga	 við	
námserfiðleika	 að	 stríða,	 nemendur	 af	 erlendum	 uppruna,	 nemendur	 af	mismunandi	

trúarbrögðum,	kyni,	kyngervi	og	fleira.	Það	hefur	sýnt	sig	að	mikilvægast	er	að	kennarar	

þekki	sína	nemendur	vel,	hvar	þeir	eru	staddir	og	hver	þeirra	geta	er	hverju	sinni	til	þess	
að	geta	hagað	kennslu	 sinni	þannig	að	hver	og	einn	nemandi	nái	 sínum	markmiðum.	

Námið	þarf	að	vera	merkingarbært	fyrir	fyrir	nemendur	og	þeir	þurfa	að	fá	tækifæri	til	

þess	að	tengja	það	sem	þeir	læra	við	athafnir	daglegs	lífs	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	2010).		

Tomlinson	 (2008)	 talar	meðal	annars	um	fjóra	þætti	 sem	kennarar	þurfa	að	hafa	 í	

huga	við	kennslu	fjölbreytts	nemendahóps.	Númer	eitt	er	að	skapa	traust	milli	kennara	

og	nemenda,	að	þeir	finni	fyrir	því	að	kennarinn	sé	með	þeim	í	liði,	líti	á	þá	sem	mikils	

virði	og	trúi	á	getu	þeirra.	Kennarar	þurfa	einnig	að	vera	vakandi	fyrir	því	að	námið	passi	

hverjum	og	 einum	og	 að	 nemendur	 séu	 aðeins	 beðnir	 um	 að	 gera	 það	 sem	þeir	 eru	

tilbúnir	 að	 gera	 eftir	 því	 hvernig	 þeir	 upplifa	 getu	 sína.	 Í	 þriðja	 lagi	 að	 styrkja	 rödd	

nemenda,	 að	 þeir	 fái	 að	 láta	 í	 sér	 heyra	 og	 hafi	 áhrif	 og	 í	 fjórða	 lagi	 að	 þróa	 með	

nemendum	meðvitund	um	hvernig	nám	virkar	og	hvernig	það	fer	fram.		 	
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Kennarar	sem	kenna	fjölbreyttum	nemendahóp	þurfa	að	þekkja	þarfir	einstaklinga,	

fylgjast	 með	 nemendum	 í	 leik	 og	 starfi	 og	 meta	 hvernig	 gengur	 reglulega.	 Það	 er	
mikilvægt	 að	 tala	 oft	 við	 nemendur	 um	 hvernig	 gengur,	 finna	 út	 þeirra	 styrkleika	 og	

veikleika,	byggja	á	þeim	og	 leyfa	nemendum	að	hafa	áhrif.	Þeir	ættu	að	 leitast	við	að	

veita	hverjum	og	einum	nemanda	leiðir	til	náms	eins	fljótt	og	hægt	er	án	þess	að	gera	
ráð	fyrir	því	að	leiðir	þeirra	til	náms	séu	eins	og	einhvers	annars.	Kennarar	þurfa	einnig	

að	gera	kröfur	til	nemenda,	vera	sveigjanlegir,	nota	fjölbreyttar	aðferðir	og	vera	í	sama	

liði	og	nemendur	þeirra	(Tomlinson,	1999;	Tomlinson,	2008).	

Nokkur	hluti	starfsmanna	skóla	telja	að	foreldrar	eigi	einir	að	bera	ábyrgð	á	uppeldi	

barna	 sinna	 (Amalía	Björnsdóttir	 og	Kristín	 Jónsdóttir,	 2014,	bls.37)	 en	margir	 eru	þó	

líklega	 þeirrar	 skoðunar	 að	 kennarar	 beri	 að	 hluta	 til	 uppeldislega	 ábyrgð	 gagnvart	

nemendum	þar	sem	þeir	eyða	stórum	hluta	dagsins	og	vikunnar	innan	veggja	skólans.	
Skólasamfélagið	 í	 dag	 einkennist	 af	 fjölbreyttum	 nemendahópum	 og	 ábyrgð	 kennara	

hefur	sjaldan	verið	meiri.	Hlutverk	þeirra	er	margþætt,	síbreytilegt	og	mjög	krefjandi	og	

því	mikilvægara	en	ella	að	þeir	sæki	sér	þekkingu	hvað	varðar	nám	og	kennslu	og	þekki	

sjálfa	sig	og	nemendur	sína	til	þess	að	vera	sem	best	 í	stakk	búnir	til	þess	að	koma	til	
móts	við	ólíkar	þarfir	þeirra.		

	

2.3.2 Skilningur	kennara	

Túlkun	 á	 inntaki	 stefnu	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar	 meðal	 kennara	 er	 mismunandi	 og	

kunnáttu-	 og	 úrræðaleysi	 gerir	 þeim	 oft	 erfitt	 fyrir	 að	 mæta	 þörfum	 nemenda	 með	

sérþarfir.	Kennarar	nota	hugtakið	skóli	án	aðgreiningar	oft	á	ómarkvissan	hátt	og	segja	
að	 oft	 vanti	 leiðbeiningar	 og	 verklagsreglur	 um	 hvernig	 skuli	 vinna	 eftir	 stefnunni	 í	

daglegu	skólastarfi	(Jóhanna	Karlsdóttir	og	Hafdís	Guðjónsdóttir,	2010).	

Skilningur	kennara	á	hugmyndafræði	og	 framkvæmd	skóla	án	aðgreiningar	er	ekki	

skýr	 og	 því	 oft	 óvissa	 með	 hvernig	 skuli	 haga	 framkvæmd	 stefnunnar.	 Töluverður	

munur	er	á	skilning	og	hugmyndum	meðal	kennara	um	skóla	án	aðgreiningar	og	margt	

virðist	 ekki	 fara	 saman	 hvað	 varðar	 framkvæmd	 stefnunnar	 og	 skilning	 kennara	

(Hermína	 Gunnþórsdóttir,	 2010).	 Stjórnendur	 veita	 í	 meirihluta	 tilfella	 forystu	 um	

hugmyndafræði	um	skóla	án	aðgreiningar	en	ekki	margir	skólar	virðast	hafa	skýra	sýn	á	

hugmyndafræðina.	Kennarar	eiga	oft	erfitt	með	að	gera	grein	 fyrir	ákveðnum	þáttum	

skóla	án	aðgreiningar	og	efast	oft	um	hæfni	annarra	kennara	og	getu	skólanna	sjálfra	til	

þess	 að	 koma	 til	móts	 við	 þarfir	 nemenda	með	 sérþarfir.	 Flestir	 kennarar	 segjast	 þó	

vinna	eftir	hugmyndum	um	skóla	án	aðgreiningar	en	margt	bendir	til	þess	að	það	vanti	
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faglega	forystu	innan	skóla	til	þess	að	byggja	upp	heildarsýn	á	stefnuna	og	koma	henni	í	

framkvæmd	(Anna	Kolbrún	Árnadóttir,	2010).	

Mikið	 er	 rætt	meðal	 kennara	 og	 annarra	 sem	 koma	 að	menntamálum	 um	 hvaða	

aðferðir	 eigi	 að	 nota	 til	 þess	 að	 koma	 til	 móts	 við	 nemendur.	 Talað	 er	 um	 hvort	

heppilegt	 sé	 að	 raða	 nemendum	 í	 hópa	 eftir	 námsgetu	 og	 hvort	 nemendur	 með	

sérþarfir	hafi	alltaf	getu	 til	þess	að	vinna	öll	viðfangsefni	 sem	tekin	eru	 fyrir	 í	náminu	
(Jóhanna	 Karlsdóttir	 og	 Hafdís	 Guðjónsdóttir,	 2010).	 Umræðan	 hefur	 einkennst	 af	

óvissu	 kennara	 um	 það	 hvernig	 þeir	 eigi	 að	 haga	 kennslu	 sinni	 og	 koma	 til	móts	 við	

nemendur.	Þeir	telja	að	þeir	reyni	almennt	að	haga	kennslu	sinni	 í	 takt	við	þarfir	allra	
nemenda	en	reynist	erfitt	að	greina	hvaða	starfshættir	 leiða	til	aðgreiningar	og	hvaða	

aðferðir	 þeir	 eigi	 að	 nota	 í	 kennslu	 (Hermína	 Gunnþórsdóttir,	 2010;	 Hermína	

Gunnþórsdóttir	 og	 Ingólfur	 Ásgeir	 Jóhannesson,	 2013;	 Jóhanna	 Karlsdóttir	 og	 Hafdís	
Guðjónsdóttir,	2010).	

Kennarar	telja	að	það	vanti	skýra	stefnu	um	skólastarf	í	anda	skóla	án	aðgreiningar	

og	 að	 það	 skorti	 sameiginlegan	 skilning	 á	 því	 um	 hvað	 stefnan	 snýst	 (Hermína	

Gunnþórsdóttir	og	 Ingólfur	Ásgeir	 Jóhannesson,	2013;	Kristín	Axelsdóttir,	2012).	Þetta	
gæti	skýrt	það	hversu	hugmyndir	og	viðhorf	kennara	taka	hægum	breytingum	og	hvað	
það	 er	 sem	 veldur	 þeim	 vandræðum	 við	 að	 koma	 stefnunni	 í	 framkvæmd	 innan	

skólastofunnar.	

	

2.3.3 Viðhorf	kennara	

Kennsla	 í	 skóla	 án	 aðgreiningar	 er	 meðal	 annars	 undir	 viðhorfi	 kennara	 gagnvart	

nemendum	með	sérþarfir	komin	auk	hæfni	þeirra	 til	að	auka	 félagsleg	 tengsl,	 skoðun	

þeirra	á	mismunandi	getu	nemenda	og	vilja	þeirra	til	að	takast	á	við	aðstæður	(Meijer,	

2003).	 Viðhorf	 kennara	 er	 lykilatriði	 í	 umfjöllun	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar	 og	 virðist	

skipta	meginmáli	hvað	varðar	framkvæmd	stefnunnar	innan	skólanna.	Með	viðhorfum	

er	 átt	 við	 til	 dæmis	 skoðanir	 kennara	 á	 því	 hvernig	 skal	 standa	 að	 málum,	 hvernig	

gengur,	hvað	á	að	gera	og	hvað	á	ekki	að	gera.	Neikvæð	viðhorf	kennara,	stjórnenda,	

foreldra	 og	 annarra	 aðila	 geta	 skapað	 hindranir	 í	 þróun	 skóla	 án	 aðgreiningar.	 Því	 er	

ærin	ástæða	til	þess	að	veita	þessum	aðilum	sjálfstraust,	þekkingu,	þjálfun	og	leiðir	við	

innleiðingu	stefnunnar	(UNESCO,	2009).		

Litið	er	svo	á	að	almennur	grunnskóli	eigi	að	geta	mætt	þörfum	allra	nemenda	og	

aðlagað	 starfshætti	 sína	 að	 þeim.	 Þó	 eru	 uppi	 efasemdir	 meðal	 kennara	 um	

innleiðingarferli	 stefnunnar	 og	 þá	 aðallega	 vegna	 þess	 að	 þeir	 upplifa	 óöryggi	 og	
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úrræðaleysi.	Í	úttekt	á	fyrirkomulagi	og	framkvæmd	sérfræðiþjónustu	kom	fram	að	oft	

finnst	kennurum	erfitt	að	framfylgja	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar	og	skólar	þarfnast	
meiri	 fjármagns,	 meiri	 sérfræðiþekkingar,	 aukins	 stuðnings	 og	 meiri	 tíma	 til	

framkvæmdar	 (Árný	 Elíasdóttir,	 Svava	 B.	 Sigurjónsdóttir,	 Sveinborg	 Hafliðadóttir	 og	

Arndís	Vilhjálmsdóttir,	2013).		 	 	 	 	 	 	

Viðhorf	 kennara	 til	 stefnu	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar	 og	 kennslu	 fjölbreytts	

nemendahóps	 reynast	oft	 jákvæð	og	eru	þeir	 flestir	 sammála	um	að	 forsenda	góðrar	

skólagöngu	 sé	 þátttaka	 allra	 nemenda	 bæði	 félagslega	 og	 námslega	 (Hermína	

Gunnþórsdóttir,	 2010;	 Jóhanna	Karlsdóttir	og	Hafdís	Guðjónsdóttir,	 2010).	 Í	 rannsókn	
sem	 sagt	 er	 frá	 í	 bókinni	 Starfshættir	 í	 grunnskólum	 við	 upphaf	 21.	 aldar	 snéru	
spurningar	 meðal	 annars	 að	 aðgengi	 nemenda	 með	 annað	 tungumál	 en	 íslensku	 og	

nemenda	 með	 þroskahömlun	 og	 líkamlegar	 fatlanir	 að	 almennum	 skólum	 í	
nærumhverfi	 sínu.	 Viðhorf	 starfsfólks	 sem	 þar	 tók	 þátt	 kom	 á	 óvart,	 en	 innan	 við	

fimmtungur	þeirra	taldi	það	mjög	mikilvægt	að	allir	nemendur	ættu	þess	kost	að	stunda	

nám	í	heimaskóla.	Í	skólum	sem	leggja	áherslu	á	einstaklingsmiðað	nám	var	hlutfallið	þó	

talsvert	 hærra	 en	 þar	 töldu	 um	 40%	 skóla	 án	 aðgreiningar	 hafa	 bætt	 skólastarf	 en	
aðeins	 17%	 í	 öðrum	 þátttökuskólum	 (Amalía	 Björnsdóttir	 og	 Kristín	 Jónsdóttir,	 2014,	

bls.	35-39).	Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	benda	til	þess	að	viðhorf	starfsfólks	skóla	
sé	ekki	 jafn	 jákvætt	gagnvart	skóla	án	aðgreiningar	eins	og	niðurstöður	hafa	sýnt	 (t.d.	
Hermína	Gunnþórsdóttir,	2010;	 Jóhanna	Karlsdóttir	og	Hafdís	Guðjónsdóttir,	2010)	og	

má	kannski	skýra	það	með	ónægri	samstöðu	um	merkingu	stefnunnar	og	framkvæmd	
hennar	 innan	 skóla.	 Starfsfólk	 þeirra	 skóla	 sem	 lagt	 hafa	 áherslu	 á	 einstaklingsmiðað	
nám	hafa	kannski	skýrari	sýn	á	stefnuna	og	þar	gæti	verið	að	framkvæmd	sé	markvissari	

en	í	öðrum	skólum.	

Hermína	 Gunnþórsdóttir	 og	 Ingólfur	 Ásgeir	 Jóhannesson	 (2013)	 skoðuðu	 hvað	

einkennir	umræðuna	um	skóla	án	aðgreiningar,	hvernig	umræðan	er	meðal	kennara	og	
svo	fólks	 í	samfélaginu	og	hvernig	kennarar	taka	þátt	 í	umræðunni.	 Í	niðurstöðum	var	

það	 samdóma	 álit	 þátttakenda	 að	 skólinn	 ætti	 að	 vera	 sveigjanlegur	 og	 undirbúinn	

undir	 að	 aðlaga	 sig	 að	 þörfum	nemenda.	 Kennurum	 fannst	 að	 kröfur	 til	 þeirra	 hefðu	
aukist	og	að	það	væri	erfitt	að	mæta	þeim,	aðallega	vegna	of	 lítils	tíma	sem	kennarar	

hafa	 til	 undirbúnings	 og	 skipulagningar	 kennslu.	 Þeir	 töluðu	 líka	 um	 að	 þeir	 hefðu	

samviskubit	 yfir	 að	 þeir	 geri	 ekki	 nóg	 fyrir	 nemendur	með	 sérþarfir	 og	 að	 þeir	 gætu	
stundum	ekki	sinnt	hinum	almenna	nemanda	nægilega	vel	vegna	þess	að	orkan	færi	 í	

að	sinna	nemendum	með	sérþarfir	 í	námi	(Hermína	Gunnþórsdóttir	og	 Ingólfur	Ásgeir	
Jóhannesson,	 2013).	 Kennarar	 segja	 að	 álag	 hafi	 aukist,	 krafa	 sé	 um	aukna	þekkingu,	
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mikill	tími	fari	í	að	skrifa	skýrslur	og	sitja	fundi	um	málefni	einstakra	nemenda	á	kostnað	

annarra.	Í	minni	sveitarfélögum	virðist	viðhorf	vera	jákvæðara	og	er	ástæðan	vera	talin	
sú	að	hópar	séu	þar	minni,	árgöngum	er	oft	samkennt	og	að	möguleikar	séu	þar	meiri	á	

einstaklingsmiðuðu	 námi	 (Árný	 Elíasdóttir,	 Svava	 B.	 Sigurjónsdóttir,	 Sveinborg	

Hafliðadóttir	 og	 Arndís	 Vilhjálmsdóttir,	 2013).	 Kennarar	 segjast	 almennt	 eiga	 í	
erfiðleikum	 með	 að	 mæta	 þeim	 kröfum	 sem	 á	 þá	 eru	 settar	 frá	 mörgum	 hliðum.	

Ástæðan	 er	meðal	 annars	 tímaskortur.	Mikill	 tími	 fer	 í	 að	 skipuleggja	 kennslu,	 eiga	 í	

samstarfi	við	foreldra	og	fagaðila	og	sitja	fundi	er	tengjast	skólastarfinu.	Ekki	er	hlaupið	

að	 því	 að	 finna	meiri	 tíma	 fyrir	 vinnu	 kennara	 en	 svigrúm	 og	 sveigjanleiki	 skiptir	 þar	
miklu	máli.	

Það	eru	uppi	efasemdir	meðal	kennara	um	hvort	að	markmiðið	með	framkvæmd	og	

innleiðingu	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar	 sé	 raunhæft	og	að	áður	en	stefnan	verði	
innleidd	 og	 unnið	 er	með	 hana	 í	 daglegu	 starfi	 þurfi	 að	 skilgreina	 nákvæmlega	 hvað	

aðgreining	merkir	(Alberta	Tulinius,	2010).	Í	orðræðu	kennara	og	skólastjórnenda	innan	

skóla	má	greina	það	viðhorf	að	stefna	um	skóla	án	aðgreiningar	sé	meira	til	staðar	sem	

hugmyndafræði	heldur	en	að	það	sé	alltaf	það	sem	er	börnunum	fyrir	bestu.	Það	getur	
hentað	sumum	börnum	að	sækja	sérskóla	eða	sérdeildir	 í	almennum	skólum	þar	sem	

þau	 vinna	með	og	 umgangast	 börn	 sem	eru	 á	 sama	 getustigi	 og	 þau	 en,	 önnur	 börn	
gætu	þrifist	betur	innan	almenna	skólakerfisins	í	bekk	með	öðrum	jafnöldrum	sínum.		

Fremur	 jákvæð	 viðhorf	 kennara	 í	 garð	 fjölbreytts	 nemendahóps	 og	 starfshátta	 í	

anda	skóla	án	aðgreiningar	gefa	ástæðu	til	bjartsýni	þó	að	enn	sé	langt	í	land.	Efla	þarf	

kennara	í	starfi	 í	anda	hugmyndafræðinnar	með	því	að	skerpa	skilning	þeirra	á	inntaki	

og	 efla	 stuðning	 við	 kennara	 í	 starfi	 með	 fjölbreyttum	 nemendahóp.	 Brugðist	 hefur	
verið	við	skóla	án	aðgreiningar	með	mikill	umræðu	og	aukinni	samvinnu	fagfólks.	Meðal	

annars	 fara	 sérkennarar	 í	 auknu	 mæli	 inn	 í	 bekki	 til	 að	 aðstoða	 nemendur	 og	

teymiskennsla	 hefur	 náð	 góðri	 fótfestu	 í	 mörgum	 skólum	 þar	 sem	 kennarar	 bera	
sameiginlega	 ábyrgð	 á	 félagslegum	 og	 námslegum	 þáttum	 í	 skólastarfinu	 ásamt	

sérkennurum	og	stuðningsfulltrúum.			
	

2.3.4 Bjargir	kennara	

Það	eru	margar	hindranir	 sem	 ryðja	þarf	 úr	 vegi	 í	 framkvæmd	 skóla	 án	 aðgreiningar.	

Kennarar	 telja	 að	 það	 skorti	 mjög	 bjargir	 innan	 skólanna	 og	 samfélagsins	 í	 formi	 til	

dæmis	 ytri	 stuðnings,	 samvinnu	 og	 sveigjanleika.	 Stór	 hluti	 starfsfólks	 skóla	 telur	 að	
kennarar	 hafi	 ekki	 þann	 undirbúning	 sem	 þarf	 til	 að	 sinna	 öllum	 nemendum	 (Amalía	

Björnsdóttir	og	Kristín	Jónsdóttir,	2014,	bls.36).	Stórir	bekkir,	vöntun	á	tíma,	skortur	á	
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námsefni,	 fjölbreytileiki	nemenda	og	 samræmd	próf	eru	einnig	þættir	 sem	hafa	verið	

nefndir	sem	hindranir	í	framkvæmd	skóla	án	aðgreiningar	og	einstaklingsmiðuðu	námi	
(Alberta	 Tulinius,	 2010;	 Ingvar	 Sigurgeirsson,	 Amalía	 Björnsdóttir,	 Gunnhildur	

Óskarsdóttir	og	Kristín	Jónsdóttir,	2014,	bls.126).	Kennarar	tala	um	að	erfitt	sé	að	mæta	

einstaklingum	 án	 þess	 að	 aðgreina	 nemendur	 að	 einhverju	 leyti	 og	 að	 þörf	 sé	 á	
einhversskonar	sérúrræðum	eins	og	sérskólum	eða	sérdeildum.	Einnig	telja	þeir	að	það	

vanti	fleira	fagfólk	inn	í	kennslustofuna	og	aukið	framboð	á	námsefni	til	að	velja	úr	fyrir	

fjölbreyttan	 nemendahóp	 (Alberta	 Tulinius,	 2010).	 Þeir	 telja	 að	 án	 fleira	 fagfólks	 geti	

kennarar	 ekki	 veitt	 nemendum	 einstaklingsmiðaða	 þjónustu	 og	 kennslu	 (Hermína	
Gunnþórsdóttir	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2013).		 	 	 	 	

Bæði	 kennarar	 og	 nemendur	 þurfa	 stuðning	 í	 vinnu	 í	 fjölbreyttum	 nemendahópi.	

Stuðningur	foreldra,	skólastjórnenda,	fagfólks,	samkennara,	starfsfólks	og	samfélagsins	
alls	er	mikilvægur	 fyrir	kennara	ásamt	því	að	nemendur	 fái	stuðning	 inni	 í	bekk	þegar	

þess	 er	 kostur.	 Stuðningurinn	 þarf	 að	 styðja	 við	 félagsleg	 samskipti	 nemenda	 og	

námslega	 vinnu	 allra	 nemenda	 bekkjarins	 en	 ekki	 aðeins	 nemenda	 með	 sérþarfir	

(European	Agency	for	Special	Needs	and	Inclusive	Education,	2014b).	Kennarar	tala	þó	
stundum	 um	 að	 þeir	 aðilar	 sem	 veita	 stuðning	 inn	 í	 bekk	 séu	 oft	 ekki	 nægilega	 vel	

menntaðir	og	að	foreldrar	geri	oft	óraunhæfar	kröfur,	bæði	til	barna	sinna	og	starfsfólks	
skóla.	Þeir	aðilar	sem	kennarar	leita	til	eftir	stuðningi	í	kennslu	eru	yfirleitt	samkennarar	
og	 stjórnendur	 en	 aðeins	 mjög	 lítill	 hluti	 kennara	 leitar	 stuðnings	 hjá	 sérkennurum	

innan	skólanna.	Samkvæmt	kennurum	er	framboð	á	ráðgjöf	nægjanlegt	en	hún	virðist	
ekki	nýtast	nógu	vel.	Kennarar	eru	oft	óöruggir	með	hvar	og	hvenær	þeir	eigi	að	biðja	
um	aðstoð	þó	hún	sé	til	staðar	(Alberta	Tulinius,	2010).		 	

Stjórnendur	telja	að	oft	gangi	vel	í	framkvæmd	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar	og	

að	þróunin	sé	góð	en	að	það	vanti	stuðning	og	ráðgjöf	bæði	til	þeirra	og	kennara.	Sumir	

kennarar	 tala	 jafnvel	 um	 gagnsemi	 þess	 að	 sitja	 námskeið	 um	 kennsluaðferðir	 og	
kennslu	fjölbreytts	nemendahóps	(Jóhanna	Karlsdóttir	og	Hafdís	Guðjónsdóttir,	2010).	

