
 

 

 

Hlutverk skólaþjónustu 
grunnskóla 

Klínískar greiningar eða kennsluráðgjöf 
 
 
 
 

Friðrik Arnarson 

 
 
 
 Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2017 





 
 

Hlutverk skólaþjónustu 

grunnskóla 
Klínískar greiningar eða kennsluráðgjöf 

 
 

Friðrik Arnarson 
 
 

40 eininga lokaverkefni sem er hluti af Magister 

Artium-prófi í menntavísindum 

 

 

 

 

Leiðsögukennarar: 

Trausti Þorsteinsson 

Birna María Svanbjörnsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, júní 2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Titill: Hlutverk skólaþjónustu grunnskóla - Klínískar greiningar eða 

kennsluráðgjöf 

Stuttur titill: Hlutverk skólaþjónustu grunnskóla - Klínískar greiningar 

eða kennsluráðgjöf  

40 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Artium-prófi í 

menntavísindum 

 

Höfundarréttur © 2017 Friðrik Arnarson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Friðrik Arnarson, 2017, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- og 

félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 115 bls. 

 

Prentun: Ásprent 

Akureyri, júní, 2017 

 



 

Ágrip 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn sem hafði það að markmiði að kanna 

væntingar og viðhorf kennara og skólastjórnenda í 28 grunnskólum á 

Norðurlandi, frá Skagafirði í vestri til Langanesbyggðar í austri, til 

skólaþjónustu grunnskóla. Gengið var út frá þeirri tilgátu að áherslan væri á 

sálfræðilegar greiningar frekar en kennslufræðilega ráðgjöf sem hefði áhrif á 

hvernig gangi að framfylgja stefna stjórnvalda um skóla án aðgreiningar. 

Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvers vænta kennarar 

helst af skólaþjónustu grunnskóla svo stuðla megi að framgangi stefnu um 

skóla án aðgreiningar? Til hliðsjónar voru þrjár undirspurningar: Hver er 

áherslan í skólaþjónustunni, á klínískar greiningar eða kennsluráðgjöf; hvernig 

nýtist þjónustan kennurum í starfi og styður þjónustan við stefnu um skóla án 

aðgreiningar? 

Rannsóknin var rafræn og gerð vorið 2016 og náði til um 500 kennara og 

skólastjórnenda og var svörun nálægt 40%. Þrátt fyrir minni svörun en vonast 

var eftir ættu niðurstöður að gefa vísbendingar um viðhorf og væntingar 

kennara til skólaþjónustunnar og þann stuðning sem skólaþjónustan veitir 

kennurum og skólastjórnendum í starfi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að áhersla skólaþjónustunnar sé á 

klínískar greiningar frekar en kennslufræðilega ráðgjöf. Þátttakendur telji 

greiningar mikilvægar fyrir foreldra og kennara til að velja kennsluaðferðir og 

kennsluhætti sem henta nemendum. Auk þess að greiningar séu nauðsynlegar 

til að fá fjármagn inn í skóla til að sinna nemendum með sérþarfir. 

Niðurstöður benda til að kennslufræðileg ráðgjöf sé ekki mikil né markviss 

frá aðilum utan skóla, kennsluráðgjöfum og sérfræðingum, en innan skóla sé 

einhvers konar kerfi, formlegt eða óformlegt, sem kennarar og 

skólastjórnendur hafa komið sér upp. Rannsóknir á samspili skólaþjónustu og 

skólastarfs hafa ekki verið gerðar hér á landi svo kunnugt sé. Þess er vænst að 

niðurstöður þessar megi verða til að berja í brestina þannig að hlutverk og áhrif 

skólaþjónustunnar á skólastarf aukist. 

 





 

Abstract 

This paper describes a study designed to examine the expectations and attitudes 

of teachers and school leaders for School Services in 28 compulsory schools 

in North Iceland, from Skagafjörður in the west to Langanesbyggð in the east. 

It was hypothesized that the emphasis of the teachers when instructing special 

needs students was on psychological diagnosis rather than instructional 

counseling, and this emphasis would affect   the ability to conduct the 

governmental educational policy on inclusive education. The following main 

research question was posed: What do teachers expect from School Services 

so that progress can be made towards adopting inclusive school policies  ? Three 

sub-questions were considered: Is School Services focused on clinical analysis 

and diagnosis or teaching techniques  ? How do School Services support the 

teachers  ? How do School Services support the Inclusive Education Policy  ?  

The study was conducted electronically in the spring of 2016, reaching 

around 500 teachers and school leaders, with a response rate close to 40%. 

Despite a response rate less than expected, the results provide evidence of 

teachers  ' attitudes   towards and expectations of School Services and the 

support provided by School Services to teachers and school administrators.  

The results of the study indicate that the focus of School Services is 

currently on clinical analysis rather than instructional counseling. Participants 

in the study consider the diagnosis of a student's condition is more important 

for parents and teachers in order to choose teaching methods and teaching tools 

most suitable for special needs students. In addition, clinical diagnosis are 

necessary to secure funds for schools in order to cover the cost of additional 

accommodations for students with special needs. 

The results suggest that instructional counseling is not highly regarded nor 

targeted by external school administrators, teaching counselors, or professional 

counselors. However, within the school a formal or informal system of 

counseling has been established by teachers and school administrators. 

Research on the interaction between School Services and the school system 

has not been conducted in Iceland. The expectation is that these results will be 



 

the catalyst for increasing the role and impact of School Services in the school 

system. 

 



 

 

 

 

 

Tileinkað fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu. 

 





 

Formáli 

Þessi ritgerð er 40 (ECTS) verkefni til fullnaðar M.A.-gráðu við 

menntavísindabraut kennaradeildar Háskólans á Akureyri með áherslu á 

stjórnun menntastofnana. Verkefnið var unnið á árunum 2015–2017. 

Leiðbeinendur mínir voru Trausti Þorsteinsson, dósent, og Birna María 

Svanbjörnsdóttir, lektor, við kennaradeild og færi ég þeim bestu þakkir fyrir 

aðstoð við verkefnið, ráðgjöf, stuðning og hvatningu. 

Skólastjórum og kennurum sem tóku þátt í rannsókninni eru færðar bestu 

þakkir fyrir þeirra framlag og eins Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri 

sem sá um að setja upp rafrænan spurningalista og færa inn í SPSS. 

Ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir gagnlegar ábendingar, stuðning 

og hvatningu á meðan verkinu stóð. 
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1. Inngangur 

Menntun er einn af hornsteinum samfélaga og gott menntakerfi er til marks um 

lífsgæði. Menntakerfið hefur fleiri markmið en að undirbúa ungt fólk til starfa 

í samfélaginu og að miðla þekkingu á milli kynslóða. Í aðalnámskrá 

grunnskóla 2011 er fjallað um að eitt megin markmið menntunar sé að börn og 

ungmenni skilji samfélagið eins og það er og hefur þróast. Auk þess miðar 

menntun að því að ungt fólk verði fært um að taka þátt í að móta samfélagið 

sem það býr í, öðlist sýn til framtíðar og hugsjónir til að beita sér fyrir (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16). Í aðalnámskránni kveður við nýjan 

tón þar sem fjallað er um hæfni (e. competence) til að beita þekkingu í stað 

skilgreindra þekkingarmarkmiða fyrri námskráa. Skilgreindir eru sex 

grunnþættir menntunar: Læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

heilbrigði og velferð og sköpun. 

Grunnþættir menntunar eiga að vera leiðarljós í öllu skólastarfi á öllum 

skólastigum, leik-, grunn- og framhaldsskóla. Þeir eru ekki íslensk uppfinning 

heldur endurspegla alþjóðlega umræðu um menntamál. Tekið er tillit til 

alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að, svo sem Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Stefnumörkun UNESCO um almenna menntun og 

sjálfbærni er höfð til hliðsjónar og stefnumörkun Evrópuráðsins um lýðræði og 

mannréttindi. Grunnþættirnir eru meðal annars svar við alþjóðavæðingu sem 

hefur haft áhrif á þróun samfélaga og skóla undanfarna áratugi og skapað þörf 

til að bæta og auka gæði menntunar (Stoll o.fl., 2006, bls. 221–222). Áherslur 

Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og áratug menntunar 2005–2014 hafa 

haft áhrif á umræðuna um menntamál og lýðræði. Sameinuðu þjóðirnar hafa 

fjallað um heimsþorpið og hlutverk íbúanna að geta lifað í sátt og samlyndi 

(UNESCO, 2009; Delors, 2010). Mikilvægt er að börn og ungmenni læri um 

eigið samfélag og hvernig það tengist öðrum. Breytingar í heiminum 

síðastliðna áratugi hafa haft áhrif á það hvernig og hvað við lærum og því er 

nauðsynlegt að endurskoða námsnálganir. Mikilvægt er að nám sé ekki í 

höndum einstaklinga heldur sé það sameiginlegt verkefni skólasamfélaga 

(Stoll o.fl., 2006, bls. 221–222). 
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Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem íslenska ríkið skrifaði undir og 

fullgilti 1992 og lögfesti 2013 tryggir m.a. rétt barna til menntunar. Salamanca-

yfirlýsingin frá árinu 1994 sem fjallar um aðgerðir vegna nemenda með 

sérþarfir hafði áhrif á að móta stefnu yfirvalda um skóla án aðgreiningar. Í 

lögum um grunnskóla nr. 66/1995 var kveðið á um að grunnskóli væri fyrir öll 

börn á aldrinum 6–16 ára. Honum bar, samkvæmt lögunum, að leitast við að 

haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla 

að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. Markmið náms og 

kennslu og starfshættir grunnskóla áttu að koma í veg fyrir hvers konar 

mismunun nemenda og í öllu skólastarfi skyldi tekið mið af mismunandi 

persónugerð, þroska, hæfileikum, getu eða áhugasviðum nemenda. Í ljósi 

þessara skýru ákvæða var ekki talin þörf á að fjalla um sérkennslu aðgreinds 

hóps nemenda en þess í stað var ákvæði í lögunum er kvað á um rétt barna og 

unglinga, sem erfitt ættu með nám á sérstökum stuðningi í námi. Hér var stigið 

ákveðið skref í átt til skóla án aðgreiningar (e. inclusive school) en með lögum 

um grunnskóla nr. 91/2008 var stefnan um skóla án aðgreiningar lögfest en þar 

segir að nemendur eigi rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í 

almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs 

atgervis. Stefnan skóli án aðgreiningar krefst þess af kennurum að þeir komi 

til móts við þarfir allra nemenda í grunnskóla þannig að allir nemendur fái 

sömu tækifæri og undirbúning fyrir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. 

Þrátt fyrir stefnu stjórnvalda um skóla án aðgreiningar hefur nemendum 

með greindar sérþarfir fjölgað (Hagstofa Íslands, 2017). Áhersla á formlegar 

greiningar hefur aukist sem og þörf fyrir úrræði fyrir tiltekinn hóp nemenda. 

Litið er svo á að nemandinn eigi við vanda að stríða fremur en að kennarinn 

og skólinn eigi í vanda með að mæta þörfum nemandans. Það birtist meðal 

annars í því að á Íslandi eru um þrisvar sinnum fleiri nemendur greindir með 

sérþarfir en í öðrum Evrópulöndum (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2017, bls. 44). Biðlistar eftir greiningu hafa lengst og 

nemendum með greiningar fjölgað og nú um stundir bíða 320 börn og foreldrar 

þeirra eftir greiningu hjá Þroska- og hegðunarstöðinni (Bergljót Baldursdóttir, 

2017). Krafan um formlegar greiningar kemur hvort heldur sem er frá 

foreldrum og/eða skólum. Foreldrar óska eftir greiningum til að fá vitneskju 

um námsvanda og hvernig hægt er að koma til móts við þarfirnar. Kennarar 

leggja áherslu á greiningar til þess að hægt sé að koma til móts við þarfir 

nemenda inni í skólastofu, en ekki síður utan hennar og þá í sérkennslu. 
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Skólinn leggur áherslu á greiningar sem notaðar eru til rökstuðnings fyrir 

umsókn um fjármagn til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaganna. Jöfnunarstyrkir eru 

greiddir til sveitarfélaga sem yfirleitt nýta fjármagnið til að kosta þjónustu við 

nemendur með sérþarfir. Um leið og greiningar geta verið mikilvægar til að 

koma til móts við þarfir nemenda geta þær stuðlað að aðgreiningu og flokkun 

innan skóla í þá sem eru heilbrigðir og hina sem eru ekki heilbrigðir. Barn með 

greiningu frá Greiningarstöð ríkisins fellur inn í fötlunarflokk sem skólar geta 

fengið fjármagn út á í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Það sama gildir um 

börn sem fá læknisfræðilega greiningu hjá sálfræðingi eða geðlækni og þar 

kemur að hlutverki skólaþjónustu grunnskólans. 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er fjallað um sérfræðiþjónustu 

grunnskóla og kveðið á um að sveitarfélög skuli tryggja að hún sé veitt í 

grunnskólum. Í henni skal felast annars vegar stuðningur við nemendur og 

fjölskyldur þeirra og hins vegar stuðningur við starfsemi grunnskóla og 

starfsfólk þeirra. 2. júní 2016 voru samþykkt lög á alþingi um breytingu á 

fyrrgreindum lögum sem kveða á um að í stað heitisins sérfræðiþjónusta komi 

orðið skólaþjónusta. Með lagabreytingunni breyttist einnig heiti 

reglugerðarinnar. Í þessum skrifum verður því eftirleiðis talað um 

skólaþjónustu og á það jafnt um þegar vísað er til laga um grunnskóla og 

reglugerðar sem áður hét reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. 

Undantekning frá því er þegar vísað er til heimilda þar sem hugtakið 

sérfræðiþjónusta kemur fyrir. Markmið laganna er að breyta hugtakanotkun og 

árétta tvíþætt lögbundið hlutverk þjónustunnar sem er annars vegar að vera 

stuðningur við nemendur og fjölskyldur þeirra og hins vegar stuðningur við 

starfsemi gunnskóla og starfsfólk þess (Þingskjal nr. 1103/2016). 

Ákvæði laga um skólaþjónustu er nánar útfærð í reglugerð um 

skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum nr. 584/2010. Í annarri grein reglugerðarinnar er fjallað um 

inntak og markmið skólaþjónustunnar sem tekur annars vegar til stuðnings við 

nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra þeirra og hins vegar stuðnings 

við starfsemi skóla og starfsfólks þeirra. Markmið með skólaþjónustu 

sveitarfélaga er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og 

félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Í þriðju málsgrein annarrar 

greinar stendur að skólaþjónusta skuli beinast að því að efla skóla sem faglegar 

stofnanir sem geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og 
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veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf sín eftir því sem við á. 

Að lokum er fjallað um hvað átt er við með mati á færni og stöðu nemenda og 

nemendahópa, en þau geta verið af ýmsum toga s.s. samræmd könnunarpróf, 

skimunarpróf, greiningartæki og ýmsar athuganir sem nýtast til að ná 

markmiðum reglugerðarinnar. Í þessari ritgerð er sérstaklega horft til þess 

hvort skólaþjónustan efli skóla sem faglegar stofnanir og styðji við fagleg störf 

líkt og kveðið er á um. Í reglugerðinni er lögð áhersla á forvarnarstarf, 

snemmtækt mat á stöðu nemenda þannig að nemendur fái nám við hæfi og 

stuðning, ráðgjöf og fræðslu til starfsfólks og foreldra. Samkvæmt 

reglugerðinni skal skólaþjónustan samhæfa aðila sem koma að greiningar- og 

meðferðarúrræðum og setja verklagsreglur um beiðnir um greiningar 

(Reglugerð um skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010).  

Þrátt fyrir greiningar á vanda nemenda er ekki sjálfgefið að þjónusta skóla 

eða fagþekking kennara aukist til þess að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda. Á undanförnum árum hefur nemendum sem fá sér- og 

stuðningsúrræði í skóla fjölgað, stuðningsfulltrúum hefur einnig fjölgað og 

áhersla á að unnið sé með vanda nemenda utan skólastofu hefur aukist. Í 

þessum skrifum verður hugtakið skóli án aðgreiningar notað enda hefur því 

verið markaður ákveðinn sess í lögum og reglugerðum. Hugtakið skóli fyrir 

alla er stundum notað í sömu merkingu og skóli án aðgreiningar en það merkir 

í raun stefnu stjórnvalda að allir skólaskyldir nemendur komist einhvers staðar 

í skóla (Steingerður Ólafsdóttir og félagar, 2014, bls. 3) og hefur verið í gildi 

frá því fræðslulögin árið 1946 tóku gildi. Hugtakið skóli margbreytileikans er 

nokkurs konar undirhugtak í skóla án aðgreiningar og þar sem umbótum í 

almennri kennslu og sérkennslu er blandað saman og úr verður eitt 

menntakerfi. Öll börn eru virkir og fullgildir þátttakendur, fá nám við hæfi 

hvers og eins (Ferguson, 1995, bls. 45).  

Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir vann úttekt og skilaði 

lokaskýrslunni í byrjun mars 2017 undir heitinu Menntun fyrir alla: Úttekt á 

framkvæmd stefnu um menntun á aðgreiningar á Íslandi. Hér er hugtakið 

menntun fyrir alla (e. education for all) notað þrátt fyrir að í stefnuskjölum 

stjórnvalda sé fjallað um skóla án aðgreiningar. Hugtakið menntun fyrir alla er 

víðari skilgreining á stefnu stjórnvalda og þróun innleiðingu hennar á 

gæðanámi á öllum skólastigum (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2017, bls. 13). 
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Skóli án aðgreiningar er ekki eina hugtakið sem á við þegar fjallað er um 

rétt barna til náms án tillits til fötlunar, námserfiðleika og/eða uppruna svo 

eitthvað sé nefnt. Hugtökin jafnrétti, fjölmenning, lýðræði og borgavitund eiga 

heima í skóla án aðgreiningar og minna á að verið er að fjalla um alla nemendur 

grunnskólans ekki eingöngu þá sem eru með greindar sérþarfir. 

1.1 Kveikjan að rannsókninni 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna viðhorf og væntingar kennara til 

skólaþjónustu skóla og hvort krafan um greiningar á vanda nemenda sé á 

kostnað kennsluráðgjafar og eflingar fagmennsku og færni kennara til að takast 

á við fjölbreyttan nemendahóp. Höfundur hefur tuttugu ára reynslu af kennslu 

og stjórnun grunnskóla, hefur kennt í stórum skóla á höfuðborgarsvæðinu, í 

sveitaskóla og í skóla í þéttbýli á landsbyggðinni. Allan þann tíma hefur 

verkefnið að koma til móts við þarfir allra verið höfundi hugleikið og hvernig 

skólaþjónusta skóla styður við störf kennara. Þekking kennara og 

skólastjórnenda á vanda nemenda og hæfni til að koma til móts við þarfir þeirra 

hefur oft á tíðum skort og þeir nemendur sem þurfa stuðning í námi hafa ekki 

náð að nýta hæfileika sína sem skyldi.  

Það er áskorun fyrir kennara og stjórnendur allra skólastiga að útskrifa 

nemendur sem fullgilda þátttakendur í samfélaginu og að skólakerfið stuðli að 

þroska barna í víðum skilningi. Skólinn þarf að vera staður þar sem nemendur 

nýta hæfileika sína, læra af reynslunni öðlast borgaravitund, gerir þá færa um 

að taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær (Ólafur Páll 

Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 7). 

Skólaþjónustan hefur mikilvægu hlutverki að gegna fyrir faglegt skólastarf 

en fáar rannsóknir hafa hins vegar verið gerðar á skólaþjónustu grunnskóla og 

hvernig hún nýtist kennurum í starfi. Skrif um uppbyggingu, gæði og árangur 

skólaþjónustunnar eru einnig af skornum skammti. Töluvert hefur hins vegar 

verið skrifað um skóla án aðgreiningar (e. inclusive school), viðhorf til 

stefnunnar og framkvæmd hennar (Mennta- menningarmálaráðuneytið, 2015, 

Hermína Gunnþórsdóttir, 2010 og Ferguson, 1995), en minna um 

kennsluráðgjöf. Markmið skólaþjónustu er að efla skólana sem faglegar 

stofnanir og veita starfsfólki handleiðslu og ráðgjöf við störf sín (Skóla- og 

frístundasvið, 2012, bls. 31; Reglugerð nr. 584/2010). Nokkuð hefur verið 

skrifað um starfsþróun kennara en minna um hlutverk skólaþjónustunnar í 
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starfsþróun og ráðgjöf sem eykur þekkingu, færni og stuðlar að starfseflingu 

(e. empowerment) kennara og skólastjórnenda.  

1.2 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort og hvernig skólaþjónusta 

sveitarfélaga nýtist kennurum grunnskóla á Norðurlandi. Þrír megin þættir 

voru greindir sérstaklega. Í fyrsta lagi var kannað hvernig skólaþjónustan er 

uppbyggð og hvaða stuðningsúrræði eru í boði í grunnskólum sem mynda 

stoðþjónustu skóla. Í öðru lagi voru viðhorf til sálfræðilegra greininga könnuð 

og mikilvægi þeirra til að velja réttar kennsluaðferðir og/eða til að fá 

nægjanlegt fjármagn inn í skóla til að þjónusta nemendur. Skoðað var hvort 

kennarar og skólastjórnendur teldu sig hafa þá þekkingu og hæfni sem þarf til 

að koma til móts við alla nemendur og hvort þeir teldu sig gera það. Í þriðja 

lagi voru viðhorf til skólaþjónustu grunnskólans könnuð, hvort og hvernig hún 

styður við fagleg störf kennara og starfsþróun.  

Til að nálgast markmið rannsóknarinnar var leitað svara við eftirfarandi 

meginspurningu:  

Hvers vænta kennarar helst af skólaþjónustu grunnskóla svo stuðla megi að 

framgangi stefnu um skóla án aðgreiningar? 

Í tengslum við rannsóknarspurninguna eru þrjár undirspurningar notaðar til 

að afmarka efnistök: 

 Hver er áherslan í skólaþjónustunni, á klínískar greiningar eða 

kennsluráðgjöf? 

 Hvernig nýtist þjónustan kennurum í starfi? 

 Styður þjónustan við stefnu um skóla án aðgreiningar? 

Rannsóknin náði til allra kennara og skólastjórnenda frá Skagafirði í vestri 

til Langanesbyggðar í austri og var gerð vorið 2016. Ákveðið var að nota 

megindlega rannsóknaraðferð til að safna sem mestum gögnum á einfaldan og 

fljótvirkan hátt með spurningalista, gera grein fyrir niðurstöðum með lýsandi 

tölfræði og finna tengsl og fylgni milli breyta.  
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Í 2. kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Horft er til uppbyggingar skólaþjónustu skóla, jafnt í 

sögulegu ljósi sem og umgjörð laga og reglugerða. Fjallað verður um ólík 

hlutverk skólaþjónustunnar og viðhorfa til hennar, þ.e. hvernig tveir straumar 

togast á. Annars vegar viðhorf þeirra sem leita orsaka námsvanda hjá 

nemandanum og hins vegar viðhorf hinna sem vilja skoða umhverfi 

nemandans og hvernig það mótar hann og hefur áhrif á nám. Gerð verður grein 

fyrir stefnunni um skóla án aðgreiningar og hvernig hún birtist í íslensku 

skólastarfi. Í framhaldi verður litið til hlutverks Jöfnunarsjóðs sveitarfélaganna 

og aukningar í útgjöldum hans til sér- og stuðningsúrræða í grunnskólum 

landsins. Líkt og útgjöld Jöfnunarsjóðs hafa aukist hafa útgjöld sveitarfélaga 

aukist vegna grunnskólans. Starfsmönnum hefur fjölgað og börnum sem þurfa 

sérkennslu einnig. Að lokum verður horft til hlutverka kennara og stjórnenda 

við að byggja upp skóla og skólasamfélag, sem kemur til móts við þarfir allra 

nemenda og hvernig markviss starfsþróun og leiðsögn stuðlar að bættum 

starfsháttum. 

Í 3. kafla er gerð grein fyrir rannsókninni sjálfri, rannsóknarsniði og 

aðferðum sem beitt var við úrvinnslu. Niðurstöður rannsóknarinnar verða 

kynntar í 4. kafla í fjórum undirköflum. Byrjað er að segja frá umfangi 

skólaþjónustunnar og stoðþjónustu innan grunnskóla sem í boði er fyrir 

nemendur og kennara. Næst er fjallað um viðhorf til skóla án aðgreiningar og 

til skólaþjónustunnar og að lokum hvernig skólaþjónustan styður við störf 

kennara og skólastjórnenda. Umræður eru í 5. kafla þar sem dregnar eru 

ályktanir út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og er kaflanum ætlað að tengja 

saman undirspurningar rannsóknarinnar við niðurstöður og fræðileg skrif. Í 

lokin eru umræður dregnar saman til að svara meginspurningu 

rannsóknarinnar. 

 





9 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður sjónum beint að þeim þáttum sem mótað hafa 

skólaþjónustu grunnskólans. Skólaþjónustan verður skoðuð í sögulegu ljósi og 

hvernig lagaramminn og reglugerðir móta hana. Fjallað verður um tímabilið 

frá 1946 til dagsins í dag en árið 1946 tóku gildi fræðslulög sem kváðu á um 

skólaskyldu allra barna á aldrinum 7–15 ára, skóla fyrir alla. Lögin tóku við af 

fyrri fræðslulögum frá 1936 og þó svo að þar hafi verið kveðið á um 

skólaskyldu barna voru ýmsar undanþágur frá því og skólahald með ýmsu 

móti, allt frá barnaskólum í þéttbýli frá sjö ára aldri í farskóla í dreifbýli þar 

sem börn hófu skólagöngu 8 eða 9 ára. Fjallað verður um tvo meginstrauma, 

læknisfræðilegar greiningar og félagslegar aðstæður nemenda, sem takast á 

þegar uppbygging skólaþjónustunnar er skoðuð. Greint verður frá hvernig 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er tilkomin í íslensku skólakerfi og 

hvernig læknisfræðilegar greiningar og ráðgjöf togast á um fjármagn sem hefur 

áhrif á birtingarform stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Í framhaldi af þeirri 

umfjöllun verður sagt frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og hlutverki hans til að 

jafna út kostnaði sveitarfélaga vegna sérþarfa nemenda. Vikið verður að 

fjölgun starfsmanna í grunnskólum og auknum rekstrarkostnaði sveitarfélaga 

við rekstur grunnskóla. Í lokin verður fjallað um starfsþróun kennara. 

Starfsþróun verður gerð skil í nokkrum undirköflum sem lýsa starfs- og 

kennsluháttum í skóla án aðgreiningar þar sem hæfni, færni og þekking 

kennara eru höfð að leiðarljósi.  

Mikilvægt er að skólastarf sé í stöðugri þróun, jafnt til skemmri og lengri 

tíma litið. Ný þekking og nýjar aðferðir þurfa að skila sér inn í skólastofurnar. 

Það merkir þó ekki að skólar eigi stöðugt að vinna í þróunarverkefnum, heldur 

að vinna með og tileinka sér aðferðir og fræði sem skólastarf er grundað á. 

Kjarni skólastarfs er kennslan og árangur nemenda. Kennarar hafa mest áhrif 

á nám barna í skólanum og skólastjórnendur hafa mest áhrif á starfshætti 

kennara (Zepeda, 2012, bls. 4). Skólastjórnendur þurfa því að skapa aðstæður 

og svigrúm til að auka eigin þekkingu og annarra og byggja færni sína á 

ígrundun og rannsóknum. Við slíkar aðstæður er skólinn í stöðugri 

þekkingarleit og starfsþróun er lykill að aukinni þekkingu og færni.  
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2.1 Skólaþjónusta sveitarfélaga 

Lítil umfjöllun hefur verið hér á landi um hlutverk og tilgang skólaþjónustu, 

markmið hennar og uppbyggingu. Frá því að lög um fræðslu barna árið 1946 

tóku gildi og allt til dagsins í dag er ekki hægt að tala um samræmda sálfræði- 

og ráðgjafaþjónustu, enda hefur hún þróast á misjafnan hátt fyrst hjá ríki og 

síðar hjá sveitarfélögum eftir að þau tóku við öllum rekstri grunnskóla. Greina 

má þrjú tímabil í uppbyggingu þjónustunnar, hið fyrsta frá 1946–1974, næsta 

frá 1974 til 1996 þegar þriðja tímabilið hófst með flutningi grunnskólans frá 

ríki til sveitarfélaga.  

Í lögum um fræðslu barna og lögum um gagnfræðanám sem tóku gildi 1946 

var gert ráð fyrir skólaskyldu allra barna frá 7–15 ára aldurs og var ríkisvaldinu 

skylt að halda barnaskóla í öllum skólahverfum landsins. Í lögunum er hvorki 

minnst á sérkennslu né skólaþjónustu en gert ráð fyrir að stofnanir veittu þeim 

börnum sem ekki voru talin fær um skólagöngu sökum hæfileika, hegðunar 

eða heilsu „uppeldi og fræðslu við þeirra hæfi“ (Lög um fræðslu barna nr. 

34/1946). Á þessu tímabili var sérfræðiþjónusta á höndum misöflugra 

sveitarfélaga og þróaðist tilviljunarkennt í höndum þeirra en Reykjavíkurborg 

hafði þar frumkvæði með stofnun sálfræðideildar við fræðsluskrifstofu 

borgarinnar og ráðningu sálfræðings. Í upphafi voru ekki margir sálfræðingar 

starfandi á Íslandi og störfuðu þeir í Reykjavík hjá Reykjavíkurborg eða 

menntamálaráðuneytinu. Beittu þeir sér fyrir þýðingu á greindarprófum og 

notkun þeirra á fimmta áratugnum. Árið 1960 hefst regluleg sálfræðiþjónusta 

í Reykjavík á vegum borgarinnar með ráðningu sálfræðings og fljótlega 

bættust tveir aðrir í hópinn og mynduðu sálfræðideild. Hlutverk 

sálfræðinganna var að sinna vandamálum skólabarna auk þess sem foreldrar 

leituðu til þeirra að eigin frumkvæði með börn sín. Í ljós kom að mikil 

eftirspurn var eftir þjónustunni, mestur tími fór í að greina eðli og orsakir 

vandamála hjá börnum og gefa ráð um kennslu og uppeldi, en minni í meðferð. 

Klínísk sjónarmið réðu uppbyggingu starfseminnar sem óx með árunum. Farið 

var að nota þroskapróf í upphafi skólagöngu barna til að vinna fyrirbyggjandi 

starf og veita sérkennslu börnum með lestrarvanda. Reykjavíkurborg réð 

sérkennslufulltrúa árið 1969 til að sinna sérkennslu barna í samstarfi við 

sálfræðideild fræðsluskrifstofunnar (Grétar Marinósson og Kristinn Björnsson, 

1983, bls. 68–69). Frá því að sálfræðiþjónustu var komið á laggirnar hefur 

þörfin fyrir þjónustuna reynst meiri en hægt er að sinna. Í dreifbýli komu 
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sálfræðingar stundum dagspart eða fáa daga samfellt í skóla og veittu þjónustu 

í einskonar ferðaþjónustu og var slík þjónusta komin á í einhverjum mæli um 

allt land á áttunda áratugnum. Krafan um sálfræðiþjónustu í dreifbýli rak einna 

mest á eftir setningu laga um grunnskóla 1974 (Grétar Marinósson og Kristinn 

Björnsson, 1983, bls. 71 og Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 225). 

Lög um grunnskóla árið 1974 mörkuðu síðan lagalega umgjörð um 

ráðgjafar- og sálfræðiþjónustuna sem hið opinbera skyldi veita. Umbætur í 

sálfræðiþjónustunni sem margir vonuðust eftir að fylgdu í kjölfarið drógust á 

langinn, en reglugerð um ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu grunnskóla nr. 

21/1980 breytti talsverðu þar um. Með reglugerðinni voru sett skýr ákvæði um 

skiplag og umfang starfsins. Frá 1974 til 1996 var uppbygging þjónustunnar í 

höndum fræðsluskrifstofa og var henni hagað með ýmsum hætti. Skýrt var 

kveðið á í lögum um ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu sem endurspeglaði sýn um 

þörf fyrir þjónustuna (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 225; Börkur Hansen og 

Ólafur H. Jóhannesson, 2010, bls. 193). Samkvæmt lögunum var landinu skipt 

upp í átta fræðsluumdæmi og var ein fræðsluskrifstofa í hverju umdæmi. 

Fræðslustjóri stýrði hverri skrifstofu og m.a. var hlutverk hans að hafa umsjón 

með ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu í grunnskóla og að kanna hvort í 

fræðsluumdæminu væru nemendur sem þyrftu sérúrræði og hlutast til um að 

þeir fengju kennslu við hæfi (Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannesson, 2010, 

bls. 8–10). Fræðsluskrifstofurnar voru reknar af ríkinu og starfsmenn 

sálfræðiþjónustu sem áður voru starfsmenn sveitarfélaga urðu starfsmenn 

ríkisins. Sérkennsla heyrði ekki undir ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu eins og 

hún var byggð upp, heldur undir hatti kennsluráðgjafar. Þjónustan, 

sálfræðiþjónustan og kennsluráðgjöf, var áfram með misjöfnum hætti eins og 

verið hafði og allan tímann öflugust í stærstu fræðsluumdæmunum. Í 

fámennari fræðsluumdæmum var t.d. sérkennslu- og kennsluráðgjöf sinnt af 

starfsmönnum í hlutastarfi (Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannesson, 2010, 

bls. 182–183). Nokkurs ágreinings gætti á milli fræðslustjóra og sálfræðinga 

um stöðu og hlutverk þeirra síðarnefndu sem töldu sig ekki eiga að lúta stjórn 

fræðslustjóra og vildu leggja áherslu á greiningar á vanda nemenda auk 

meðferðar. Fræðslustjórar litu hins vegar á sálfræðiþjónustuna sem einn þátt í 

ráðgjafarþjónustunni ásamt sérkennslu- og kennsluráðgjöf, þessa þrjá þætti 

ætti að byggja upp og ættu þeir að vera jafngildir. Þarna endurspegluðust ólík 

viðhorf til sálfræðiþjónustunnar, annars vegar að líta á að nemandinn ætti við 

vanda að stríða og hins vegar að skólinn ætti við vanda að glíma við að mæta 



12 

einstaklingnum. Með grunnskólalögum 1991 varð áherslubreyting í 

sálfræðiþjónustunni. Fræðslustjórinn var óyggjandi yfirmaður allrar starfsemi 

fræðsluskrifstofu þar með talinni ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu, sálfræðingar 

héldu áfram að sinna greiningum en sérkennarar útfærðu kennslu og ráðgjöf, 

enda hafði oft á tíðum skort á þekkingu sálfræðinga til að veita ráð um útfærslu 

kennslu barna með sértækar námsþarfir í skólum (Börkur Hansen og Ólafur H. 

Jóhannesson, 2010, bls. 107–108). 

 Með lögum um grunnskóla 1996 færðist þjónustan aftur til 

sveitarfélaganna líkt og verið hafði fyrir 1974 en í þetta skiptið með skýrri 

lagastoð (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 223) og reglugerð um sérkennslu nr. 

389/1996. Þegar rekstur grunnskólans fluttist frá ríki til sveitarfélaga færðist 

ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta fræðsluskrifstofanna á sama tíma til 

sveitarfélaganna í samræmi við lög um grunnskóla nr. 66/1995. Færsla 

grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga á rætur í hugmyndaræðinni um dreifða 

stjórnun, valddreifingu og að efla sveitarstjórnarstigið með því að færa 

verkefni frá ríki til sveitarfélaga. Þessi breyting hefur meðal annars orðið til 

þess að aðkeypt þjónusta, einkum sálfræðiþjónusta, hefur hægt og sígandi 

vegið þyngra í starfi skólanna (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 213). Hjá 

sveitarfélögum hefur þjónustan þróast í samræmi við lög, reglugerðir og 

aðstæður í sveitarfélögum, en þó má greina að sérfræðiþjónusta skóla miðist í 

miklu mæli við greiningar á vanda nemenda sem gerðar eru af sérfræðingum 

utan skóla, klínísk þjónusta (Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 209–212). Nýjasta 

breytingin á sérfræðiþjónustu grunnskóla er frá árinu 2016, en þá varð sú 

breyting á lögum um grunnskóla að í stað heitisins sérfræðiþjónusta 

grunnskóla er tekið upp heitið skólaþjónusta grunnskóla (Lög um breytingu á 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008). Þessi breyting er til þess fallin að rjúfa 

tengsl á milli hins sérhæfða og undirstrika hlutverk þjónustunnar sem stoðkerfi 

skólans í því vandasama og flókna hlutverki sem honum er fengið. Hugtakið 

skólaþjónusta er því í anda stefnunnar um skóla án aðgreiningar og með því er 

löggjafinn að leggja áherslu á að skólaþjónustan sé hluti af skólastarfi fremur 

en klínísk þjónusta. 

Allan þennan tíma, og reyndar enn þann dag í dag, er tekist á um kostnað 

við skólaþjónustu, hvaða áherslur eigi að viðhafa og hve stór hluti nemenda 

þurfi á þjónustu að halda. Hér að framan var nefnt að skólaþjónustan hefði ekki 

komist almennilega á fyrr en með reglugerð sem skilgreindi hlutverk 

þjónustunnar árið 1980. Annað dæmi um slíkt má nefna að árið 1955 var lagt 
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fram frumvarp á alþingi um sálfræðiþjónustu fyrir skólakerfið, en það náði 

ekki fram að ganga vegna kostnaðarins sem slíkri þjónustu fylgdi (Grétar 

Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983, bls. 68 og Jón Torfi Jónasson, 2008, 

bls. 224). Í dag birtist ágreiningur um kostnað einna helst í því hvernig eigi að 

koma til móts við alla nemendur. Hvort það skuli gert innan eða utan 

kennslustofu, hvort líta eigi á vanda barna sem þeirra eigin, skólans eða 

samfélagsins og innan hvað kerfis, heilbrigis-, félags- eða fræðslukerfis, eigi 

að vinna með málin og hver beri kostnaðinn (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 

228).  

Vandi skólabarna reyndist meiri en gert hafði verið ráð fyrir með stofnun 

sálfræðiþjónustu við grunnskóla 1974. Í ljós kom að börn sem glíma við 

námserfiðleika og sálrænan vanda geti verið á bilinu 5–23%, mun fleiri en gert 

hafi verið ráð fyrir (Grétar Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983, bls. 73). 

Skólaárið 2014–2015 var hlutfall nemenda í sérkennslu komið upp í 28,4% 

(Hagstofa Íslands, 2017c), þar af voru 57,4% sérkennslubarna með formlega 

greiningu (Hagstofa Íslands, 2017d). Samkvæmt könnuninni Ungt fólk 2016 

telja 76% drengja og 69% stúlkna í 9. og 10. bekk líkamlega heilsu sína góða 

eða mjög góða og 77% drengja og 58% stúlkna andlega heilsu sína góða eða 

mjög góða (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, bls. 40–41). Hlutfall 

nemenda í 9. og 10 bekk sem skora hæst á þunglyndiskvarða frá 1997 til 2016 

hefur hækkað. Hlutfall drengja hefur hækkað úr 1,7% í 3,6% og stúlkna úr 

7,6% í 16,7% á tímabilinu (sama heimild, bls. 43). 

Samkvæmt núgildandi reglugerð nr. 584/2010 hefur skólaþjónusta 

sveitarfélaga tvö hlutverk, annars vegar að styðja nemendur og foreldra þeirra 

og hins vegar til stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk þess. Markmið 

skólaþjónustunnar er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og 

félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Eitt mikilvægasta hlutverk 

hennar er „að efla skóla sem faglegar stofnanir svo þeir geti leyst flest þau 

viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veitt starfsfólki skóla leiðbeiningar 

og aðstoð við störf sín eins og við á“. Fræðsluyfirvöld í hverju sveitarfélagi 

skulu stuðla að því að tryggja skólum og nemendum aðgang að skólaþjónustu 

og sveitarfélög bera ábyrgð á að þjónustan sé veitt og bera kostnað af henni. 

Skipulag skólaþjónustu er í höndum fræðsluyfirvalda í hverju sveitarfélagi sem 

tryggja að þjónusta til skóla og nemenda sé veitt. Leggja skal áherslu á 

forvarnarstarf, snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna námsvanda, 

félagslegs og sálræns vanda með áherslu á að nemendur fái kennslu og 
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stuðning við hæfi í skólum án aðreiningar. Skólaþjónustan á að mótast af 

heildarsýn á aðstæður og hagsmunum nemenda óháð starfsstéttum sérfræðinga 

og styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti í grunnskólum og 

starfsfólk þeirra. Í stuðningi við starfsfólk felst m.a. ráðgjöf vegna kennslu og 

umönnunar nemenda, ráðgjöf vegna náms nemenda með sérþarfir og vegna 

starfshátta skóla t.d. vegna nýbreytni- og þróunarstarfs. Skólaþjónustan er 

skipulögð af sveitarstjórn í samráði við skólastjórnendur og getur verið í 

samstarfi við önnur sveitarfélög eða samrekin. Í reglugerðinni er tiltekið að 

skólaþjónustan skuli fylgjast með að matstæki séu tiltæk og útvega þau eftir 

því sem þörf krefur. Greiningar skal gera í samráði við og að beiðni foreldra, 

starfsfólks skóla eða heilsugæslu og gera viðeigandi ráðstafanir í kjölfar 

greiningar, t.d. með ráðgjöf og fræðslu. Eftirfylgni og mat er í höndum skóla 

og skólaþjónustu. Eins og sést á þessari upptalningu þá er hlutverk 

skólaþjónustunnar nokkuð víðtækt og útlistun á hlutverki hennar við 

greiningar á vanda skólabarna ágætlega skilgreint. Út frá reglugerðinni er hins 

vegar erfitt að meta hvort vægi greininga á vanda nemenda sé meira en á 

ráðgjöf til foreldra og starfsfólks skóla, en sannarlega er fjallað ítarlegar um 

greiningarþáttinn. 