Nauðsynlegt	 er	 að	 kennarar	 búi	 yfir	 kunnáttu,	 færni	 og	 sérfræðiþekkingu	 til	 þess	 að	

geta	 tekist	 á	 við	 margbreytileika	 nemenda	 ásamt	 kennslufræðilegum	 aðferðum,	
kennsluskipulagi	við	hæfi,	efni	og	tíma.	Auk	þess	er	samstarf	milli	foreldra	og	stofnana	

forsenda	 þess	 að	 framkvæmd	 skóla	 án	 aðgreiningar	 eigi	 sér	 stað	með	 árangursríkum	

hætti	(Meijer,	2003).	

Mikilvægt	 er	 að	 kennaramenntun	 taki	 í	 auknu	 mæli	 mið	 af	 skólastarfi	 í	 skóla	 án	

aðgreiningar	og	að	nemar	öðlist	færni	og	reynslu	í	að	kenna	fjölbreyttum	nemendahóp	

og	 mæta	 þörfum	 hvers	 og	 eins.	 Hindranir	 í	 framkvæmd	 stefnunnar	 virðast	 oft	
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óyfirstíganlegar	en	kennarar	og	skólastjórnendur	þurfa	að	vera	sveigjanlegir	í	skipulagi,	

kennslu	 og	 hugsun	 til	 þess	 að	 eiga	 möguleika	 á	 því	 að	 haga	 kennslunni	 í	 þágu	 allra	
nemenda.	 Stuðningur	 og	 samstarf	 þarf	 ekki	 að	 kosta	 peninga	 né	 heldur	 að	 skoða	 og	

nýta	fjölbreyttar	leiðir	í	kennslu.	

Umræða	um	hugmyndafræðina	er	greinilega	til	staðar	í	skólum	og	starfsfólk	leitast	

eftir	því	að	miðla	þekkingu	sín	á	milli.	Kennarar	telja	að	þeir	 læri	hver	af	öðrum	og	að	
ólíkar	 fagstéttir	 sem	 starfa	 hlið	 við	 hlið	 innan	 skólans	 bæti	 hvor	 aðra	 upp.	

Skólastjórnendur	 segjast	 einnig	 vera	 sammála	 um	 að	 kennarar	 komi	 til	 þeirra	 ef	

eitthvað	komi	uppá	sem	þurfi	að	 leysa	varðandi	börn	með	sérþarfir	og	að	þeir	ásamt	
sérkennurum	fylgi	eftir	og	styðji	kennara	(Anna	Kolbrún	Árnadóttir,	2010).	Þær	bjargir	

sem	kennarar	kalla	eftir	eru	oft	ekki	inni	í	myndinni	eða	krefjast	fjármagns	sem	ekki	er	

til	 staðar	og	því	er	mikilvægt	að	efla	kennara	 í	að	finna	 lausnir	og	aðferðir	sem	henta	
bæði	þeim	og	nemendum.		

	

2.4 Kennsluhættir	
Allir	 nemendur	 og	 allt	 starfsfólk	 getur	 hagnast	 á	 námi	 í	 skóla	 án	 aðgreiningar	 en	 til	
staðar	þarf	að	vera	stuðningskerfi	og	nákvæm	gagnasöfnun	um	nemendur,	aðstæður,	

staðsetningu,	kennara	og	fjáröflun	ásamt	fjármagni	til	framkvæmdar	(European	agency	
for	special	needs	and	inclusive	education,	2014a).	 	

Með	kennsluháttum	(e.	teaching)	er	átt	við	kennsluskipulag,	viðfangsefni	nemenda	

og	 námsumhverfi.	 Hægt	 er	 að	 skipta	 kennsluháttum	 í	 annars	 vegar	 hefðbundna	
kennsluhætti	 og	 hins	 vegar	 sveigjanlega	 kennsluhætti.	 Talað	 er	 um	 hefðbundna	

kennsluhætti	þegar	nemendur	vinna	við	sitt	borð,	einir	og	sér	eða	tveir	og	tveir	saman	
þar	sem	þeir	snúa	að	kennara	við	töflu.	Viðfangsefnin	eru	þá	oft	tengd	námsbókum	eða	

verkefnum	 á	 blöðum	 sem	 unnin	 eru	 eftir	 fyrirmælum	 kennara.	 Það	 sem	 einkennir	
sveigjanlega	 kennsluhætti	 er	 hins	 vegar	 að	 nemendur	 vinna	 saman,	 á	 mismunandi	

stöðum	 í	 kennslurýminu,	 þeir	 ráða	 meira	 ferðinni	 og	 kennslan	 er	 bæði	 bókleg	 og	

verkleg	(Hafsteinn	Karlsson,	2009).	Mörg	atriði	heyra	undir	kennsluhætti	og	í	íslenskum	
skólum	 eru	 kennsluhættir	 mismunandi	 og	 má	 þá	 nefna	 skóla	 sem	 leggja	 áherslu	 á	

samkennslu	árganga,	útikennslu,	einstaklingsmiðað	nám	eða	teymiskennslu.		

Ýmiskonar	 vefefni,	myndræn	 framsetning	 verkefna,	 námsbækur	 sem	 bjóða	 upp	 á	
misþung	verkefni	eða	ólíka	nálgun	 í	 texta	og	hljóðbækur	eru	dæmi	um	námsefni	 sem	

hentar	 mismunandi	 getu	 nemenda	 og	 gerir	 kennurum	 kleift	 að	 einstaklingsmiða	
kennslu	sína	(Aldís	Yngvadóttir,	2008).	Önnur	kennslugögn	og	–tæki	sem	kennarar	nota	
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í	kennslu	og	henta	vel	í	fjölbreyttum	nemendahóp	eru	til	dæmis	ýmiskonar	miðlar	eins	

og	 dagblöð,	 internetið,	 myndbönd	 og	 ljósmyndir.	 Upplýsingatækni	 eins	 og	 til	 dæmis	
tölvur	og	spjaldtölvur	hafa	verið	nýttar	til	þess	að	koma	til	móts	við	þarfir	einstaklinga	

og	mæta	áhuga	og	getu	nemenda.	Einnig	eru	 til	ýmis	gögn	sem	auðvelda	nemendum	

skilning	og	glæða	áhuga	þeirra	eins	og	námsspil,	kort,	hljóðefni,	vinnubækur	af	ýmsum	
toga,	sérkennslugögn	og	spjaldtölvur	sem	eru	nú	notaðar	í	síauknu	mæli	í	kennslu.	

Námsumhverfi	 (e.	 learning	 environment)	 er	 einn	 þáttur	 sem	 heyrir	 undir	

kennsluhætti.	 Með	 námsumhverfi	 er	 átt	 við	 húsnæði	 skóla,	 nánasta	 umhverfi	 hans,	

búnað	og	tæki.	Skólastarf	í	skóla	án	aðgreiningar	þarf	að	notast	við	kennsluskipulag	og	
aðferðir	 sem	 skapa	námsumhverfi	 sem	 styrkir	 félagsleg	 tengsl	 nemenda.	 Til	 að	 skapa	

frjótt	 og	 hvetjandi	 námsumhverfi	 þarf	 það	 sem	 kennt	 er	 að	 vera	 raunveruleikatengt,	

það	 þarf	 að	 gera	 nemendum	 kleift	 að	 skilja	 umhverfi	 og	 lífið	 betur,	 vera	 nýtt	 og	
áhugavert	 og	 nytsamlegt	 í	 daglegu	 lífi	 nemenda	 (Tomlinson,	 1999).	 Námsumhverfið	

þarf	að	bjóða	upp	á	aðstæður	sem	henta	sem	flestum	nemendum,	hvetja	til	náms	og	

félagslegra	samskipta	og	gott	er	að	það	sé	sveigjanlegt	og	að	hægt	sé	að	breyta	því	með	

litlum	 fyrirvara	 þannig	 að	 nemendur	 geti	 unnið	 í	 hópum	 eða	 einstaklingslega	
(Tomlinson	 og	McTighe,	 2006).	 Oft	 teljast	 opin	 húsakynni,	 fjölbreytni	 og	 sveigjanleiki	

vera	 birtingarmyndir	 einstaklingsmiðunar	 innan	 skóla.	 Opið	 kennslurými	 hefur	 frekar	
verið	ríkjandi	í	byggingu	skólahúsnæðis	síðustu	ár	og	virðist	falla	betur	að	viðhorfum	og	
venjum	 dagsins	 í	 dag.	 Kennarar	 telja	 almennt	 að	 húsnæði	 og	 skólastofa	 henti	 þeim	

kennsluháttum	 sem	 þeir	 vilja	 helst	 viðhafa	 og	 flestir	 kennarar	 virðast	 ánægðir	 með	
skólahúsnæði	 (Anna	Kristín	 Sigurðardóttir,	 2014,	 bls.	 65-75;	 Kristrún	 Lind	Birgisdóttir,	
2004).	Kennarar	myndu	þó	kjósa	meira	og	sveigjanlegra	rými	ásamt	því	að	hafa	meira	

aðgengi	 að	 tækjum	 og	 gögnum	 (Anna	 Kristín	 Sigurðardóttir,	 2014,	 bls.	 65-75).	
Breytingar	undanfarinna	ára	og	áratuga	á	námsumhverfi	og	hönnun	skólahúsnæðis	ýtir	

undir	 fjölbreytta	 kennsluhætti	 og	 breytingar	 á	 skólastarfi.	 Námsumhverfið	 skapar	
aðstæður	til	náms	og	kennslu	en	það	er	svo	starfsfólk	skóla	sem	sér	um	að	breytingar	

verði	að	veruleika.	

Námsumhverfi	 getur	 einnig	 haft	 áhrif	 á	 félagslega	 þátttöku	 nemenda	 í	 skólastarfi	
sem	 er	 gríðarlega	mikilvæg.	 Kennarar	 hafa	 oft	 áhyggjur	 af	 nemendum	með	 sérþarfir	

hvað	 varðar	 líðan,	 örvun	 og	 félagsleg	 samskipti	 (Alberta	 Tulinius,	 2010).	 Í	 rannsókn	

Gunnhildar	 Jakobsdóttur	 (2015)	 var	 umhverfi	 og	 þátttaka	 nemenda	 með	 og	 án	
einhverfu	í	skólum	skoðuð	og	foreldrar	nemenda	með	einhverfu	mátu	það	svo	að	þeir	

tækju	 þátt	 í	 færri	 athöfnum	 í	 skólanum	 og	 að	 hlutdeild	 þeirra	 væri	 minni.	
Umhverfisþættir	 voru	 nefndir	 sem	 þættir	 sem	 hindruðu	 nemendur	 í	 þátttöku	 ásamt	
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líkamlegum	kröfum,	skynáreiti,	félagslegum	kröfum	og	upplýsingum.	Það	sem	þeir	töldu	

ýta	undir	þátttöku	barna	sinna	var	búnaður,	verklag,	þjónusta	og	úrræði	innan	skólans.	
Foreldrar	 töldu	almennt	þörf	 á	 frekari	 breytingum	á	þátttöku	barna	 sinna	 í	 skólanum	

(Gunnhildur	 Jakobsdóttir,	 2015).	 Börn	 með	 líkamlegar	 fatlanir	 eiga	 einnig	 oft	 í	

erfiðleikum	með	að	taka	þátt	 í	ákveðnum	athöfnum	í	skólastarfinu	og	þurfa	aðstoð	til	
þess.	 Ekki	 er	 hér	 endilega	 átt	 við	 aðgengi	 innan	 og	 utan	 skóla	 heldur	 aðgengi	 að	

félagslegum	athöfnum	og	ákveðnum	námsgreinum	eins	og	íþróttum	og	öðru	sem	krefst	

ákveðinnar	líkamlegrar	getu.	Hætta	er	á	að	takmörkuð	þátttaka	þessara	nemenda	geti	

haft	 áhrif	 á	 líðan	 þeirra	 og	 daglegt	 líf	 (Snæfríður	 Þóra	 Egilson,	 Antonía	 María	
Gestsdóttir,	Erla	Björnsdóttir	og	Inga	Dís	Árnadóttir,	2003).		

Námsmat	(e.	assessment)	er	órjúfanlegur	þáttur	kennslu	og	er	oft	notað	til	þess	að	

greina	sérþarfir	nemenda,	veita	upplýsingar	um	námsleiðir	og	bæta	nám.	Námsmat	er	
einnig	 notað	 til	 þess	 að	 bera	 saman	 frammistöðu,	 setja	 menntastaðla	 eða	 afla	

upplýsinga	um	nám	og	kennslu.	Calkins	(1994)	nefnir	að	námsmat	sé	ekki	 fylgihlutur	 í	

námi	eða	valkvæmt	heldur	sé	það	aðalatriðið	og	skipti	höfuð	máli	til	þess	að	bæta	og	

þróa	 kennslu.	 Ábyrgð	 á	 frammistöðu	 nemenda	 er	 ekki	 aðeins	 í	 höndum	
umsjónarkennara	 þeirra	 heldur	 alls	 skólans	 og	 jafnvel	 annarra	 aðila	 eins	 og	

sveitarfélaga.	Í	mörgum	löndum	er	námsmat	nú	víðtækara	heldur	en	það	að	ná	aðeins	
til	bóklegs	náms.	Það	tekur	einnig	til	hegðunar,	félagslegra	tengsla,	samskipta	og	fleiri	
þátta	(Watkins,	2007).	Þetta	er	mikilvægt	til	þess	að	byggja	upp	heilstætt	mat	á	vinnu	

og	árangri	nemenda	á	sem	flestum	sviðum.	Nemendur	með	sérþarfir	eiga	rétt	á	símati	
og	það	er	því	þörf	fyrir	að	kennurum	og	skólum	sé	tryggður	stuðningur	við	innleiðingu	
og	 framkvæmd	 þess	 konar	 mats.	 Meginvandi	 sem	 upp	 hefur	 komið	 í	 umræðu	 um	

námsmat	 í	 skólum	 án	 aðgreiningar	 stafar	 af	 skoðunum	 fólks	 á	 því	 hvaða	 tilgangi	
námsmat	eigi	að	þjóna	og	því	þarf	að	hugleiða	hvað	eigi	að	 leggja	áherslu	á	varðandi	

námsmat	 og	 aðferðir	 við	 það	 og	 hvernig	 skuli	 nýta	 námsmat	 (Watkins,	 2007).	
Algengustu	námsmatsaðferðir	í	skólum	á	Íslandi	eru	mat	á	verkefnum	nemenda	en	86%	

kennara	nota	þá	matsaðferð	oft	eða	stundum.	Frammistaða	í	kennslustundum	er	einnig	

notuð	 oft	 sem	mat	 á	 námi	 og	 svo	 kaflapróf,	 hlutapróf	 eða	 lokapróf.	 Próf	 eru	 frekar	
notuð	á	mið	og	ungligastigi	en	kennarar	á	yngsta	stigi	nota	frekar	mat	á	 frammistöðu	

nemenda	 í	 kennslustofunni	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 Amalía	 Björnsdóttir,	 Gunnhildur	

Óskarsdóttir	og	Kristín	Jónsdóttir,	2014,	bls.	144).	

Sífellt	 fleiri	 skólar	 nýta	 teymiskennslu	 (e.	 team	 teaching)	 sem	 aðferð	 til	 þess	 að	

koma	 til	 móts	 við	 þarfir	 nemenda.	 Teymiskennsla	 býður	 upp	 á	 notkun	 fjölbreyttra	
kennsluaðferða,	 samvinnu,	 samskipti	 og	 samtöl	 milli	 kennara,	 sameiginlega	 ábyrgð	
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kennara	og	meiri	stuðning	sem	gagnast	öllum	nemendum.	Samvinnan	gefur	kennurum	

kost	 á	 að	 vaxa	 í	 starfi	 og	 nýta	 þekkingu	 allra	 í	 teyminu	 (Goetz,	 2000).	 Hún	 gefur	
kennurum	einnig	möguleika	á	því	að	ná	fram	fjölbreytni	í	nemendahópnum	og	tækifæri	

til	 þess	 að	 prófa	 fjölbreytta	 kennsluhætti.	 Teymiskennsla	 hefur	 einnig	 kosti	 fyrir	

nemendur.	 Þeir	 læra	 samvinnu	 með	 öðrum	 nemendum	 og	 kennurum,	 fjölbreyttari	
kennsluaðferðir	kennara	vekja	fjölbreyttari	námsaðferðir	nemenda	og	þeir	kynnast	fleiri	

sjónarhornum	 í	 umræðum	 um	 námsefni	 (Goetz,	 2000).	 Teymiskennsla	 getur	 verið	

samvinna	tveggja	eða	fleiri	kennara	og	getur	samvinnan	verið	á	marga	vegu.	Kennarar	

geta	unnið	saman	að	skipulagi	kennslu	en	kennt	svo	hópum	eða	bekkjum	sama	efni	 í	
sitthvoru	lagi	eða	að	samvinnan	getur	verið	teymi	þar	sem	hver	kennari	hefur	ákveðið	

hlutverk	 og	 kennir	 ákveðið	 fag	 en	 kennarar	 í	 teyminu	 bera	 sameiginlega	 ábyrgð	 á	

nemendahópnum.	Bekkjarkennsla	er	aftur	á	móti	önnur	hlið	á	skólastarfi	og	er	 líklega	

algengasta	 form	 af	 kennsluskipulagi	 í	 skólum	 enn	 í	 dag.	 	 Í	 bekkjarkennslu	 hefur	

umsjónarkennari	 umsjón	 með	 einum	 bekk	 í	 árgangi	 og	 kennir	 þar	 flestar	 bóklegar	
greinar.	Síðustu	ár	hefur	áherslan	þó	verið	að	færast	frá	hefðbundinni	bekkjarkennslu	í	

átt	að	 fjölbreyttari	kennsluháttum	og	þemanám	og	samvinnunám	skipa	nú	enn	stærri	
sess	í	skólastarfi.	

Í	 mörgum	 skólum	 er	 lögð	 áhersla	 á	 einstaklingsmiðað	 nám	 (e.	 differentiated	

instruction)	 en	 Tomlinson	 (2001)	 skilgreinir	 einstaklingsmiðun	 sem	markvissa	 viðleitni	
kennara	til	þess	að	bregðast	við	þörfum	nemenda	frekar	en	að	kenna	öllum	bekknum	

eins	og	að	allir	séu	eins	innan	hans.	Einstaklingsmiðuð	kennsla	byggist	á	sveigjanleika	í	
kennsluaðferðum,	námstíma,	verkefnum,	hópaskiptingu	og	hópastarfi.	Markmið	þurfa	
að	vera	skýr	og	vel	skilgreind,	hún	þarf	að	innihalda	stöðugt	mat	á	þörfum	nemenda	og	

nemendur	og	kennarar	þurfa	að	vinna	saman	 í	námi	og	kennslu.	Kennari	getur	miðað	
inntak	náms,	aðferð	og	afrakstur	í	samræmi	við	námshæfni	einstaklings,	áhuga	hans	og	

námsstíl.	Hann	getur	miðað	námsferli	að	einstaklingnum	með	því	að	bjóða	upp	á	val,	
misþung	 verkefni	 og	 ólíkar	 aðferðir	 til	 vinnu	 og	 hann	 getur	 miðað	 afrakstur	 að	

einstaklingnum	með	því	að	gefa	nemendum	tækifæri	til	þess	að	miðla	upplýsingum	sem	

þeir	 hafa	 aflað	 og	 þeirri	 þekkingu	 sem	 þeir	 hafa	 tileiknað	 sér	 á	 mismunandi	 máta	
(Tomlinson,	1999;	Tomlinson,	2001;	Tomlinson	og	McTighe,	2006).	

Hér	hefur	verið	fjallað	um	nokkra	þætti	sem	tilheyra	kennsluháttum	sem	og	nokkra	

þeirra	 kennsluhátta	 sem	eru	 til	 staðar	 í	 skólum	hér	á	 landi.	Hver	 kennsluháttur	hefur	
hefur	sín	sérkenni	og	nokkrir	kennsluhættir	einkenna	oft	skólastarf	 innan	skóla.	Þegar	

mæta	á	þörfum	nemenda	með	sérþarfir	þarf	að	huga	vel	að	kennsluháttum	skóla	og	því	
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sem	einkennir	þá.	Aðlaga	þarf	námsmat	og	námsumhverfi	og	huga	að	því	á	hvað	skuli	

leggja	áherslu	í	skólastarfinu	og	hvað	henti	fjölbreyttum	nemendahóp	skólans.		

	

2.5 Kennsluaðferðir	
Í	Aðalnámskrá	(2013,	bls.	13	og	43)	kemur	fram	að	kennarar	beri	faglega	ábyrgð	á	því	
að	velja	kennsluaðferðir	við	hæfi	og	vinnubrögð	sem	ýta	undir	námsgleði	nemenda	og	

góðan	vinnuanda.	Einnig	kemur	þar	 fram	(2013,	bls.	48)	að	val	á	kennsluaðferðum	og	

skipulag	 skólastarfs	 verði	 að	 miðast	 við	 skyldu	 skólans	 til	 þess	 að	 veita	 hverjum	
nemenda	tækifæri	til	náms	og	þroska.	Kennslan	þarf	að	taka	mið	af	þörfum	og	reynslu	

nemenda,	 efla	 áhuga	 þeirra	 og	 vinnugleði	 og	 kennsluhættir	 mega	 ekki	 mismuna	

nemendum	á	nokkurn	hátt.	 	  

	Með	kennsluaðferðum	 (e.	 teaching	methods)	 er	 átt	 við	það	 skipulag	 sem	kennari	

hefur	 á	 sinni	 kennslu,	 viðfangsefnum	 sem	 hann	 kennir,	 námsefni	 og	 samskiptum	 við	
nemendur.	 Kennari	 beitir	 kennsluaðferðum	 í	 því	 skyni	 að	 nemendur	 læri	 það	 sem	

markmiðið	er	með	náminu	og	getur	kennari	beitt	fleiri	en	einni	kennsluaðferð	innan	til	
dæmis	 einnar	 eða	 fárra	 kennslustunda.	 Dæmi	 um	 kennsluaðferðir	 eru	
útlistunarkennsla,	 verklegar	 æfingar,	 umræðu	 og	 spurnaraðferðir,	 tjáning,	 hópvinna,	

leitaraðferðir	 og	 fleiri	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 2013).	 Kennsluaðferðir	 sem	 hafa	 verið	
notaðar	 til	 að	 efla	 færni	 og	 koma	 til	 móts	 við	 nemendur	með	 sérþarfir	 í	 almennum	

skólum	eru	meðal	 annars	 viðbótarkennslutími,	 einstaklingsþjálfun	 eða	þjálfun	 í	 litlum	

hópum	 og	 teymiskennsla	 kennara.	 Stundum	 er	 nemendum	 veitt	 þjálfun	 í	

námsaðferðum	 og	 stuðningur	 til	 að	 vera	 virkari	 í	 námi.	 Söguaðferð,	 hringekjur,	
samvinnunám	og	stöðvavinna	eru	einnig	dæmi	um	aðferðir	í	kennslu	sem	skila	árangri	

fyrir	alla	nemendur.	 	 	 	 	

Sumar	 aðferðir	 krefjast	mikils	 undirbúnings	 af	 kennurum	en	aðrar	 ekki.	Dæmi	um	

leiðir	 eru	að	aðlaga	 vinnutíma	eða	 lengd	á	 verkefni,	 hafa	mismunandi	 erfiðleikastig	 á	

verkefnum,	 nota	 fjölbreytt	 kennslugögn	 og	 aðferðir	 (myndbandsupptökur,	 tölvur,	

vettvangsferðir,	 sjónrænar	 upplýsingar	 o.s.frv.),	 hafa	 ekki	 sömu	 markmið	 eða	
hæfniviðmið	fyrir	alla,	finna	hlutverk	við	hæfi	fyrir	nemendur	við	vinnu	verkefna,	auka	

samvinnu	 nemenda,	 velja	 verkefni	 eftir	 áhugasviði	 og	 aðlaga	 námskrá	 (Banks	 o.fl.,	

2005).	 Í	 skólum	 hér	 á	 landi	 er	 algengast	 að	 nemendur	 fái	 miserfið	 verkefni	 eða	 ólík	
viðfangsefni	 til	 að	 vinna	 að	 þegar	mæta	 á	 þörfum	 einstaklinga	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	

Amalía	 Björnsdóttir,	 Gunnhildur	 Óskarsdóttir	 og	 Kristín	 Jónsdóttir,	 2014,	 bls.	 126;	

Kristrún	 Lind	 Birgisdóttir,	 2004).	 Þar	 á	 eftir	 er	 algengast	 að	 leitast	 sé	 við	 að	 koma	 til	
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móts	við	áhuga	nemenda	en	minnst	áhersla	virðist	vera	lögð	á	að	nemendur	fái	að	velja	

viðfangsefni	 sín.	 Í	 rannsókn	 á	 starfsháttum	 í	 grunnskólum	 var	 hlutfall	 þeirra	 kennara	
sem	 leyfðu	nemendum	að	velja	viðfangsefni	aðeins	10%	(Ingvar	Sigurgeirsson,	Amalía	

Björnsdóttir,	 Gunnhildur	 Óskarsdóttir	 og	 Kristín	 Jónsdóttir,	 2014,	 bls.	 126).	 Ástæður	

fyrir	 því	 gætu	 verið	 að	 kennarar	 þurfa	 að	 komast	 yfir	 mikið	 námsefni	 í	 kennslu	
samkvæmt	námskrá	og	að	ekki	sé	rými	fyrir	mikinn	sveigjanleika	í	kennslu.	Val	getur	þó	

snúist	um	að	nemendur	 fái	að	velja	hvaða	hlið	eða	þátt	námsefnis	þeir	 taka	 fyrir	eða	

hvernig	þeir	vinna	verkefni	og	skila	afurð.	 	