2.2 Tvær hliðar skólaþjónustunnar 

Verkefni skólaþjónustunnar eru fjölbreytt og erfitt að fjalla um þau án 

nokkurrar einföldunar. Samkvæmt reglugerðum er lögð áhersla á 

forvarnarstarf, snemmtækt mat og íhlutun til þess að nemendur fái nám við 

hæfi og jöfn tækifæri til náms. Auk þess gera reglugerðir ráð fyrir stuðningi, 

ráðgjöf og fræðslu til starfsfólks og foreldra. Skólaþjónustan á að samhæfa 

aðila sem koma að greiningar- og meðferðarúrræðum og koma til móts við 

náms- og félagslegar þarfir nemenda (Reglugerð um skólaþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 

584/2010; Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010).  

Skólaþjónusta skóla hefur tvær birtingamyndir, annars vegar er litið á vanda 

nemandans sem vinna þarf með og hins vegar er litið á félagslegar aðstæður 

nemandans og starf kennarans. Fyrra viðhorfið fellur undir læknisfræðilega 

nálgun þar sem vandi nemandans við að mæta kröfum skólans er skilgreindur 

og sérfræðingar, t.d. skólasálfræðingar eða klínískir sálfræðingar, eru fengnir 

til að vinna með nemandanum við að leysa eða minnka vandann. Seinna 
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viðhorfið felur í sér að vandinn er skilgreindur og hlutverk skólans er að mæta 

þörfum nemandans sem leiðir til þess að félagslegar aðstæður nemandans eru 

skoðaðar og reynt er að hafa áhrif á þær með ráðgjöf til kennara og til heimilis. 

Vandinn við fyrra viðhorfið er sá að það eru ekki til nægjanlega margir 

sérfræðingar til að koma til móts við þarfir allra og þjónustan verður ekki 

nægjanlega skilvirk. Klínísk nálgun leiðir af sér að ekki er unnið með 

foreldrum og kennurum sem hafa mest áhrif á börnin (Gutkin, 2012, bls. 5; Jón 

Torfi Jónasson, 2008, bls. 226). Gutkin (2012, bls. 4) segir þetta eins og að 

reyna að slökkva skógareld með því að sprauta vatni á eitt tré í einu með tilliti 

til þarfa hvers trés. Skólaþjónustan getur ekki byggst eingöngu í kringum 

vanda nemenda. Þjónustuna þarf að skoða í víðu samhengi m.t.t. 

samfélagsbreytinga og stuðla að starfseflingu kennara til að koma til móts við 

sálrænar og námslegar þarfir og jafnframt að efla foreldra í 

uppeldishlutverkinu. Til þess að hægt sé að koma til móts við þarfir nemenda 

þarf snemmtæka íhlutun (Gutkin, 2012, bls. 5–6), aðferðir sem styðja við 

ráðgjöf og ráðgjafa, t.d. sálfræðinga, sérkennara og annarra er starfa í 

skólaþjónustunni, greina og skapa aðstæður sem styðja við breytingar (Roach, 

Kratochwil, og Frank, 2009, bls. 301; Ysseldyke, Burns, og Rosenfield, 2009, 

bls. 180 og 185). Flokka má þessi tvö viðhorf til eldri og yngri viðhorfa til 

uppbyggingar skólaþjónustunnar. Eldra viðhorfið beinir sjónum að 

nemandanum og vanda hans og þar eru leiðirnar að laga vandann. Yngra 

viðhorfið beinir sjónum að aðstæðum og þáttum er hafa áhrif á vanda 

nemandans hvernig hægt er að laga námsaðstæður að þörfum nemandans 

(Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 208–209). Ráðgjöfin beinist þannig að 

kennaranum fremur en að nemandanum. Undir þetta sjónarmið er tekið í 

skýrslu starfshóps um mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar og 

lagt til að auka þurfi áherslu á vægi snemmtækrar íhlutunar og ráðgjafar, í stað 

formlegra greininga (Mennta- menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 17). 

Vandi nemanda sem hér hefur verið fjallað um getur verið margþættur og 

átt sér margar ólíkar orsakir og birst á ýmsan hátt. Vandi nemenda getur verið 

námslegur, líkamlegur, félagslegur eða tilfinningalegur, jafnvel blanda þessara 

þátta. Hann getur verið viðvarandi eða birst í skamman tíma sem almennur eða 

sértækur vandi. Almennir námserfiðleikar birtast hjá nemendum með 

þroskahamlanir eða tornæmi, en sértækir námserfiðleikar hjá nemendum með 

sértæka námserfiðleika s.s. lestrarerfiðleika (Sigrún Harðardóttir, 2015, bls. 

51). Námserfiðleikar koma yfirleitt fyrst fram þegar börn byrja í skóla og sýna 
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slaka frammistöðu í lestri, stærðfræði og skrift. Þetta birtist í ósamræmi milli 

þess sem nemandinn getur og skólinn ætlast til af honum. Erfitt hefur reynst 

að skilgreina námserfiðleika og áhrif þeirra á nám vegna þess að hópurinn er 

ekki einsleitur og ýmsir þættir hafa áhrif á hvernig til tekst í námi. Í dag eru 

flestir fræðimenn sammála um að námserfiðleika megi skýra út frá 

líffræðilegum og umhverfislegum þáttum eða samspili þeirra (Sigrún 

Harðardóttir, 2015, bls. 50). 

Ef unnið er með læknisfræðilegar greiningar á vanda nemandans á þann 

hátt að hann er tekinn út úr bekkjarkennslu og settur í sérkennslu, undir því 

yfirskini að það sé ekki á færi almennra kennara að kenna honum, er verið að 

senda nemandanum og félögum hans mjög skýr skilaboð. Að hann sé öðruvísi 

en hinir og að vandinn liggi hjá honum. Þetta getur haft áhrif á sjálfsmynd 

nemandans og félagslega stöðu (Trausti Þorsteinsson, 1996, bls. 98–99). Undir 

þetta sjónarmið tekur Sigrún Harðardóttir (2015, bls. 72–73) og bendir á að 

jákvæðar hliðar greininga koma fram þegar þær sem slíkar stuðla að 

samræmingu viðeigandi úrræða, en neikvæðar hliðar þegar nálgunin byggist á 

þeirri sýn að orsaka raskana sé helst að leita innra með einstaklingnum sjálfum. 

Því fylgi stimplun og flokkun sem geti leitt til félagslegrar mismununar. Með 

félagslegri nálgun raskana er hins vegar horft til félagslegra og umhverfislegra 

þátta. Rannsóknir benda til að félags- og umhverfisþættir hafi mjög mikil áhrif 

á árangur nemenda í skóla og hvort nemendur ljúka framhaldsskólanámi sem 

og þrautseigja eða seigla (e. resilance) nemenda. Þegar unnið er með 

námsvanda nemenda er mikilvægt að huga að því að byggja upp þrautseigju 

nemenda um leið og unnið er með vanda hans. Í rannsókn Sigrúnar 

Harðardóttur (2015, bls. 169–71) kemur fram að nemendur sem farið hafa í 

greiningu á námsvanda hafa upplifað greiningarferlið sem niðurbrjótandi þar 

sem það var staðfesting nemandans á að hann væri ekki í lagi og vandinn væri 

hjá honum. Í rannsókn Kristjönu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2016, 

bls. 237–239) kemur fram að skuldbinding ungmenna til náms og skóla (e. 

student engagement) hefur áhrif á námsframvindu þeirra sem og áhrif foreldra 

á nám barna sinna. Jákvæð ahrif foreldra á námsframvindu tengdust góðri 

efnahagslegri- og félagslegri stöðu, hærra menntunarstigi og leiðandi 

uppeldisaðferðum (sama heimild, bls. 241).  

Í raun má segja að til að ná árangri með nemendur með námsvanda þurfi að 

líta á hlutverk skólaþjónustunnar í samhengi við lög og reglugerðir, nemendur, 

foreldra, kennara, stjórnendur, samfélag, stefnu og strauma í skólamálum og 
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ríkjandi skólastefnu. Kjarni skólaþjónustunnar er skilgreindur í þriðju 

málsgrein annarrar greinar reglugerðar um skólaþjónustu við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010, að skólar eflist 

og geti leyst verkefni sem upp koma og leiðbeint starfsfólki við störf sín. 

2.3 Skóli án aðgreiningar 

Skóli fyrir alla er hugmyndafræði sem byggir á rétti allra barna til þess að fá 

að þroska hæfileika sína og koma í veg fyrir hvers konar mismunun. Skóli án 

aðgreiningar byggir á nokkrum stoðum. Í fyrsta lagi á Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna sem samþykktur var árið 1989, undirritaður fyrir Íslands 

hönd 1990 og lögfestur hér á landi 2013 (Lög nr. 19/2013). Í 28. grein 

sáttmálans segir að börn eigi rétt á grunnmenntun án endurgjalds og í 29. grein 

að menntun eigi að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, 

rækta hæfileika sína og að undirbúa þau til að lifa í frjálsu þjóðfélagi í anda 

skilnings, umburðarlyndis og jafnréttis kynjanna (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Í öðru lagi byggir skóli án 

aðgreiningar á Salamanca–yfirlýsingunni sem er rammaáætlun um aðgerðir 

vegna nemenda með sérþarfir og var samþykkt á ráðstefnu UNESCO árið 1994 

á Spáni. Í fyrstu grein yfirlýsingarinnar eru lagðar skyldur á aðildarlöndin að 

börn með sérþarfir fái menntun innan almenna skólakerfisins og í annarri grein 

stendur að almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari 

mismununar, móta umhverfi sem tekur fötluðum opnum örmum og móta 

þjóðfélag án aðgreiningar (Salamanca–yfirlýsingin 1.–2. grein/1995). Í þriðja 

lagi tryggir samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun frá 

2006, rétt fatlaðra að almenna skólakerfinu og mikilvægi menntunar í að 

tryggja jöfn tækifæri (Samningur um réttindi fólks með fötlun, 2006). Auk 

þessara alþjóðlegu skuldbindinga sem Ísland hefur skuldbundið sig að fara eftir 

má nefna Lúxemborgarstofnskrána, yfirlýsingu UNESCO frá 2000 um 

menntun fyrir alla. Í öðru lagi yfirlýsingu sem samþykkt var í Dakar í Senegal 

árið 2000 um menntun fyrir alla, en markmið yfirlýsingarinnar er að mennta 

börn á árangursríkan hátt á öllum skólastigum og undirbúa þau til starfa í 

alþjóðlegu þekkingar- og tæknisamfélagi 21. aldar (Menntamálaráðuneytið, 

2002, bls. 3–4). Að lokum má nefna Lissabonyfirlýsinguna (2007) um álit 

ungmenna með sérþarfir í 29 löndum varðandi nám án aðgreiningar.  
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Til þess að koma til móts við þarfir ólíkra hópa þarf að móta stefnu um 

þjónustuna og framkvæmd hennar. Nokkur sveitarfélög hafa mótað sér stefnu 

um framkvæmd og innleiðingu skóla án aðgreiningar eða skóla 

margbreytileikans eins og hugtakið inclusive school hefur einnig verið þýtt. Út 

úr stefnuskjölunum má greina að þó svo að sveitarfélög ætli sér ekki markvisst 

að vinna gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar byggja þau að miklu leyti á 

niðurstöðum læknisfræðilegra greininga í stað kennslufræðilegs mats á þörfum 

nemenda við úthlutun fjármagns til sér- og stuðningsúrræða í skólum. Þetta 

leiði af sér að hlutverk stoðþjónustu er enn að miklu leyti í ósamræmi við 

stefnuna um skóla án aðgreiningar (Helgi Gíslason, 2015, bls. 77) og getur ýtt 

undir tvíhyggju sem er til staðar í skólakerfinu gagnvart nemendum. Hún 

kristallast í þeirri sýn að meirihlutinn sé álitinn heilbrigður eða heill. Síðan séu 

aðrir sem eru það ekki og þeir eru ófullkomnir (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, 

bls. 4). Tvíhyggjan getur einnig speglast í umgjörð skólastarfs, t.d. starfsheitinu 

sérkennari. Í 16. grein reglugerðar um sérkennslu nr. 389/1996 stóð að 

sérkennsla skyldi innt af hendi af sérkennara eftir því sem við varð komið, eða 

í umsjón sérkennara. Í reglugerðinni um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 

er búið að taka þetta ákvæði út og fjallað um að stuðning við nemendur með 

sérþarfir skuli sinnt af umsjónarkennara, sérkennara eða öðrum kennurum eftir 

því sem við verður komið. Gildandi reglugerð segir til um að komið verði til 

móts við alla nemendur í nemendahóp en hætt er við að enn eimi eftir af eldri 

hugmyndafræði sem leitt getur til tvíhyggju í skólastarfi og í andstöðu við 

skóla án aðgreiningar. Starfsheitið sérkennari er enn við líði sem og hugtakið 

sérkennsla sem er í eðli sínu aðgreinandi og talað er um sérkennslukvóta skóla. 

Þetta gefur til kynna að nemandinn, sem þá kennslu hlýtur, sé öðruvísi, eigi 

ekki heima með öðrum og það sé ekki á færi hins almenna kennara að kenna 

honum (Trausti Þorsteinsson, 1996, bls. 98). 

Helgi Gíslason (2015, bls. 79–80) kemst að því að í stefnuskjölum 

sveitarfélaganna fari lítið fyrir markvissum aðgerðum til að styðja við 

innleiðingu skóla án aðgreiningar og framkvæmd úthlutunar til sérkennslu og 

starfsemi stoðþjónustu er í mótsögn við stefnuna. Leiðin til að koma til móts 

við margbreytileika nemendahópsins og einstaklingsþarfir nemenda er að 

breyta kennsluháttum í skólum og fræða kennara, kenna og þjálfa upp nýja 

kennslu- og starfshætti. Þannig færist áherslan frá því sem hrjáir einstaklinga 

yfir í það að horfa á hindranir í umhverfinu sem eru hamlandi fyrir 

einstaklinginn (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 4).  
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Nám allra nemenda þarf að vera árangursríkt gæðanám í heimaskóla með 

félögum og vinum. Til þess að svo verði þarf að huga að ytri og innri þáttum 

skólastarfs. Ytri þættirnir lúta að lögum og reglugerðum, stefnumótun, 

fjármögnun, rekstraraðilum, menntun kennara, viðhorfum, hagsmunaaðilum 

og markvissum rannsóknum og öflun gagna um skólakerfið. Innri þættirnir 

snúa að starfsháttum skóla, hlutverki kennara og hæfni til að eflast í starfi til 

að takast á við áskoranir sem felast í skóla án aðgreiningar. Skoða þarf grunn- 

og starfsþjálfun, gildi og færni kennara, nýliðun stéttarinnar og viðhorf. 

Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir (2014, bls. 5–6) hefur 

gefið út leiðbeiningar um hvernig koma eigi kenningu um nám án aðgreiningar 

í framkvæmd og nefnir fimm lykilatriði fyrir nám án aðgreiningar. Þessi fimm 

atriði eru: 

 Eins fljótt og auðið er: Öll börn eiga rétt á að fá tilskilinn stuðning eins 

fljótt og hægt er og hvenær sem hans er þörf. Samskipti hagsmunaaðila 

eru lykilatriði. 

 Allir hagnast á námi án aðgreiningar: Nám án aðgreiningar miðar að 

því að veita öllum nemendum góða menntun. Mikilvægt er að koma á 

samstarfi allra hagsmunaaðila á öllum stigum til að koma á skóla án 

aðgreiningar og frá þeim sem taka ákvarðanir til þeirra sem njóta 

stuðningsins. 

 Viðurkenndir sérfræðingar: Mennta þarf kennara og fagfólk til að 

kenna/leiðbeina öllum. Huga þarf að menntun og menntunarkröfum 

jafnt í grunn-, framhaldsnámi og starfsþróun. 

 Stuðningskerfi og fjármögnunarkerfi: Bestu vísana fyrir fjármögnun er 

ekki að finna í fjármálum, heldur í mælingu á skilvirkni og 

frammistöðu. Mæla þarf skilvirkni og árangur á markvissan hátt.  

 Áreiðanleg gögn: Merkingarbær, gæðatengd gagnasöfnun krefst 

kerfisbundinnar nálgunar sem nær yfir nemendur, staðsetningu, 

kennara og fjáröflunarmál. 

Þessi fimm atriði eru staðfesting þess að stefnan um skóla án aðgreiningar 

kemst ekki á með ákvörðuninni einni. Hún er hluti af samfélagi í stöðugri 

framþróun sem tekur sífelldum breytingum. Lykillinn að árangri er snemmtæk 

íhlutun og stuðningur við nemendur og kennara og það sem reynist nemendum 

með sérþarfir vel reynist öllum nemendum vel (European Agency for Special 

Needs and Inclusive Education, 2014, bls. 13). Í skýrslu Evrópumiðstöðvar um 

nám án aðgreiningar og sérþarfir frá 2017 er fjallar um nám án aðgreiningar í 

leik-, grunn- og framhaldsskóla á Íslandi. Þar kemur fram að íslenska 

skólakerfið er vel fjármagnað en huga þurfi að því hvernig fjármagnið er nýtt 
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og samræma aðgerðir allra aðila. Lögð er áhersla á sameiginlegan 

hugtakaskilning og samtal allra hagsmunaaðila. Lög og reglugerðir marka 

skýran ramma en leiðsögn er mikilvæg frá stjórnvöldum til að stefnan komist 

að fullu til framkvæmda. Auk þess þarf að huga að starfsþróun og ígrundun í 

starfi til þess að kennarar öðlist hæfni til að tryggja öllum nemendum 

gæðanám. Helstu niðurstöður eru settar fram í sjö viðmiðum: 

 Allir sem sinna menntamálum sjái í skóla án aðgreiningar leið til 

að gefa öllum nemendum kost á betri menntun: Skýra þurfi 

hugtakið þar sem mismunandi skilningur er lagður í það á meðal 

þeirra sem sinna menntamálum. 

 Löggjöf og stefnumótun á sviði menntunar án aðgreiningar hafi 

það markmið að tryggja öllum nemendum jöfn tækifæri: Löggjöfin 

og stefnan styður markmið og áherslur en þörf er á skýrari leiðsögn 

um hvernig standa skuli að málum. 

 Öllum sem vinna að menntamálum, á hvaða skólastigi sem þeir 

starfa sé gert kleift að ígrunda og framkvæma dagleg störf sín með 

menntun án aðgreiningar að leiðarljósi: Tryggja þarf að svigrúm 

sé fyrir starfsfólk skóla til að ígrunda og framkvæma störf sín í anda 

menntunar án aðgreiningar. 

 Fjárveitingar taki mið af sjónarmiðum um jafnræði, skilvirkni og 

hagkvæmni: Núverandi kerfi getur torveldað framkvæmd 

stefnunnar og það tryggir ekki nægjanlega jafnræði og skilvirkni. 

Breyta þurfi fjárveitingum sem byggja á formlegum greiningum á 

námserfiðleikum eða fötlun. 

 Umsýslu- og gæðastjórnunarmálum sé skipað með þeim hætti að 

stefnumótun og framkvæmd á sviði menntunar án aðgreiningar nái 

fram að ganga á samhæfðan og árangursríkan hátt: Núverandi 

stjórnskipun styður ekki nægjanlega við umbótastarf og þróun í 

skólum. 
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 Unnið sé á árangursríkan hátt að málefnum sem varða starfsþróun 

á öllum skólastigum: Núverandi grunnmenntun og starfsþróun 

kennara styður ekki við innleiðingu á menntun án aðgreiningar. 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017, bls. 16–

17). 

2.4 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og tengsl við 

skólaþjónustu sveitarfélaga 

Við flutning reksturs grunnskóla til sveitarfélaga voru áhyggjur yfir því að 

viðfangsefnið yrði ofviða fámennari sveitarfélögum landsins og að tryggja yrði 

þeim fjármuni til að standa undir rekstrarkostnaði skólanna. Í 8. grein laga um 

tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 er hlutverk Jöfnunarsjóðs skilgreint. 