Í	 rannsókn	 á	 starfsháttum	kom	einnig	 fram	að	mismunandi	 er	 eftir	 kennslufögum	

hvaða	kennsluaðferð	er	algengust	meðal	kennara.	Í	list-	og	verkgreinum	er	sýnikennsla	

og	 verklegar	 æfingar	 notaðar	 daglega	 í	 flestum	 tilvikum	 en	 hlutfallið	 er	 mun	 minna	

meðal	 kennara	 sem	 kenna	 bóklegar	 greinar.	 Í	 flestum	 kennslustundum	 list-	 og	
verkgreina	 voru	 kennarar	með	 kynningu	 eða	 sýnikennslu	 í	 upphafi	 tíma	og	 svo	 vinna	

nemendur	 verkefni	 einstaklingslega.	 Samvinna	 sást	 aðallega	 í	 kennslustundum	 í	

íþróttum,	 leiklist,	 tónmennt	 og	 heimilisfræði	 (Gerður	 G.	 Óskarsdóttir	 o.fl.,	 2014,	 bls.	

260-262).	 Algengustu	 kennsluaðferðirnar	 meðal	 kennara	 voru	 bein	 kennsla	 með	
samræðum	 við	 nemendur	 eða	 bein	 kennsla	 eingöngu,	 en	 61%	 kennara	 notuðu	 þá	

kennsluaðferð	 daglega.	 Notkun	 á	 vinnubókum	 var	 í	 þriðja	 sæti	 yfir	 algengustu	
kennsluaðferðirnar	 og	 þar	 á	 eftir	 sýnikennsla	 og	 hópavinna	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	
Amalía	 Björnsdóttir,	 Gunnhildur	Ólafsdóttir	 og	 Kristín	 Jónsdóttir,	 2014,	 bls.	 130-131).	

Það	 sama	 kom	 í	 ljós	 í	 fyrri	 rannsókn	 Kristrúnar	 Lindar	 Birgisdóttur	 (2004)	 þar	 sem	
bekkjarkennsluaðferðum	 var	 beitt	 meiri	 hluta	 kennslutíma.	 Kennarar	 sem	 kenna	
bóklegar	greinar	beita	þeim	mun	meira	en	list-	og	verkgreinakennarar.	Í	þeirri	rannsókn	

sagðist	mikill	meirihluti	kennara	nota	vinnu-	og	verkefnabækur	mjög	mikið	eða	nokkuð	
mikið	 sem	 er	 í	 takt	 við	 mikla	 notkun	 vinnubóka	 í	 rannsókn	 á	 starfsháttum	 (Ingvar	

Sigurgeirsson,	 Amalía	 Björnsdóttir,	 Gunnhildur	Ólafsdóttir	 og	 Kristín	 Jónsdóttir,	 2014,	
bls.	130-131).	 	

Sumir	kennarar	telja	að	fjölbreytni	 í	kennsluaðferðum	sé	 jafnvel	ódýrasta	og	besta	

leiðin	 til	 þess	 að	 koma	 til	 móts	 við	 þarfir	 nemenda	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 Amalía	
Björnsdóttir,	Gunnhildur	Óskarsdóttir	 og	 Kristín	 Jónsdóttir,	 2014,	 bls.	 126)	 en	margar	

aðferðir	 hafa	 reynst	 vel	 í	 kennslu	 fjölbreytts	 nemendahóps.	 Nefna	 má	 til	 dæmis	

verklega	 kennslu,	hópavinnu,	 fjölþrepakennslu,	 samvinnunám,	 valsvæði	og	 svæða-	og	
verkstæðisvinnu.	Fjölbreytni	og	val	á	aðferðum	er	mikilvægt	en	það	skiptir	enn	meira	

máli	hvernig	aðferðir	eru	notaðar	og	aðlagaðar	að	nemendahópnum.		
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Fjölþrepakennsla	(e.	multi-level	instruction)	er	tengd	einstaklingsmiðuðu	námi.	Hún	

er	kennsluaðferð	sem	tekur	mið	af	stöðu	hvers	nemanda	og	miðar	að	því	að	nemendur	
njóti	 sín	 í	 náminu	 á	 eigin	 forsendum.	 Í	 fjölþrepakennslu	 eru	 ríkjandi	 fjölbreyttir	 og	

skapandi	 starfshættir	 og	 unnin	 eru	 sömu	 verkefni	 en	 á	mismunandi	 þyngdarstigi	 eða	

þrepum	sem	henta	getu-	og	færnistigi	hvers	og	eins.	Ólíkir	nemendur	takast	á	við	sama	
viðfangsefni	en	vinna	mismunandi	verkefni	tengd	því	eftir	einstaklingsnámskrá	(Hafdís	

Guðjónsdóttir,	 Matthildur	 Guðmundsdóttir	 og	 Árdís	 Ívarsdóttir,	 2005;	 Rannveig	 A.	

Jóhannsdóttir,	 2004;	 Tomlinson	 og	 McTighe,	 2006).	 Fjölþrepakennsla	 gengur	 betur	 í	

rými	 þar	 sem	 nemendur	 geta	 verið	 hreyfanlegir	 og	 sjálfbjarga	 og	 allir	 geta	 unnið	 sín	
verkefni	 sjálfstætt.	 Með	 fjölþrepakennslu	 mætti	 mögulega	 draga	 úr	 þörf	 fyrir	

sérkennslu	á	því	 formi	sem	hún	er	almennt,	nemendur	 læra	að	 læra	og	fá	tækifæri	til	

þess	að	læra	á	mismunandi	hátt	(Rannveig	A.	Jóhannsdóttir,	2004).	

Fjölþrepakennsla	er	kannski	lítt	þekkt	hugtak	í	skólum	á	Íslandi	en	aðrar	aðferðir	eru	

þar	meira	 notaðar	 og	 þekktari.	 Verklegar	æfingar	 (e.laboratory	work,	 practical	work)	

eru	til	dæmis	stór	þáttur	 í	kennslu	margra	námsgreina	 í	grunnskólum.	Hér	á	 landi	eru	

þær	 algengastar	 í	 kennslu	 verk-	 og	 listgreina	 eins	 og	 gefur	 að	 skilja	 (Gerður	 G.	
Óskarsdóttir	 o.fl.,	 2014,	 bls.	 260-262).	 Verklegar	 æfingar	 eru	 oft	 notaðar	 til	 dæmis	 í	

heimilisfræði,	náttúrufræði,	myndmennt,	textíl,	íþróttum	og	skrift	en	hægt	væri	að	nýta	
verklegar	 æfingar	 í	 auknum	 mæli	 í	 bóklegum	 námsgreinum	 eins	 og	 stærðfræði,	
tungumálum	og	samfélagsgreinum.	Í	verklegri	kennslu	er,	eins	og	í	bóknámi,	stefnt	að	

því	 að	 efla	 skilning,	 hugmyndaflug,	 innsæi,	 getu	 og	 hæfileika	 nemenda.	 Þar	 reynir	 á	
kennarann	sem	fyrirmynd	og	hann	þarf	að	skipuleggja	kennsluna	og	námsumhverfi	vel,	
skapa	góðan	vinnuanda	og	jákvætt	andrúmsloft,	velja	vel	viðfangsefni	og	endurgjöf	þarf	

að	 vera	markviss	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 2013).	 Verklegar	æfingar	 geta	 til	 dæmis	 verið	
tilraunir,	 notkun	 tölvuforrita,	 að	 búa	 til	 myndbandsupptökur	 eða	 leikþætti,	 leikir	 og	

ýmiskonar	 sköpun.	 Verkleg	 kennsla	 hentar	 flestum	 nemendum	 og	 er	 hægt	 að	 sníða	
hana	að	þörfum	hvers	og	eins.	

Hópvinna	 (e.	 group	 work)	 er	 önnur	 aðferð	 sem	mikið	 er	 notuð	 í	 kennslu	 ýmissa	

greina.	Nemendum	er	þar	falið	að	leysa	ákveðin	viðfangsefni	í	hópum.	Hópvinna	þjálfar	
bæði	 félagslega	og	persónulega	hæfni	 sem	og	vitsmunalega	og	hagnýta	hæfni	 (Ingvar	

Sigurgeirsson,	 2013).	Hún	hentar	 vel	 þegar	 um	 stór	 verkefni	 er	 að	 ræða	 eða	 tæki	 og	

búnaður	er	af	skornum	skammti.	Í	hópavinnu	þjálfast	samstarf	og	samvinna	nemenda,	
reynsla	 og	 þekking	 hvers	 og	 eins	 getur	 nýst	 hópnum	 og	 þar	 fæðast	 oft	 fleiri	 og	

fjölbreyttari	lausnir	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).	Í	hópavinnu	fá	nemendur	hlutverk	við	
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hæfi	og	kraftar	og	hæfileikar	hvers	og	eins	nýtast	ásamt	því	að	hún	bætir	samskipti	og	

býður	upp	á	fjölbreyttar	leiðir	í	vinnu	við	ferli	og	afurð.	

Samvirkt	nám	eða	samvinnunám	(e.	cooperative	learning)	er	kennsluaðferð	þar	sem	

hópavinna	 er	 aðalkennsluaðferðin.	 Samvirkt	 nám	 hentar	 vel	 í	 kennslu	 fjölbreytts	

nemendahóps	 og	 byggir	 á	 ábyrgð	 og	 færni	 nemenda	 til	 þess	 að	 leysa	 verkefni	 í	

samvinnu.	 Í	 samvirkni	 felst	 það	 að	 vinna	 saman	 að	 sameiginlegu	 markmiði	 og	
nemendur	 leitast	 við	 að	 vinna	 þannig	 að	 það	 gagnist	 bæði	 þeim	 sjálfum	 sem	 og	

hópnum	 (Johnson	og	 Johnson,	 e.d.).	Markmiðið	með	 samvirku	námi	 er	 að	nemendur	

nái	árangri	og	njóti	námsins.	Til	þess	skiptir	máli	að	nemendur	taki	ábyrgð	og	skili	sínu	
verki.	 Nemendur	 vinna	 saman	 í	 hópum	 og	 hver	 og	 einn	 hefur	 sitt	 hlutverk	 innan	

hópsins.	Kennarinn	þarf	að	setja	markmið	 fyrir	verkið	sem	á	að	vinna,	velja	náms-	og	

kennslugögn,	huga	að	samsetningu	hópa	og	skipulagi	skólastofu,	kenna	samvirkni,	setja	
reglur	og	meta	samvirkni	 innan	hópanna.	Margar	 leiðir	eru	 til	 í	 samvirku	námi	og	má	

þar	 nefna	 hringborðsumræður,	 paravinnu,	 þriggja	 þrepa	 viðtal	 og	 sérfræðingavinnu	

(Hafdís	Guðjónsdóttir,	Matthildur	Guðmundsdóttir	og	Árdís	Ívarsdóttir,	2005).		 	

Svæða-	og	verkstæðisvinna	 (e.	 learning	stations,	 learning	centers)	miðar	að	því	að	

koma	til	móts	við	nemendur,	áhugasvið	þeirra	og	getu.	Sett	eru	upp	lærdómssvæði	í	því	
rými	 sem	 er	 til	 umráða,	 oft	 eftir	 námsgreinum	 eða	 námsþáttum.	 Á	 svæðinu	 er	 safn	

verkefna	og	gagna	og	markmiðið	er	að	örva	nemendur	og	hvetja	í	námi	með	því	að	þeir	
hafi	 val	á	viðfangsefni	 sem	höfða	 til	þeirra	en	um	 leið	að	þau	séu	 lærdómsrík	 (Hafdís	

Guðjónsdóttir,	 Matthildur	 Guðmundsdóttir	 og	 Árdís	 Ívarsdóttir,	 2005).	 Námsstöðvar	

eru	svipaðar	í	framkvæmd	en	þar	eru	verkefni	sem	eru	tengd	hvert	öðru	unnin	á	hverri	

stöð.	Stundum	fá	nemendur	að	velja	viðfangsefni	og	stöð	en	stundum	úthlutar	kennari	
verkefnum	 og	 ákveður	 hver	 vinnur	 hvar.	 Stöðvavinna	 býður	 upp	 á	 sveigjanlega	

hópaskiptingu	og	ekki	þurfa	allir	nemendur	að	vera	á	sama	stað	 jafn	 lengi.	Kennarinn	

hefur	þá	möguleika	á	því	að	skipuleggja	námið	þannig	að	það	höfði	til	hvers	einstaklings	
um	 leið	 og	 hann	 tekur	 mið	 af	 nemendahópnum	 (Hafdís	 Guðjónsdóttir,	 Matthildur	

Guðmundsdóttir	 og	 Árdís	 Ívarsdóttir,	 2005;	 Hafdís	 Guðjónsdóttir,	 2010;	 Tomlinson,	

1999).	 	

Þessar	aðferðir	 sem	hér	hafa	verið	nefndar	og	skoðaðar	eru	aðeins	nokkrar	þeirra	

sem	hafa	reynst	kennurum	vel.	 Í	 skólastarfi	er	oftast	unnið	 í	átt	að	 fyrirfram	ákveðnu	

markmiði	en	leiðir	að	því	markmiði	eru	mismunandi	eftir	hverjum	og	einum	nemanda.	
Ekki	er	hægt	að	kenna	allt,	til	þess	er	tími	of	lítill,	en	markmiðið	ætti	að	vera	að	kenna	

það	sem	skiptir	máli	og	gagnast	nemendum.	Kennarinn	ber	ábyrgð	á	velgengni	hvers	og	

eins	 nemanda	 og	 leitast	 við	 að	 búa	 til	 námsumhverfi	 sem	 einkennist	 af	 gagnkvæmri	
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virðingu	og	góðum	samskiptum.	Hann	leitar	leiða	til	þess	að	efla	getu	og	árangur	hvers	

einstaklings	 í	 nemendahópnum.	 Sveigjanleiki,	 bekkjarstjórnun,	 þekking,	 samvinna	 og	
umfram	 allt	 fjölbreytni	 skipta	 gríðarlegu	máli	 þegar	 ná	 á	 árangri	 í	 kennslu	 fjölbreytts	

nemendahóps.		
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3 Aðferð	

Hér	 á	 eftir	 verður	 fjallað	 um	 þær	 aðferðir	 sem	 rannsóknin	 byggir	 á	 og	 greint	 frá	
markmiðum,	rannsóknarsniði,	þátttakendum,	gagnaöflun,	gagnagreiningu	og	úrvinnslu	

gagna.			

Margar	rannsóknir	sem	hafa	verið	gerðar	á	viðhorfum	kennara	og	kennslu	í	skóla	án	

aðgreiningar	hafa	verið	eigindlegar	þar	sem	helstu	gögnum	hefur	verið	safnað	í	gegnum	

viðtöl	við	kennara.	Markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	skoða	viðhorf	og	kennsluhætti	

kennara.		

Ástæður	 fyrir	 vali	 á	megindlegri	 aðferðarfræði	 (e.	 quantitative	 research)	 í	 þessari	

rannsókn	 er	 að	 leitast	 er	 eftir	 heildarmynd	 af	 viðhorfum,	 kennsluháttum	 og	

kennsluaðferðum	kennara	í	þátttökuskólum	og	aðferðin	byggir	á	fjölda	svara.	Í	þessari	
rannsókn	var	spurningalisti	lagður	fyrir	þátttakendur.		

	

3.1 							Markmið	
Helsta	markmið	rannsóknarinnar	var	að	skoða	hvaða	kennsluaðferðir	kennarar	eru	að	

nota	 í	 sinni	 kennslu	 til	þess	að	koma	 til	móts	við	 fjölbreyttan	nemendahóp	 í	 skóla	án	
aðgreiningar	og	hvernig	kennsluhættir	eru	algengastir.		 	 	 	

Kennarar	og	aðrir	sem	starfa	innan	skóla	eru	ekki	á	einu	máli	um	hvernig	hægt	sé	að	

mæta	þörfum	allra	nemenda	 í	 skóla	án	aðgreiningar.	 Stefnan	er	 lögfest	á	 Íslandi	 sem	

þýðir	 að	 allir	 nemendur,	 óháð	 kyni,	 líkamlegri-	 eða	 andlegri	 getu,	 trúarbrögðum,	
þjóðerni	og	öðru	eigi	að	hafa	kost	á	að	sækja	almenna	skóla	í	sínu	nærumhverfi.	Til	þess	

þarf	 meðal	 annars	 fjölbreyttar	 kennsluaðferðir	 og	 kennsluhætti,	 sveigjanleika	 í	

skólastarfi,	undirbúning	kennara,	stuðning	og	fjármagn.	

Rannsóknin	miðar	að	því	að	 leita	upplýsinga	um	hvernig	kennsluaðferðir	kennarar	

nota	dags	daglega,	hvernig	kennsluhættir	eru	(t.d.	námsmat,	kennslurými,	kennslugögn,	

námsefni	 o.fl.)	 og	 þá	 hversu	 oft	 kennarar	 nota	 ákveðnar	 aðferðir	 og	 kennsluhætti.	
Einnig	er	leitað	upplýsinga	um	hvað	kennarar	telja	sig	gera	vel,	hvað	þeir	þurfi	að	bæta	í	

sinni	kennslu	og	hver	skilningur	þeirra	er	á	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar.		
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3.1 Rannsóknaraðferð	
Spurningalistar	voru	 lagðir	 fyrir	 kennara	 í	þremur	 skólum	á	kennarafundum.	Skólarnir	

þrír	voru	meðal	þeirra	 skóla	 sem	tóku	þátt	 í	TDiverS	 rannsókninni	hér	á	 landi.	 Í	þeirri	

rannsókn	tóku	þátt	skólar	sem	eru	mislangt	á	veg	komnir	með	framkvæmd	stefnu	um	

skóla	 án	 aðgreiningar	 en	 enginn	 skólanna	 er	 sérskóli.	 Rannsóknin	 er	 að	 mestu	 leyti	
lýsandi	 (e.	 descriptive)	 þar	 sem	 markmiðið	 er	 eingöngu	 að	 fá	 vísbendingar	 um	

kennsluaðferðir	og	kennsluhætti	sem	þátttakendur	nota	í	daglegri	kennslu	en	ekki	eru	

bornar	saman	niðurstöður	milli	skóla.	

Megindleg	aðferðarfræði	felst	í	því	að	safna	tölulegum	gögnum	sem	safnað	er	með	

allskyns	mælitækjum	en	spurningalistar	eru	oft	notaðir	þegar	safna	á	upplýsingum	um	

viðhorf	og	hegðunarmynstur	eða	fá	yfirlit	yfir	ákveðið	svið	(Félagsvísindastofnun,	2014).	

Þegar	um	megindlega	aðferðafræði	er	að	ræða	er	reynsla	og	túlkun	rannsakanda	ekki	

tekin	 með	 inn	 í	 myndina.	 Kostur	 spurningakannana	 er	 að	 það	 er	 hægt	 að	 safna	
fjölbreyttum	 gögnum	 á	 stuttum	 tíma	 þar	 sem	 spurningar	 geta	 bæði	 verið	 opnar	 og	

lokaðar	og	oft	er	spurt	er	um	marga	þætti	í	sama	lista.	Spurningum	er	yfirleitt	svarað	á	
raðkvarða	eða	 jafnbilakvarða	en	vanda	verður	 til	 verka	þegar	 spurningar	eru	 samdar.	
Passa	þarf	uppsetningu	spurninga	og	orðalag.	Texti	þarf	að	vera	skiljanlegur,	það	þarf	

að	forðast	fullyrðingar	og	spurningar	þurfa	að	vera	skýrar	og	hnitmiðaðar	og	mega	ekki	
vera	 leiðandi.	 Megindleg	 aðferðarfræði	 gerir	 rannsakanda	 auðveldara	 fyrir	 að	 bera	

saman	og	draga	saman	niðurstöður	og	gefur	einnig	möguleika	á	tölfræðilegri	úrvinnslu	í	

formi	 einfaldra	 til	 flókinna	 reikniaðgerða	 (Babbie,	 2013).	 Oft	 er	 megindlegum	 og	

eigindlegum	aðferðum	blandað	saman	í	rannsóknum	og	geta	þær	bætt	hvor	aðar	upp	
og	byggja	saman	upp	heildstæða	mynd	og	þekkingu.	Í	spurningalistanum	sem	notaður	

var	 í	 þessari	 rannsókn	 voru	bæði	 spurningar	 sem	unnið	 var	 úr	 tölfræðilega	 en	 einnig	

opnar	spurningar	sem	greindar	voru	þannig	að	fundinn	var	rauður	þráður	í	svörunum.	
Með	 því	 að	 hafa	 bæði	 opnar	 og	 lokaðar	 spurningar	 fást	 ólíkar	 upplýsingar	 frá	

þátttakendum	og	þátttakendur	fá	tækifæri	til	þess	að	miðla	eigin	skoðun	og	þekkingu	

ásamt	 því	 að	 svara	 stöðluðum	 spurningum	 þar	 sem	 leitað	 er	 upplýsinga	 sem	
rannsakandi	vill	fá	fram	um	ákveðna	þætti.	 	

Réttmæti	og	áreiðanleiki	spurningalista	eru	mikilvægir	þættir	sem	hafa	þarf	í	huga	í	

rannsóknum.	Réttmæti	segir	til	um	stöðugleika	og	nákvæmni	mælinga,	hvort	mælitæki	
sé	 að	mæla	það	 sem	það	á	 að	mæla	og	að	 fengnar	 séu	þær	upplýsingar	 sem	sóst	 er	

eftir.	Áreiðanleiki	vísar	aftur	á	móti	til	stöðugleika	rannsóknar	eða	hverjar	líkurnar	eru	á	

því	að	 fá	 sömu	niðurstöður	ef	 rannsóknin	yrði	endurtekin.	Áreiðanleiki	 vísar	einnig	 til	
þess	 hvort	 hægt	 sé	 að	 yfirfæra	 niðurstöður	 á	 þýðið	 (Hammersley,	 1987).	Mörg	 atriði	
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geta	 haft	 áhrif	 á	 áreiðanleika	 og	 má	 þar	 nefna	 þreytu,	 spurningar	 eru	 rangt	 lesnar,	

orðalag,	 spurningar	 og	 leiðbeiningar.	Megindleg	 aðferðarfræði	 hentar	 vel	 þegar	 á	 að	
safna	 upplýsingum	 frá	 fjölda	 þátttakenda	 á	 stuttum	 tíma	 eins	 og	 gert	 er	 í	 þessari	

rannsókn.			

	

3.2 Þátttakendur	
Kennarar	bera	ábyrgð	á	því	að	nemendur	með	sérþarfir	fái	aðstoð	og	úrræði	við	hæfi	í	

námi	 og	 starfi	 innan	 skólastofunnar.	 Kennarar	 þekkja	 nemendur	 vel	 og	 meta	 þarfir	

þeirra	og	getu	til	að	stunda	nám	og	leitast	við	að	finna	leiðir	til	þess	að	mæta	þörfum	

allra	nemenda.	Þátttakendur	 í	 rannsókninni	voru	102	kennarar	sem	starfa	 í	þremur	af	

þeim	 fjórum	 skólum	 sem	 biðlað	 var	 til	 um	 þátttöku.	 Viðstaddir	 fyrirlögn	 í	 skólunum	

þremur	 voru	 114	 kennarar	 en	 kennarar	 í	 fjórða	 skólanum	 sem	ekki	 tók	 þátt	 eru	 ekki	
taldir	með	í	úrtaki.	Úrtakið	var	valið	af	hentugleika	og	var	tilgangsmiðað	sem	þýðir	að	
það	var	valið	vegna	þess	að	það	hentar	markmiðum	rannsóknar.		