Honum er ætlað að jafna mismunandi útgjaldaþörf og skatttekjur sveitarfélaga, 

m.a. vegna fólksfjölda, landfræðilegrar staðsetningar, aldursdreifingar íbúa og 

þéttleika byggðar. Þá greiðir sjóðurinn framlög til samtaka sveitarfélaga, 

stofnana þeirra og annarra aðila í samræmi við ákvæði laganna (Lög um 

tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995; Ríkisendurskoðun, 2008, bls. 17).  

Tekjur Jöfnunarsjóðs eru tryggðar í lögum og koma þær úr ríkissjóði. Til 

sjóðsins renna 2,355% af innheimtum skatttekjum ríkissjóðs (þar af skal 

fjárhæð er nemur 0,235% af innheimtum skatttekjum renna til málefna fatlaðs 

fólks) og 0,264% af álagningarstofni útsvars næstliðins tekjuárs. Auk þess fær 

sjóðurinn hlutdeild í útsvarstekjum sveitarfélaga þar sem 0,77% af 

álagningarstofni útsvars ár hvert rennur til jöfnunar vegna reksturs grunnskóla 

og 0,99% renna til jöfnunar vegna málefna fatlaðra. Að lokum hefur sjóðurinn 

tekjur af vaxtatekjum. Tekjum sjóðsins er ráðstafað í bundin framlög, í sérstök 

framlög, til greiðslu jöfnunarframlaga, vegna grunnskólans og vegna þjónustu 

við fatlaða (Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995).  

Útgjöld Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna fatlaðra nemenda samkvæmt 

reglugerð nr. 351/2002 hafa aukist á undanförnum árum. Árið 2010 voru þau 

1,412 milljarðar (Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, 2011, bls. 18), 1,658 milljarðar 

á verðlagi ársins 2015, en 2,083 milljarðar árið 2015 (Jöfnunarsjóður 

sveitarfélaga, 2016, bls. 33). Í níundu grein reglugerðar um Jöfnunarsjóð 

sveitarfélaga (nr. 960/2010) stendur að jöfnunarframlög til reksturs grunnskóla 

skuli varið til að jafna launakostnað sveitarfélaga af kennslu í grunnskóla og 

annan kostnað af flutningi grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga. 
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Jöfnunarframlög eru ekki greidd beint til skóla heldur til sveitarfélaga sem 

ráðstafa þeim samkvæmt reglugerð og ákvörðunum sveitarfélagsins. 

Mikilvægt er að hafa talnagögnin hér að framan í huga þegar uppbygging 

skólaþjónustu er skoðuð og væntingar til þjónustunnar. Spyrja má hvort 

innbyggð skekkja sé í uppbyggingu skólaþjónustunnar sem hvetur til þess að 

nemandi sé greindur, fái formlega greiningu í grunnskóla, til þess að skólinn 

geti sótt um aukin framlög til að vinna með vanda nemenda á kostnað 

kennsluráðgjafar sem veitt er skólum. Áhersla á formlegar greiningar sem 

forsendu greiðslna úr Jöfnunarsjóði er athyglisverð í ljósi stefnu stjórnvalda 

um skóla án aðgreiningar (e. inclusive education) og reglugerðar nr. 585/2010 

um nemendur með sérþarfir í grunnskóla sem tók við af reglugerð um 

sérkennslu nr. 389/1996. Meirihluti hagsmunaðila í skólakerfinu er sammála 

um að skýr dæmi séu um að nemendur fái formlega greiningu á greiningarstöð 

til að uppfylla skilyrði Jöfnunarsjóðs um jöfnunarstyrki sem miðast við þarfir 

stofnananna og sérþarfir nemenda frekar en námslegar þarfir hans (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017, bls. 92). Í 

útvarpsviðtali (Arnhildur Hálfdánadóttir, 2016) bendir Dr. Evald Sæmundsen, 

sviðstjóri Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins, á að fagaðilar þurfi að spyrja 

sig hvort við séum komin að mörkum þess að sjúkdómsgera mannlegan 

breytileika. Skoða þurfi hvort fjárhagslegur ávinningur sé af því að hafa 

greiningu, til dæmis í formi aukins stuðnings í skóla, sem valdi því að fagmenn 

hafi hagsmuni barnsins í huga og hniki því inn á rófið fremur en út af því. Þessi 

tilhneiging hefur verið kölluð straumhvörf í greiningarhegðun eða 

greiningarhvati (e. diagnostic shifts). Engar rannsóknir eru til um þessa 

tilhneigingu hér á landi, en í Ástralíu hafa viðhorfskannanir sýnt að greiningar 

barnalækna taka mið af þeirri þjónustu sem greiningin veitir. 

Í eldri reglugerðinni um sérkennslu nr. 389/1996 er uppbygging sérkennslu 

skóla útlistuð og ekkert fjallað um kennsluráðgjöf en í núgildandi reglugerð er 

talað um sérþarfir nemenda og uppbyggingu þjónustunnar. Markmið 

reglugerða um nemendur með sérþarfir (sérkennslureglugerðir) er að 

nemendur fái jöfn tækifæri til náms, að komið sé til móts við þarfir þeirra, þeir 

fái fjölbreytt nám við hæfi og þroski persónuleika sinn. Í 16. gr. reglugerðar 

um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 er sérstaklega fjallað um 

kennsluráðgjöf og segir þar að einstakir sérskólar og grunnskólar sem annist 

sérúrræði geti veitt leiðbeiningar og kennsluráðgjöf til starfsfólks skóla og 

foreldra innan sveitarfélags eða á landsvísu vegna náms og kennslu nemenda 
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með sérþarfir. Einnig kemur fram í greininni að fræðsluyfirvöld hafi samstarf 

um ráðgjöfina og geri samninga um framkvæmd hennar. Út frá reglugerðinni, 

6. grein, má því álykta að þjónusta við nemendur með sérþarfir sé sameiginlegt 

verkefni heimilis, skóla og skólaþjónustu. Ekki er tiltekið að formlegar 

greiningar séu forsenda stuðnings, en það er á ábyrgð skólastjóra að meta þörf 

fyrir sér- og stuðningsúrræði. Skólastjóri getur leitað til umsjónar- og 

sérkennara eða annarra fagaðila og skólaheilsugæslu eftir því sem við á. 

Færa má rök fyrir að ákveðið ósamræmi sé á milli þjónustu við nemendur 

með sérþarfir sem felst í því að fjármagni er beint til læknisfræðilegra 

greininga í stað kennslufræðilegrar ráðgjafar og að uppbygging skólaþjónustu 

skóla taki mið af þessu. Gutkin og Curtis (1990, bls. 578–579) leggja annars 

vegar áherslu á muninn á milli klínískrar uppbyggingar skólaþjónustunnar, þar 

sem nemandinn er vandamálið og hlutverk sálfræðinga er að „laga vandann“, 

og hins vegar skólamiðaðrar ráðgjafar, þar sem unnið er í umhverfi nemandans 

og með þeim sem vinna með honum, þ.e. kennurum og foreldrum. Skólamiðuð 

ráðgjöf er lausnarmiðuð og sameiginlegt verkefni þess sem veitir ráðgjöf, þ.e. 

sálfræðings eða annars sérfræðings, og þeirra sem þiggja hana, þ.e. kennara 

og/eða foreldra. Með þessu móti er valdi dreift, fleiri koma að ráðgjöfinni, hafa 

áhrif á lausnirnar og allir aðilar hafa rétt til að hafa skoðun á ráðgjöfinni. Í 

samstarfi við kennara verður ráðgjöf oft tvíhliða, þannig að báðir aðilar gefa 

gagnlegar upplýsingar og ábendingar. Kennarar eru misfúsir til að leita 

aðstoðar í erfiðleikum og aðferðir við að biðja um hjálp ólíkar. Byggja þarf 

upp traust í samskiptum til að tryggja að ráðgjöf sé þegin og nýtist (Grétar 

Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983, bls. 77). Hafa verður í huga að þó 

svo að ráðgjöf sé veitt er það undir þeim sem þiggur ráðgjöfina komið hvort 

hann nýtir hana og fer eftir henni. Um leið og dyr skólastofunnar lokast er lítið 

ef þá nokkuð sem ráðgjafinn getur gert til að tryggja að unnið sé í anda þess 

sem ráðlagt var (Gutkin og Curtis, 1990, bls. 579). Ráðgjöf getur verið 

íþyngjandi eða ófullnægjandi styrking fyrir starf kennarans. Frá sjónarhóli 

kennarans þarf ráðgjöf að innihalda meiri ágóða og styrkingu í starfi en hann 

sjálfur leggur á móti til þess að fá ráðgjöf (Gonzalez, Nelson, Gutkin og 

Shwery, 2004, bls. 31). Ráðgjöf er því meira en miðlun góðra ráða til þess sem 

þiggur ráðin, hún snýst um skilning á umhverfi og umhverfisþáttum sem móta 

einstaklinginn, jafnt ráðgjafann, ráðþegann (þann sem þiggur ráðin), nemendur 

og foreldra (Gutkin og Curtis, 1990, bls. 603; Sheridan, og Gutkin, 2000, bls. 

489). Sheridan og Gutkin (2000, bls. 499) leggja áherslu á að breyta þurfi 
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fræðasýn skólasálfræðinga frá því að einblína á að laga vanda nemandans yfir 

í að horfa á heildarmyndina, samspil umhverfis og einstaklinga sem móta 

vistkerfi og hefur áhrif á vanda nemandans. Þar megi finna lykil að lausn á 

vandanum.  

Þó svo hér hafi verið fjallað um viðhorf bandarískra skólasálfræðinga til 

skólaþjónustu, uppbyggingu hennar og ráðgjafar eiga þau vel við þegar 

uppbygging skólaþjónustu íslenskra skóla og viðhorf til hennar eru skoðuð. Í 

skýrslu Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir er bent á að 

16,43% nemenda í íslenskum grunnskólum hafi formlega greiningu á meðan 

hlutfall nemenda með formlegar greiningar í nágrannalöndum okkar er 5–7% 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017, bls. 46; 

Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 2017). Evrópumiðstöðin leggur jafnframt áherslu 

á að leggja beri áherslu á að draga úr formlegum kröfum um greiningu þar sem 

þær leiði til þess að helsta leiðin til að fá viðeigandi stuðning fyrir nemendur 

sem eiga í erfiðleikum í skóla sé að flokka þá í samræmi við greindar þarfir 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017, bls. 16). 

Skólar þurfa að koma sér upp kerfi til að skoða og greina námsumhverfið og 

hvað hefur áhrif á nám nemandans. Gæði skóla hefur áhrif á árangur nemenda 

(Van Deur, 2010 bls. 159). 

2.5 Starfsfólk grunnskóla og nemendafjöldi 

Miklar breytingar hafa orðið á þjónustu við nemendur á undanförnum árum og 

áratugum. Breytingar hafa einnig orðið á íslensku skólakerfi, nemendum hefur 

fækkað, en nemendum sem njóta stuðnings í kennslu hefur fjölgað og jafnframt 

hefur fjölgað í hópi kennara og stuðningsaðila. Um samfellda fjölgun kennara 

var að ræða frá 1998 allt til ársins 2008, í tengslum við einsetningu 

grunnskólans og fjölgun vikulegra kennslustunda nemenda á árunum 1995–

2000. Sama þróun hefur orðið á stöðugildum annars starfsfólks, 

stuðningsfulltrúa og skólaliða, en þó virðist vera örlítil fjölgun í þeim hópi aftur 

síðustu tvö árin. Árið 1998 störfuðu 6.092 í grunnskólum landsins í 4.937 

stöðugildum, urðu flestir 7.884 árið 2008 í 7.332 stöðugildum, en hafði fækkað 

í 7.653 árið 2015 í 6.809 stöðugildum. Á sama tímabili hefur hlutfall 

réttindakennara hækkað, var 82,5% árið 1998 og var komið í 94,6% 2015 

(Hagstofa Íslands, 2017a). 
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Á sama tíma og umfang grunnskólans og þjónusta við nemendur hefur 

aukist hefur ekki orðið jafn mikil fjölgun nemenda. Nemendafjöldinn var 

42.421 árið 1998 og 43.760 árið 2015, nokkur fjölgun varð eftir aldamótin og 

flestir urðu nemendur grunnskólans 44.809 árið 2003 (Hagstofa Íslands, 

2017b). Fjölgun starfsfólks verður þó ekki skýrð með fjölgun nemenda heldur 

með einsetningu og aukinni þjónustu. Þrátt fyrir lítilsháttar fækkun nemenda 

frá 2003 hefur fjölgað í hópi þeirra sem fá sérkennslu eða stuðning í 

grunnskólum. Hlutfall nemenda í hverjum árgangi sem fær sérkennslu hefur 

hækkað frá því að vera 23,7% skólaárið 2004–2005 í 28,4% skólaárið 2014–

2015 (Hagstofa Íslands, 2017c). Af þeim 12.263 nemendum sem fengu 

sérkennslu skólaárið 2014–2015 voru 7.043 með formlega greiningu eða 

57,4% (Hagstofa Íslands, 2017d). Hlutfallslega hefur orðið mesta fjölgunin í 

hópi nemenda með stuðning í íslenskunámi sem helst í hendur við fjölgun 

nemenda grunnskólanemenda með erlent móðurmál (Hagstofa Íslands, 2017e). 

Fjölgun starfsmanna hefur leitt til aukins launakostnaðar og hærri kostnaðar 

grunnskólans í rekstrarreikningi sveitarfélaganna. Kostnaður sveitarfélaganna 

vegna grunnskólans nam 36 milljörðum árið 2005 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2006, bls. 41), þ.e. 58 milljarðar á verðlagi ársins 2015, og var 

kominn upp í 68,3 milljarða árið 2015 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014, 

bls. 114). Rekstrarkostnaðinum má skipta í þrennt, í laun og launatengd gjöld, 

í innri leigu og annan rekstrarkostnað. Laun og launatengd gjöld eru stærsti 

útgjaldaliðurinn eða um 66% árið 2015 (Samband íslenskra sveitarfélaga 

2016).  

2.6 Fagmennska og starfsþróun kennara 

Hluti af fagmennsku kennara er að sinna starfsþróun. Að vinna verk af 

fagmennsku þýðir að eitthvað er gert vandlega og af sérstakri færni. 

Siðferðilegir þættir fagmennskunnar eru að starfið þjóni gildum samfélagsins 

og fagmaðurinn er skuldbundinn starfinu. (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 

238). Sögulega hefur fagmennsku kennara verið skipt upp í þrjú tímabil. Fyrst 

er að nefna tímabilið fyrir fagmennsku (e. pre-professional age) sem einkennist 

af ósjálfstæði kennarans með áherslu á afurð kennslunnar og útkomu í prófum. 

Næst er að nefna sjálfstæða fagmennsku (e. the age of the autonomous 

professional) en þá öðlast kennarinn sjálfstæði til að velja námsefni og leiðir 

sem hann telur henta nemendum sínum best. Þriðja tímabilið kallast samvirk 
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fagmennska (e. the age of the collegial professional) þegar kennarinn vinnur í 

samstarfi og samvinnu við aðra fagmenn, ígrundar störf sín með öðrum og 

byggir kennslu á kennslufræði og rannsóknum. Fjórða tímabil í þróun 

fagmennsku kennara kallast póstmódernísk fagmennska eða síðfagmennska (e. 

postmodern professionalism eða post-professional) þar sem fagmennskan 

byggir á samstarfi allra aðila skólasamfélagsins (Hargreaves, 2000, bls. 153). 

Hargreaves og Fullan (2012, bls. 101–102) hafa rannsakað fagmennsku og 

útvíkkað skilgreininguna á fagmennsku kennara sem þeir kalla fagauð kennara 

(e. professional capital). Fagauður er það sem kennari kann og getur gert sem 

einstaklingur, það sem hann hefur lært og gert í samstarfi með öðrum og unnið 

meðvitað að því að verða hæfari með tímanum. Kennarar þurfa að fá tíma og 

tækifæri til að bæta starfshætti sína með leiðsögn og þjálfun ásamt ígrundun. 

Fagauður samanstendur af þrem þáttum. ‚Í fyrsta lagi af mannauði (e. human 

capital) sem er sú fagþekking sem kennarinn hefur, skilningur og þekking á 

nemendum og hvernig þeir læra sem og aðstæðum þeirra. Í öðru lagi af 

félagasauði (e. social capital) sem snýst um magn og gæði samskipta og tengsla 

milli einstaklinga sem vinna saman og hvernig þau hafa áhrif á aðgengi þeirra 

að þekkingu og upplýsingum, tilfinningum, skuldbindingu og trausti. 

Félagsauður eykur þekkingu og veitir aðgang að mannauði annarra. Í þriðja 

lagi af faglegri hæfni (e. decisional capital) sem er kjarni fagmennskunnar en 

það er að geta tekið sjálfstæðar og faglegar ákvarðanir og fellt sjálfstæða dóma 

(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 89–93). 

Mikilvægt er að hafa hlut starfsþróunar í huga þegar horft er til breytinga á 

kennsluháttum og starfsumhverfi kennara, að hún rúmist innan starfsins, sé til 

þess fallin að auka fagþekkingu og bæti starfs- og kennsluhætti. Starfsþróun er 

því lykilhugtak þegar horft er til þess að kennarar þróist og þroskist í starfi, 

verði hæfari til að takast á við auknar kröfur og fjölbreyttan nemendahóp. 

Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara (2016, bls. 3) hefur sett fram 

eftirfarandi skilgreiningu á starfsþróun: 
Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og 

jákvæðrar þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með 

nemendum og skipulögð i kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. 

Hún hefur skýran tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og 

þekkingu starfsfólks skóla og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í faglegu 

lærdómssamfélagi, er augljós og samofin hluti daglegs starfs fagfólks 

skóla og ber einkenni af menningu samfélags í þróun. Hún felur m.a. í 

sér formlegt nám, innleiðingu í starf á fyrsta starfsári, námskeið, 

rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í þróunarverkefnum, ráðgjöf, 

ráðstefnur, fræðilestur, skólaheimsóknir. Stefnumiðuð starfsþróun 
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stuðlar að aukinni starfsánægju, hefur áhrif á árangur í starfi og minnkar 

líkur á kulnun eða brotthvarfi kennara úr starfi. 

 

Starfsþróun er heildarheiti yfir alla þá menntun sem einstaklingar sækja alla 

ævina og vísar í það að menntun lýkur aldrei, heldur er ferli sem varir alla 

ævina (Menntamálaráðuneytið, 1998, bls. 49). Starfsþróun getur verið formleg 

s.s. framhaldsnám við háskóla, starfendarannsóknir og 

endurmenntunarnámskeið. Hún getur verið óformleg t.d. með þátttöku í 

ráðstefnum, fræðslu- og kennarafundum og leshringjum, samtölum við 

samstarfsmenn, lestri fræðirita, notkun fjölmiðla og netmiðla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 7; Fagráð um símenntun og starfsþróun, 

2016, bls. 16). Hafa þarf í huga að starfsaldur kennara og reynsla hefur áhrif á 

þörf fyrir starfsþróun (Richter, Kunter, Klusmann, Lidke, og Baumert, 2011, 

bls. 121). Í rannsókn Hafdísar Guðjónsdóttur (2004), fengu kennarar íhlutun í 

formi þjálfunar til gagnrýninnar ígrundunar, með viðtölum, samræðum, 

ígrundun, vettvangsathugunum og samkennslu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að kennarar sem fengu þjálfun í ígrundun í gegnum samræður styrktu 

kerfisbundið persónulega ígrundun, greiningu og mat. Þeir náðu að tengja 

reynsluna í bekkjum við kenningar og mismunandi sjónarhorn, útvíkka 

skilninginn og sjá hlutina á nýjan hátt (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 35). 

Þessar niðurstöður benda til þess að mikilvægt er að huga að persónulegum og 

starfstengdum þáttum í starfsþróun kennara og við innleiðingu á stefnum, 

námskrám og nýjum kennsluháttum. Líkt og krafa er gerð á kennara um að 

þróast í starfi og að tileinka sér nýja starfs- og kennsluhætti má gera sömu kröfu 

á skólaþjónustuna, enda er hún ein af grunnstoðum skólastarfsins. Þetta þarf 

að hafa í huga þegar skoðað er hvernig skólaþjónustan hefur þróast í gegnum 

tíðina og hvort áherslan sé meiri á læknisfræðilegar greiningar en 

kennslufræðilega ráðgjöf. 

Í vinnuskýrslu Evrópuráðsins (European Commission, 2012, bls. 60–62) 

eru settar fram fimm tillögur sem huga þarf að til að tryggja skilvirkni 

menntakerfa og bent á mikilvægi þess að þar starfi hæfileikaríkir, vel 

menntaðir kennarar sem fái tækifæri til að þróast og þroskast í starfi alla 

starfsævina. Tillögurnar eru í fyrsta lagi að skilgreina hæfni og hæfileika sem 

kennarar þurfa að búa yfir í starfi sem er flókið og byggir á þekkingu, kunnáttu, 

skilningi, gildum og viðhorfum. Í öðru lagi að endurskoða nýliðun kennara og 

að velja þá bestu til starfa. Þetta er nauðsynlegt í ljósi hækkandi aldurs 

kennarastéttarinnar og lítillar nýliðunar. Í þriðja lagi að byggja upp 
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stuðningskerfi við nýja kennara þannig að þeir fái þjálfun og stuðning á 

skipulagðan hátt t.d. með jafningjafræðslu og leiðsögn fyrstu starfsárin. Í fjórða 

lagi að endurskoða skilyrði til starfsþróunar hjá starfandi kennurum og tryggja 

faglegan þroska í gegnum samstarf. Til þess að þetta verði að veruleika þarf að 

stuðla að því að hver og einn fái að uppfylla persónulegar þarfir fyrir 

starfsþróun um leið og einstaklingar hafi tækifæri til að vinna með öðrum jafnt 

innan skóla, á landsvísu og í alþjóðlegu samhengi. Fimmta og síðasta atriðið 

er að kennarar fái reglulega endurgjöf á störf sín og þróun í starfi. Það sé best 

gert með skilvirkum og skipulögðum hætti til þess að upplýsa kennara og meta 

frammistöðu, þekkingu, kunnáttu, hegðun og viðhorf. Niðurstöður TALIS 

rannsóknar OECD sýna að algengasta hindrunin fyrir starfsþróun er að hún 

rekist á við vinnutíma, það á jafnt við um kennara og skólastjórnendur (Ragnar 

F. Ólafsson, 2014, bls. 33 og 63; Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara, 

2016, bls. 19). 

2.6.1 Starfsefling 

Hugtakið starfsefling (e. empowering) merkir í sinni einföldu mynd að eflast í 

starfi, verða betri starfsmaður. Hins vegar þurfa að vera ákveðnar forsendur til 

staðar til þess að starfsefling eigi sér stað og hægt er að fara mismunandi leiðir 

til að eflast í starfi. Þegar starfsefling kennara er skilgreind er horft til þess að 

kennarar eru sjálfstæðir fagmenn sem hafa viljann til að gera sitt besta í starfi 

vegna áhuga og ánægju af starfinu (Lee,og Nie,, 2014, bls. 67). Samkvæmt Lee 

og Nie (2014, bls. 67–68) má skipta starfseflingu í félagslega og sálræna þætti 

og hafa rannsóknir beinst að félagslega þættinum frekar en þeim sálræna. 

Félagslegir þættir starfseflingar felast í fyrsta lagi í tækifærum kennara til að 

tileinka sér og vinna eftir stefnu skóla og markmiðum og að sköpuð séu 

tækifæri til að þroska faglegt mat á því hvað og hvernig er kennt. Í öðru lagi 

felast þeir í hæfni til að takast á við vandamál og leysa á faglegan hátt, í þriðja 

lagi í að geta tekið ákvarðanir um kennsluaðferðir og námskilyrði og í fjórða 

lagi í þátttöku kennara í ákvörðunartöku skóla, sjálfstæði og sjálfræði þeirra í 

starfi. Lee og Nie (2014, bls. 68) benda einnig á að starfsaðstæður skipta máli 

og þar gegni stjórnendur veigamiklu hlutverki með eigin starfseflingu sem 

hefur áhrif á starfseflingu kennara. Undir þetta taka Shah og félagar (2014, bls. 

2000) sem rannsökuðu þætti sem þurfa að vera til staðar hjá stjórnendum til að 

starfsefling eigi sér stað innan stofnunar. Þau nefna að innan stofnunar þurfi að 
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virkja mannauðinn og ákvörðunartaka þurfi að vera sameiginleg, skipulag 

starfseminnar og breytingar þurfi einnig að vinna í sameiningu. Þau benda á að 

starfsefling snúist ekki eingöngu um einstaklingana heldur einnig um 

stofnunina sem leiðir af sér gott starfsumhverfi, starfsánægju, meiri árangur og 

hollustu við stofnunina. 

Sálrænir þættir starfseflingar hafa lítið verið rannsakaðir en fjórir 

vitsmunalegir þættir hafa verið skilgreindir, merkingarbærni (e. meaning), 

hæfni (e. competence), sjálfstæði (e. autonomy) og áhrif (e. impact). Störf 

þurfa að vera merkingarbær og tengjast viðmiðum og gildum einstaklingsins. 

Hæfnin snýr að því að aðstæður séu til staðar til að sinna starfinu, hjá 

einstaklingi og á vinnustað. Sjálfstæði felst í að einstaklingurinn getur valið, 

tekið sjálfstæðar ákvarðanir og áhrif felast í því hvernig einstaklingurinn hefur 

áhrif á störfin innan stofnunar og árangur (Lee og Nie, 2014, bls. 68). 

Niðurstöður Lee og Nie (2014, bls. 72 og 74) sýna að félagslegir þættir hafa 

áhrif á sálræna þætti sem aftur hafa áhrif á starfsánægju, skuldbindingu við 

stofnunina, skuldbindingu við starfið og starfsþróun. 

2.6.2 Fagleg lærdómsfélög og ígrundun í starfi 

Á undanförnum árum hefur sýn á skólastarf og kennslu, fagleg störf kennara 

og nám nemenda breyst frá því að vera miðlun mælanlegra þekkingaratriða 

yfir í samstarf og sameiginlega sýn alls skólasamfélagsins á nám nemenda. 

Áhersla á mælanleika menntakerfa og samanburð á skólastarfi á rætur sínar að 

rekja til alþjóðavæðingar og samkeppnishugsunar þar sem litið er á skóla eins 

og fyrirtæki á markaði sem keppa um nemendur og fjármagn. Áhersla á gæði 

náms og menntun fyrir alla hefur stuðlað að því að áherslur í menntakerfum 

hafa færst frá því að sumir eigi að hljóta kennslu til þess að allir eigi að stunda 

nám (Sahlberg, 2017, bls. 161). Síðara viðhorfið hefur breytt sýn á menntun 

og kennslu og hlutverk kennara sem fagfólks. Umræðan um fagleg 

lærdómssamfélög sprettur upp úr þessari sýn. Mikilvægt er að tryggja að allir 

sem vinna að menntamálum líti á skólastarf án aðgreiningar sem grundvöll 

gæðanáms fyrir alla nemendur. Umræður þurfa að eiga sér stað meðal þeirra 

sem sinna menntamálum, bæði á landsvísu og í einstökum sveitarfélögum um 

þá gerð skóla og lærdómssamfélags sem æskilegt þykir að stefna að og bestu 

leiðir að því takmarki (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2017, bls. 18). Innan skóla þarf að byggja upp faglegt 
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lærdómssamfélag þar sem markmiðið er að bæta stöðugt nám og kennslu og 

tryggja að allir séu að nema, jafnt nemendur sem kennarar. 

Faglegt lærdómssamfélag (e. professional learning community) er samfélag 

þar sem fagfólk er stöðugt að læra hvert af öðru og hvert með öðru til að bæta 

stöðugt árangur af starfi sínu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 37). 

Hugtakið vísar til starfshátta sem viðhafðir eru í skólum sem vilja kenna sig 

við stöðuga endurskoðun á eigin starfsháttum þar sem lokamarkmiðið er að 

bæta nám nemenda. Drifkraftur lærdómssamfélagsins er ferlið, sem leiðir af 

sér aukin gæði náms, en ekki áætlun (e. program) sem unnið er eftir (Dufour 

og Fullan, 2013, bls. 3). Hargreaves, (2007, bls. 182–183) telur að faglegu 

lærdómssamfélagi stafi ógn af þeim sem horfa á mælanlegan árangur nemenda 

sem viðmið í lærdómssamfélaginu, í stað þess að horfa á menninguna, og 

starfshætti. Fagleg lærdómssamfélög hafa fimm einkenni, sem hægt er að kalla 

félagslega þætti út frá umræðunni hér að ofan. Þessi einkenni eru: 

 Dreifð og styðjandi forysta. 

 Sameiginleg gildi og framtíðarsýn. 

 Faglegt samstarf, starfsþróun og gagnvirkt nám. 

 Menning sem styður samstarf. 

 Skipulag starfs og vinnuvenjur. 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 38 og 41).  

Bolam og samstarfsfélagar (2005) rannsökuðu einkenni skilvirkra eða 

árangursríkra (e. effective) lærdómssamfélaga og komust að því að átta þættir 

einkenna skilvirk lærdómssamfélög. Flest einkennin eru þau sömu og hjá Önnu 

Kristínu Sigurðardóttur (2013) en Bolam nefnir sérstaklega sameiginlega 

ábyrgð á námi nemenda en nefnir ekki forystuhlutann. Þrjú önnur einkenni eru 

nefnd; í fyrsta lagi skuldbinding, í öðru lagi traust, virðing og stuðningur og í 

þriðja lagi að skólinn sé opinn, starfi í samstarfi við aðra skóla og eigi gott 

tengslanet. Fyrstu tvö einkennin má flokka með menningu sem styður samstarf 

og skipulag starfs og vinnuvenjur í skilgreiningu Önnu Kristínar (2013). Þriðja 

einkennið kallar hún netverk skóla og telur það líkt og Bolam nauðsynlegt til 

að styrkja lærdómssamfélagið. Forystuhlutverk í lærdómssamfélaginu fær 

mismunandi vægi í einkennunum en er engu að síður mikilvægt hvort heldur 

talað er um að innleiða eða viðhalda, að gera það sjálfbært (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013; Bolam o.fl., 2005; Roy og Hord, 2005). Dufour og Fullan 

(2013) leggja mjög mikla áherslu á hlutverk og mikilvægi stjórnenda og segja 

að leiðtogar lærdómssamfélagsins séu drifkraftar þess. 
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Alþjóðavæðingin hefur einnig haft áhrif á þróun samfélaga og skóla 

undanfarna áratugi og skapað þörf til að bæta og auka gæði menntunar (Stoll 

o.fl., 2006, bls. 221–222). Einnig má benda á áherslur Sameinuðu þjóðanna 

um sjálfbæra þróun og áratug menntunnar 2005–2014 sem áhrifavalda á 

umræðuna um menntunarmál. Sameinuðu þjóðirnar hafa fjallað um 

heimsþorpið og hlutverk íbúanna að geta lifað í sátt og samlyndi (UNESCO, 

2009; Delors, 2010). Breytingar í heiminum síðastliðna áratugi hafa áhrif á það 

hvernig og hvað við lærum og því er nauðsynlegt að endurskoða námsnálganir. 

Mikilvægt er að nám sé ekki í höndum einstaklinga heldur sameiginlegt 

verkefni skólasamfélaga (Stoll o.fl., 2006, bls. 721–722). Samstarf er 

lærdómssamfélaginu mikilvægt, annars vegar út á við til að skólinn sé virkur 

þátttakandi í samfélagi sem tekur stöðugum breytingum. Hins vegar er 

samstarfið og samstarfsmenningin innan stofnunar þungamiðja, þegar 

kennarar skoða og rannsaka eigin störf og læra hver af öðrum (Stoll o.fl., 2006, 

bls. 223–224). 

Hugmyndafræði lærdómssamfélagsins er ekki eingöngu tekin úr 

menntunar- og stjórnunarfræðum heldur er hún einnig pólitísk. Hargreaves 

(2007, bls. 181–182) segir að hugmyndir lærdómssamfélagsins hafi mikil áhrif 

á stefnumótun og starfshætti skóla nú á tímum og þar með pólitíska og 

siðferðilega valkosti sem við stöndum frammi fyrir. Lærdómssamfélagið sé að 

einhverju leyti tískuhugtak og margt heillandi við það og inntak þess s.s. að 

efla samvinnu og samstarf, hafa skýra sýn í skólastarfi, skýr markmið, þátttaka 

allra í skólasamfélaginu við að móta skólastarf og valddreifing innan skólans 

með það að lokamarkmiði að bæta nám nemenda, gæði námsins. Stöðugt þarf 

að huga að gæðum námsins og hver útkoman á að vera, ef það er ekki gert 

getur tilgangur/inntak námsins þynnst út (Roy og Hord, 2006). Þannig getur 

styrkleiki lærdómssamfélagsins orðið að veikleika þess og vatn á myllu þeirra 

sem stöðugt vilja mæla nám nemenda og þekkingu þeirra. Hargreaves (2007, 

bls. 183–184) segir hættuna sem af þessu skapast þá að verkfæri 

lærdómssamfélagsins séu notuð gagnrýnislaust án skýrrar sýnar og leitast er 

eftir tölfræðilegum sönnunum á því að nám hafi farið fram. Þrýst er á árangur 

í stað trausts og góðra samskipta og grunngildin breytast frá samvinnu til 

samkeppni. Birtingarformið getur orðið með því móti að viðhorf þeirra sem 

leggja mesta áherslu á nám í stærðfræði og lestri og samanburð við aðrar þjóðir 

verði ríkjandi. Afleiðingin verður sú að lærdómssamfélagið breytist í faglegt 
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matskvarðasamfélag. Því sé mikilvægt að eiga viðmið um hvernig 

lærdómssamfélögum er viðhaldið. 

Í lærdómssamfélaginu er ákveðið námsferli sem hægt er að skilgreina sem 

sálræna og félagslega þætti í ljósi umfjöllunar um starfseflingu. Námsferlinu 

má lýsa í hringferli sem felst í því að móta og breyta starfi eða starfsháttum 

með því að afla nýrrar þekkingar sem leiðir af sér nýja nálgun. Þetta gerist í 

gegnum ígrundun um daglegt starf og mat á ferli og afrakstri (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 38). Hafþór Guðjónsson (2011, bls. 3–4) segir að 

þetta hringferli sé fyrir mörgum eitt helsta einkenni starfendarannsókna en hafa 

ber í huga að þær taka stundum óvænta stefnu og ekki megi leggja of mikla 

áherslu á hringinn sem getur valdið því að rannsóknin verður vélræn. 

Ígrundun (e. reflection) getur verið í starfi, um starfið, með öðrum og/eða á 

einstaklingsgrunni. Ígrundunin er því félagsleg sem og sálræn athöfn. Hafdís 

Guðjónsdóttir (2011, bls. 2) bendir á nokkrar skilgreiningar á ígrundun og talar 

um faglega ígrundun (e. professional reflection) sem virkt ferli þar sem túlkun 

og greining á framkvæmd eða kennslu er skoðuð út frá fræðilegri þekkingu og 

viðhorfum til menntunar. Hún segir að ígrundun hafi áhrif á skilning kennara 

á því sem gerist í skólastofunni og móti grunn að nýrri þekkingu á námi og 

kennslu. Þessi ígrundun þróist síðan í mörgum tilfellum yfir í 

starfendarannsóknir. Í grunninn byggja starfendarannsóknir á því að 

einstaklingar rýna í eigin störf, kanna starfshætti og vinnulag og nýta sér 

niðurstöður til að draga lærdóm af (McNiff, 2002, án bls.). Hafþór Guðjónsson 

(2011, bls. 3) segir að í starfendarannsóknum beini rannsakandinn athyglinni 

að sjálfum sér og starfsháttum sínum með það í huga að skilja betur eigið starf 

og þróa það til betri vegar. 

2.6.3 Jafningjafræðsla og handleiðsla 

Um leið og við höfum mismunandi þarfir fyrir starfsþróun á starfsævinni eru 

leiðir við starfsþróun einnig mismunandi. Í finnskri rannsókn töldu 70% 

svarenda sig hafa þróast í starfi og bætt þekkingu sína í starfi eða utan 

formlegrar menntunar. Þessi starfsþróun tengdist lífsreynslu, starfsreynslu, 

samstarfi við foreldra og nemendur, uppeldi eigin barna, samstarfi við reynda 

og óreynda kennara, samstarfsmönnum, interneti, áhugamálum og stjórnun 

skóla (Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012, bls. 3). Þörf fyrir starfsþróun er 
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breytileg eftir aldri og aðstæðum hvers og eins (Heikkinen, Jokinen, og 

Tynjälä, 2012, bls. 4). Huga þarf að þessum þáttum við skipulag starfsþróunar. 

 Finnar hafa þróað aðferð til að koma til móts við ólíkar þarfir kennara til 

starfsþróunar, óformlegt nám með formlegum hætti sem þeir kalla 

jafningjafræðslu og leiðsögn (e. peer-group mentoring). Aðferðin byggir á að 

efla faglegt lærdómssamfélag (e. professional learning community) kennara og 

tengja reynslu þeirra og þekkingu við starfsþróun. Náin tengsl eru við 

hugsmíðahyggju (e. constructivism) sem gengur út á að nám sé byggt á 

þekkingu og reynslu og mikilvægt sé að tengja reynslu við hugmyndafræði 

sem dagleg störf kennara byggjast á (Heikkinen, Jokinen, og Tynjälä, 2012, 

bls. 6). Jafningjafræðslan byggir á litlum hópum með einum leiðbeinanda, 

mentor, sem leiðbeinir hópnum. Horft er til þess að samvinna og samstarf eru 

lykilhugtök í störfum kennara í nútímasamfélagi og eitt af einkennum 

lærdómssamfélagsins. Jafningjafræðsla tekur til þessara lykilhugtaka, brúar 

bilið milli starfs og einkalífs og kennslu ólíkra nemenda. Kennarastarfið verður 

faglegra og lærdómsmiðaðra og síðast en ekki síst byggist upp traust á milli 

aðila skólasamfélagsins (Hiltula og félagar, 2012, bls. 61). Samfélagslegur 

ávinningur fylgir breyttum starfsháttum, auknu samstarfi og samræðum, 

kennarar verða hæfari, skólasamfélagið styrkist þegar þekkingu og reynslu 

jafningja er miðlað og kennarar mynda tengsl við önnur skólasamfélög (Hiltula 

og félagar, 2012, bls. 69). 

Jákvæð áhrif jafningjafræðslu koma einnig fram hjá nemendum, kennarar 

hlusta betur á þá og fá þá til að koma með lausnir og kennarar yfirfæra 

jafningjafræðsluna yfir á kennsluna (Langelotz, 2013, bls. 387–392). Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við finnsku rannsóknina sem getið er hér að framan 

(Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012) og eins skrif Rhodes og Beneicke 

(2006, bls. 300–304) sem segja að jafningjafræðsla og leiðsögn sé góð leið til 

starfsþróunar, auki hæfni kennara og samstarfsmenningu, byggi upp traust og 

virðingu í samskiptum, stuðli að lærdómssamfélagi, dragi úr einangrun og bæti 

samstarf við nemendur og námsárangur þeirra. Frammistaða kennara og 

árangur í starfi verður meiri og aðstæður skapast til ígrundunar og 

sjálfskoðunar (Rhodes, og Beneicke, 2006, bls. 298). Ígrundun kennarans í 

starfi hvort sem hún er á jafningjagrunni eða hjá einstaklingum er misjöfn allt 

eftir áhuga, markmiðum, kennsluháttum, uppeldis- og menntunarsýn og 

lífsögu. Lífsagan tengir aldur og reynslu hvers og eins við starfshætti og sýn á 

kennsluna og þroskast frá því að horfa á kennslu sem miðlun upplýsinga yfir í 
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fjölbreytta kennsluhætti sem taka mið af bakgrunni nemenda, samfélaglegum 

þáttum og markmiðum kennslu til lengri og skemmri tíma (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 264–265). Fagráð um símenntun og starfsþróun 

kennara (2016, bls. 18) telur að ígrundun í starfi sé grundvallarþáttur í 

starfsþróun kennara og að kennarar þurfi tíma og rými í starfi til að ígrunda 

störf sín, greina þau og meta. 

2.6.4 Kennsluráðgjöf og starfstengd leiðsögn 

Ákvæði um ráðgjöf til starfsfólks skóla hafa verið í lögum um grunnskóla frá 

1974, en með mismunandi hætti. Ráðgjöfin var fyrst í höndum ráðgjafar- og 

sálfræðiþjónustu fræðsluskrifstofa og námstjóra sem störfuðu í 

menntamálaráðuneytinu. Á starfstíma fræðsluskrifstofanna frá 1974–1996 

þróaðist starfsemi þar sem reynt var að flétta saman þjónustu við einstaka 

nemendur við forystu um þróunarstarf og ráðgjöf við skóla (Rúnar Sigþórsson, 

2013, bls. 211; Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson, 2010, bls. 183–184). 