	

3.3 Gagnaöflun	
Gagna	 var	 aflað	 með	 spurningalista	 (sjá	 viðauka	 1)	 sem	 samanstóð	 af	 tuttugu	
spurningum	 sem	 flokkaðar	 voru	 niður	 eftir	 efni	 þeirra.	 Spurt	 var	 um	 viðhorf	 og	

kennsluhætti	ásamt	þekkingu	kennara	og	hugmyndir	þeirra	um	skóla	án	aðgreiningar.	
Einnig	 var	 beðið	 um	 upplýsingar	 um	 bakgrunn	 þátttakenda,	 kyn,	 kennslugrein	 og	

menntun.	 Spurningar	 snéru	 í	 framhaldi	 að	 því	 hvaða	 kennsluaðferðir	 kennarar	 noti	 í	
kennslu,	hvaða	aðferðir	þeir	noti	við	að	sinna	nemendum,	hvernig	þeir	komi	til	móts	við	
alla	nemendur	í	kennslu,	þætti	sem	þeir	geti	bætt	í	kennslu	og	hvaða	skilning	þeir	leggi	í	

hugtakið	 skóli	 án	 aðgreiningar.	 Spurningalistinn	 var	 saminn	 sérstaklega	 fyrir	 þessa	
rannsókn	 af	 rannsakanda	 með	 aðstoð	 leiðbeinanda	 og	 meðleiðbeinanda.	 Spurningar	

vour	 settar	 þannig	 fram	 að	 þátttakendur	 annað	 hvort	 tilgreindu	 tíðni	 notkunar	 eða	

völdu	úr	valmöguleikum		sem	gefnir	voru	og	svöruðu	svo	opnum	spurningum	í	lok	lista.	

Listinn	var	forprófaður	á	kennaranemum	fyrir	eiginlega	fyrirlögn.	Forprófun	var	gerð	

til	 þess	að	 fá	mynd	af	því	hvernig	einstaklingum	 finnst	að	 svara	 spurningum	og	 til	 að	

áætla	tímalengd	sem	það	tekur	að	svara	listanum.	Spurningalistar	voru	ekki	á	rafrænu	
formi	 heldur	 fór	 rannsakandi	 í	 skóla	 og	 kennarar	 svöruðu	 spurningalistum	 skriflega.	

Leitast	 var	 við	 að	 leggja	 fyrir	 spurningalista	 á	 kennarafundum	 í	 skólunum	 þar	 sem	
auðvelt	er	að	ná	til	sem	flestra	kennara.	Sú	leið	var	til	dæmis	farin	í	hluta	gagnasöfnunar	
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í	rannsókn	á	starfsháttum	í	grunnskólum	(Gerður	G.	Óskarsdóttir	o.fl.,	2014,	bls.	19-22)	

þar	sem	rannsakendur	fóru	á	kennarafundi	og	lögðu	fyrir	hluta	kannana.	

Þar	 sem	 leitast	 er	 eftir	 því	 að	 fá	 mynd	 af	 kennsluaðferðum	 og	 kennsluháttum	 í	

almennri	 kennslu	 var	 spurningalisti	 eingöngu	 lagður	 fyrir	 kennara	 skóla.	 Áður	 en	

eiginlega	 fyrirlögn	 hófst	 var	 haft	 samband	 við	 alla	 þátttökuskóla,	 þeir	 upplýstir	 um	

tilgang,	 markmið	 og	 framkvæmd	 rannsóknar	 og	 óskað	 eftir	 leyfi	 til	 þátttöku.	 Þrír	 af	
fjórum	skólum	gáfu	leyfi	og	rannsakandi	hafði	sjálfur	samband	við	þá	skóla	til	að	ákveða	

tímasetningu	fyrirlagnar.	Skólastjóri	sá	um	að	kynna	rannsókn	stuttlega	fyrir	kennurum	

skóla	og	leita	samþykkis	þeirra	fyrir	þátttöku.	Í	öllum	tilvikum	þar	sem	spurningalisti	var	
lagður	 fyrir	 hafði	 rannsakandi	umsjón	með	 fyrirlögn.	 Í	 hvert	 sinn	 var	 fjöldi	 viðstaddra	

kennara	skráður	og	svo	fjöldi	lista	sem	svarað	var.	Fyrirlögn	var	alltaf	eins	í	framkvæmd.	

Rannsakandi	mætti	á	kennarafund	tímanlega	og	fékk	skriflegt	leyfi	hjá	skólastjóra	fyrir	
þátttöku	(sjá	viðauka	2).	Fyrir	fyrirlögn	var	þátttakendum	greint	frá	markmiði	og	tilgangi	

rannsóknar	 sem	og	 framkvæmd	hennar.	 Listinn	 var	 lagður	 fyrir	 fyrsta	 hóp	 kennara	 á	

kennarafundi	þann	9.	febrúar	2016,	annan	hóp	kennara	16.	febrúar	og	þann	þriðja	26.	

febrúar.	

	

3.4 Áreiðanleiki	og	réttmæti	
Í	 vinnu	 rannsóknarinnar	 var	 þess	 gætt	 eftir	 fremsta	 megni	 að	 vinna	 eftir	

rannsóknaraðferð	og	reynt	að	auka	áreiðanleika	og	réttmæti	niðurstaðna.	Helsta	ógnin	

við	áreiðanleika	í	megindlegum	rannsóknum	tengist	úrtaki	og	þá	hversu	stórt	það	er	og	

hvernig	það	var	valið.	Í	þessari	rannsókn	eru	það	nokkrir	þættir	sem	auka	áreiðanleika	
niðurstaðna:	

• Hátt	svarhlutfall	í	spurningakönnun	(89,5%,	102	þátttakendur	af	114	svöruðu	lista)	
• Skýrar	 leiðbeiningar	 og	 spurningar	 í	 lista.	 Rannsakandi	 fór	 í	 alla	 skóla	 og	 útskýrði	

rannsókn	og	leiðbeindi	þátttakendum.			
• Innsláttur	og	úrvinnsla	gagna	var	öll	í	höndum	rannsakanda	sem	einnig	var	höfundur	

spurningalista.	

Hlutverk	 kennara	 innan	 skóla	 og	 ábyrgð	 þeirra	 er	 ekki	 eins	 meðal	 allra.	 Sumir	

kennarar	 eru	 eingöngu	 umsjónarkennarar	 en	 aðrir	 kenna	 ýmsar	 sérgreinar,	 stundum	

eina	 og	 stundum	 fleiri.	 Oft	 er	 nemendahópurinn	 fjölbreyttari	 og	 jafnvel	 stærri	 eða	
minni	 þegar	 um	 sérgreinakennslu	 er	 að	 ræða.	 Þessir	 þættir	 gætu	 dregið	 úr	 réttmæti	

spurningakönnunar	þar	sem	mælitæki	gæti	hentað	misvel	þeim	sem	svara.	Til	þess	að	

auka	 réttmæti	 listans	 var	 einnig	 reynt	 að	 hafa	 spurningar	 skýrar	 og	 þannig	 að	
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rannsakandi	 fengi	 fram	 þær	 upplýsingar	 sem	 nauðsynlegar	 eru	 til	 að	 svara	

rannsóknarspurningum.	Einnig	 var	 listinn	eins	og	 áður	 kom	 fram	 forprófaður	 áður	en	
fyrirlögn	fór	fram.	

Til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 atriði	 eins	 og	 þreyta,	 misskilningur	 spurninga,	

leiðbeiningar	og	orðalag	 spurninga	hefðu	áhrif	á	áreiðanleika	 fengu	allir	þátttakendur	

sömu	 leiðbeiningar	 yfir	 hópinn	 við	 fyrirlögn	 ásamt	 því	 að	 fremst	 í	 spurningalista	 var	
tilgangur	rannsóknar	útlistaður	og	þátttakendum	bent	á	að	lesa	leiðbeiningar	vel	áður	

en	þeir	svöruðu	spurningum.	Við	samningu	lista	var	einnig	reynt	að	hafa	leiðbeiningar	

skýrar	og	listann	vel	og	skýrt	uppsettan.	

	

3.5 Gagnagreining	
Eftir	 að	 gagna	 var	 aflað	 innan	 skólanna	 fór	 greining	 gagna	 fram	 í	 tölfræðiforriti	 og	
gögnin	skoðuð	með	tilliti	 til	 rannsóknaspurninga.	Nöfn	skóla	voru	ekki	notuð,	hvorki	 í	

gagnagreiningu	né	í	umfjöllun	um	niðurstöður.	Gögnin	voru	slegin	inn	í	tölfræðiforritinu	

Excel	og	svo	færð	yfir	til	gagnaúrvinnslu	í	SPSS	(útgáfu	22	).	Skoðuð	var	lýsandi	tölfræði	
yfir	 fjölda	 þátttakanda	 bæði	 eftir	 kyni	 og	 kennslugrein	 og	 svo	 svarhlutfall	 ásamt	

heildarfjölda	þátttakenda.	Tíðni	svara	var	skoðuð	fyrir	allar	breytur.	Spurningar	þar	sem	
merkt	var	við	hversu	oft	eitthvað	ákveðið	var	notað	í	kennslu	var	breytt	í	fimm	punkta	
kvarða	og	reiknuð	tíðni	og	meðaltal	fyrir	hvert	atriði.	Þegar	þátttakendur	svöruðu	ekki	

einhverjum	 lið	 í	 spurningu	 eða	 spurning	 í	 heild	 fékk	 það	 gildið	 99	 á	 þeim	 svarkosti	 í	
gagnasafni	og	eins	var	farið	þegar	þeir	merktu	við	valmöguleikann	,,á	ekki	við“.	Í	opnum	
spurningum	voru	svör	flokkuð	eftir	efni	og	reynt	að	finna	rauðan	þráð	í	gegnum	svörin.		

Helst	voru	skoðaðir	kennsluhættir	og	kennsluaðferðir	kennara	í	niðurstöðum	ásamt	því	
að	 skoða	 skoðun	 þeirra	 á	 eigin	 kennslu	 og	 skilning	 á	 hugmyndafræði	 skóla	 án	

aðgreiningar.		 	 	 	

Þegar	 spurningar	voru	 lokaðar	var	 svarendum	oft	gefin	kostur	á	því	að	merkja	við	

annað	og	gera	frekari	grein	fyrir	svarinu.	Þegar	svo	bar	til	voru	búnir	til	nýjir	svarkostir	í	

gagnasafni	og	skoðuð	tíðni	þeirra.	Hér	á	eftir	verður	gert	grein	fyrir	gagnavinnslu	eftir	
flokkum	spurninga	í	spurningalista.		

	
Bakgrunnur	

Í	þessum	flokki	var	spurt	um	bakgrunn	þátttakenda;	kyn,	aðal	kennslufag	þátttakanda,	

menntun	 og	 endurmenntun.	 Við	 svörun	 þessara	 spurninga	 átti	 aðeins	 að	merkja	 við	
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einn	 valmöguleika.	 Spurningar	 voru	 allar	 kóðaðar	 þannig	 að	 hver	 valmöguleiki	 fékk	

ákveðið	 gildi	 í	 gagnasafninu.	 Þegar	 spurt	 var	 um	kennslufag	 var	 ákveðið	 að	 flokka	þá	
sem	merktu	við	sérgrein	í	einn	flokk,	umsjónarkennara	í	annan	og	þá	sem	kenna	bæði	

sérgreinar	og	erum	umsjónarkennarar	í	þann	þriðja.	Þátttakendum	var	gefin	kostur	á	að	

skrifa	annað	svar	við	bæði	kennslufagi	og	menntun.	
	
Skólastarf	

Hér	 snérust	 spurningar	um	atriði	 tengd	 skólastarfi	 þess	 skóla	 sem	þátttakandi	 kenndi	

við.	 Spurt	 var	um	hvort	nemendur	með	 sérþarfir	 væru	 í	 kennsluhóp	þátttakanda,	um	

aðalkennsluhátt	skólans	og	skipulag	skólastofu	eða	rýmis	sem	kennari	notar	til	kennslu.	
Hægt	var	að	svara	spurning	um	nemendur	með	sérþarfir	með	,,já“,	,,nei“	og	,,veit	ekki“	

en	 þar	 sem	 spurt	 var	 um	 kennsluhátt	 átti	 aðeins	 að	 merkja	 við	 einn	 af	 þeim	

kennsluháttum	 sem	 listaðir	 voru.	 Spurningar	 voru	 kóðaðar	 þannig	 að	 hver	 og	 einn	
valmöguleiki	fékk	ákveðið	gildi	í	gagnasafni.			 	 	

Þegar	 spurt	 var	 um	 skipulag	 skólastofu	 var	 um	 opna	 spurningu	 að	 ræða	 þar	 sem	

einnig	 mátti	 teikna	 mynd	 af	 skipulagi	 kennslurýmis.	 Unnið	 var	 úr	 svörum	 við	 þeirri	

spurningu	þannig	að	þau	voru	flokkuð	eftir	efnisatriðum	og	leitast	við	að	finna	rauðan	
þráð	í	gegnum	svörin.		

	
Kennsluaðferðir	

Ætlunin	með	þessum	flokki	spurninga	var	að	kanna	hvaða	kennsluaðferðir	kennarar	eru	

að	nota	 í	kennslu	og	hversu	oft	þeir	nota	þær.	Spurt	var	um	hvernig	kennarar	aðlaga	
sína	 kennslu	 að	 nemendahópnum;	 hversu	 oft	 ákveðin	 atriði	 og	 kennsluaðferðir	

viðkomandi	notar	í	kennslu	og	hvaðan	þeir	fá	hugmyndir	að	kennsluaðferðum	sem	þeir	

nota.	 Spurningum	 um	 kennsluaðferðir	 var	 svarað	 á	 fimm	 punkta	 kvarða	 (daglega,	

vikulega,	 mánaðarlega,	 sjaldnar	 eða	 aldrei).	 Einnig	 gátu	 þátttakendur	 merkt	 við	
svarmöguleikann	 ,,á	 ekki	 við“.	 Svarmöguleikar	 fengu	 gildin	 1	 til	 5	 í	 gagnasafni.	

Spurningin	um	hvaðan	kennarar	fá	hugmyndir	að	kennsluaðferðum	var	fjölvalsspurning	
og	máttu	svarendur	þá	merkja	við	allt	sem	við	átti	og	gafst	einnig	tækifæri	til	þess	að	

nefna	aðra	þætti.	Búnar	voru	til	breytur	með	öllum	svarmöguleikum	og	þegar	merkt	var	

við	einhvern	valmöguleika	fékk	samsvarandi	breyta	gildið	1	í	gagnasafni.		
	
Kennsluhættir	

Í	 þessum	 flokki	 voru	 þátttakendur	 spurðir	 hversu	 oft	 þeir	 nota	 upptalin	 kennslugögn	

eða	 kennslutæki	 í	 sinni	 kennslu	 og	 tilgreindar	 námsmatsaðferðir.	 Einnig	 snérust	
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spurningar	að	því	hvernig	þátttakendur	aðlaga	og	breyta	námsefni	og	námsumhverfi	 í	

sinni	 kennslu	 og	 að	 leiðum	 sem	 þeir	 nota	 til	 þess	 að	 efla	 félagsfærni	 og	 samskipti	
nemenda	með	 sérþarfir.	 Spurningum	 um	 kennslugögn	 og	 násmat	 var	 svarað	 á	 fimm	

punkta	kvarða	(daglega,	vikulega,	mánaðarlega,	sjaldnar	eða	aldrei)	og	svarmöguleikar	

fengu	 gildin	 1	 til	 5	 í	 úrvinnslu	 gagna.	 Í	 spurningum	 um	 námsefni,	 námsumhverfi	 og	
félagsfærni	nemenda	áttu	þátttakendur	að	merkja	við	allt	sem	þeim	fannst	eiga	við	og	

þegar	merkt	var	við	valmöguleika	fékk	samsvarandi	breyta	gildið	1	í	gagnasafni.	

	
Opnar	spurningar	

Í	 lok	 spurningalista	 voru	 þrjár	 opnar	 spurningar	 þar	 sem	 var	 spurt	 um	 hvað	

þátttakendur	telja	sig	gera	vel	 í	kennslu,	hvað	þeir	telja	sig	geta	gert	betur	og	hvernig	
þeir	skilgreina	skóla	án	aðgreiningar.	Svörin	við	þessum	spurningum	voru	tekin	saman	

og	innihald	þeirra	skoðað	og	greint	til	þess	að	sjá	skoðun	kennara	á	eigin	starfi	og	kanna	
skilning	þeirra	á	hugtakinu	,,skóli	án	aðgreiningar“.	

	

3.6 Siðferðileg	atriði		
Þar	 sem	 rannsóknin	 snýr	 að	 kennurum	 skóla	 sem	 allir	 hafa	 náð	 lögaldri	 var	 ekki	
nauðsynlegt	 að	 leita	 samþykkis	 foreldra	 né	 forráðamanna.	 Leitað	 var	 eftir	 samþykki	
stjórnenda	 skóla	 fyrir	 þátttöku	 og	 í	 kjölfarið	 fengu	 allir	 þátttakendur	 upplýsingar	 um	

rannsóknina,	 ávinning,	 framkvæmd	og	 í	 hverju	þátttaka	 var	 fólgin.	Við	 gagnaöflun	og	
greiningu	 gagna	 var	 gætt	 fyllsta	 trúnaðar	 gagnvart	 þátttakendum	og	 ekki	 er	 hægt	 að	

rekja	 svör	 þeirra	 á	 neinn	 hátt.	 Þátttakendur	 höfðu	 kost	 á	 að	 hætta	 þátttöku	 hvenær	

sem	á	 rannsókn	 stóð	og	þá	voru	gögn	þeirra	 tekin	úr	gagnasafni.	 Sumir	þátttakendur	

svöruðu	 listanum	 aðeins	 að	 hluta	 til	 eða	 slepptu	 einhverjum	 spurningum	 en	 þeim	

gögnum	var	haldið	 í	 gagnasafni	 og	 gefið	 til	 kynna	með	 tölugildum	hvaða	 spurningum	

ekki	var	svarað.	

	

3.7 Áskoranir	og	takmarkanir	
Helsta	 áskorun	 við	 vinnu	 þessarar	 rannsóknar	 var	 samning	 og	 undirbúningur	

spurningalista.	Sá	listi	sem	hér	var	notaður	á	sér	ekki	eina	fyrirmynd	heldur	var	litið	til	

spurningalista	um	svipuð	málefni	og	er	hann	 frumraun	höfundar	 í	 spurningalistagerð.	
Það	tók	mikinn	tíma	að	finna	út	hvernig	væri	hægt	að	gera	spurningalista	góðan	þannig	



44	

að	allar	upplýsingar	sem	rannsakandi	þarfnaðist	kæmu	fram	í	svörum	þátttakenda.	Við	

gerð	spurningalista	er	alltaf	möguleiki	á	því	að	spurningar	séu	ekki	nægilega	skýrar	eða	
að	leiðbeiningar	við	spurningar	séu	ekki	fullnægjandi.	Áhrif	á	réttmæti	og	áreiðanleika	

rannsóknar	 geta	 komið	 frá	 rannsakanda	 og	 mælitæki.	 Túlkun,	 kóðun	 breyta	 og	

úrvinnsla	 gagna	 getur	 haft	 áhrif	 á	 niðurstöður	 sem	og	uppsetning	 eða	 leiðbeiningar	 í	
spurningalista.	 Þátttakendur	 geta	 einnig	 verið	 misupplagðir	 við	 fyrirlögn,	 lesið	

spurningar	 eða	 leiðbeiningar	 vitlaust,	 tími	 dags	 hefur	 áhrif	 í	 fyrirlögn	 og	 skoðanir	

þátttakenda	á	viðfangsefni.	

Við	fyrirlögn	komu	í	ljós	nokkur	vandkvæði	við	lista	eins	og	óskýr	fyrirmæli	í	lista	af	

hálfu	 rannsakanda.	 Fyrirmæli	 sem	 þátttakendur	 fengu	 fyrir	 fyrirlögn	 voru	 bætt	 fyrir	

seinni	 fyrirlagnir.	 Margir	 þátttakendur	 kusu	 að	 svara	 ekki	 einhverjum	 liðum	 í	

spurningum	og	velta	má	fyrir	sér	hvort	að	það	gæti	verið	vegna	þess	að	þeir	skilji	ekki	
spurningar	 eða	 þekki	 ekki	 þær	 aðferðir	 eða	 annað	 sem	 spurt	 er	 um.	 Þó	 er	 erfitt	 að	

greina	 á	 milli	 hverjar	 ástæðurnar	 eru	 fyrir	 því	 að	 þeir	 svara	 ekki	 spurningum.	 Fjöldi	

þátttakenda	var	ekki	mikill	og	því	er	alhæfingargildi	rannsóknarinnar	ekki	nægjanlegt	en	

svarhlutfall	var	hátt	og	miklar	upplýsingar	 fengust	 frá	hverjum	og	einum	þátttakanda.	
Tilgangur	rannsóknarinnar	var	þó	aðallega	að	lýsa	því	úrtaki	sem	þessi	rannsókn	nær	til	

en	 þessar	 niðurstöður	 gætu	 gefið	 vísbendingar	 um	 kennsluhætti	 í	 grunnskólum	 og	
hvernig	kennarar	koma	til	móts	við	fjölbreyttan	nemendahóp	í	kennslu.	
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4 	 Niðurstöður	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 niðurstöður	 rannsóknarinnar.	 Skoðað	 verður	 hvernig	
kennarar	 koma	 til	 móts	 við	 nemendur	 í	 kennslu	 og	 þá	 sérstaklega	 skoðaðir	

kennsluhættir	og	kennsluaðferðir.	Niðurstöður	byggjast	eins	og	áður	hefur	komið	fram	

á	svörum	102	kennara	í	þremur	grunnskólum	úr	spurningalista	sem	rannsakandi	samdi.	
Fjallað	er	um	niðurstöður	eftir	efnisflokkum	spurningalista	 í	þeirri	 röð	 sem	þeir	koma	

þar	fyrir.	

	

4.1 Bakgrunnur	þátttakenda	
Hér	 var	 spurt	 um	 bakgrunn	 þátttakenda,	 kyn,	 kennslufag	 og	 menntun	 ásamt	 því	 að	
spurt	var	um	hvort	þátttakendur	hefðu	sótt	endurmenntun	eða	símenntun	sem	varðar	

nám	og	kennslu	nemenda	með	sérþarfir	eða	 framkvæmd	og	hugmyndafræði	skóla	án	
aðgreiningar.		

Í	 skólunum	 þremur	 voru	 viðstaddir	 fyrirlögn	 114	 kennarar	 í	 allt	 og	 svöruðu	 102	

(89,5%)	þeirra	listanum	að	hluta	til	eða	í	heild.	Af	þeim	sem	svöruðu	voru	12	karlar	eða		

11,8%	 og	 90	 konur	 eða	 88,2%.	 Flestir	 þátttakenda	 voru	 með	 BS,	 BA	 eða	 B.Ed.	 próf	
(72,5%).	12,7%	voru	með	framhaldspróf	(MA	eða	M.Ed.)	og	1%	þátttakenda	með	annað	
nám	og	var	það	þá	diplómagráða.	
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Mynd	1.	Hvert	er	þitt	aðalkennslufag?	

	

Á	mynd	1	 sést	 að	 flestir	 þátttakenda	 voru	umsjónarkennarar	 (27,5%)	 en	hlutfallið	

var	 jafnt	 (24,5%)	 meðal	 þeirra	 sem	 kenndu	 list-	 og	 verkgreinar	 (heimilisfræði,	

tónmennt,	 myndlist,	 textíll,	 smíðar,	 sund,	 íþróttir)	 og	 bóklegar	 sérgreinar	 (íslenska,	

enska,	 danska,	 náttúrufræði,	 stærðfræði,	 samfélagsgreinar,	 eðlis-	 og	 efnafræði).	

Nokkrir	þátttakenda	nefndu	að	þeir	kenndu	annað	fag	auk	aðalkennslufags	og	var	það	

þá	til	dæmis	félagsfærni,	leiklist	og	sérkennsla.	Jafnt	hlutfall	þátttakenda	sagðist	starfa	

sem	sérkennari,	þroskaþjálfi	og	námsráðgjafi	innan	skólanna	(2,9%).	
 