Sérfræðiþjónusta sveitarfélaganna tók síðan við kennsluráðgjöf og 

uppbyggingu hennar til starfsfólks skóla. Í núverandi lögum og reglugerðum 

er ekki kveðið á um hvernig kennslufræðileg ráðgjöf skuli útfærð né eftirlit 

með því að hún sé veitt. Ráðgjöfin hefur því þróast líkt og sérfræðiþjónusta 

grunnskóla með ólíkum hætti hjá misöflugum sveitarfélögum (Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 210).  

Kennsluráðgjöf getur verið margskonar, jafnt formleg sem óformleg og/eða 

til einstaklings eða hóps, líkt og önnur starfsþróun. Formleg kennsluráðgjöf 

getur verið veitt af kennsluráðgjafa skólaþjónustu sveitarfélags, sálfræðingum, 

læknum og öðru fagfólki sem vinnur með börnum. Ráðgjöfin getur verið í 

formi skilafunda sérfræðinga til kennara, með viðtölum og verkefnavinnu í 

samstarfi við fagfólk, skólastjórnendur og háskóla til lengri eða skemmri tíma. 

Kennsluráðgjöf snýst um tvennt, annars vegar að veita ráð, ráðgjafi sem oftast 

kemur utan að, og hins vegar að þiggja ráð, ráðþegi. Segja má að lýsingin hér 

að framan eigi við eldra viðhorf til ráðgjafar og að orðið kennsluráðgjöf eigi 

ekki fullkomlega við um starfshætti í skólum á 21. öldinni.  

Evrópuráðið hefur bent á að horfa þurfi á kennslu og störf kennara í nýju 

ljósi. Athyglinni hefur verið beint að hugtakinu hæfni (e. competetences) og 

hvernig hæfni getur orðið lykill að faglegri starfsþróun (e. professional 

learning) og faglegri hæfni (e. professional competences). Kennsla hefur breyst 
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frá því að kenna þekkingaratriði sem auðvelt er að mæla með prófum yfir í að 

kenna æðri hugsun svo sem skapandi og gagnrýna hugsun og þrautalausnir. 

Samstarf, samvinna og lýðræðisleg vinnubrögð eru mikilvæg í nútíma 

samfélagi. Borgaravitund, aðgangur að upplýsingatækni og samfélagsmiðlum 

eykur persónulega og samfélagslega ábyrgð einstaklingsins (European 

Commission, 2013, bls. 7). Starfsaðstæður kennara hafa breyst og því er ekki 

lengur hægt að horfa á starfsþróun kennara frekar en nám barna sem miðlun 

upplýsinga. Starfsþróun er flókið fyrirbæri og aðstæður hafa áhrif á hvort og 

hvernig nám fer fram. Sá sem miðlar lærir og þroskast af þeim sem hann kennir 

eða leiðsegir og það sama gerist hjá nemanum sem jafnframt þroskar skoðanir 

sínar og viðhorf (European Commission, 2013, bls. 30). Á starfsferlinum 

þroskast kennarinn í starfi frá því að vera lærlingur upp í það að verða 

sérfræðingur (Smith, 2015, bls. 285). Hugtakið kennsluráðgjöf er ákveðin 

einföldun á ferlinu sem á sér stað á milli þess sem gefur ráð eða leiðsegir og 

hins sem þiggur ráðin. Það lýsir ekki samskiptunum milli aðila og hvernig 

ráðgjöf eða leiðsögn er meðtekin og nýtt í kennslu, sá sem þiggur ráðin eða 

leiðsögnina þarf að meðtaka og tileinka sér ráðin og jafnvel breyta viðhorfum 

og starfsháttum sínum. 

Hugtakið leiðsögn eða starfstengd leiðsögn (e. mentoring) á við um 

samskiptaferlið á milli þess sem er að leiðsegja og hins eða þeirra sem þiggja 

leiðsögn. Báðir aðilar hafa gagn af samskiptunum og læra hvor af öðrum. 

Leiðsögn eflir starfshæfni og fagmennsku einstaklinga og hópa, þar sem 

menning og ytri aðstæður hafa áhrif á samskiptaferlið. Samskipti í starfstengdri 

leiðsöng miða að því að gera skjólstæðinginn færari að axla ábyrgð á eigin 

ákvörðunum og athöfnum og efla persónulegan styrk og félagslega hæfni 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 26). Í skýrslu Fagráðs um símenntun og 

starfsþróun kennara (2016, bls. 18) kemur fram að hér á landi hafi komið í ljós 

að stuðningur við nýliða er veikur þáttur miðað við önnur lönd og ljóst að þörf 

er fyrir starfsþróun sem snýr að starfstengdri leiðsögn á öllum skólastigum og 

skólagerðum. Skapa þurfi aðstæður til náms af þessu tagi samhliða starfi og 

utan starfstíma skóla. 

2.7 Samantekt 

Í kaflanum hefur verið leitast við að skýra uppbyggingu skólaþjónustu 

grunnskóla út frá lögum og reglugerðum í sögulegu ljósi og skýra hvernig 
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áherslur þjónustunnar hafa þróast. Jafnframt er kaflanum ætlað að marka 

ramman utan um þá fræðasýn sem rannsóknin byggir á. 

Í lögum um grunnskóla 1974 var mörkuð ný skólastefna sem skilgreindi að 

grunnskólinn væri fyrir alla og að koma ætti til móts við þarfir allra nemenda. 

Fræðsluskrifstofur sáu um að veita ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu allt til ársins 

1996 þegar rekstur grunnskólans færðist frá ríki til sveitarfélaga. Dreifstýring 

tók við af miðstýringu sem einkennt hafði grunnskólann frá 1974. 

Sveitarfélögin tóku við að veita grunnskólum skólaþjónustu, en þróunin var 

með mjög misjöfnum hætti á milli misöflugra sveitarfélaga. Stefna stjórnvalda 

um skóla án aðgreiningar hefur ekki orðið jafn leiðandi í skólastarfi og vonir 

voru bundnar við og útfærsla sveitarfélaga á stefnunni orðið með mjög ólíkum 

hætti. Inntak og markið skólaþjónustu sveitarfélaga er skilgreint í annarri grein 

reglugerðar nr. 584/2010. Inntak skólaþjónustunnar er annars vegar stuðningur 

við nemendur og hins vegar við skóla og starfsfólk þeirra. Markmið 

þjónustunnar er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og 

félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Skólaþjónustan hefur 

umsjón með mati og greiningum á vanda nemenda. Áhersla á læknisfræðilegar 

greiningar á vanda nemenda hefur verið ríkjandi á kostnað kennslufræðilegrar 

ráðgjafar til kennara og skólastjórnenda. Það gerist þrátt fyrir að bent hafi verið 

á að slík þjónusta sé kostnaðarsöm, krefjist fleiri starfsmanna, þjóni ekki 

heildinni og veiti ekki kennslufræðilega ráðgjöf til kennara sem eiga að vinna 

með ólíkar þarfir nemenda. Íslenskt skólakerfi hefur orðið dýrara í rekstri, 

starfsfólki hefur fjölgað, nemendum með greiningar hefur fjölgað og 

læknisfræðilegar greiningar hafa orðið ávísun á meira fjármagn inn í 

grunnskólann.  

Starfshættir skóla hafa breyst á undanförnum áratug. Umræða um 

fagmennsku kennara og starfsþróun hefur orðið meiri. Störf kennara hafa 

breyst frá því að miðla upplýsingum í átt til samstarfs og samvinnu allra aðila 

skólasamfélagsins þar sem áherslan er á hæfni og starfseflingu kennara. Ýmsar 

leiðir eru færar til að eflast og styrkjast í starfi á markvissan og skilvirkan hátt 

um leið og kennarinn þroskast og þróast í starfi jafnt sem kennari og 

einstaklingur. Þessir þættir verða vart aðskildir í skóla framtíðarinnar. 

Umfjöllunin hér að framan er ramminn utan um rannsóknarefnið sem gerð 

verða skil í framhaldinu. Mikilvægt er að hafa í huga að skólastarf og umgjörð 

þess hefur þróast vegna utanaðkomandi þátta og áhrifavalda líkt og það mun 

gera í framtíðinni. Brýnt er að grunnskólinn og skólaþjónustan þróist ekki á 
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tilviljunarkenndan hátt, að yfirvöld skólamála og starfsmenn grunnskóla hafi 

stjórn á breytingum og hvernig æskilegt er að grunnskólinn þróist, og að hvaða 

árangri skuli stefnt. Til þess þarf hugmyndafræði, rannsóknir og aðferðir sem 

hægt er að treysta og munu reynast vel, þannig að fjármagn og bjargráð í 

íslensku skólakerfi nýtist til að styrkja og efla skólastarf, störf kennara og nám 

nemenda. 
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3. Aðferð 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferð og úrvinnslu gagna. 

Fyrst er fjallað um val á rannsóknarsniði, í næstu köflum er fjallað um hvernig 

að rannsókninni var staðið við val á úrtaki, mælitækjum og hvernig mælingar 

voru gerðar. Að lokum er fjallað um hvernig úrvinnslu tölfræðilegra gagna er 

háttað. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að safna upplýsingum frá kennurum og 

skólastjórnendum um viðhorf til skólaþjónustu skóla, læknisfræðilegra 

greininga og hvort og þá hvernig skólaþjónusta grunnskóla styður við störf 

þeirra í skóla án aðgreiningar. Gengið er út frá eftirfarandi meginspurningu:  

Hvers vænta kennarar helst af skólaþjónustu grunnskóla svo stuðla megi að 

framgangi stefnu um skóla án aðgreiningar? 

Til að svara henni eru settar fram þrjár undirspurningar: 

 Hver er áherslan í skólaþjónustunni, á klínískar greiningar eða 

kennsluráðgjöf? 

 Hvernig nýtist þjónustan kennurum í starfi? 

 Styður þjónustan við stefnu um skóla án aðgreiningar? 

3.2 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn er valið að afla traustra upplýsinga á kerfisbundinn hátt til 

að hægt sé að ákvarða um gildi og gæði ákveðinnar þjónustu. Rannsóknin er 

þátttakendamiðuð (e. participant-oriented) þar sem megináherslan er á þá sem 

nota þjónustuna, í þessu tilviki skólaþjónustu grunnskóla, fremur en þá sem 

veita þjónustuna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013a, bls. 14 og 66). Notaðar eru 

megindlegar aðferðir sem rannsóknarsnið til að svara rannsóknarspurningunni. 
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Með megindlegri aðferð er hægt að safna upplýsingum frá mörgum 

einstaklingum á tiltölulega einfaldan hátt og vinna með þau á tölfræðilegan hátt 

og lýsa niðurstöðum í töflum og myndum.  

Megindlegar rannsóknir þurfa að vera kerfisbundnar, nákvæmar og skýrar. 

Mikilvægt er að mæla það sem lagt er upp með í rannsóknaráætlun og halda 

skoðunum rannsakanda til hlés til að forðast skekkju (e. bias) í niðurstöðum. 

Þó verður að hafa í huga að rannsóknin er byggð á ákveðinni fræðasýn (e. 

paradigm) (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 378–379) og gerð hefur 

verið grein fyrir í bakgrunni rannsóknarinnar. Megindlegar aðferðir henta vel 

þegar gögnum er safnað með úrtaki og hægt er að alhæfa frá úrtaki yfir á þýði, 

að niðurstöður eigi við um allt þýðið. Megindlegar aðferðir eru einnig góðar 

til að fá heildaryfirlit yfir þann hóp sem verið er að skoða og eru lýsandi fyrir 

hópinn, úrtakið. Margir telja mesta kostinn við megindlegar aðferðir vera að 

með þeim er hægt að skoða hvernig ýmsar breytur í rannsókn tengjast 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013b, bls. 230–331).  

Rannsóknin er lýsandi, með lýsandi rannsóknarsniði er einungis verið að 

lýsa ástandi einhvers hóps og oft eru margar breytur mældar en aðeins einu 

sinni hver. 

  

3.3 Úrtak 

Mikilvægt er að úrtak (e. sample) sé góður fulltrúi fyrir þýðið og að brottfall 

verði ekki óhóflega mikið. Þannig getur úrtakið veitt veigamiklar upplýsingar 

um þýðið (e. population) og hægt er að alhæfa um það út frá svörum úrtaks 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013b, bls. 230–231). Í þessari rannsókn er þýðið allir 

kennarar og skólastjórnendur á Íslandi. Við val á úrtaki þarf að huga að því 

hvernig úrtak endurspegli þýði til að koma í veg fyrir tilviljunarkenndar og 

kerfisbundnar úrtaksskekkjur. Helstu tegundir úrtaka eru líkindaúrtök (e. 

probability sample) og úrtök þar sem ekki er vitað hvaða líkur eru á að tiltekinn 

einstaklingur eða hópur verði valinn (e. non-probability sample) (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 117–118). Í þessari rannsókn er 

notast við hentugleika- eða þægindaúrtak (e. accidental/convenience sample), 

sem er ekki líkindaúrtak en hentar vel til að ná á einfaldan hátt til ákveðins 

hóps og kostar ekki mikið. Til að minnka úrtaksskekkju var ákveðið að allir 

kennarar og skólastjórnendur á Norðurlandi, frá sveitarfélaginu Skagafirði í 
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vestri til og með Langanesbyggð í austri, væru í úrtakinu. Með því móti fékkst 

ákveðið þversnið af íslenskum skólum, jafnt stórum skólum í þéttbýli og 

fámennum skólum í dreifbýli sem ætti að gefa nokkuð góða mynd að þýðinu. 

Samkvæmt upplýsingum frá Kennarasambandi Íslands (KÍ) voru um 545 

kennarar og skólastjórnendur skráðir félagsmenn KÍ í 27 grunnskólum og 

einum sérskóla í úrtakinu, um 475 grunnskólakennarar/leiðbeinendur og 70 

skólastjórnendur (tölvupóstur frá KÍ 26. júní 2016) í 503,2 stöðugildum 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016). Inni í heildarfjöldanum voru einnig 

þeir sem skráðir voru í námsleyfi, fæðingarorlofi, veikindaorlofi eða voru í 

leyfi dagana sem könnunin var gerð. Hlutfall stundakennara var ekki kannað 

sérstaklega en einungis 1,5% svara komu frá kennurum í minna en 50% 

starfshlutfalli, en gera má ráð fyrir að það hlutfall sé nokkuð hærra í 

heildarfjölda þeirra sem aðgang fengu að könnuninni.  

Alltaf er hætt við úrtaksvillu í litlu úrtaki sem eykst eftir því sem úrtakið er 

minna (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson 2013, bls. 114). Gert var ráð 

fyrir því að svarhlutfall yrði um 50–70% og það haft í huga þegar fjöldi í úrtaki 

var valinn. Það var gert til að fjöldi þátttakenda yrði hæfilega mikill til að auka 

áreiðanleikann og minnka skekkju (e. bias), sem jafnframt eykur tölfræðilegan 

styrk (e. power) gagna. Auk þess var úrtakið valið til þess að auka líkur á að 

svör bærust frá sem flestum skólagerðum, samreknum skólum, fámennum 

skólum, skólum í dreifbýli og þéttbýli. Inntökuskilyrðin (e. inclution criteria) 

voru allir starfandi kennarar og skólastjórnendur í grunnskólunum 27 og einum 

sérskóla. Útilokunarskilyrði (e. exclution criteria) var ef starfshlutfall fór undir 

ákveðið hlutfall, t.d. kennari sem kenndi valgrein og kom ekki að skólastarfi 

að öðru leyti og/eða viðkomandi sinnti afleysingum tímabundið. Til að einfalda 

upplýsingagjöf til þátttakenda og tryggja að þær kæmust til skila var tölvubréf 

sent til skólastjóra allra skólanna og rannsóknin kynnt og um leið óskað eftir 

leyfi og samstarfi við þá til að leggja könnunina fyrir. Í kjölfarið var 

kynningarbréf sent til skólastjóra og sendu þeir það áfram til kennara. Í 

kynningarbréfinu var rannsóknin kynnt og lögð áhersla á þátttöku sem flestra. 

Tvö ítrekunarbréf voru send rafrænt, hið fyrra tíu dögum eftir að opnað var 

fyrir könnunina og hið síðara ellefu dögum seinna. Óskað var eftir við 

skólastjóra að þeir sendu ítrekunarbréfin til kennara. 
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3.4 Mælitæki 

Spurningalistinn var unnin í upphafi árs 2016. Áður en spurningalistinn var 

unnin voru breytur sem mæla átti settar upp í töflu. Breytur voru flokkaðar út 

frá markmiðum rannsóknarinnar á umfangi skólaþjónustu grunnskóla, 

viðhorfum og væntingum kennara og skólastjórnenda til skóla án aðgreiningar, 

læknisfræðilegra greininga á vanda nemenda, skólaþjónustu grunnskóla og 

kennslufræðilegrar ráðgjafar. 

Kannað var hvort og þá hvaða rannsóknir og/eða kannanir höfðu verið 

gerðar á skóla án aðgreiningar og viðhorfum til stefnunnar. Í ljós kom að 

Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara höfðu kannað 

viðhorf kennara til skóla án aðgreiningar árið 2012 og var ákveðið að mæla 

viðhorfið aftur með sambærilegrum spurningum. Aðrar spurningar voru unnar 

eins og lýst var hér að framan i samráði við leiðsagnarkennara verkefnisins. 

Notast var við leiðbeiningar Sigurlínu Davíðsdóttur (2013a, bls. 113–116) um 

orðalag spurninga, að ná og viðhalda góðu sambandi og samvinnu við 

þátttakendur og leiðbeiningar í spurningalistanum. Ekki var leitað til 

hagsmunaaðila eftir matsspurningum enda áttu þeir ekki aðild að rannsókninni, 

en þeim boðið í kynningarbréfi að hafa samband við rannsakanda ef einhverjar 

spurningar vöknuðu varðandi rannsóknina. 

Eitt af vandamálum við gerð spurningalista, úrvinnslu og túlkun 

niðurstaðna er gildismat þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013a, bls. 89). 

Gera þarf ráð fyrir að gildismat og skilningur þátttakenda á stefnunni um skóla 

án aðgreiningar geti haft áhrif á niðurstöður. Rannsóknin er ekki sett fram til 

að segja til um gildismat fólks heldur getur hún sýnt fram á mismuninn á milli 

þess sem gerðist og þess sem vonast var eftir að gerðist (sama heimild, bls. 

102).  

Breytum rannsóknarinnar má skipta upp í nokkra þætti. Fyrst ber að nefna 

breytur er snúa að persónulegum högum, í öðru lagi upplýsingar um skóla og 

í þriðja lagi viðhorf til sálfræðilegra greininga og kennslufræðilegrar ráðgjafar. 

Breytur eru flokkaðar í töflu 1 hér að neðan.  
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Tafla 1 Flokkun breyta 

Persónulegar 

upplýsingar 

Upplýsingar um skóla Viðhorf til 

Kyn  

 

Aldur  

 

Menntun  

 

Starfsreynsla  

 

Starfsheiti 

Nemendafjöldi  

Staðsetning skóla, 

þéttbýli/dreifbýli 

 

Skólagerð, rekstrarform, 

starfshættir t.d. samstarf 

og/eða teymiskennsla  

 

Hve stór hluti nemenda hefur 

fengið sálfræðilega greiningu 

og hve margir kennarar njóta 

kennslufræðilegrar ráðgjafar 

hjá sérfræðingum eða innan 

starfsmannahóps 

Skóla án aðgreiningar og 

þjónustu við nemendur 

innan skólastofu og utan 

hennar 

 

Sálfræðigreininga, 

mikilvægi þeirra fyrir 

nemendur, foreldra, kennara, 

skólastarf og áhrif á 

kennsluhætti  

 

Kennslufræðilegrar 

ráðgjafar, mikilvægi hennar 

fyrir nemendur, foreldra, 

kennara, skólastarf og áhrif á 

kennsluhætti  

 

Gagnsemi sálfræðilegra 

greininga og 

kennslufræðilegrar ráðgjafar 

 

Breyturnar eru mældar með nafnkvarða (e. nominal scale) og raðkvarða (e. 

ordinal scale). Persónulegar upplýsingar og upplýsingar um skóla eru breytur 

sem eru mældar með nafnkvarða en slíkur kvarði felur aðeins í sér upplýsingar 

um hvaða flokki viðkomandi tilheyrir. Raðkvarðar gefa upplýsingar um röðun 

svara, en ekki hve langt bil er á milli þeirra. Dæmi um raðkvarða eru 

fullyrðingar þar sem svarmöguleikar eru „mjög sammála“, „frekar sammála“, 

„hlutlaus“, „frekar ósammála“ og „mjög ósammála“ (Amalía Björnsdóttir, 

2013, bls. 170). Raðkvarði sem þessi er oft kallaður fimm punkta Likertkvarði 

(Amalía Björnsdóttir, 2013, bls. 173).  