Stærsti	hluti	þátttakenda	var	með	menntun	í	grunnskólakennarafræðum	(28,4%)	og	

svo	 nokkur	 hluti	 með	 menntun	 í	 íþrótta-	 og	 heilsufræði	 (10,8%).	 Mjög	 stór	 hluti	

þátttakenda	kaus	að	svara	ekki	 spurningum	um	aðalkennslufag,	eða	43,1%.	Þeir	9,8%	

þátttakenda	sem	nefndu	að	þeir	væru	með	annað	nám	voru	með	þroskaþjálfanám,	nám	
í	 náms-	 og	 starfsráðgjöf,	 kennsluréttindi,	 leikskólakennaranám,	 leikhúsfræði	 og	

sálfræði.	 	
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Hlutfall	 þeirra	 þátttakenda	 sem	 sótt	 höfðu	 endurmenntun	 sem	 varðar	 nám	 og	

kennslu	 nemenda	með	 sérþarfir	 eða	 framkvæmd	 skóla	 án	 aðgreiningar	 var	 62.7%	en	
31.4%	höfðu	ekki	sótt	þess	konar	endurmenntun.	

	

4.2 Skólastarf	
Í	 þessum	 flokki	 spurninga	 voru	 þátttakendur	 spurðir	 hvort	 nemendur	 með	 sérþarfir	

væru	í	þeirra	kennsluhóp	eða	bekk	og	þeir	svöruðu	með	því	að	merkja	við„já”,	„nei”	eða	

„veit	ekki”.	Einnig	var	spurt	um	aðalkennsluhátt	skólans	sem	þátttakendur	kenna	við	og	

þeir	svöruðu	með	því	að	merkja	við	viðeigandi	valmöguleika	sem	gefnir	voru.	Þeir	voru	

svo	beðnir	um	að	lýsa	skipulagi	skólastofunnar	eða	námsrýmis	skriflega,	með	teikningu	

eða	bæði.		

Í	dag	eru	í	langflestum	kennsluhópum	eitthvert	hlutfall	nemenda	með	sérþarfir	sem	
hafa	 áhrif	 á	 nám	 þeirra	 eða	 félagslega	 þátttöku	 og	 í	 takt	 við	 það	 svöruðu	 langflestir	

þátttakendur	 því	 játandi	 að	 í	 kennsluhóp	 eða	 bekk	 þeirra	 væru	 nemendur	 með	

einhversskonar	 sérþarfir	 (96,1%)	 eða	 98	 þátttakendur.	 Hlutfall	 þeirra	 nemenda	 sem	
voru	 ekki	 með	 nemendur	 með	 sérþarfir	 í	 sínum	 kennsluhóp	 eða	 bekk	 var	 2,9%	 en	

aðeins	einn	aðili	svaraði	ekki	þessari	spurningu.		
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Mynd	2.	Hvernig	eru	kennsluhættir	í	þínum	skóla?	

	
Svar	 við	 spurning	 um	 kennsluhátt	 skóla	 var	 eins	 og	 gefur	 að	 skilja	 mismunandi	 eftir	

skólum	þar	 sem	 lögð	er	 áhersla	 á	mismunandi	 kennsluhætti	 í	 hverjum	 skóla	 fyrir	 sig.	
Flestir	merktu	þó	við	að	 í	þeirra	skóla	væru	blandaðir	kennsluhættir	áberandi	 (margir	

kennsluhættir	 af	 þeim	 sem	 gefnir	 voru	 upp	 sem	 valmöguleikar	 áttu	 við)	 eða	 58,8%	
þátttakenda	 eins	 og	 sést	 á	mynd	 2.	 Hlutfall	 þeirra	 sem	merkti	 við	 að	 bekkjarkennsla	
væri	 einkennandi	 fyrir	 skólann	 var	 21,6%	 og	 þar	 á	 eftir	 kom	 opinn	 skóli	 (8,8%).	

Athyglisvert	 er	 að	 aðeins	 tveir	 þátttakendur	 merktu	 við	 að	 teymiskennsla	 væri	
aðalkennsluháttur	 skólans	 en	 teymiskennsla	 hefur	 að	 því	 er	 virðist	 rutt	 sér	 rúms	 og	

verið	innleidd	innan	margra	skóla	hér	á	landi	í	einhverri	mynd.	Þó	ber	að	athuga	að	þeir	

sem	merktu	 við	 blandaða	 kennsluhætti	 kenna	 í	 skólum	 þar	 sem	 teymiskennsla	 gæti	

verið	 áberandi	 ásamt	 fleiri	 atriðum	og	 því	 ekki	 hægt	 að	 vita	með	 vissu	 hlutfall	 hvers	

kennsluháttar.	

	
 
Skipulag	skólastofunnar 

Í	 þessari	 spurningu	 höfðu	 þátttakendur	 kost	 á	 að	 svara	 skriflega	 eða	 teikna	mynd	 af	

kennslurými	þar	sem	þeir	 lýstu	uppröðun	borða	fyrir	nemendur,	kennaraaðstöðu	sem	

og	öðrum	hlutum	innan	kennslurýmisins.		 	
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Lang	algengast	var	að	borðum	væri	raðað	upp	þannig	að	þrír	til	sex	nemendur	sátu	

saman	í	hóp	eins	og	sést	dæmi	um	á	mynd	3	og	4.	Uppröðun	var	yfirleitt	breytileg	þar	
sem	 skipt	 var	 um	 sessunauta	 reglulega	 eða	 mismunandi	 hvort	 setið	 var	 í	 hópum,	 í	

pörum,	 á	 einstaklingsborðum	 eða	 allt	 í	 bland.	 Einn	 þátttakandi	 lýsti	 þessu	 þannig	 að	

uppröðun	væri	breytileg	„…stundum	4-6	manna	vinnuborð	(eyjar),	stundum	U-röðun	og	
stundum	„hefðbundin“	röðun	þar	sem	allir	snúa	að	töflu“.	Oft	minntust	þátttakendur	á	

að	uppröðun	væri	breytileg	eftir	verkefnum	eða	þörfum	nemenda:	„Misjafnt…	fer	allt	

eftir	þörfum	nemenda.	Er	með	teppi	 (krók)	og	mjög	gott	pláss	til	að	hreyfa	sig“.	Tveir	

þátttakenda	minntust	 einnig	 á	 að	 þeir	 veldu	 sæti	 fyrir	 nemendur	 eftir	 því	 hvað	 væri	
hagstæðast	fyrir	einbeitingu	nemenda.	 	

	 	

	

Mynd	3.	Skipulag	skólastofu		 	 								Mynd	4.	Skipulag	opins	kennslurýmis	

	

Í	svörum	margra	þátttakenda	kom	fram	að	kennsluaðstaðan	væri	 í	 formi	opinna	rýma	

þar	 sem	 kennaraaðstaða	 væri	 frekar	 púlt	 en	 ekki	 kennaraborð	 og	 mjög	 breytilegt	
hvernig	 aðstaðan	 innan	 rýmisins	 var	 skipulögð:	 „Skipulag	 er	 breytilegt,	 uppröðun	 og	
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sætaskipan	 er	 breytt	 reglulega	 í	 opnu	 rými“.	 Kennarar	 voru	 þar	mjög	 hreyfanlegir	 og	

mikið	 um	 að	 krókar	 og	 sófar	 inni	 á	 rýmum	 væru	 notaðir	 í	 kennslu	 sem	 og	 vinnu	
nemenda.	 Dæmi	 um	 þess	 konar	 rými	 teiknuðu	 af	 þátttakanda	 sést	 á	mynd	 4	 hér	 að	

ofan.	 	 	 	 	 	

Meðal	þátttakenda	voru	nokkrir	sérkennarar	og	kenndu	þeir	yfirleitt	í	sér	rými	sem	

þeir	deildu	með	öðrum	sérkennurum.	Kennarar	sem	kenndu	list-	og	verkgreinar	höfðu	
ekki	mikið	val	um	hvernig	þeir	skipulögðu	kennslurými	sín	þar	sem	þau	rými	eru	yfirleitt	

fyrirfram	ákveðin	og	erfitt	að	breyta	þeim	(sjá	mynd	5	og	6).	Þeir	sem	kenndu	bóklegar	

greinar	kenndu	oftast	í	hefðbundnum	skólastofum	og	nefndi	einn	þátttakandi	að	hann	
notaði	 mikið	 tölvustofu,	 bókasafn	 og	 aðra	 staði	 innan	 skólans	 í	 kennslu.	 Í	 einum	

skólanna	þriggja	sérstaklega	var	mikið	um	að	kennarar	nefndu	að	þeir	notuðu	gólfpláss	

og	teppi	í	stofu	bæði	til	vinnu,	innlagnar	og	umræðna.	

																

Mynd	5.	Skipulag	textílstofu																					Mynd	6.	Skipulag	kennslustofu	í	heimilisfræði	
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4.3 Kennsluaðferðir	
Í	 þessum	 efnisflokki	 var	 spurt	 um	 hvernig	 kennarar	 aðlaga	 sína	 kennslu	 að	

nemendahópnum	og	hvaða	 kennsluaðferðir	 þeir	 nota	 í	 kennslu.	 Þær	 spurningar	 voru	

settar	 fram	á	 kvarða	þar	 sem	þátttakendur	 tilgreindu	hversu	oft	 þeir	 notuðu	ákveðin	

atriði	sem	gefin	voru	upp	sem	valmöguleikar	í	kennslu.	Einnig	var	spurt	hvaðan	þeir	fá	
hugmyndir	sínar	að	þeim	kennsluaðferðum	sem	þeir	nota	í	kennslu	og	í	þeirri	spurningu	

máttu	þátttakendur	merkja	við	alla	þá	möguleika	sem	áttu	við	í	þeirra	tilfelli.	

	

	

Mynd	7.	Hvernig	aðlagar	þú	þína	kennslu	að	nemendahópnum?	(Hópurinn)	

	

Á	 mynd	 7	 má	 sjá	 hlutfall	 svara	 við	 þeim	 valmöguleikum	 sem	 beinast	 að	

nemendahópnum	 í	 heild.	 Í	 þessum	 flokki	 nefndu	 flestir	 að	 þeir	 notuðu	 umræður	

(57,8%)	 daglega	 til	 þess	 að	 laga	 sína	 kennslu	 að	 nemendahópnum.	 Hópverkefni	 eða	
samvinna	voru	notuð	daglega	af	34,3%	þátttakenda	en	önnur	atriði	voru	sjaldnar	notuð.	

Margir	merktu	 við	 að	 valsvæði	ættu	 ekki	 við	 í	 þeirra	 tilfelli	 eða	 slepptu	 því	 að	 svara	

þeim	lið	en	athyglisvert	er	að	32,4%	þátttakenda	sögðust	aðeins	breyta	námsumhverfi	
mánaðarlega	til	þess	að	aðlaga	kennslu	að	nemendahópnum.	
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Mynd	8.	Hvernig	aðlagar	þú	þína	kennslu	að	nemendahópnum?	(Einstaklingurinn)	

	

Á	mynd	8	má	sjá	hlutfall	svara	við	þeim	valmöguleikum	sem	beinast	að	einstaklingum.		Í	

ljós	kom	að	flestir	kennarar	nota	aðlagað	námsefni	(64,7%)	ef	horft	er	á	þennan	flokk	

niðurstaðna.	 Hlutfall	 þeirra	 sem	 notuðu	 sjálfstæð	 verkefni,	 einstaklingsáætlanir,	
sérkennslugögn	 og	 myndrænar	 dagskrár	 var	 einnig	 töluvert	 hátt.	 Umbunarkerfi	 var	

samkvæmt	þátttakendum	aldrei	notað	í	22,5%	tilvika	en	önnur	atriði	voru	notuð	í	meira	
mæli	 en	 þó	 mismikið	 auk	 þess	 sem	 einn	 þáttakandi	 nefndi	 að	 hann	 notaði	 nám	 í	
gegnum	leik	daglega.	Aðlöguð	eða	mismunandi	próf	voru	einnig	notuð	sjaldan	eins	og	

búast	má	við	þar	sem	próf	eru	yfirleitt	ekki	notuð	oftar	en	einu	sinni	í	mánuði.	

Ef	myndir	7	og	8	eru	bornar	saman	má	sjá	að	almennt	voru	fleiri	að	nota	og	oftar	

aðferðir	sem	beinast	frekar	að	einstaklingum.	Umræður	virðast	vera	mest	notaðar	sem	
aðferð	er	tengist	hópnum	í	heild	en	aðlögun	námsefnis	var	mest	áberandi	þegar	skoðuð	

voru	atriði	sem	segja	má	að	tengist	einstaklingum.	

Þó	 nokkur	 fjöldi	 þátttakanda	merkti	 við	 að	 atriði	 ætti	 ekki	 við	 eða	 sleppti	 því	 að	

svara	ákveðnum	liðum.	Áhugavert	er	að	þátttakendur	virtust	kjósa	frekar	að	svara	ekki	
lið	eða	merkja	við	að	valmöguleiki	ætti	ekki	við	frekar	en	að	merkja	við	að	þeir	notuðu	

aldrei	eitthvað	atriði.	Á	þetta	við	í	flestum	spurningum	listans.	
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Tafla	1.	Samanburður	á	aðlögun	kennslu	að	nemendum	eftir	kennslugreinum	og	tíðni	
notkunar	(%)	

	

	 	 							Nota	vikulega	eða	oftar	 	 																		Nota	einhverntíman	

	

Í	 töflu	 1	 sést	 samanburður	 á	 notkun	 ýmissa	 atriða	 er	 varða	 aðlögun	 kennslu	 að	

nemendahópnum	eftir	bæði	kennslufögum	og	svo	eftir	því	hvort	kennarar	nota	atriði	
einhverntíman	 í	 kennslu	 eða	 nota	 það	 vikulega	 eða	 oftar.	Mest	 var	 um	 að	 kennarar	

notuðu	 aðlagað	 námsefni	 og	 umræður	 til	 þess	 að	 laga	 kennsluna	 að	 fjölbreyttum	

	 List-	og	
verkgreinar	

Bóklegar-	
greinar	

Umsjónar-
kennari	

List-	og	
verkgreinar	

Bóklegar-	
greinar	

Umsjónar-	
kennari	

Aðlagað	
námsefni	 94,1	 96	 92,9	 100	 96	 100	

Sérkennslu-
gögn	 54,5	 77,8	 84,6	 90,9	 94,4	 96,2	

Myndræna	
dagskrá	 62,5	 57,9	 54,2	 87,5	 89,5	 79,2	

Aðlöguð	
/mismunandi	
próf	 16,7	 26	 19	 83,3	 95,7	 90,5	

Umbunar-
kerfi	 28,6	 16,7	 48	 57,1	 66,7	 72	

Umræður	 78,9	 100	 100	 94,7	 100	 100	

Sjálfstæð	
verkefni	 78,9	 90,9	 92,6	 100	 95,5	 92,6	

Hljóðefni	 80	 57,1	 50	 100	 100	 96,4	

Valsvæði	 33,3	 30,8	 56	 100	 92,3	 84	

Hopverk./		
samvinna	 80	 76,2	 85,7	 100	 100	 100	

Einstaklingsá
ætlanir	 53,3	 65,2	 65,2	 86,7	 100	 91,3	

Áhugasviðs-
verkefni	 46,2	 20	 23,1	 100	 90	 92,3	

Hef	val	um	
hvernig	má	
vinna	
verkefni	 55,6	 65	 57,1	 100	 95	 92,9	

Les	upp	
spurningar		 40	 54,5	 66,7	 70	 95,5	 95,8	

Breyti	náms-
umhverfi	 31,3	 38,1	 23,1	 87,5	 90,5	 100	
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nemendahóp.	 Ásamt	 aðlöguðu	 námsefni	 voru	 umræður	 og	 sjálfstæð	 verkefni	 mikið	

notuð	meðal	allra	kennara.	

Ef	 borin	 er	 saman	 notkun	 atriða	 eftir	 kennslufögum	 má	 sjá	 að	 hlutfall	 list-	 og	

verkgreinakennara	sem	notuðu	aðlagað	námsefni	vikulega	eða	oftar	var	94,1%,	hlutfall	

kennara	 sem	 kenna	 bóklegar	 greinar	 var	 96%	 og	 umsjónarkennara	 92,9%.	Myndræn	

dagskrá,	 hljóðefni	 og	 áhugasviðsverkefni	 voru	 meira	 notuð	 meðal	 list-	 og	
verkgreinakennara	 en	 yfirleitt	 var	 meira	 um	 að	 umsjónarkennarar	 segðust	 nota	 þá	

valmöguleika	 sem	 nefndir	 voru	 til	 þess	 að	 aðlaga	 kennslu	 að	 nemendahópnum.	 Það	

kemur	 á	 óvart	 hversu	 notkun	 áhugasviðsverkefna	 var	 lítil	 meðal	 kennara	 sem	 kenna	
bóklegar	 greinar	 (20%	 vikulega	 eða	 oftar)	 og	 umsjónarkennara	 (23,1%	 vikulega	 eða	

oftar)	og	hversu	sjaldan	kennarar	breyttu	námsumhverfi	 til	þess	að	koma	til	móts	við	

nemendur.	Aðeins	23,1%	umsjónarkennara	breytti	námsumhverfi	vikulega	eða	oftar	til	
þess	 að	 aðlaga	 kennslu	 að	 nemendahópnum	 en	 vera	 má	 að	 kennarar	 hugsi	 um	

breytingu	á	námsumhverfi	sem	einungis	það	að	breyta	uppröðun	borða.	Hlutfall	list-	og	

verkgreinakennara	 sem	breyttu	námsumhverfi	 var	hærra	en	hlutfall	umsjónarkennara	

þrátt	 fyrir	 að	 í	 spurningu	 um	 skipulag	 skólastofu	 kæmi	 fram	 að	 list-	 og	
verkgreinakennarar	 og	 sérgreinakennarar	 hefðu	 yfirleitt	 fastmótaðra	 kennslurými	 og	

breyttu	sjaldnar	uppröðun	vegna	þess.		

Eins	og	sjá	má	var	munur	á	milli	þess	að	kennarar	sögðust	hafa	notað	aðferðir	og	

hvort	þær	væru	notaðar	vikulega	eða	oftar	til	staðar	á	öllum	valmöguleikum	sem	gefnir	

voru	upp	í	spurningu.	Munurinn	var	mestur	þegar	skoðað	er	hvort	kennarar	aðlaga	eða	

nota	 mismunandi	 próf	 fyrir	 nemendur	 og	 hversu	 oft	 þeir	 nota	 valsvæði	 og	

áhugasviðsverkefni	í	kennslu.	Aðeins	20%	kennara	sem	kenna	bóklegar	greinar	notuðu	
áhugasviðsverkefni	 vikulega	 eða	 oftar	 en	 90%	 sögðust	 nota	 þau	 almennt	 í	 kennslu.	

Munurinn	var	svipaður	meðal	list-	og	verkgreinakennara	og	umsjónarkennara.	Aðlöguð	

eða	mismunandi	 próf	 voru	 einnig	 sjaldan	 notuð	 en	meirihluti	 þátttakenda	 sagðist	 þó	
nota	þau	einhverntíman.	Þegar	hlutfall	þeirra	sem	nota	aðlagað	námsefni	er	skoðað	má	

sjá	að	þar	var	mikið	samræmi	milli	þess	að	atriði	væru	notuð	einhverntíman	og	notuð	

vikulega	eða	oftar	og	á	þetta	einnig	við	um	notkun	umræðna	í	kennslu.		
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Mynd	9.	Hversu	oft	notar	þú	eftirfarandi	kennsluaðferðir	í	þinni	kennslu?	
(Kennaramiðaðar	aðferðir)	

	

Langflestir	þátttakenda	sögðust	nota	útlistunarkennslu	vikulega	eða	oftar	eða	69,7%	
eins	og	sjá	má	á	mynd	9.	Hlutfall	þeirra	sem	notuðu	innlifunaraðferðir	vikulega	eða	
oftar	var	37,2%	og	þeirra	sem	notuðu	þulunám	vikulega	eða	oftar	örlítið	lægra	eða	

32,3%.	Helstu	aðferðir	útlistunarkennslu	eru	fyrirlestrar,	sýnikennsla,	skoðunarferðir	og	
önnur	bein	miðlun	en	undir	innlifunaraðferðir	flokkast	aðferðir	þar	sem	nemendur	sjá	
fyrir	sér	hluti,	lifa	sig	inn	í	aðstæður	og	setja	sig	í	spor	annarra.	Þulunám	byggir	á	því	að	

þjálfa	leikni	og	festa	þekkingu	í	minni	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).			 	 	

Mjög	margir	þátttakenda	merktu	við	að	Byrjendalæsi	(59,8%)	eða	PALS	(52%)	ætti	

ekki	við	í	þeirra	tilfelli	eða	slepptu	því	að	merkja	við	valmöguleika	við	þau	atriði.		
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Mynd	10.	Hversu	oft	notar	þú	eftirfarandi	kennsluaðferðir	í	þinni	kennslu?		
(Nemendamiðaðar	aðferðir)	

	

Samkvæmt	mynd	10	notuðu	margir	kennarar	daglega	samvinnunám	(37,3%),	verklegar	
æfingar	(34,3%)	og	umræðu-	og	spurnaraðferðir	(32,4%).	Sjá	má	að	sumar	aðferðir	eru	

notaðar	 oft	 þó	 þær	 séu	 ekki	 notaðar	 daglega.	 Hlutfall	 þátttakenda	 sem	 notuðu	
umræðu-	 og	 spurnaraðferðir	 vikulega	 eða	 oftar	 var	 70,6%	 og	 þeirra	 sem	 notuðu	

hópvinnu	 litlu	 lægra	 eða	 67,7%.	 Einnig	 voru	 samvinnunám,	 verklegar	 æfingar	 og	

sjálfstæð	 skapandi	 verkefni	 mikið	 notuð.	 Söguaðferð	 var	 sjaldnast	 notuð	 en	 16,7%	

þátttakenda	merkti	við	að	þeir	notuðu	hana	aldrei	í	kennslu.	

Á	myndum	9	og	10	hér	á	undan	hafa	kennsluaðferðir	verið	flokkaðar	eftir	því	hvort	
um	 kennaramiðaðar	 aðferðir	 er	 að	 ræða	 eða	 nemendamiðaðar.	 Kennaramiðaðar	

aðferðir	eru	aðferðir	þar	sem	kennarinn	miðlar	þekkingu	á	þann	hátt	sem	hann	kýs	og	
snúast	um	miðlun	til	margra	á	sama	tíma.	Með	þeim	tveimur	aðferðum	sem	í	þessari	

rannsókn	 gátu	 flokkast	 sem	 kennaramiðaðar	 aðferðir	 voru	 settar	 innlifunaraðferðir,	

PALS	 (pör	 að	 lesa	 saman)	 og	 Byrjendalæsi.	 Einnig	 má	 geta	 að	 umræðu-	 og	
spurnaraðferðir	má	 flokka	 í	 báða	 flokka	 eftir	 því	 hvernig	 þær	 eru	 notaðar	 en	 í	 þessu	

tilfelli	eru	þær	flokkaðar	sem	nemendamiðaðar	aðferðir.	Nemendamiðaðar	aðferðir	eru	

aðferðir	þar	sem	nemendur	taka	þátt	í	vali	á	efni	og	framsetningu.		
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Á	myndum	9	og	10	má	 sjá	 að	engin	ein	 kennsluaðferð	 var	 áberandi	oftast	notuð.	

Margar	aðferðir	virðast	hafa	verið	notaðar	vikulega	eða	sjaldnar,	sérstaklega	ef	horft	er	
á	mynd	9.	 Í	 valmöguleikanum	þar	 sem	mátti	nefna	annað	nefndi	einn	þátttakandi	 að	

hann	notaði	Læsi	 til	náms	daglega	 í	kennslu.	Nemendamiðaðar	aðferðir	voru	almennt	

oftar	 notaðar	 heldur	 en	 kennaramiðaðar	 sem	 er	 í	 samræmi	 við	 áherslur	 sem	 eru	 í	
skólastarfi	 í	 dag.	 Nokkrar	 aðferðir	 virtust	 ekki	 eiga	 við	 í	mörgum	 tilfellum	 og	má	 þar	

nefna	Byrjendalæsi	og	PALS	en	það	eru	aðferðir	sem	innleiddar	eru	innan	skólans	í	heild	

fremur	en	að	einstakir	kennarar	noti	þær	í	kennslu	nema	þá	að	hluta	til.	PALS	var,	að	því	
er	vitað,	notað	í	allavega	einum	skólanna	þriggja	og	Byrjendalæsi	í	tveimur	þeirra.	
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Tafla	2.	Samanburður	á	notkun	kennsluaðferða	eftir	kennslugreinum	og	tíðni	
notkunar	(%)	

	

	 	 							Nota	vikulega	eða	oftar	 	 																		Nota	einhverntíman	

	

Þegar	borin	var	saman	notkun	kennsluaðferða	eftir	kennslugreinum	komu	áhugaverðar	

niðurstöður	 í	 ljós.	 Í	 töflu	 2	 má	 sjá	 samanburð	 milli	 notkunar	 kennsluaðferða	 eftir	

kennslugreinum	 annars	 vegar	 og	 svo	 samanburð	 á	 notkun	 kennsluaðferða	 eftir	 því	

hversu	oft	þær	eru	notaðar.		