Spurningarlistinn var forprófaður meðal nokkurra kennara, 

skólastjórnenda, starfsmanna á skólaskrifstofu og kennsluráðgjafa sem ekki 

voru í úrtakinu. Fjórir þeirra svöruðu formlega öllum spurningalistanum en 
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aðrir gáfu munnlegar ábendingar. Engar breytingar voru gerðar á 

spurningalistanum eftir forprófun aðrar en þær sem lutu að málfari og 

stafsetningu. 

Umfang skólaþjónustu grunnskóla var kannað með spurningum um 

þjónustu sem var í boði í skólum þátttakenda og hvernig samstarfi var háttað 

innan skólanna. Þátttakendur gátu merkt við atriði af lista sem við áttu og/eða 

bætt við hann. Á sama hátt var kannað hvaða ráðgjöf og stuðningur var í boði 

fyrir þátttakendur. Fjallað er um skólaþjónustu grunnskóla í fyrsta kafla 

niðurstöðukaflans. 

Viðhorf til hugmyndafræðinnar og stefnu stjórnvalda um skóla án 

aðgreiningar var mælt með fimm punkta kvarða frá „Mjög jákvætt“ til „Mjög 

neikvætt“. Viðhorf til þess hvernig gengi að framfylgja stefnunni var mælt á 

fimm punkta kvarða frá „Mög vel“ til „Mjög illa“ sem og til ráðgjafar frá 

stjórnendum og fræðsluyfirvöldum frá „Mjög sammála“ til „Mjög ósammála“. 

Viðhorf og væntingar til læknisfræðilegra (klínískra) greininga var mælt á 

fimm punkta kvarða frá „Mjög sammála“ til „Mjög ósammála“. Að lokum var 

mælt hvort þátttakendur kæmu til móts við alla nemendur, hefðu þekkingu og 

færni til þess og hvort árangur af kennsluháttum og vinnulagi væri metinn 

reglulega með ígrundun. Notaður var fimm punkta kvarði frá „Mjög sammála“ 

til „Mjög ósammála“. Umfjöllun um þennan hluta og tengsl við 

bakgrunnsbreytur er að finna í öðrum kafla niðurstaðna. 

Viðhorf til skólaþjónustu grunnskóla, hvort og þá hvernig hún styður við 

skólastarf og hvernig samstarf innan grunnskóla styður við faglegt starf og 

starfsþróun var mælt með fjögurra punkta kvarða frá „Mjög sammála“ til 

„Mjög ósammála“. Einnig var mælt með því að velja atriði af lista hvað 

þátttakendur töldu mikilvægustu hlutverk skólaþjónustu sveitarfélaga, 

stuðning sem þeir helst þyrftu og mikilvægast væri fyrir skóla til að koma til 

móts við mismunandi þarfir nemenda. 

3.5 Fyrirlögn 

Samið var við Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri um að setja 

spurningalistann upp rafrænt og útbúa vefslóð fyrir könnunina. Vinna við 

uppsetningu og forprófun spurningakönnunarinnar lauk um miðjan mars 2016. 

Í framhaldinu var tölvuskeyti með kynningu á rannsókninni sent til 

fræðslustjóra eða yfirmanna fræðslumála í öllum sveitarfélögunum 12 í 
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úrtakinu og gerðu þeir ekki athugasemdir við að haft yrði samband við 

skólastjóra um þátttöku í rannsókninni.  

Í byrjun apríl var haft samband við alla skólastjórana, alls 28, og óskað eftir 

leyfi til að leggja könnunina fyrir og gáfu allir góðfúslegt leyfi til þess. 

Höfundur sendi kynningarbréf sem fól í sér vefslóð með aðgangi að 

könnuninni og tvö áminningarbréf til skólastjóra sem síðan tóku að sér að 

senda upplýsingarnar áfram til kennara til að minna á könnunina. Þátttakendur 

gátu svarað á tímabilinu 19. apríl til 17. maí. Með því að láta þátttakendur svara 

könnun á netinu var hægt að safna miklu magni upplýsinga á ódýran og 

tiltölulega einfaldan hátt til að auka gildi niðurstaðna og koma í veg fyrir 

tilviljunarkennda skekkju. Netkönnunin auðveldaði aðgang að öllu úrtakinu. 

Þátttakendur fengu netslóð inn á könnunina í kynningarbréfi og aðgangsorð. 

Notast var við eitt aðgangsorð fyrir alla til að einfalda fyrirlögnina og koma í 

veg fyrir að hægt væri að rekja svör.  

3.6 Leyfi 

Rannsóknin var ekki leyfisskyld samkvæmt lögum um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 og reglum nr. 712/2008 um 

tilkynningaskyldu og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga, enda er ekki 

hægt að greina svör einstaklinga er þátt tóku. Rannsóknin var eigi að síður 

tilkynnt til Persónuverndar (tilkynning númer S7771/2016). Þátttaka í 

könnuninni var valfrjáls og engar athugasemdir bárust frá þátttakendum vegna 

fyrirlagnar á meðan könnuninni stóð né eftir að henni lauk.  

Siðareglur Háskólans á Akureyri voru hafðar að leiðarljósi við 

rannsóknarvinnuna. Í siðfræði heilbrigðisgreina eru fjórar höfuðreglur lagðar 

til grundvallar. Þær eru þörf áminning til rannsakanda um mikilvægi þess að 

fara vel með allar upplýsingar og við úrvinnslu gagna. Rétt er að nefna þessar 

höfuðreglur hér enda má á einfaldan hátt yfirfæra þær á menntavísindi. Þetta 

eru sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) sem kveður á 

um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 73). Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) kveður á 

um að rannsakandinn valdi ekki skaða (Sigurður Kristinsson, bls. 74). Það 

verður gert með því að huga vel að spurningalistanum og eins í túlkun 

niðurstaðna, að ekki sé hægt að greina svör einstaklinga. Velgjörðarreglan (e. 

the principle of beneficence) kveður á um skylduna að láta gott af sér leiða 
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(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 74). Vonandi verða niðurstöður til þess að 

upplýsingar fáist um umfang starfsþróunar og eflingu hennar. Fjórða og síðasta 

meginreglan er réttlætisreglan (e. the principle of justice) sem kveður á um 

sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að hver og einn skuli fá það sem hann 

eða hún á skilið (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 74). Hér má nefna að ef 

niðurstöður rannsóknarinnar gefa t.d. til kynna að aðgangur að starfsþróun sé 

ekki sá sami eftir búsetu eða starfsheiti er rétt að slíkt komi skýrt fram í 

niðurstöðum. 

3.7 Úrvinnsla tölfræðilegra gagna 

Notuð var lýsandi tölfræði og marktektarpróf (kí–kvaðratpróf) til að kanna 

tengsl menntunar, starfsheita, starfsreynslu, aldurs, kyns og staðsetningu skóla 

við viðhorf til skóla án aðgreiningar, ráðgjafar innan og utan skóla og til 

læknisfræðilegra greininga. Lágt svarhlutfall, 36,7%, hafði áhrif á úrvinnslu 

og lýsandi tölfræði hentaði best til að lýsa niðurstöðum. Tengsl og 

fylgnistuðlar við breyturnar menntun og starfsheiti reyndust ekki alltaf 

marktæk, enda var hlutfallsdreifing svara t.d. milli starfsheita ójöfn. Hins vegar 

var hægt að bera saman niðurstöður á milli kynja og þéttbýlis og dreifbýlis sem 

og annarra breyta þar sem það átti við. Notast var við forritið SPSS sem er 

tölfræðiforrit og hentar vel til að reikna út tölfræðilegar niðurstöður, fylgni og 

tengsl á milli mæliþátta. Breytur rannsóknarinnar þurfti því að flokka upp í 

frumbreytur (e. independet variable) og fylgibreytur (e. dependet varible). 

Frumbreytur eru breytur sem hafa áhrif á aðrar breytur sem kallast þá 

fylgibreytur (Field, 2013, bls. 7–8). Mikilvægt er að skilgreina vel breytur 

vegna þess að ein algengustu mistökin í túlkun á fylgnistuðlum eru að álykta 

að um orsakasamband sé að ræða ef fylgni er til staðar, ekki má gleyma að 

hugsanlega getur önnur breyta haft áhrif á báðar breyturnar (Amalía 

Björnsdóttir, 2013, bls. 174).  

Helstu fylgnistuðlar sem notaðir eru í rannsóknum sem þessari eru miðgildi 

og meðaltöl á nafnbreytur t.d. kyn og aldur, t-próf og raðfylgnistuðull 

Spearmans (e. Spearman´s rho) sem henta vel til að lýsa breytum á raðkvarða, 

t.d. 5 punkta Likertkvarða. Mögulegt er að nota kí-kvaðrat (e. chi-square) til 

að kanna tengsl starfsreynslu og viðhorfa til sálfræðilegra greininga og 

ráðgjafar. Spurningar á jafnbilakvarða, t.d. með því að láta þátttakendur gefa 

ákveðnum þáttum innan starfsþróunar einkunn eða vægi á bilinu 1–10. 
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Niðurstöðum er þá lýst með því að nota fylgnistuðul Pearsons (e. Pearson´s r) 

til að skoða jákvæð og neikvæð tengsl breyta. Aðhvarfsgreining sýnir tengsl á 

milli breyta og nota má þær upplýsingar til að spá fyrir um gildi annarrar 

breytunnar út frá hinni og hentar aðhvarfsgreining til að skoða tengsl 

aldurs/starfsaldurs viðhorfa (Amalía Björnsdóttir, 2013, bls. 173–174). Með t-

prófi eins úrtaks (e. one sample t-test) er hægt að bera saman meðaltal úrtaks 

við meðaltal þýðis og þegar svörun er góð eykst styrkur gagnanna. Hægt er að 

flokka þátttakendur eftir starfsheitum og bera saman svör með t-prófi tveggja 

háðra breyta (e. 2 dependent sample t-test) (Amalía Björnsdóttir, 2013, 

bls.179).  

Eins og fram hefur komið var svarhlutfallið 36,7%, þegar gögnin voru borin 

saman með marktektarprófum, fylgnistuðlar fengnir og tengsl reiknuð, sýndu 

prófin ekki marktækan mun eða tengsl á milli hópa eins og vænta mátti. 

Gögnin voru hins vegar lýsandi fyrir úrtakið og verður gert grein fyrir 

niðurstöður í næsta kafla ásamt marktækum mun og/eða tengslum á milli 

breyta þar sem það á við. Niðurstöður verða sýndar í töflum og myndum og 

útskýrðar og túlkaðar í texta. 
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4. Niðurstöður 

Niðurstöður könnunarinnar verða kynntar í fimm köflum með lýsandi tölfræði, 

hlutfallstölur gefnar upp og fjöldatölur hafðar í sviga þar sem það á við. Fyrst 

verður sagt frá bakgrunni þátttakenda, menntun, kennslureynslu, starfsheiti og 

öðrum þáttum sem eru lýsandi fyrir svarendur. Næst verður greint frá umfangi 

skólaþjónustu, hvaða stuðningur er í boði fyrir nemendur og kennara og 

hvernig stutt er við störf kennara og skólastjórnenda í tengslum við stefnuna 

um skóla án aðgreiningar. Í þriðja kafla verða tekin saman viðhorf til 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar, viðhorf til læknisfræðilegra greininga og 

hæfni til að koma til móts við þarfir allra nemenda. Í fjórða kafla verður fjallað 

um hvernig skólaþjónustan styður við fagleg störf kennara og skólastjórnenda. 

Í lokin verða niðurstöður kaflans dregnar saman.  

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Þegar niðurstöður voru teknar saman kom í ljós að svarhlutfall var mun lægra 

en gert var ráð fyrir. Í upphaflegum áætlunum var gert ráð fyrir um 50–70% 

svörun. Þrátt fyrir að um 545 kennarar og stjórnendur hafi verið starfandi í 

skólunum sem rannsóknin náði til og svarhlutfall miðast við í tölulegri 

úrvinnslu má gera ráð fyrir að eitthvað færri hafi haft aðgang að könnuninni, 

t.d. vegna fæðingarorlofs eða veikinda svo eitthvað sé nefnt. 

Tafla 2 Starfsheiti 

Starfsheiti  

Skólastjórnendur 22% 

Umsjónarkennarar 45% 

Sérkennarar 9% 

Íþrótta-, list- og verkgreinakennarar 13% 

Kennarar án umsjónarkennslu 8% 

Leiðbeinendur 3% 
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Samtals bárust 200 svör sem gerði um 36,7% svörun. Skólastjórnendur voru 

með hlutfallslega mesta svörun, fjöldi þeirra í úrtaki var 70 eða 12,8% 

úrtaksins, svör bárust frá 41 skólastjórnenda sem nemur 58,6%. 17% svara 

komu frá körlum en 83% frá konum, en hlutfall karla í kennslu á öllu 

Norðurlandi var 21,3% árið 2015 (Hagstofa Íslands, 2017).  

Tafla 3 Menntun 

Hæsta menntunarstig  

Kennarapróf 11,0% 

Háskólapróf (B.A/B.S), 6,2% 

B.A/B.S gráða auk kennsluréttinda 5,7% 

B.Ed. 37,3% 

B.Ed. auk diplomanám 16,6% 

Meistarapróf 23,3% 

 

Tafla 3 sýnir hvernig menntun þátttakenda skiptist og merktu þeir við hæstu 

gráðu sem þeir höfðu lokið. Þegar fjöldi leiðbeinenda var skoðaður og menntun 

þeirra kom í ljós að allir leiðbeinendur nema tveir voru með háskólamenntun, 

annar merkti ekki við menntun og hinn hafði lokið námi frá Þroskaþjálfaskóla 

Íslands. 

Tafla 4 Starfsreynsla flokkuð í fimm ára tímabil 

Starfsreynsla  

< 5 ár 9,0% 

5–10 ár 19,0% 

11–15 ár 20,5% 

16–20 ár 21,0% 

21–25 ár 13,5% 

26–30 ár 9,5% 

> 30 ár 7,5% 

 

Eins og sést á töflu 4 þá flokkast starfsreynsla nokkuð jafn í þrjá flokka frá 

5 og upp í 20 ára starfsreynslu. Meðalaldur svarenda var 46,5 ár sá sami og 

meðalaldur starfsfólks við kennslu árið 2015 á öllu landinu (Hagstofa Íslands, 

2017). 91,5% svarenda voru í 75–100% starfshlutfalli þegar könnunin var lögð 

fyrir og 77% svarenda störfuðu í þéttbýli og 23% í dreifbýli. Rétt er að taka 

fram að þátttakendur merktu við valmöguleika hvort þeir störfuðu í dreifbýli 
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eða þéttbýli, að öðru leyti var staðsetning ekki skilgreind í spurningalista. Þetta 

er sama hlutfallsdreifing milli dreifbýlis og þéttbýlis og kemur fram í gögnum 

Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þegar skólastærð var skoðuð kom í ljós að 

20,2% svarenda störfuðu í skólum með færri en 100 nemendur, 9,1% með 100–

199 nemendur, 26,3% með 200–299 nemendur, 34% með 300–399 nemendum 

og 9,1% í skólum með 400–499 nemendur. 

4.2 Skólaþjónusta sveitarfélaga 

Til að meta skólaþjónustu og úrræði sem skólunum stóð til boða var spurt um 

þjónustuna sem í boði var í hverjum skóla og gátu þátttakendur merkt við fleiri 

en einn möguleika. Í öllum skólunum reyndist stoðþjónusta af einhverju tagi 

fyrir nemendur vera til staðar innan skólanna en 99% þátttakenda kváðu 

einhver stuðningsúrræði fyrir nemendur væru í boði í þeirra skóla. Mynd 1 

sýnir þjónustuna sem í boði var í skólum svarenda. Ekki er hægt að fullyrða 

hvort myndin eigi við um alla skóla sem voru í úrtakinu þar sem gögnin veittu 

ekki upplýsingar um hvort svör hefðu borist frá öllum skólum. 

 

 
Mynd 1 Skólaþjónusta sem stendur til boða í skólum 
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Sérdeildir voru eingöngu í skólum í þéttbýli. Hlutfallslega var minna 

aðgengi að þroskaþjálfum, náms- og starfsráðgjöfum og túlkaþjónustu í 

skólum í dreifbýli.  

Þegar spurt var um stuðning sem kennarar gátu fengið til að koma til móts 

við mismunandi þarfir nemenda kom í ljós að ráðgjöf innan skóla á milli 

kennara og stjórnenda var meiri heldur en ráðgjöf sem í boði var frá 

sérfræðingum utan skóla (mynd 2).  

 

 
Mynd 2 Ráðgjöf og stuðningur við kennara 

Munur var á svörum kennara eftir staðsetningu skóla. 91% kennara í 

dreifbýli (42) gátu fengið stuðning og ráðgjöf hjá skólastjórnendum, en 80% 

kennara í þéttbýli (125). Hlutfallslega fleiri kennarar í dreifbýli, 96% (44), 

fengu ráðgjöf og stuðning frá samkennurum, á móti 90% kennara í þéttbýli 

(125). Fleiri kennarar í dreifbýli (39), 85%, nefndu að þeir gætu fengið ráðgjöf 

frá sérkennurum, á móti 72% kennara í þéttbýli (113). Hins vegar sögðust fleiri 

kennarar í þéttbýli (107), 69%, sækja stuðning og ráðgjöf til kennarateymisins 

sem þeir störfuðu í á móti 43% kennara í dreifbýli (20). 

Svipaðar niðurstöður komu fram þegar spurt var um samstarfsaðila, innan 

og utan skóla til, að framfylgja hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. 

Almennt var samstarfið meira við aðila innan skóla en við aðila utan skóla og 
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kennarar í dreifbýli virtust nýta sér betur samstarfsmenn innan skólans en 

kennarar í þéttbýli (mynd 3). 

 

 
Mynd 3 Samstarfsaðilar í skóla án aðgreiningar 

Tæplega þriðjungur, 32,6% svarenda (62), taldi að skólinn, stjórnendur og 

fræðsluyfirvöld veitti kennurum faglega ráðgjöf við að framfylgja 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. 43,7% (83) voru hvorki 

sammála né ósammála þessari fullyrðingu og 23,7% (45) voru ósammála. 

Þegar svör voru skoðuð eftir starfsheitum kom í ljós að 61% skólastjórnenda 

(25) var mjög sammála eða sammála þessari fullyrðingu á móti 21,5% 

umsjónarkennara (17). Skólastjórnendur telja sig mun fremur veita kennurum 

ráðgjöf heldur en kennarar og er munurinn marktækur (χ2 (24, N = 224) = 

75,222, p<0,05). 44% voru hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni hvort 

sem litið var til starfsheita eða menntunar.  

90% svarenda (180) sögðu stuðningsfulltrúa starfa í sínum skóla. Þegar 

skoðað var hve algengt var að kennarar hafi stuðningsfulltrúa til aðstoðar í 

kennslu kom í ljós að 29,3% svarenda (55) hafði stuðningsfulltrúa í öllum eða 

flestum kennslustundum. 31,4% (59) höfðu stuðningsfulltrúa til aðstoðar í 

fáum kennslustundum og 14,9% (28)  aldrei. Kennarar í þéttbýli voru líklegri 

en kennarar í dreifbýli til að hafa stuðningsfulltrúa sem aðstoðarmann í kennslu 

(χ2 (4, N=233) = 14,319, p<0,006). Þeir sem sögðust hafa stuðningsfulltrúa í 

kennslu voru spurðir sérstaklega að því hvernig stuðningsfulltrúar nýtast í 

kennslu og var hægt að merkja við fleira en eitt atriði. Þar kom í ljós að 
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algengast var að stuðningsfulltrúi nýttist vel til að aðstoða nemendur sem 

þurftu stuðning í námi, en 73% svarenda (146) nefndu það, og til þess að halda 

nemendum að verki, 56% (111). Auk þess nýttust stuðningsfulltrúar vel til að 

taka nemendur sem þurftu stuðning í námi út úr tíma, 41% (81), til að sinna 

ferlimálum t.d. vegna fötlunar nemenda, 38%, (76) og til að sinna agamálum 

23% (45). Fatlanir voru ekki skilgreindar frekar í könnuninni. Einungis 2,5% 

(5) nefndu að stuðningsfulltrúar nýttist ekki vel í kennslu. 

Tafla 5 Hlutverk stuðningsfulltrúa í kennslu 

Hlutverk stuðningsfulltrúa í kennslu er að:  

Aðstoða nemendur sem þurfa stuðning í námi inni í bekk 73,0% 

Halda nemendum að verki  55,5% 

Taka nemendur sem þurfa stuðning í námi út úr tíma 40,5% 

Sinna ferlimálum nemenda, t.d. vegna fötlunar 38,0% 

Sinna agamálum 22,5% 

Hef ekki stuðningsfulltrúa í kennslu minni 20,5% 

Stuðningsfulltrúi nýtist ekki vel í kennslu 2,5% 

 

Spurt var um hvernig kennslu í samstarfi við annan kennara væri háttað. 