	
List-	og	
verkgreinar	

Bóklegar-	
greinar	

Umsjónar-
kennari	

List-	og	
verkgreinar	

Bóklegar-	
greinar	

Umsjónar-	
kennari	

Útlistunar-
kennsla	 85,7	 89,5	 84,6	 90,5	 100	 100	

Þulunám	 46,2	 35	 50	 84,6	 95	 100	

Verklegar	
æfingar	 91,7	 63,2	 64	 100	 100	 100	

Umræðu-	og	
spurnar-
aðferðir	 73,3	 91,6	 84	 100	 100	 100	

Innlifunar-
aðferðir	 54,5	 55	 44	 100	 90	 100	

Tjáning	 27,3	 27,3	 19,2	 81,8	 81,8	 100	

Þrauta-
lausnir	 42,9	 61,1	 43,5	 85,7	 100	 100	

Leitar-
aðferðir	 11,1	 45	 29,6	 88,9	 95	 85,2	

Söguaðferð	 0	 6,7	 22,7	 33,3	 66,7	 90,9	

Hópvinna	 59,1	 76,2	 82,1	 100	 100	 100	

Samvinnu-
nám	 72,2	 77,3	 88	 94,4	 100	 96	

Sjálfstæð	
skapandi	
viðfangsefni	 77,8	 65,2	 70,8	 100	 95,7	 100	

Byrjendalæsi	 0	 25	 75	 33,3	 50	 81,2	

PALS	 60	 33,3	 47,6	 60	 66,7	 95,2	

Þemanám	 10	 27,8	 53,8	 100	 94,4	 100	
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Sjá	má,	eins	og	við	var	að	búast,	að	verklegar	æfingar	og	sjálfstæð	skapandi	verkefni	

voru	mun	meira	notuð	meðal	list-	og	verkgreina	kennara	heldur	en	annarra	kennara	en	
þó	kemur	á	óvart	að	þessar	aðferðir	séu	ekki	notaðar	oftar	í	bóklegum	greinum.	Flestar	

aðferðanna	sem	nefndar	eru	voru	oftar	notaðar	meðal	kennara	í	bóklegum	greinum	og	

umsjónarkennara	 heldur	 en	 list-	 og	 verkgreina	 kennara.	 Byrjendalæsi	 og	 PALS	 voru	
aðferðir	sem	mun	oftar	voru	notaðar	meðal	kennara	sem	kenna	bóklegar	greinar	eða	

umsjónarkennara	 heldur	 en	 annarra	 enda	 eru	 þetta	 aðferðir	 sem	 eru	 nánast	 alltaf	

eingöngu	notaðar	inni	í	bekk.	Þó	kemur	í	ljós	að	33,3%	list-	og	verkgreinakennara	höfðu	

einhverntíman	notað	Byrjendalæsi	í	kennslu	og	60%	þeirra	höfðu	einhverntíman	notað	
PALS.	Flestir	kennarar	sögðust	einhverntíman	hafa	notað	allar	aðferðirnar	sem	nefndar	

voru	en	það	kom	í	ljós	að	þrátt	fyrir	það	voru	sumar	þeirra	ekki	notaðar	oft.		Til	dæmis	

sögðust	 allir	 umsjónarkennarar	 einhverntíman	 nota	 verklegar	 æfingar	 í	 kennslu	 en	

aðeins	64%	þeirra	notuðu	þær	vikulega	eða	oftar.	Kennarar	sögðust	einnig	 lang	flestir	

nota	 innlifunaraðferðir	 og	 tjáningu	 í	 kennslu	 en	 þær	 virtust	 vera	 notaðar	 sjaldnar	 en	
vikulega	 ef	 skoðað	 er	 til	 dæmis	 að	 aðeins	 19,2%	umsjónarkennara	 sögðust	 nota	 þær	

vikulega	eða	oftar.	Sömu	sögu	má	segja	með	flestar	aðferðanna.	

	Þegar	 hlutfall	 daglegrar	 notkunar	 aðferða	 var	 borið	 saman	 við	 hlutfall	 þess	 að	

aðferð	 væri	 notuð	einhverntíman	 sást	mun	meiri	munur	en	 kemur	 fram	 í	 töflu	 2	þar	
sem	 notkun	 aðferða	 vikulega	 eða	 oftar	 er	 borin	 saman	 við	 notkun	 aðferða	 almennt.	
Þetta	 gefur	 til	 kynna	 að	 flestar	 aðferðir	 séu	 notaðar	 vikulega	 eða	 sjaldnar	 en	 ekki	

endilega	á	hverjum	degi.		
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Mynd	11.	Hvaðan	færð	þú	hugmyndir	að	kennsluaðferðum	sem	þú	notar	í	kennslu?	

	

Algengast	var	að	þátttakendur	 fengju	hugmyndir	að	kennsluaðferðum	sem	þeir	nota	 í	

kennslu	 frá	 eigin	 reynslu	 (vinnu	 á	 vettvangi,	 fyrri	 störfum,	 kennslu	 o.fl.)	 (89,2%),	 úr	
námskeiðum	(87,3%)	og	frá	öðrum	kennurum	(84,3%)	en	fæstir	nefndu	að	þeir	fengju	
hugmyndir	að	kennsluaðferðum	frá	skólastjórn	eða	aðeins	14,7%	þátttakenda.	Margir	

nefndu	 einnig	 að	 þeir	 fengju	 hugmyndir	 af	 internetinu	og	 úr	 bókum	en	 fæstir	 virtust	

leita	 hugmynda	 hjá	 skólastjórn	 eða	 aðeins	 14,7%	 þátttakanda.	 Fyrir	 utan	 gefna	
valmöguleika	voru	nefndir	þættir	eins	og	söfn,	skólaheimsóknir,	fjölmiðlar	og	fyrra	nám.	

	

4.4 Kennsluhættir	
Spurt	 var	 um	 kennsluhætti	 kennara.	 Þátttakendur	 tilgreindu	 hversu	 oft	 þeir	 nota	

ákveðin	kennslutæki	eða	kennslugögn	í	kennslu,	hvernig	þeir	meta	nám	nemenda	sinna	
og		hvernig	þeir	aðlaga	námsefni	og	námsumhverfi.	Að	lokum	hvaða	aðferðir	þeir	nota	

til	þess	að	efla	félagslega	færni	og	samskipti	nemenda	með	sérþarfir.	Þeim	spurningum	

svöruðu	þeir	með	því	að	merkja	við	valmöguleika	sem	þeim	fannst	eiga	við	af	gefnum	
valmöguleikum.	
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Mynd	12.	Hversu	oft	notar	þú	eftirfarandi	kennslugögn/kennslutæki	í	kennslu?
	 (hefðbundin)	

	

Mynd	12	sýnir	notkun	á	kennslugögnum	og	–tækjum	í	kennslu	þátttakenda	sem	flokka	
má	sem	hefðbundin	kennslugögn	sem	mikið	eru	notuð	í	skólum.	Sýnt	er	hlutfall	þeirra	

sem	 nota	 kennslugögn	 vikulega	 eða	 oftar	 og	 svo	 þeirra	 sem	 nota	 kennslugögn	
einhverntíman	 í	 kennslu.	 Flestir	 þátttakendur	 merktu	 við	 að	 þeir	 notuðu	 krítar-	 eða	
tússtöflu	(72,5%)	og	vinnubækur	(65,7%)	vikulega	eða	oftar.	Kennslugögn	eins	og	kort	

og	 glærur	 voru	 sjaldan	 notuð	 og	munurinn	milli	 hlutfalla	 þeirra	 sem	nota	 þessi	 gögn	
vikulega	 eða	 oftar	 og	 svo	 þeirra	 sem	 nota	 þau	 einhverntíman	 er	 talsverður.	
Kennslugögn	sem	lítið	voru	notuð	eins	og	smart	töflur	(gagnvirkar	töflur)	eru	oft	ekki	til	

staðar	 í	 kennlustofum.	 Aðeins	 14,7%	 kennara	 sagðist	 nota	 smart	 töflu	 vikulega	 eða	
oftar	og	aðeins	20,6%	notuðu	smart	 töflu	almennt	 í	 kennslu.	Einnig	má	sjá	að	glærur	

voru	 ekki	 mikið	 notaðar	 í	 kennslu	 í	 grunnskólum	 þar	 sem	 aðeins	 7,9%	 þátttakanda	

merktu	við	að	þeir	notuðu	þær	vikulega	eða	oftar	 í	 kennslu	og	31,4%	að	þeir	notuðu	
þær	einhverntíman.	
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Mynd	13.	Hversu	oft	notar	þú	eftirfarandi	kennslugögn/kennslutæki	í	kennslu?	
(upplýsingatækni)	

	

Á	mynd	13	má	sjá	 tölur	yfir	notkun	kennslugagna	og	–tækja	 sem	segja	má	að	séu	að	
einhverju	leiti	sjónræn.	Hlutfall	þeirra	sem	notuðu	þessi	kennslugögn	vikulega	eða	oftar	
var	tiltölulega	jafnt	en	hlutfall	þeirra	sem	notuðu	námsspil	vikulega	eða	oftar	í	kennslu	

var	hæst	eða	40,2%.	Það	má	einnig	sjá	að	hlutföll	þeirra	sem	notuðu	þessi	kennslugögn	
einhverntíman	í	kennslu	eru	mun	hærri	en	þeirra	sem	notuðu	þau	vikulega	eða	oftar	og	
var	munurinn	mestur	þegar	 skoðað	er	hlutfall	þeirra	 sem	notuðu	myndbönd	vikulega	

eða	oftar	og	svo	þeirra	sem	notuðu	þau	einhverntíman.	
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Mynd	14.	Hversu	oft	notar	þú	eftirfarandi	kennslugögn/kennslutæki	í	kennslu?	
(sjónræn)	

	

Á	mynd	14	má	sjá	notkun	á	kennslugögnum	og	–tækjum	sem	tengjast	upplýsingatækni.	

Flestir	sögðust	nota	internetið	vikulega	eða	oftar	(65,7%)	sem	tengist	notkun	á	tölvum	

og	spjaldtölvum	sem	einnig	voru	oft	notaðar.	Hlutfall	þeirra	sem	notuðu	síma	vikulega	
eða	 oftar	 var	 lægst	 eða	 aðeins	 15,6%	 en	 41%	 sögðust	 nota	 síma	 einhverntíman	 í	

kennslu.	Líklegt	er	að	símar	séu	meira	notaðir	á	mið-	og	unglingastigi	 í	 kennslu	og	þá	
aðeins	 í	 ákveðnum	 námsgreinum.	 Munurinn	 milli	 þess	 að	 kennslugögn	 væru	 notuð	

vikulega	eða	oftar	eða	einhverntíman	í	kennslu	var	ekki	mjög	afgerandi	en	mestur	var	

munurinn	á	notkun	tölvuforrita	þar	sem	40,2%	sagðist	nota	þau	vikulega	eða	oftar	en	
79,4%	að	þeir	notuðu	þau	einhverntíman.	

	

	

	

	

40.2	

65.7	
57.9	

50.9	

15.6	

79.4	

90.2	 87.3	
79.3	

41	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

Tölvuforrit	 Interne�ð	 Tölvur	 Spjaldtölvur	 Síma	

Nota	vikulega	eða	o�ar	 Nota	einhvern�man	

%	



64	

	

Mynd	15.	Hversu	oft	notar	þú	eftirfarandi	kennslugögn/kennslutæki	í	kennslu?	
(hjálpargögn)	

	

Mynd	15	sýnir	notkun	á	kennslugögnum	og	–tækjum	sem	tengjast	helst	sérkennslu	eða	
eru	 hjálpargögn	 fyrir	 einstaklinga.	 Hér	má	 sjá	 að	 flestir	 sögðust	 nota	 sérkennslugögn	
vikulega	 eða	 oftar	 (58,8%)	 og	 svo	 hjálpargögn	 í	 stærðfræði	 (48%).	 Fæstir	 notuðu	

hjálpargögn	 í	 náttúrufræði	 vikulega	 eða	 oftar	 (8,8%)	 enda	 líklega	 að	 mestu	 aðeins	
náttúrufræðikennarar	 sem	 nota	 þau	 svo	 oft.	 Mun	 fleiri	 sögðust	 nota	 hljóðefni	
einhverntíman	 í	kennslu	(67,6%)	heldur	en	notuðu	það	vikulega	eða	oftar	 (37,3%)	 	og	

var	þar	mesti	munurinn.	

Kennslugögn	 og	 -tæki	 er	 tengjast	 upplýsingatækni	 og	 tækni	 voru	 almennt	 meira	

notuð	 heldur	 en	 önnur	 gögn.	Margir	 kennarar	 sögðust	 einhverntíman	 nota	 eða	 hafa	
notað	öll	þau	kennslugögn	sem	nefnd	voru	sem	valmöguleikar	en	þrátt	 fyrir	það	voru	

sum	þeirra	ekki	notuð	mjög	oft.	 	Auk	gefinna	valmöguleika	nefndu	tveir	þátttakendur	

að	 þeir	 notuðu	 hljóðfæri	 í	 kennslu	 og	 einn	 nefndi	 að	 hann	 notaði	 gögn	 er	 tilheyra	
íþróttakennslu.		
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	Mynd	15.	Hversu	oft	notar	þú	eftirfarandi	námsmatsaðferðir	í	kennslu?	

	

Eins	 og	 sjá	 má	 á	 mynd	 16	 merktu	 flestir	 við	 að	 þeir	 notuðu	 símat	 (64,5%)	 og	
leiðsagnarmat	 (48%)	 í	 mati	 á	 námi	 nemenda	 vikulega	 eða	 oftar.	 Aðrar	 aðferðir	 voru	
notaðar	 sjaldnar	 en	 flestar	 aðferðanna	 voru	 notaðar	 mánaðarlega	 eða	 sjaldnar.	

Athyglisvert	er	að	jafningjamat	var	sjaldan	notað	meðal	þátttakenda	en	23,5%	sögðust	
aldrei	 nota	 jafningjamat	 í	 mati	 á	 námi	 nemenda	 og	 37,9%	 að	 þeir	 notuðu	 það	

mánaðarlega	 eða	 sjaldnar.	 Jafningjamat	 var	 aðeins	 notað	 í	 3%	 tilvika	 og	 próf	 í	 2,9%	

tilvika	en	próf	eru	sjaldan	notuð	oftar	en	mánaðarlega	í	mati	á	námi	í	skólum.		
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Mynd	16.	Hvernig	aðlagar	þú	eða	breytir	námsefni?	

	

Nánast	allir	þátttakendur	(97,1%)	sögðust	aðlaga	eða	breyta	námsefni	í	kennslu	til	þess	

að	mæta	þörfum	og	getu	nemenda	en	aðeins	einn	einstaklingur	sagðist	ekki	gera	það.	Á	
mynd	 17	má	 sjá	 að	 algengast	 var	 að	 þátttakendur	 aðlöguðu	 verkefni	 nemenda	 (þ.e.	
styttu	þau	eða	notuðu	önnur	verkefni)	 til	að	koma	til	móts	við	þarfir	þeirra	en	80,4%	

þeirra	 merkti	 við	 þann	 valmöguleika.	 Einnig	 var	 algengt	 að	 þátttakendur	 styttu	 eða	
lengdu	lestexta	(66,7%),	hefðu	val	um	verkefni	(62,7%),	notuðu	myndefni,	hljóðefni	eða	

margmiðlunarefni	(59,8%)	og	notuðu	mismunandi	texta	fyrir	nemendur	(56,9%).		
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Mynd	17.	Hvernig	aðlagar	þú	eða	breytir	námsumhverfi	í	kennslu	þíns	nemendahóps?	

	

Oft	þarf	að	aðlaga	námsumhverfi	að	nemendum	og	þörfum	þeirra	og	eins	og	sjá	má	á	

mynd	 18	 var	 munur	 þar	 á	 milli	 valmöguleika	 fremur	 lítill.	 Flestir	 sögðust	 huga	 að	
jákvæðu	og	hvetjandi	andrúmslofti	í	kennslu	(80,4%)	en	einnig	nefndu	þátttakendur	oft	

að	 þeir	 buðu	 nemendum	 upp	 á	 val	 um	 hvar	 þeir	 vinna	 verkefni	 (64,7%),	 buðu	
nemendum	upp	á	val	um	hvort	þeir	ynnu	saman	 í	hóp	eða	pörum	(62,7%)	og	breyttu	

uppröðun	borða	í	skólastofunni	(62,7%).	Margir	nefndu	einnig	að	þeir	notuðu	Ipad	eða	

tölvu	í	kennslu	til	þess	að	koma	til	móts	við	nemendur	(57,8%).	Aðeins	einn	þátttakandi	
nefndi	að	hann	notaði	aðra	staði	í	skólanum	eins	og	til	dæmis	bókasafn,	sal	eða	ganga	

innan	skólahúsnæðisins	til	vinnu	þar	sem	gefinn	var	kostur	á	að	nefna	aðra	möguleika	

en	gefnir	voru	upp.	
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Mynd	18.	Hvaða	leiðir	notar	þú	til	þess	að	efla	félagslega	færni	og	samskipti	
nemenda	með	sérþarfir?	

	

Félagsleg	samskipti	nemenda	með	sérþarfir	eru	mikilvæg	og	skipta	máli	 fyrir	þátttöku	

þeirra	 í	 skólasamfélaginu.	Misjafnt	er	hvaða	 leiðir	 skólar	hafa	 tileinkað	 sér	 til	 þess	að	

efla	samskipti	nemenda	og	oft	hafa	skólar	innleitt	heildstæðar	aðferðir	og	má	nefna	að	
nokkur	 hluti	 þátttakenda	 eins	 skóla	 sagðist	 nota	 Uppeldi	 til	 ábyrgðar	 til	 þess	 að	 efla	

félagsfærni	og	samskipti	nemenda	með	sérþarfir	(9,8%).		

Af	 gefnum	 valkostum	 merktu	 flestir	 við	 að	 þeir	 notuðu	 þjálfun	 í	 að	 nota	 orð	 í	

samskiptum	eða	53,9%	þátttakenda.	Einnig	notuðu	þátttakendur	oft	 félagsfærnisögur	

(41,2%),	lífsleikninámsefni	(37,3%)	og	samskiptaæfingar	(35,3%).	Eins	og	sést	á	mynd	19	

voru	fæstir	þátttakendur	sem	notuðu	námefnið	Stig	af	stigi	(lífsleiknikennsluefni)	til	að	
efla	 félagsfærni,	 Vini	 Zippýs	 (geðræktar	 námsefni)	 og	 æfingar	 í	 að	 nota	 hlé	 fyrir	
nemendur	 til	þess	að	komast	úr	aðstæðum	sem	þeir	 ráða	 illa	við.	Einnig	voru	nefndir	

þættir	eins	og	að	vera	fyrirmynd	fyrir	nemendur	og	að	nota	umræður	eða	,,sáttarborð”	

til	að	efla	samskipti.	
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4.5 Opnar	spurningar	
Í	 lok	 spurningalista	 voru	þrjár	opnar	 spurningar	þar	 sem	 spurt	 var	um	hvað	 kennarar	

telja	sig	gera	vel	 í	kennslu,	hvað	þeir	vilja	helst	bæta	í	sinni	kennslu	og	að	lokum	voru	

þeir	 beðnir	 um	 að	 skilgreina	 skóla	 án	 aðgreiningar.	 Í	 nokkrum	 tilfellum	 virtist	 sem	

þátttakendur	 hafi	 ekki	 lesið	 nægilega	 vel	 spurningar	 og	missa	 svör	 þá	marks.	Nokkur	
hluti	þeirra	kaus	að	svara	ekki	opnum	spurningum	og	má	ætla	að	þar	spili	 inní	að	þær	

krefjast	meira	af	þátttakendum	og	taka	oft	meiri	tíma	í	svörun.	

	

Hvað	kennarar	telja	sig	gera	vel	í	kennslu	

Það	er	mikilvægt	og	gott	fyrir	kennara	að	rýna	í	og	meta	eigin	kennslu	til	þess	að	geta	

bætt	hana	og	komið	betur	til	móts	við	nemendur.	Einn	þátttakandi	hafði	á	orði	að	það	
væri	hollt	fyrir	kennara	að	taka	þátt	í	rannsóknum	og	fá	tækifæri	til	þess	að	skoða	starf	

sitt.	Þegar	þátttakendur	voru	spurðir	hvað	þeir	teldu	sig	gera	vel	í	kennslu	sagðist	mikill	

meirihluti	þeirra	að	þeir	sinntu	einstaklings	þörfum,	aðlöguðu	námsefni	og	 litu	á	getu	

nemenda.	 Einn	 þátttakandi	 svaraði:	 „Býð	 nemendum	 upp	 á	 fjölbreyttar	 leiðir	 til	 að	
komast	 í	gegnum	námsefnið	og	skila	verkefnum,	þannig	að	styrkleikar	allra	njóta	sín“.	

Svörin	voru	svipuð	meðal	þátttakenda	í	öllum	skólunum	sem	tóku	þátt.	

Margir	minntust	á	að	þeir	næðu	vel	til	nemenda	sinna,	bæru	virðingu	og	umhyggju	

fyrir	þeim	og	hefðu	velferð	þeirra	í	huga.	Einn	þátttakandi	segir:	„Ég	hef	áhuga	á	velferð	

nemenda	minna	sem	ég	held	að	sé	 lykillinn	að	góðum	kennsluháttum“.	Einnig	nefndu	

þátttakendur	að	þeir	 teldu	að	skipulag	og	undirbúningur	þeirra	væri	góður	og	að	þeir	

reyndu	að	nota	fjölbreyttar	aðferðir	og	verkefni	í	kennslu.	Góð	samskipti	við	nemendur	
og	 kennara	 og	 að	 þeir	 hvetji	 nemendur	 til	 umræðna	og	 umhugsunar	 voru	 atriði	 sem	

einnig	 voru	 nefnd	 meðal	 nokkurra	 þáttttakenda.	 Færri	 minntust	 á	 aga	 innan	

nemendahópsins,	að	þeir	gerðu	raunhæfar	kröfur	til	nemenda	og	að	þeir	væru	jákvæðir	
og	 hvetjandi	 í	 garð	 þeirra.	 Atriði	 sem	 voru	 nefnd	 sjaldnar	 voru	 til	 dæmis	 gott	

námsumhverfi,	 hrós	 og	 hvatning,	 sveigjanleiki,	 aðalagað	 námsefni	 og	 þolinmæði:	

„…Endalaus	 þolinmæði	 með	 hvernig	 er	 hægt	 að	 yfirstíga	 námshindranir,	 “endalaus”	
tækifæri	til	að	hjálpa	þeim	að	gera	betur“.		

Flestir	þessara	 kennara	eru	 sammála	um	að	þeir	 komi	 til	móts	 við	einstaklinga	og	

þarfir	nemenda	með	aðlöguðu	námsefni	og	greinilegt	er	að	kennarar	eru	að	gera	vel	 í	
starfi	og	hafa	velferð	nemenda	í	fyrsta	sæti	í	skólastarfinu.		
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Það	sem	betur	mætti	fara	

Þátttakendur	 voru	 einnig	 spurðir	 um	hvað	 þeir	 helst	 vildu	 bæta	 í	 sinni	 kennslu	 og	 af	
svörunum	að	dæma	var	greinilegt	að	kennarar	vildu	gera	betur	á	ýmsum	sviðum.	Flestir	

nefndu	að	þeir	myndu	vilja	koma	betur	 til	móts	við	nemendur	með	sérþarfir	og	auka	

einstaklingsmiðun.	„…Skipulag	og	einstaklingsmiðun	þarf	ég	alltaf	að	vera	að	skoða	og	
betrumbæta“	segir	einn	þátttakandi	og	margir	töluðu	á	svipaðan	hátt	um	að	þeir	vildu	

vera	meira	skapandi,	nýta	tækni	meira	í	kennslu	og	hafa	kennsluna	meira	verklega.	Einn	

þátttakandi	orðaði	þetta	svona:	,,Hafa	meiri	fjölbreytni,	meira	skapandi	vinnu	og	nýta	til	

þess	 t.d.	 tækni“.	 Kennarar	 nefndu	 einnig	 að	 þeir	 vildu	 læra	 fleiri	 aðferðir	 og	 auka	
fjölbreytileika	í	námsefni	og	fjölbreytileika	almennt	í	kennslu.	Einnig	var	nefnt	að	koma	

til	móts	við	mjög	duglega	nemendur	og	nemendur	með	annað	tungumál	en	íslensku.	

Sumir	töldu	sig	vera	að	gera	sitt	besta	en	aðrir	að	það	væri	alltaf	hægt	að	bæta	sig	

en	einn	þátttakandi	svaraði	spurningunni	einfaldlega	„Úff!“	Það	má	greina	að	kröfur	eru	
miklar	sem	kennarar	þurfa	að	mæta	og	að	þeir	vilji	flestir	standa	sig	betur	á	einhverjum	

sviðum	en	hafi	kannski	ekki	alltaf	tök	á	því.	Nokkrir	þátttakendur	nefndu	að	þeir	vildu	

sækja	 í	 auknu	 mæli	 endurmenntun	 í	 starfi,	 að	 þeir	 vildu	 bæta	 skipulag	 og	 einnig	
minntust	 kennarar	 á	 aðstæður,	 skort	 á	 stuðning	 og	 tímaskort	 ásamt	 skorti	 á	

hjálpargögnum	 og	 leiðbeiningum	 um	 kennsluaðferðir.	 Mátti	 greina	 í	 svörum	 þarfir	
kennara	sem	þeir	geta	í	raun	ekki	sjálfir	bætt	úr	án	aðstoðar	utanaðkomandi	aðila.	Auk	
þessara	 atriða	 voru	 sjaldnar	 nefnd	 atriði	 eins	 og	 til	 dæmis	 að	 bæta	 undirbúning	 og	

kennslustundir,	eiga	í	meira	samstarfi	við	aðra	kennara	og	vera	í	stöðugri	þróun.	

Í	svörum	þátttakenda	var	ekki	auðvelt	að	finna	sameiginlega	niðurstöðu	eða	rauðan	

þráð.	Hver	og	einn	kennari	hefur	sína	skoðun	á	hvað	hann	þurfi	að	bæta	í	kennslu	en	þó	
virðist	vera	ljóst	að	kennarar	vilja	almennt	finna	leiðir	til	þess	að	koma	betur	til	móts	við	

nemendur	 sem	 vegna	 sérþarfa	 þurfa	 aukinn	 stuðning	 í	 námi	 og	 gera	 námið	

einstaklingsmiðaðra.		

	

Skóli	án	aðgreiningar	

Skilningur	meðal	 kennara	 á	 hugmyndafræði	 skóla	 án	 aðgreiningar	 skiptir	 höfuðmáli	 í	
framkvæmd	stefnunnar	og	voru	þátttakendur	 í	þessari	 rannsókn	 í	 lokin	beðnir	um	að	

skilgreina	skóla	án	aðgreiningar.	Þeir	voru	fremur	sammála	um	skilgreininguna.	Flestir	

nefndu	að	skóli	án	aðgreiningar	væri	að	allir	hefðu	sömu	eða	jöfn	tækifæri	til	náms	og	
félagslegs	 starfs	 eða	 að	 skóli	 án	 aðgreiningar	 væri	 einfaldlega	 skóli	 fyrir	 alla.	 Einn	

þátttakandi	 lýsir	skóla	án	aðgreiningar	sem	„skóla	þar	sem	allir	nemendur	hafa	 jafnan	
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rétt	á	námi	við	sitt	hæfi,	þar	sem	hver	og	einn	getur	blómstrað	í	þægilegu	og	jákvæðu	

umhverfi“	og	annar	talar	um	að	skóli	án	aðgreiningar	sé	„þar	sem	skólinn	tekur	á	móti	
öllum	nemendum	og	aðlagar	sig	að	hverjum	og	einum.	Hef	ekki	trú	á	að	slíkur	skóli	sé	

til”.	Þetta	er	mikilvægur	þáttur	sem	þátttakandi	dróg	fram	og	undirstrikar	það	viðhorf	

að	 hugmyndafræði	 skóla	 án	 aðgreiningar	 fer	 ekki	 endilega	 alltaf	 saman	 við	
raunveruleikann,	hugsjónin	er	ekki	sú	saman	og	aðferðin,	stefnan	eða	framkvæmdin.	

Margir	nefndu	að	skóli	án	aðgreiningar	væri	þar	sem	allir	nemendur	væru	saman	við	

vinnu,	 hann	mæti	 þörfum	nemenda,	 að	 námsefni,	 kennsla	 og	 nám	 væri	 þar	 við	 hæfi	

hvers	 og	 eins	 og	 að	 allir	 nemendur	 eigi	 kost	 á	 að	 vera	 í	 skólanum	 óháð	 getu	 og	
greiningum	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 nám	 þeirra.	 „Skóli	 þar	 sem	 tekið	 er	 á	 móti	 ólíkum	

nemendum	og	lögð	áhersla	á	að	mæta	hverjum	og	einum	þar	sem	hann	er	staddur	og	

koma	öllum	til	þroska.	Allir	eru	jafn	mikilvægir“.		

Nokkrir	nefndu	að	skóli	án	aðgreiningar	væri	skóli	þar	sem	hver	og	einn	væri	með	á	

eigin	forsendum	og	allir	fengju	að	njóta	sín.	Atriði	sem	einnig	voru	nefnd	en	þó	sjaldnar	
voru	 þjónusta	 og	 stuðningur	 við	 hæfi	 og	 að	 allir	 fengju	 að	 vera	 þeir	 sjálfir.	 Þeir	

þátttakendur	sem	sinna	sérkennslu	eða	starfa	sem	þroskaþjálfar	virtust	hafa	greinabetri	
og	skýrari	hugmynd	um	skóla	án	aðgreiningar	eins	og	kannski	búast	má	við.	Gera	má	
ráð	fyrir	að	þekking	þeirra	á	þessu	sviði	sé	meiri	þar	sem	nám	þeirra	og	starf	byggist	á	

því	að	aðstoða	einstaklinga	og	smærri	hópa	sem	þurfa	aðstoð	í	námi	og	starfi.	Kennarar	
virðast	hafa	nokkuð	skýra	mynd	af	því	hvernig	skóli	án	aðgreiningar	er	eða	á	að	vera	og	

hvað	 þarf	 til	 þess	 að	 framkvæmdin	 gangi	 vel	 og	 nefndu	 í	 því	 samhengi	 til	 dæmis	

aðstæður,	 stuðning	 inn	 í	 bekk,	 að	 nýta	 styrkleika	 nemenda,	 samvinna	 nemenda,	

aðlagað	námsefni	 og	 fleiri	 þætti.	 Rauði	þráðurinn	er	 jafnrétti	 til	 náms,	 aðgengi	og	 að	
leitast	sé	við	að	mæta	þörfum	hvers	og	eins.		
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5 Samantekt	og	umræður	

	

Í	 þessum	 kafla	 verða	 niðurstöður	 teknar	 saman	 og	 ræddar	 með	 tilliti	 til	

rannsóknarspurninga	og	fræðilegs	bakgrunns	rannsóknarinnar.	Farið	verður	yfir	hagnýtt	

gildi	 rannsóknarinnar	og	rætt	um	takmarkanir	hennar	ásamt	þeim	 lærdóm	sem	draga	
má	af	niðurstöðum.	Tilgangur	verkefnisins	var	að	 skoða	 skilning	kennara	á	 stefnu	um	

skóla	án	aðgreiningar	og	kanna	kennsluhætti	og	kennsluaðferðir	sem	kennarar	nota	til	

þess	að	koma	til	móts	við	fjölbreyttan	nemendahóp.		

Í	verkefninu	hefur	verið	fjallað	um	kennsluhætti	og	skólastarf	í	skóla	án	aðgreiningar	

þar	 sem	 markmiðið	 með	 verkefninu	 var	 að	 fá	 heildarmynd	 á	 kennsluhætti	 og	

kennsluaðferðir	 sem	 notaðar	 eru	meðal	 kennara	 þriggja	 þátttökuskóla.	 Reynt	 var	 að	
svara	rannsóknarspurningunni,	Rannsóknarspurningin	sem	leitast	verður	við	að	svara	er	
hvaða	 kennsluhætti	 og	 kennsluaðferðir	 eru	 kennarar	 að	 nota	 í	 kennslu	 fjölbreytts	

nemendahóps	 og	 hver	 er	 skilningur	 og	 skilgreining	 kennara	 á	 stefnu	 um	 skóla	 án	
aðgreiningar.		

Helstu	 niðurstöður	 benda	 til	 þess	 að	 kennsluaðferðir	 og	 kennsluhættir	 séu	

fjölbreyttir	 í	 grunnskólunum	 þremur.	 Þátttakendum	 reyndist	 erfitt	 að	 greina	 einn	
kennsluhátt	 sem	 var	meira	 áberandi	 en	 annar	 innan	 skólanna	 en	 fyrir	 utan	 blandaða	

kennsluhætti	 var	 bekkjarkennsla	 algengasta	 fyrirkomulagið.	 Samvinnunám,	 umræðu-	

og	 spurnaraðferðir,	 útlistunarkennsla	 og	 verklegar	 æfingar	 voru	 algengustu	

kennsluaðferðirnar	 og	 fengu	 kennarar	 hugmyndir	 af	 kennsluaðferðum	 víða	 að.	

Kennslugögn	og	kennslutæki	sem	notuð	eru	í	kennslu	eru	einnig	af	fjölbreyttum	toga	þó	

að	hefðbundin	 túss-	eða	krítartafla	 sé	mest	notuð	ásamt	vinnubókum.	Flestir	 sögðust	

aðlaga	námsefni	að	nemendum	og	nota	þá	til	þess	helst	aðlöguð	verkefni	og	styttri	eða	
lengri	lestexta.		

	 	

5.1 Skólastarf	
Í	Aðalnámskrá	(2013,	bls.	13)	segir	að	skólinn	skuli	haga	starfsemi	sinni	 í	samræmi	við	

stöðu	og	þarfir	barna	og	ungmenna	og	skólastarfið	skuli	miða	að	þátttöku	nemenda	 í	

lýðræðissamfélagi	 innan	 sem	 utan	 skólans.	 Með	 stefnu	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar	 er	
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aðgengi	nemenda	með	sérþarfir	að	almennum	skólum	aukið	til	muna.	Í	nánast	hverjum	

einasta	 kennsluhóp	 eða	 bekk	 eru	 nemendur	með	 sérþarfir	 og	 þátttaka	 þeirra	 skiptir	
miklu	máli	fyrir	bæði	einstaklinginn	og	hópinn.	Margar	leiðir	eru	færar	innan	skólans	til	

þess	 að	 aðstoða	 kennara	 og	 annað	 starfsfólk	 skólans	 við	 að	 koma	 til	móts	 við	 þarfir	

fjölbreytts	 nemendahóps	 og	 má	 þar	 nefna	 skipulag	 skólans	 og	 skólastarfs,	 skipulag	
námsumhverfis,	kennsluhætti	og	kennsluaðferðir.	 	 	

Flestir	skólar	einkennast	af	ákveðnum	kennsluháttum	og	í	dag	er	lögð	aukin	áhersla	

á	 að	 kennsluhættir	 og	 kennsluaðferðir	 styðji	 við	 einstaklingsmiðað	 skólastarf	 og	

skólastarf	 sem	 hentar	 fjölbreyttum	 nemendahóp	 (t.d.	 Aðalnámskrá,	 1999;	
Aðalnámskrá,	 2013).	 	 Bekkjarkennsla	 hefur	 verið	mest	 áberandi	 og	 er	 enn	 áberandi	 í	

skólum	 í	 dag	 ef	 marka	 má	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar.	 Algengast	 er	 þó	 að	

kennsluhættir	 séu	 blandaðir	 og	 skólastarf	 einkennist	 af	 nokkrum	 kennsluháttum	 sem	
spila	saman	í	skólastarfinu.		

Hugmyndir	um	skóla	án	aðgreiningar	krefjast	þekkingar	og	 færni	af	hálfu	kennara.	

Skilgreining	og	skilningur	kennara	á	skóla	án	aðgreiningar	er	ekki	augljós	eða	samhljóða	

ef	 marka	 má	 niðurstöður	 fyrri	 rannsókna	 (Anna	 Kolbrún	 Árnadóttir,	 2010;	 Hermína	
Gunnþórsdóttir,	2010;	Hermína	Gunnþórsdóttir	og	 Ingólfur	Ásgeir	 Jóhannesson,	2013;	
Jóhanna	Karlsdóttir	og	Hafdís	Guðjónsdóttir,	2010)	og	hafa	þessir	þættir	verið	álitamál	

þegar	kemur	að	framkvæmd	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar.	Í	þessari	rannsókn	komu	
þó	fram	fremur	samhljóða	skilgreiningar	á	skóla	án	aðgreiningar	þar	sem	flestir	nefndu	

skóla	þar	sem	allir	hafa	jöfn	tækifæri	til	náms	og	að	skóli	án	aðgreiningar	væri	skóli	fyrir	

alla.	Rauði	þráðurinn	var	að	allir	hefðu	jafnan	rétt	og	aðgang	að	skóla	og	að	námið	ætti	

að	 byggjast	 á	 þörfum	 og	 getu	 einstaklinga.	 Það	 virðist	 svo	 vera	 sem	 að	 langflestir	
kennaranna	 í	 þátttökuskólunum	 séu	 meðvitaðir	 um	 inntak	 og	 hafa	 skilning	 á	

hugmyndafræði	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar.	Hugmyndir	þeirra	voru	nokkuð	skýrar	

og	þeir	voru	fremur	sammála	um	skilgreiningu	á	skóla	án	aðgreiningar.	Miðað	við	það	
sem	kom	hér	fram	er	það	kannski	ekki	skilningur	kennara	sem	vantar	upp	á	heldur	leiðir	

og	úrræði	fyrir	nemendur	og	kennara	við	framkvæmd	stefnunnar.	

Kennarar	eru	almennt	jákvæðir	gagnvart	skóla	án	aðgreiningar	og	telja	sig	koma	til	

móts	við	nemendur	með	sérþarfir	og	að	þeir	 sinni	einstaklingslegum	þörfum	vel.	Þeir	

aðlaga	 námsefni	 og	 kennslu	 og	 bera	 velferð	 nemenda	 fyrir	 brjósti.	 Alltaf	má	 þó	 gera	

betur	eins	og	margir	þátttakendur	í	þessari	rannsókn	minntust	á	og	myndu	þeir	þá	kjósa	
að	 koma	 betur	 til	 móts	 við	 einstaklinginn	 og	 auka	 einstaklingsmiðun	 í	 námi.	 Þegar	

aðferðir	 til	 einstaklingsmiðunar	 komu	 til	 tals	 í	 viðtölum	 við	 kennara	 í	 rannsókn	 á	

starfsháttum	 í	 grunnskólum	var	algengt	að	kennarar	 vísuðu	 til	 sérstaks	 stuðnings	eða	
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sérkennslu	(Ingvar	Sigurgeirsson,	Amalía	Björnsdóttir,	Gunnhildur	Ólafsdóttir	og	Kristín	

Jónsdóttir,	2014,	bls.	124-126)	og	það	mátti	einnig	greina	þær	þarfir	meðal	þátttakenda	
í	þessari	 rannsókn.	Einnig	 töldu	kennarar	að	þeir	hefðu	ekki	 tíma	 til	 þess	að	gera	allt	

sem	 þeir	 vildu	 gera	 þó	 að	 viljinn	 væri	 fyrir	 hendi	 sem	 og	 að	 aðstæður	 væru	 ekki	

fullnægjandi.	

	

5.2 Fjölbreyttar	kennsluaðferðir	
Þeir	grunnskólar	sem	hér	voru	valdir	til	þátttöku	eru	skólar	sem	hafa	það	að	leiðarljósi	
og	 telja	 sig	 standa	 sig	 vel	 í	 því	 að	 mæta	 einstaklingum	 í	 námi	 og	 starfi.	 Þegar	

niðurstöður	eru	skoðaðar	 í	tengslum	við	það	bendir	allt	til	þess	að	kennarar	 leitist	við	

að	koma	til	móts	við	þarfir	nemenda	og	noti	 til	þess	 fjölbreyttar	 leiðir.	 Í	niðurstöðum	
var	áberandi	að	þátttakendur	leituðust	við	að	aðlaga	námsefni	og	notuðu	umræður	og	
sjálfstæð	verkefni	í	kennslu.	Í	örfáum	tilfellum	merktu	þátttakendur	við	að	þeir	notuðu	

þessi	atriði	aldrei	 í	kennslu.	Þessar	niðurstöður	gefa	vísbendingar	um	að	ef	 til	vill	hafi	

orðið	breyting	til	batnaðar	frá	niðurstöðum	rannsóknar	Hafsteins	Karlssonar	(2009)	þar	
sem	 lítið	 var	 um	 að	 nemendur	 tækju	 þátt	 í	 umræðum	 eða	 að	 verkleg	 kennsla	 og	

sjálfstæð	verkefni	væru	nýtt	í	kennslu.		

Áhugavert	var	að	kennarar	virtust	ekki	nota	í	miklu	mæli	aðferðir	eins	og	til	dæmis	

valsvæði	 sem	 bjóða	 nemendum	 upp	 á	 val	 um	 verkefni	 eftir	 áhugasviði	 og	 getu	 eða	

aðlöguð	próf	fyrir	nemendur.	Ein	ástæðan	fyrir	því	að	aðlöguð	próf	eru	ekki	mikið	notuð	

innan	 þátttökuskóla	 gæti	 verið	 sú	 að	 þar	 sé	 minna	 um	 notkun	 prófa	 sem	

námsmatsaðferðar	almennt	og	aðrar	aðferðir	frekar	nýttar	 í	mati	á	námi.	Breytingar	á	
námsumhverfi	voru	ekki	heldur	áberandi	þegar	spurt	var	um	atriði	sem	kennarar	nota	

til	þess	að	aðlaga	kennslu	að	nemendahópnum.	Leiða	má	hugann	að	því	hvort	kennarar	

séu	 ekki	 nægilega	meðvitaðir	 um	 áhrif	 námsumhverfis	 á	 nám	 og	 líðan	 nemenda	 eða	
nýti	 sér	 fyrst	 aðrar	 leiðir	 til	 að	 reyna	 að	 mæta	 nemendahópnum	 eins	 og	 aðlagað	

námsefni.		

Niðurstöður	 hér	 ríma	 við	 niðurstöður	 rannsóknar	 á	 starfsháttum	 í	 grunnskólum	

(2014)	 þar	 sem	 bein	 kennsla	 var	 mest	 notaða	 kennsluaðferðin	 og	 niðurstöður	

rannsóknar	 á	 kennsluaðferðum	 í	 grunnskólum	 þar	 sem	 bekkjarkennsluaðferðum	 er	

beitt	 mestan	 hluta	 kennslutímans	 (Kristrún	 Lind	 Birgisdóttir,	 2004).	 Í	 rannsókn	 á	
starfsháttum	 (2014)	 líkt	 og	 í	 þessari	 rannsókn	 var	 notkun	 á	 vinnubókum	 talsverð.	 Í	

niðurstöðum	sögðust	 rúmlega	þriðjungur	kennara	nota	vinnubækur	daglega	 í	 kennslu	

en	í	rannsókn	á	starfsháttum	var	notkun	vinnubóka	í	þriðja	sæti	yfir	algengustu	aðferðir	
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í	 kennslu	 á	 eftir	 sýnikennslu	 og	 hópvinnu	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 Amalía	 Björnsdóttir,	

Gunnhildur	 Ólafsdóttir	 og	 Kristín	 Jónsdóttir,	 2014,	 bls.	 130-131).	 Svipaða	 sögu	 er	 að	
segja	 í	rannsókn	Hafsteins	Karlssonar	(2009)	og	Kristrúnar	Lindar	Birgisdóttur	(2004)	á	

kennsluaðferðum	þar	sem	mikill	meirihluti	kennara	notast	mjög	mikið	við	vinnubækur	í	

kennslu.		

Í	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar	var	tíðni	notkunar	kennsluaðferða	einnig	borin	

saman	milli	 list-	og	verkgreinakennara,	kennara	sem	kenna	bóklegar	sérgreinar	og	svo	

umsjónarkennara.	 Ekki	 var	 mjög	 mikill	 munur	 á	 notkun	 aðferða	 milli	 kennslugreina	

nema	á	notkun	Byrjendalæsis,	þemanáms	og	 söguaðferðar	 sem	allar	 voru	mun	meira	
notaðar	meðal	umsjónarkennara.	Umsjónarkennarar	notuðu	 flestar	aðferðanna	meira	

en	 aðrir	 kennarar	 fyrir	 utan	 verklegar	 æfingar	 og	 leitaraðferðir.	 Þetta	 rímar	 við	

niðurstöður	Gerðar	G.	Óskarsdóttur	 o.fl.	 (2014)	 þar	 sem	 verklegar	æfingar	 voru	mun	
meira	notaðar	meðal	 list-	 og	 verkgreinakennara	 en	 annarra	 kennara	þó	 að	munurinn	

hafi	ekki	verið	eins	afgerandi	í	þessari	rannsókn.	Niðurstöður	Gerðar	o.fl.	(2014)	sýndu	

einnig	 að	 list-	 og	 verkgreinakennarar	 komu	 sjaldan	 að	 þemaverkefnum	 og	

einstaklingsverkefni	voru	meira	áberandi	meðal	þeirra	 líkt	og	 í	þessari	 rannsókn	þrátt	
fyrir	 að	 hér	 hafi	 munur	 milli	 notkunar	 eftir	 kennslufögum	 ekki	 verið	 eins	 afgerandi	

(Gerður	G.	Óskarsdóttir	o.fl.,	2014,	bls.	260-262).	 	

Það	 kom	 í	 ljós	 í	 þessari	 rannsókn	 að	 kennsluaðferðir	 eru	 fjölbreyttar	 og	 mikill	

meirihluti	kennara	notar	fjölbreyttar	leiðir	í	kennslu	til	þess	að	koma	til	móts	við	þarfir	

nemenda.	 Áhersla	 á	 fjölbreytni	 var	 einnig	 áberandi	 í	 rannsókn	 á	 starfsháttum	 í	

grunnskólum	og	töluðu	kennarar	þar	um	að	þeir	reyndu	umfram	allt	að	hafa	kennsluna	

og	 starfið	 fjölbreytt	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 Amalía	 Björnsdóttir,	 Gunnhildur	Ólafsdóttir	
og	 Kristín	 Jónsdóttir,	 2014,	 bls.	 124-126).	 Hér	 virðast	 koma	 fram	 ólíkar	 niðurstöður	

miðað	 við	 niðurstöður	 rannsóknar	Hafsteins	 Karlssonar	 (2009)	 þar	 sem	 kom	 í	 ljós	 að	

íslenskir	 kennarar	 notuðu	 fremur	 einhæfar	 og	 fáar	 kennsluaðferðir	miðað	 við	 finnska	
kennara.	Ástæðan	fyrir	því	að	sumar	aðferðir	eru	ekki	notaðar	hér	eða	notaðar	sjaldan	í	

kennslu	gæti	verið	sú	að	þær	hafi	verið	prófaðar	en	hafi	ekki	gengið	upp	og	hafi	þá	ekki	

verið	reyndar	aftur	eða	að	tímaleysi	hamlar	kennurum	í	að	nota	ákveðnar	aðferðir	sem	
krefjast	kannski	nokkurs	undirbúnings.	Það	gæti	verið	efni	 í	 frekari	rannsókn	að	skoða	

ástæður	fyrir	því	að	notkun	á	aðferðum	sé	ekki	til	staðar	eða	að	tíðni	notkunar	sé	ekki	

mikil.	

Þó	 að	 fjölbreytni	 í	 kennsluaðferðum	 sé	 til	 staðar	 þá	 er	 tíðni	 notkunar	 hverrar	

aðferðar	ekki	alltaf	mikil	eins	og	kom	 í	 ljós	 í	þessari	 rannsókn.	Oft	 var	mikill	munur	á	

hlutfalli	þeirra	sem	notuðu	tilteknar	aðferðir	í	kennslu	vikulega	eða	oftar	og	svo	þeirra	
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sem	 sögðust	 hafa	 notað	 aðferðirnar	 einhverntíman	 í	 kennslu.	 Mestur	 var	 munurinn	

þegar	 skoðuð	 var	 notkun	 þulunáms,	 tjáningar,	 leitaraðferða,	 söguaðferðar	 og	
þemanáms	en	allar	þessar	aðferðir	sögðust	þátttakendur	nota	í	kennslu	en	þær	voru	í	

fæstum	 tilvikum	 notaðar	 vikulega	 eða	 oftar.	 Langflestir	 sögðust	 nota	 flestar	 aðferðir	

sem	upp	voru	gefnar	í	kennslu	og	þar	með	má	segja	að	fjölbreytni	sé	til	staðar	en	þó	var	
tíðni	notkunar	á	 sumum	aðferðum	ekki	há.	 Í	því	 samhengi	má	spyrja	 sig	hvort	að	um	

fjölbreytni	 í	 kennsluaðferðum	 sé	 raunverulega	 að	 ræða	 þegar	 tíðni	 notkunar	 er	 ekki	

mikil	og	þá	hvort	kennarar	noti	aðeins	sumar	aðferðir	reglulega	og	prófi	eða	noti	aðrar	

endrum	og	eins.	Ástæðurnar	gætu	verið	að	undirbúningur	er	tímafrekur,	aðferðir	eins	
og	söguaðferðin	og	þemanám	geta	tekið	 langan	tíma	í	 framkvæmd	og	náð	jafnvel	yfir	

daga	eða	vikur	og	eru	því	notaðar	frekar	nokkrum	sinnum	yfir	skólaárið	eða	að	aðferðir	

henta	einfaldlega	ekki	í	kennslu.		

Það	 er	 engin	 ein	 aðferð	 sem	 virkar	 betur	 en	 önnur	 fyrir	 nemendur	 og	 því	 er	

fjölbreytni	 og	 sveigjanleiki	 mikilvægir	 þættir	 í	 kennslu.	 Hver	 og	 einn	 kennari	 þarf	 að	

finna	leiðir	sem	henta	fyrir	hans	nemendahóp	með	því	að	leita	fanga	víða	og	prófa	sig	

áfram.	 Það	 kom	 á	 óvart	 hversu	 fjölbreyttar	 kennsluaðferðir	 kennarar	 virtust	 vera	 að	
nota	í	kennslu	en	benda	má	á	að	möguleiki	er	á	að	niðurstöður	yrðu	ekki	þær	sömu	ef	

notkun	 kennsluaðferða	 yrði	 könnuð	 með	 vettvangsathugunum	 fremur	 en	 sjálfsmati	
kennara	eins	og	hér	var	gert.	

Yfirleitt	bera	allir	nemendur	hag	af	aðferðum	og	 leiðum	sem	eru	farnar	til	þess	að	

mæta	 einstaka	 nemendum	 (Meijer,	 2003;	 Spratt	 og	 Florian,	 2015).	 Hægt	 er	 að	

skipuleggja	 kennsluna	 fyrir	 allan	 hópinn	 en	 með	 þarfir	 einstaklinga	 í	 huga.	 Allir	

nemendur	vinna	saman	að	einhverju	sameiginlegu	verkefni	en	að	kennslan	sé	söm	eða	
eins	 skipulögð	 fyrir	 einstaklinga.	 Stuðningsfulltrúar	 vinna	 fyrir	 allan	 hópinn	 eða	 vinna	

með	litlum	hópum	en	ekki	aðeins	með	einum	nemanda	(Spratt	og	Florian,	2015).	

Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 samanborið	 við	 niðurstöður	 fyrri	 rannsókna	 á	

kennsluaðferðum	(t.d.	Hafsteinn	Karlsson,	2009;	Kristrún	Lind	Birgisdóttir,	2004)	gefa	til	

kynna	að	kennsla	sé	að	færast	meira	í	áttina	að	hugmyndafræði	um	einstaklingsmiðað	

nám	með	fjölbreyttari	og	fleiri	leiðum	í	kennslu.	Krafa	um	einstaklingsmiðað	nám	hefur	
mjög	líklega	áhrif	á	val	kennara	á	kennsluaðferðum.	Flestar	námsgreinar	gefa	færi	á	því	

að	 bjóða	 upp	 á	 áhugaverð	 viðfangsefni	 og	 fjölbreytni	 og	 á	 það	 við	 þrátt	 fyrir	 að	

nemendur	vinni	á	mismunandi	hraða	og	að	ólíkum	viðfangsefnum.		
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5.3 Kennsluhættir	í	fjölbreyttum	nemendahóp	
Í	þessari	rannsókn	voru	nokkrir	þættir	kennsluhátta	í	skólum	skoðaðir	og	meðal	þeirra	

var	 notkun	 á	 kennslugögnum,	 námsmat,	 námsefni	 og	 námsumhverfi.	 Notkun	

fjölbreyttra	námsgagna	 skiptir	miklu	máli	 en	oft	hafa	kennarar	ekki	 tök	á	því	 að	nota	

þau	 kennslutæki	 og	 gögn	 sem	 þeir	 vildu	 vegna	 skorts	 á	 gögnum	 og	 fjármagni.	 Ýmis	
kennslugögn	 geta	 aukið	 skilning	 nemenda	 og	 glætt	 áhuga.	 Niðurstöður	 þessarar	

rannsóknar	benda	til	þess	að	töluvert	mikið	sé	um	notkun	fjölbreyttra	kennslugagna	 í	

skólum	þó	að	daglega	séu	krítar-	eða	tússtöflur	og	vinnubækur	mest	nýtt.	Mörg	af	þeim	
kennslugögnum	sem	nefnd	voru	 í	 spurningalista	eru	gögn	 sem	eru	ekki	 tiltæk	 í	öllum	

skólum	eða	kennslurýmum	og	því	við	því	að	búast	að	þau	séu	sjaldnar	eða	aldrei	notuð.	

Má	þar	nefna	til	dæmis	flettitöflur,	smart	töflur,	myndvarpar	til	sýningar	á	glærum	og	
öðru	 efni	 og	 símar.	 Yfirleitt	 voru	 kennarar	 duglegir	 að	 nota	 sjónrænt	 efni	 eins	 og	

fréttamiðla,	tölvuforrit,	spjaldtölvur	og	ljósmyndir	og	var	hljóðefni	einnig	töluvert	notað	

í	kennslu.	

Námsmat	er	órjúfanlegur	partur	af	kennslu	og	það	tekur	í	dag	ekki	bara	til	bóklegs	

náms	heldur	einnig	hegðunar	og	 félagslegra	þátta.	Námsmat	 leyfir	kennurum	að	vera	
raunverulega	nemendamiðaðir	í	kennslu	og	gerir	þeim	kleift	að	sníða	námið	að	hverjum	

og	einum	(Calkins,	1994).	Nemendur	með	sérþarfir	 í	námi	eiga	rétt	á	símati	 (Watkins,	
2007).	Í	takt	við	það	kom	í	ljós	að	næstum	helmingur	þátttakenda	notaði	símat	daglega	

í	kennslu	og	var	það	lang	mest	notaða	námsmatsaðferðin	ásamt	leiðsagnarmati	í	þeim	

skólum	er	hér	tóku	þátt.	Hér	var	símat	og	 leiðsagnarmat	aðgreint	en	þó	byggja	báðar	

þessar	 aðferðir	 á	 svipuðum	 hugmyndum	 og	 tengjast	 námsferli	 og	 kennsluáætlun	
nemenda.	Með	notkun	þessara	matsaðferða	er	hægt	að	ákvarða	næstu	skref	í	námsferli	

nemenda	 og	 bæta	 nám	 markvisst	 (Watkins,	 2007).	 Þessar	 leiðir	 má	 ætla	 að	 gefi	

kennurum	færi	á	að	kynnast	nemendum	sínum	betur	og	að	þeir	hafi	þá	tækifæri	til	þess	
að	bæta	námið	dag	frá	degi.		

Í	 umræðu	um	námsmat	má	greina	 að	 skoðanir	 eru	ekki	 alltaf	 þær	 sömu	varðandi	

tilgang	námsmats	og	hvað	eigi	að	leggja	áherslu	á	í	námsmati	(t.d.	Hafdís	Guðjónsdóttir,	
1999;	Watkins,	2007).	Á	Íslandi	hefur	mat	á	verkefnum	nemenda	reynst	vera	algengasta	

aðferðin	 í	 námsmati	 en	 í	 rannsókn	 á	 starfsháttum	 í	 grunnskólum	 kom	 í	 ljós	 að	 86%	

kennara	 nota	 þá	 aðferð	 oft	 eða	 stundum	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 Amalía	 Björnsdóttir,	
Gunnhildur	Óskarsdóttir	og	Kristín	Jónsdóttir,	2014,	bls.	144).	Þetta	reyndist	ekki	vera	

raunin	þegar	skoðaðar	eru	þær	niðurstöður	er	fengust	hér	en	þar	notaði	aðeins	21,6%	

þátttakenda	mat	á	verkefnum	daglega	eða	vikulega	en	margir	notuðu	þá	matsaðferð	þó	
mánaðarlega	eða	sjaldnar.	Margar	matsaðferðir	er	kannski	ekki	viðeigandi	eða	venjan	
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að	nota	mjög	oft	eins	og	til	dæmis	próf,	ferilmöppur	og	kynningar	á	afurð	og	því	mátti	

búast	 við	 því	 að	 flestir	 merktu	 við	 að	 þeir	 notuðu	 þær	 aðferðir	 mánaðarlega	 eða	
sjaldnar.		

Aðlögun	 námsefnis	 er	 það	 sem	 kemur	 fyrst	 í	 huga	 margra	 þegar	 talað	 er	 um	

einstaklingsmiðað	 nám.	 Í	 skólum	hér	 á	 landi	 er	 algengast	 að	 námsefni	 sé	 aðlagað	 að	

nemendum	 að	 því	 leiti	 að	 erfiðleikastig	 þeirra	 er	 misjafnt	 eftir	 nemendum	 eða	 að	
viðfangsefni	 eru	 ólík.	 Einnig	 er	 algengt	 að	 reynt	 sé	 að	 koma	 til	 móts	 við	 áhugasvið	

nemenda	(Ingvar	Sigurgeirsson,	Amalía	Björnsdóttir,	Gunnhildur	Óskarsdóttir	og	Kristín	

Jónsdóttir,	2014,	bls.	126).	Þessu	svipar	 til	þess	sem	 í	 ljós	kom	 í	þessari	 rannsókn	þar	
sem	 mjög	 algengt	 var	 að	 verkefni	 væru	 aðlöguð	 þar	 sem	 þau	 voru	 flóknari	 eða	

auðveldari	eða	styttri	eða	 lengri	en	áhugasviðsverkefni	eru	mun	sjaldnar	notuð.	Þó	er	

kannski	reynt	á	annan	hátt	að	höfða	til	áhuga	nemenda	með	því	til	dæmis	að	leyfa	þeim	
að	velja	viðfangsefni.	Meira	en	helmingur	kennara	sagðist	bjóða	nemendum	upp	á	val	

um	 verkefni	 sem	 rímar	 þó	 ekki	 við	 niðurstöður	 rannsóknar	 á	 starfsháttum	 í	

grunnskólum	 þar	 sem	 lítil	 áhersla	 virtist	 vera	 lögð	 á	 að	 nemendur	 fái	 val	 um	

viðfangsefni	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 Amalía	 Björnsdóttir,	 Gunnhildur	 Óskarsdóttir	 og	
Kristín	 Jónsdóttir,	 2014,	 bls.	 126).	Mikið	 samræmi	 var	milli	 þess	 að	 kennarar	 notuðu	

aðlagað	námsefni	vikulega	eða	oftar	og	að	þeir	notuðu	það	einhverntíman	og	því	hægt	
að	segja	með	nokkurri	vissu	að	kennarar	leitist	við	að	aðlaga	námsefni	að	nemendum.		

Sífellt	 betur	 er	 hugað	 að	 námsumhverfi	 í	 tengslum	 við	 einstaklingsmiðað	 nám	 og	

meðvitund	um	áhrif	umhverfis	á	nám	hefur	aukist.	Þátttaka	allra	nemenda	skiptir	miklu	

máli	 fyrir	einstaklinga	og	hópinn	 í	heild	og	kennarar	þurfa	að	horfa	á	 fjölbreytileikann	

sem	 auðlind	 og	 skipuleggja	 kennslu	 þannig	 að	 allir	 taki	 þátt	 í	 vinnunni	 innan	
kennslustofunnar	 (Tomlinson,	 1991).	 Námsumhverfi	 er	 fjölbreytt	 og	 margar	 leiðir	 til	

þess	 að	 laga	 það	 að	 nemendum	 og	 meðal	 annars	 skiptir	 andrúmsloft	 máli.	 Því	 eru	

kennarar	sammála	þar	sem	um	átta	af	hverjum	tíu	kennurum	sögðust	huga	að	jákvæðu	
og	 hvetjandi	 andrúmslofti	 í	 kennslu.	 Umhverfið	 þarf	 einnig	 að	 vera	 sveigjanlegt	 og	

bjóða	upp	 á	 að	hægt	 sé	 að	breyta	 því	með	 litlum	 fyrirvara	 þannig	 að	nemendur	 geti	

unnið	á	marga	vegu	(Tomlinson	og	McTighe,	2006).	Þetta	mátti	líka	sjá	hjá	kennurum	í	
þessari	rannsókn	þar	sem	meirihluti	kennara	sagðist	bjóða	upp	á	val	um	hvar	verkefni	

væru	 unnin	 og	 breyta	 uppröðun	 borða	 í	 skólastofunni	 til	 þess	 að	 koma	 til	 móts	 við	

þarfir	nemenda.	Mikill	meirihluti	kennara	sagði	að	uppröðun	borða	í	kennslurými	væri	
mjög	 breytileg	 eftir	 tímum	 og	 viðfangsefnum	 en	 algengast	 var	 að	 nemendur	 sætu	 í	

hópum.	Þetta	er	breyting	til	batnaðar	þar	sem	áður	var	algengara	að	nemendur	sætu	
tveir	og	tveir	saman	og	snéru	að	töflu	(Hafsteinn	Karlsson,	2009).	Þrátt	fyrir	að	kennarar	
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segðust	 breyta	 námsumhverfi	 reglulega	 þá	má	 sjá	 í	 niðurstöðum	 að	 aðeins	 lítill	 hluti	

kennara	sagðist	gera	það	vikulega	eða	oftar.	En	breyting	námsumhverfis	getur	falið	í	sér	
fleira	en	bara	að	breyta	uppröðun	borða	sem	er	kannski	það	sem	kennarar	huga	fyrst	

að.	Hér	var	ekki	kannað	viðhorf	kennara	til	námsumhverfis	eða	skólahúsnæðis	en	mátti	

greina	í	svörum	við	opnum	spurningum	að	það	vanti	bæði	uppá	framboð	á	gögnum	og	
aðstæður.	 Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	 niðurstöður	 starfsháttarannsóknarinnar	 þar	 sem	

kennarar	sögðust	kjósa	meira	og	sveigjanlegra	rými	ásamt	því	að	aðgengi	að	gögnum	og	

tækjum	væri	betra	(Anna	Kristín	Sigurðardóttir,	2014,	bls.	65-75).		 	 	 	

Í	 grein	 Kristínar	 Aðalsteinsdóttur	 (2002)	 um	 heiltæka	 skólastefnu	 og	 rannsókn	

hennar	 á	 samskiptum,	 kennsluháttum	 og	 viðmóti	 kennara	 í	 fámennum	 skólum	 veltir	

hún	upp	þeirri	 spurningu	hvort	við	 séum	á	 réttri	 leið	þegar	við	 skiljum	kennslu	barna	

með	sérþarfir	frá	annarri	kennslu.	Einnig	skoðar	hún	hvort	við	getum	skoðað	og	bætt	úr	
vanda	 nemenda	 með	 sérþarfir	 án	 þess	 að	 draga	 þau	 í	 dilka.	 Í	 niðurstöðum	 hennar	

kemur	 fram	 að	 margir	 kennara	 geri	 sér	 ekki	 grein	 fyrir	 þörfum	 nemenda	 og	 fáir	

kennarar	beiti	námsaðlögun	og	fjölbreyttum	kennsluaðferðum	til	þess	að	koma	til	móts	

við	nemendur	(Kristín	Aðalsteinsdóttir,	2002).	Niðurstöður	þeirrar	rannsóknar	sem	hér	
hefur	 verið	 fjallað	um	benda	 til	 þess	að	kennsluaðferðir	 séu	að	verða	 fjölbreyttari	og	

kennarar	 virðast	 gera	 sér	 aukna	 grein	 fyrir	 nauðsyn	 þess	 að	 þekkja	 þarfir	 og	 getu	
nemenda	 til	 þess	 að	 bæta	 nám	 þeirra.	 Jákvæð	 viðhorf,	 áhugi	 og	 viðleitni	 kennara	 til	
þess	að	bæta	nám	og	kennslu	eru	góðs	viti	og	bendir	 til	þess	að	hægt	 sé	að	bæta	úr	

vanda	 innan	almenna	skólakerfisins	með	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar	ef	vel	er	að	
staðið.	

	

5.4 Lokaorð	
Skóli	 án	 aðgreiningar	 er	 lögfest	 stefna	hér	 á	 landi	 og	 flestir	 telja	 að	 áhrif	 hennar	 séu	
jákvæð	á	skólastarf	ef	rétt	er	að	staðið.	Það	er	á	ábyrgð	kennara	að	mæta	þörfum	allra	

nemenda	og	skipuleggja	skólastarf	þannig	að	hver	og	einn	nemandi	fái	nám	við	hæfi	og	

þroskist	og	læri	í	skólasamfélaginu.	Afstaða	kennara,	þekking	þeirra	og	skilningur	skiptir	
höfuðmáli	 fyrir	 þróun	 skóla	 án	 aðgreiningar.	 Lagt	 var	 af	 stað	 í	 þetta	 verkefni	 vegna	

áhuga	 rannsakanda	 á	 námi,	 kennslu	 og	 velferð	 nemenda	 með	 sérþarfir	 innan	

skólakerfisins	 og	 ábendinga	 frá	 leiðbeinanda	 um	 rannsóknarefni.	 Vegna	 fjölbreytni	
nemendahópsins	sem	sækir	grunnskóla	í	dag	er	þörf	fyrir	 leiðir	og	aðferðir	sem	mæta	

þörfum	þeirra	nú	mikil	og	mikilvægt	að	skoða	og	þróa	skólastarf	með	það	í	huga.	
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Niðurstöður	þessarar	 rannsóknar	 sýna	 að	umfram	allt	 vilja	 kennarar	 leitast	 við	 að	

koma	til	móts	við	þarfir	nemenda,	hafa	nám	einstaklingsmiðað	og	skapa	hvetjandi	og	
jákvætt	andrúmsloft	 fyrir	nemendur.	Til	þess	nota	þeir	 fjölbreyttar	 leiðir	 í	námi	en	þó	

má	alltaf	gera	betur.	Spyrja	má	einnig	hvort	að	fjölbreyttar	 leiðir	 í	kennslu	séu	nóg	til	

þess	að	koma	til	móts	við	fjölbreyttan	nemendahóp	og	hvort	sumar	leiðir	séu	betur	til	
þess	 fallnar	 að	 mæta	 fjölbreyttum	 nemendahóp	 í	 kennslu.	 Þátttakendur	 þessarar	

rannsóknar	 voru	 fremur	 sammála	 um	 skilgreiningu	 skóla	 án	 aðgreiningar	 en	 það	 er	

mikilvægt	að	efla	þekkingu	kennara	á	framkvæmd	stefnunnar	til	þess	að	hún	verði	eins	

og	best	verður	á	kosið	og	til	þess	að	kennarar	fái	tækifæri	til	þess	að	efla	sitt	starf	í	takt	
við	vilja	þeirra	sem	kemur	skýrt	 fram	 í	þessari	 rannsókn.	Þrátt	 fyrir	 skýran	vilja	virðist	

vanta	 skýrari	 leiðbeiningar	 um	 aðferðir	 og	 kennslu,	 frekari	 stuðning,	 sveigjanlegra	

skólastarf	og	meiri	tíma.	Þessir	þættir	eru	ekki	auðsóttir	og	í	samráði	við	kennara	þarf	

að	 endurskoða	 hvernig	 haga	 skuli	 framkvæmd	 stefnu	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar	 og	

þróun	hennar.		

Í	 þessari	 ritgerð	 hafa	 verið	 dregin	 fram	mikilvæg	 atriði	 er	 varða	 kennsluhætti	 og	

kennsluaðferðir	í	þátttökuskólum	en	gögnin	geyma	fjársjóð	upplýsinga	sem	býður	upp	á	
frekari	úrvinnslu	og	umfjöllun.	 Í	 rannsókninni	var	 fyrst	og	 fremst	skoðaður	ytri	 rammi	

framkvæmdar	 stefnu	 um	 skóla	 án	 aðgreiningar,	 aðferðir	 og	 kennsluhættir,	 en	 ekki	
inntak	náms	sem	gæti	verið	næsta	skref	að	skoða.	Í	framhaldinu	væri	einnig	fróðlegt	að	
skoða	og	 fylgjast	með	á	 vettvangi	 innan	þessara	 skóla	 sem	og	 annarra	 til	 þess	 að	 sjá	

hvað	kennarar	eru	í	raun	og	veru	að	vinna	að	í	skólastarfinu.	Einnig	væri	áhugavert	að	
skoða	leiðir	til	þess	að	efla	kennara	í	starfi	með	fjölbreyttum	nemendahóp,	hjálpa	þeim	
að	takast	á	við	það	erfiða	verkefni	og	finna	leiðir	til	þess	að	veita	þeim	þær	bjargir	sem	

þeir	kalla	eftir.	Ritgerðin	gæti	nýst	og	 leitt	til	 frekari	athugunar	á	kennsluaðferðum	og	
kennsluháttum	sem	henta	fjölbreyttum	nemendahóp	og	til	þess	að	vekja	umhugsun	og	

umræðu	um	hvernig	hægt	er	að	bæta	enn	frekar	skólastarf	í	skóla	án	aðgreiningar.	

Framkvæmd	rannsóknarinnar	og	 skrif	þessarar	 ritgerðar	var	 töluverð	áskorun	 fyrir	

rannsakanda	og	lærdómurinn	mikill.	Samning	spurningalista,	undirbúningur	fyrirlagnar,	

fyrirlögn	 lista	 og	 vinna	 við	 skrif	 var	 mikil	 reynsla	 og	 mun	 nýtast	 í	 frekara	 námi	 og	
rannsóknum	bæði	hvað	 varðar	það	að	 vera	nákvæm	 í	 vinnu	og	 vel	 skipulögð	 sem	og	

sveigjanleg.	Einnig	mun	öll	reynslan	og	sú	þekking	sem	rannsakandi	hefur	viðað	að	sér	

við	vinnu	að	þessu	verkefni	nýtast	í	starfi	sem	kennari	þar	sem	skipulagning	er	lykilatriði	
sem	og	að	vera	sveigjanlegur	og	nýta	sér	nýja	þekkingu	og	reynslu.		 	

Það	er	greinilegt	að	mikið	og	gott	starf	á	sér	stað	í	grunnskólum	og	kennarar	leitast	

við	að	koma	til	móts	við	þarfir	hvers	og	eins.	Velferð	nemenda	er	þeim	efst	 í	huga	og	
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kennarar	búa	yfir	mikilli	þekkingu,	þolinmæði	og	þrautseigju	sem	nýtist	þeim	í	starfi	á	

hverjum	degi.	Með	því	að	skoða	kennsluaðferðir	og	kennsluhætti	í	skólum	með	þessum	
hætti	 fáum	 við	 heildstæða	 mynd	 af	 því	 hvað	 er	 þar	 verið	 að	 gera	 og	 vinna	 með.	

Fjölbreytni	 var	 töluverð	 innan	 skólanna	 og	 virðast	 kennarar	 leitast	 við	 að	 aðlaga	

skólastarf	 að	 nemendahópnum.	 Draumasýnin	 á	 skóla	 án	 aðgreiningar	 væri	 skóli	 þar	
sem	kennslan	er	miðuð	að	hópnum	með	 tilliti	 til	 einstaklinga.	Skólastarf	þar	 sem	allir	

eru	þátttakendur	og	fá	að	vinna	í	samvinnu	við	aðra	í	hlutverkum	sem	hæfa	getu	hvers	

og	 eins.	 Hvort	 nám	 fer	 fram	 innan	 veggja	 skólastofunnar,	 í	 einstaklingsvinnu,	 í	

samvinnu,	með	 sérkennara	 eða	 í	 almennum	 bekk	 er	mikilvægt	 en	mikilvægast	 er	 að	
hver	og	einn	fái	nám	við	hæfi	og	sé	þátttakandi	í	skólasamfélaginu	á	eigin	forsendum	og	

að	þróun	og	framkvæmd	skóla	án	aðgreiningar	haldi	áfram	að	þróast	í	rétta	átt.	
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Viðauki	1:	Spurningalisti	um	kennsluhætti	og	kennsluaðferðir	
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Viðauki	2:	Skriflegt	leyfi	skólastjórnenda	fyrir	þátttöku	

	