Niðurstaðan var með þrennum hætti. Rúmlega þriðjungur, 34,2% þátttakenda 

(64), sagðist annast kennslu í samstarfi við annan kennara í öllum eða flestum 

tímum en 29,9% (56) í fáum tímum og 35,8% (63) tilvikum á samstarf um 

kennslu ekki við. Stærsti hluti síðast nefnda hópsins voru skólastjórnendur en 

kennsluskylda þeirra er minni en kennara og þeir önnuðust ekki kennslu í 

samstarfi við aðra kennara. Tveir fyrrnefndu hóparnir voru beðnir um að svara 

hvort samkennsla nýttist þeim og nemendum þeirra á árangursríkan hátt. 

62,7% (74) voru mjög sammála eða sammála, 30,5% (36) hvorki sammála né 

ósammála og 6,7% (8) ósammála eða mjög ósammála. 

4.3 Viðhorf til skóla án aðgreiningar og 

sálfræðilegra greininga 

Þegar viðhorf til skóla án aðgreiningar var kannað kom í ljós að 50,3% 

svarenda (98) sögðust hafa mjög jákvætt eða jákvætt viðhorf til stefnunar. 

26,2% (51) voru hvorki jákvæðir né neikvæðir og 23,6% (46) neikvæðir eða 

mjög neikvæðir í garð stefnunnar. Þegar spurt var hvernig gengi að framfylgja 
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hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar svöruðu 48% (94) að það gengi 

mjög vel eða vel, 25% (49) sögðu það ganga hvorki vel né illa og 27% (53) 

töldu það ganga illa eða mjög illa. Ekki reyndust marktæk tengsl á milli 

menntunar og viðhorfa til skóla án aðgreiningar. Hins vegar reyndust tengsl á 

milli starfsheita og viðhorf til stefnunnar (χ2 (24, N = 230) = 60,903, p<0,05). 

Menntunarstig virtist hins vegar ekki hafa áhrif á viðhorf til stefnunnar. Á 

mynd 4 sést hvernig svör skiptust hlutfallslega eftir menntun, en fjöldi í 

hverjum menntunarflokki var mismikill sem hafði áhrif á dreifingu svara og 

marktækni.  

 

 
Mynd 4 Viðhorf til skóla án aðgreiningar, flokkuð eftir menntun 

Starfsheiti höfðu áhrif á viðhorf til stefnunnar til skóla án aðgreiningar eins 

og sést á mynd 5 hér að neðan. Skólastjórar voru líklegri til að hafa jákvæð 

viðhorf til stefnunnar en aðrir starfsmenn skólans en umsjónarkennarar síst. 

Tengsl voru á milli viðhorfa til stefnunnar og staðsetningar skóla, þ.e. hvort 

skólinn var staðsettur í dreifbýli eða þéttbýli, (χ2 (4, N = 240) = 13,701, 

p<0,008). Einnig greindust tengsl í svörum þátttakenda eftir staðsetningu á 

milli dreifbýlis og þéttbýlis þegar spurt var um hvernig gengi að framfylgja 

stefnunni um skóla án aðgreiningar (χ2 (4, N = 242) = 39,129, p<0,05). 

Svarendur í dreifbýli voru jákvæðari en svarendur sem starfa í þéttbýli. 
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Mynd 5 Viðhorf um skóla án aðgreiningar, flokkuð eftir starfsheitum 

 

Þeir sem svöruðu að það gengi hvorki vel né illa og illa/mjög illa að 

framfylgja stefnunni um skóla án aðgreiningar, voru spurðir í framhaldinu 

hvað þeir teldu helst vanta/skorta í þeirra skóla til að hægt væri að framfylgja 

stefnunni. 40,7% þeirra sem svöruðu spurningunni (33) nefndu tímaskort, 

28,4% (23) nefndu skort á hæfni kennara til að koma til móts við alla 

nemendur, 17% (14) nefndu skort á samstarfi milli fræðsluyfirvalda og 

skólans, 11,1% (9) skort á sameiginlegri ábyrgð og 2,5% (2) að helst skorti 

þekkingu á hugmyndafræðinni að baki skóla án aðgreiningar. Í opnum svörum 

kom fram 34,6% svarenda (28) taldi að auka þyrfti fjármagn til skóla og/eða 

fjölga þyrfti starfsfólki/sérfræðingum innan skóla til þess að hægt væri að 

framfylgja stefnunni. 

Viðhorf á mikilvægi sálfræðilegra greininga voru könnuð með fjórum 

spurningum. Hvort greiningar á sérstöðu nemenda væru mikilvægar fyrir 

foreldra, fyrir kennara til að velja kennsluhætti og vinnulag sem hentar 

nemendum og að lokum hvort greiningar væru mikilvægar til að fá nauðsynlegt 

fjármagn inn í kennslu. Niðurstöður sýndu að 94,7% svarenda (180) voru mjög 

sammála eða sammála fullyrðingunni að greiningar á sérstöðu nemenda væru 

mikilvægar fyrir foreldra og 97,3% (179) að þær væru mikilvægar fyrir 

kennara (sjá töflu 6). 94,2% (179) voru mjög sammála eða sammála 

fullyrðingunni um að greiningar á sérstöðu nemenda væru mikilvægar til að 

velja kennsluhætti og vinnulag sem hentar nemendum. Að lokum voru 88,8% 

svarenda (166) mjög sammála eða sammála fullyrðingunni um að greiningar á 

sérstöðu nemenda væru mikilvægar til þess að fá nauðsynlegt fjármagn inn í 

kennslu. Niðurstöður benda því til að kennarar og stjórnendur telji greiningar 
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mikilvægar fyrir skólastarf til þess að greina sérþarfir og velja aðferðir til að 

koma til móts við nemendur. Ekki greindust tengsl á milli menntunar, 

starfsheita né staðsetningar skóla og viðhorfa til sálfræðilegra greininga, enda 

svör mjög afgerandi.  

Tafla 6 Viðhorf til sálfræðilegra greininga 
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Mikilvægar fyrir foreldra. 56,8% 37,9% 5,3% 0% 0% 

Mikilvægar fyrir kennara. 62,0% 35,3% 2,7% 0% 0% 

Mikilvægar til að velja 

kennsluhætti og vinnulag sem 

hentar nemendum. 

53,7% 40,5% 5,3% 0,5% 0% 

Mikilvægar til þess að fá 

nauðsynlegt fjármagn inn í 

kennslu. 

63,1% 25,7% 9,6% 0,5% 1,1% 

 

Í framhaldi af spurningum um viðhorf til greininga var spurt út í afstöðu 

þátttakenda til þess hvernig mæta eigi þörfum allra nemenda. 29,5% (46) töldu 

að mæta eigi þörfum allra nemenda inni í bekk, 14,1% (22) inni í bekk með 

stuðningsfulltrúa, 37,2% (58) inni í bekk með kennara og/eða sérkennara, 3,2% 

(5) að mæta eigi þörfum nemenda í námsveri með kennara, 1,9% (3) í námsveri 

með stuðningsfulltrúa og 14,1% (22) í námsveri með sérkennara (sjá mynd 6).  
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Mynd 6 Hvar á að mæta þarf þörfum nemenda 

Þegar viðhorf voru skoðuð með tilliti til staðsetningar kom í ljós að 21,6% 

kennara í þéttbýli (26) taldi að mæta ætti þörfum nemenda inni í námsveri á 

móti 11% kennara í dreifbýli (4) sem einnig voru jákvæðari í garð þess að mæta 

eigi þörfum allra nemenda inni í bekk, 47% (17) á móti 24% kennara í þéttbýli 

(29). 

Leitað var svara við því hvort þátttakendur teldu sig koma til móts við alla 

nemendur í starfi sínu. 81,2% svarenda (151) voru mjög sammála eða sammála 

fullyrðingunni og 10,2% (19) voru hvorki sammála né ósammála og 8,6% (16) 

voru ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni (sjá mynd 7). 

 
Mynd 7 Komið til móts við þarfir allra nemenda 

Svör við fullyrðingunni ég hef þá þekkingu og hæfni í kennslu sem þarf til 

að koma til móts við alla nemendur sýndu að 71,7% (134) voru henni mjög 
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sammála eða sammála og 19,8% (37) voru hvorki sammála né ósammála og 

8,6% (16) voru ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni. Þegar svör eftir 

menntun voru skoðuð kemur í ljós að þátttakendur með kennarapróf og B.Ed. 

próf auk diploma gráðu töldu sig frekar hafa þá þekkingu og færni sem þarf til 

að koma til móts við alla nemendur, rúmlega 80% svarenda (42), á meðan um 

70% þeirra sem voru með B.Ed. eða meistararéttindi (77)  töldu sig hafa þá 

þekkingu og færni sem til þarf. Þegar spurt var hvort þátttakendur fari reglulega 

yfir, ígrundi og meti árangur af kennsluháttum og vinnulagi í starfi sínu kom í 

ljós að 85,6% (157) töldu sig gera það og voru mjög sammála eða sammála en 

11,7% (22) voru hvorki sammála né ósammála. 

4.4 Stuðningur við starfsþróun og fagleg störf 

kennara 

Tólf spurningar voru lagðar fyrir þátttakendur um starfsþróun og hvort og 

hvernig þeir töldu sig eflast í starfi sem fagmenn til að mæta þörfum allra 

nemenda. Niðurstöðurnar eru settar fram í töflu 7.  

Tafla 7 Starfsþróun síðastliðna 12 mánuði 
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Skólinn hefur haft 

frumkvæði að fræðslu  
8,0% 33,0% 31,3% 14,9% 12,80% 

 Ég hef fengið 

sérfræðiráðgjöf í skólanum  
7,1% 38,8% 41,5% 12,6% * 

Ég hef leitað leiða til að 

afla mér þekkingar  
18,5% 61,4% 19,0% 1,1% * 

Fræðsluyfirvöld hafa haft 

frumkvæði að fræðslu  
2,7% 19,1% 36,7% 23,4% 18,1% 

Fræðsla um ólíkar þarfir 

barna er hluti af 

símenntunaráætlun skólans 

6,9% 39,4% 26,0% 2,7% 25,0% 

*Svarmöguleiki ekki í boði 
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Eins og fram kemur í töflunni eru þátttakendur könnunarinnar gagnrýnir á 

hlut skóla eða fræðsluyfirvalda um hvernig staðið er að símenntun í ljósi 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Stór hluti var ósammála eða mjög 

ósammála fullyrðingum um að skólinn eða fræðsluyfirvöld hafi staðið fyrir 

fræðslu eða ráðgjöf til kennara hvernig koma megi til móts við þarfir allra 

nemenda í kennslu á meðan tæplega 80% (147) sögðust sjálf hafa leitað sér 

þekkingar. Greina mátti marktæk tengsl milli fræðslu að frumkvæði skólans 

og starfsheita (χ2 (24, N = 226) = 56,230, p<0,05). Stjórnendur voru líklegri 

en umsjónarkennarar til að svara að fræðsla hefði verið á vegum skóla. 

Marktækur munur var á milli starfsheita þegar spurt var um fræðslu á eigin 

vegum og voru kennarar líklegri til að leita leiða til að afla sér þekkingar (χ2 

(18, N = 217) = 57,078, p<0,05).  

Fjórðungur svarenda vissi ekki hvort fræðsla um ólíkar þarfir barna væri 

hluti af símenntunaráætlun skólans. Marktækur munur reyndist á milli svara 

við spurningunni eftir starfsheitum (χ2 (24, N = 221) = 50,453, p<0,05). 

Skólastjórnendur voru líklegri en umsjónarkennarar að segja að slík fræðsla 

væri hluti af símenntunaráætlun skólans. 

Þátttakendur voru spurðir hvert þeir leituðu eftir kennslufræðilegri ráðgjöf, 

hvort tími til kennslufræðilegrar ráðgjafar væri skilgreindur í starfinu og hvort 

þeir hafi veitt samstarfsfólki kennslufræðilega ráðgjöf. Niðurstöðurnar birtast 

í töflu 8. 

Kennslufræðileg ráðgjöf virtist frekar eiga sér stað innan skóla milli 

samstarfsfólks og frá stjórnendum en síður var leitað til skólaþjónustunnar. 

Mikill meirihluti leitaði til samstarfsfólks og skólastjórnenda eftir 

kennslufræðilegri ráðgjöf, en minnihluti til skólaþjónustunnar. Stór hluti 

svarenda taldi sig veita kennslufræðilega ráðgjöf til samstarfsfólks eða um 

85% svarenda (157), þrátt fyrir að ekki hafi verið skilgreindur tími fyrir 

kennslufræðilega ráðgjöf í starfi, en 77% (137) voru ósammála að tími til þess 

væri skilgreindur í starfi.  
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Tafla 8 Kennslufræðileg ráðgjöf innan skóla 
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Ég leita til skólaþjónustu 

sveitarfélagsins eftir 

kennslufræðilegri ráðgjöf  

7,1% 39,0% 35,2% 18,7% ** 

Ég leita til samstarfsfólks 

eftir kennslufræðilegri 

ráðgjöf  

31,4% 62,2% 4,8% 1,6% ** 

Ég leita til skólastjórnenda 

eftir kennslufræðilegri 

ráðgjöf  

10,2% 51,9% 13,4% 7,5% 17%* 

Í starfi mínu er skilgreindur 

tími til kennslufræðilegrar 

ráðgjafar  

2,8% 20,0% 49,4% 27,8% ** 

Ég veiti samstarfsfólki mínu 

kennslufræðilega ráðgjöf  
15,9% 70,4% 10,4% 3,3% ** 

*Svarmöguleiki sem skólastjórnendur gátu merkt við. **Svarmöguleiki ekki í boði 

 

Þátttakendur voru spurðir út í skólaþjónustu sveitarfélaganna, stuðning 

hennar við faglegt starf, til að koma til móts við þarfir nemenda og fagleg störf. 

Niðurstöður er að finna í töflu 9 hér að neðan. Rétt er að benda á að 

svarmöguleikinn hvorki né átti eingöngu við þegar spurt var hvort 

skólaþjónustan styddi við faglegt starf og starfshætti skólans. Svarendur virtust 

jákvæðari þegar spurt var um skólamenningu innan skóla en stuðning 

skólaþjónustunnar við skóla faglegt starf innan skóla. 89,1% svarenda (164) 

voru mjög sammála eða sammála og töldu skólamenningu styðja við samstarf, 

ígrundun og leiðsögn og efla skólann sem lærdómssamfélag á meðan tæp 11% 

(20) voru ósammála eða mjög ósammála og töldu hana ekki gera það. 45% 

(79) töldu skólaþjónustuna styðja við faglegt starf og starfshætti. 
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Tafla 9 Stuðningur skólaþjónustunnar við skóla 
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Skólaþjónustan styður við 

faglegt starf og starfshætti 

skólans. 

6,8% 38,1% 39,2% 10,8% 5,1% 

Skólamenning styður við 

samstarf, ígrundun og 

leiðsögn og eflir skólann sem 

lærdómssamfélag. 

21,2% 67,9% * 9,2% 1,6% 

Skólaþjónustan styður mig í 

starfi til að koma til móts við 

þarfir nemenda. 

5,1% 44,9% * 34,3% 15,7% 

Skólaþjónustan styður mig í 

starfi til að bæta fagþekkingu 

og efla sem fagmann. 

4,5% 36,4% * 44,9% 14,2% 

*Svarmöguleiki ekki í boði, notaður var fjögurra punkta kvarði í svarmöguleikum. 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort mikill tími færi í að sinna nemendum með 

frávik. Niðurstöður benda til þess að nemendur með mikil frávik taki mikinn 

tíma í starfi kennara, en 73,1% (136) sagði svo vera, 16,7% (31) taldi nemendur 

með mikil frávik hvorki taka mikinn né lítinn tíma í starfinu og 10,2% (19) 

taldi þessa nemendur taka lítinn tíma í starfinu. Þátttakendur voru beðnir um 

að merkja við það sem þeim þætti mikilvægast fyrir skóla til að hægt væri að 

koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Flestir, 42% (73) sem svöruðu, 

töldu að auka þyrfti færni kennara til að koma til móts við mismunandi þarfir, 

23,6% (41) að auka þyrfti undirbúningstíma kennara, 10,3% (18) merktu við 

að auka þyrfti þekkingu kennara á mismunandi þörfum nemenda og sama 

svarhlutfall að auka þyrfti ráðgjöf til kennara. 5,2% (9)  taldi mikilvægast að 

auka samráð og samstarf kennara og 4% (7) að auka fagmennsku kennara. 

Einungis 1,7% (3) taldi mikilvægast að fjölga greiningum á nemendum og 

sama hlutfall að auka þyrfti náms- og starfsráðgjöf. Að lokum nefndi 1.1% (2) 

mikilvægast að auka ígrundun í starfi.  
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Spurt var um hvort þátttakendur teldu skólamenningu styðja við samstarf, 

ígrundun og leiðsögn sem efldi skólann sem lærdómssamfélag. Í ljós kom að 

mikill meirihluti taldi svo vera, 21% (39) var mjög sammála og tæp 68% (125) 

sammála og tæp 11% (20) taldi svo ekki vera. Engin marktæk tengsl eða fylgni 

mátti finna á milli menntunar eða starfsheita. 

Þegar kannað var hvað þátttakendur teldu vera mikilvægustu hlutverk 

skólaþjónustunnar svöruðu 57% (113) því til að greiningar á vanda nemenda 

væri mikilvægasta hlutverkið og 38% (76) nefndu að kennslufræðileg ráðgjöf 

væri mikilvægasta hlutverk skólaþjónustunnar. Ráðgjöf vegna nemenda með 

þroskafrávik var nefnt í 35% tilvika (70) og skipulag sérþjónustu við nemendur 

í 29% tilvika (57). 23% (46) nefndu fræðslu og starfsþróun kennara og 18% 

(36) greiningu á vanda kennara til að mæta ólíkum þörfum nemenda. Í 

framhaldi voru þátttakendur spurðir hvað þeir teldu sig helst þurfa að auka í 

starfi sínu til að uppfylla skilyrði um skóla án aðgreinigar. Mögulegt var að 

merkja við fleiri en eitt atriði (sjá mynd 8). 

 

 
Mynd 8 Í starfi mínu tel ég mig þurfa 

Myndin sýnir að svarendur töldu helst þurfa aukna þekkingu á mismundandi 

þörfum nemenda og ráðgjöf frá greiningaraðilum. 
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4.5 Samantekt niðurstaðna 

Svörun varð heldur minni en vonir stóðu til, en um 40% úrtaks svöruðu 

spurningalista. Aðgengi að sérfræðingum og öðru fagfólki er að mati svarenda 

meira innan skóla en utan frá. Munur er á milli dreifbýlis og þéttbýlis þegar 

kemur að aðgengi að sérfræðingum, en hins vegar virðist algengara að 

kennarar í dreifbýli leiti eftir stuðningi innan kennarahópsins og til stjórnenda 

en kennarar í þéttbýli. Hins vegar starfa fleiri stuðningsfulltrúar í þéttbýli en 

dreifbýli og þeir dreifast með misjöfnum hætti til kennara. Hlutverk 

stuðningsfulltrúa virðist helst vera að aðstoða nemendur sem þurfa stuðning og 

halda þeim að verki, auk þess að taka nemendur út úr tímum sem þurfa 

stuðning í námi. 

Stuðningur til að framfylgja stefnunni um skóla án aðgreiningar er meiri 

innan skóla en utan frá og þriðjungur svarenda telur skólann, stjórnendur og 

fræðsluyfirvöld veita kennurum faglega ráðgjöf til að framfylgja 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Í niðurstöðum kemur fram að 

tæplega 50% svarenda hefur jákvætt viðhorf til skóla án aðgreiningar og 23% 

er neikvæður. Starfsheiti og staðsetning skóla hefur áhrif á viðhorfin. Fram 

kemur í svörum þátttakenda að rúmlega 90% þeirra telur greiningar á sérstöðu 

nemenda mikilvæga fyrir foreldra og kennara til þess að velja kennsluhætti við 

hæfi og til þess að fá nauðsynlegt fjármagn til kennslu. 75% svarenda vilja að 

mismunandi þörfum nemenda sé mætt í kennslustofu ýmist af kennara eða með 

aðstoð stuðningsfulltrúa og/eða sérkennara. Kennarar í þéttbýli vilja frekar að 

þörfum nemenda sé mætt í námsveri en kennarar í dreifbýli sem eru hlynntari 

því að mæta þörfum nemenda inni í bekk. Niðurstöður sýna að 73% telur 

nemendur með frávik taki mikinn tíma í kennslunni. 

Mikill meirihluti, 81% kennara og skólastjórnenda, telur sig koma til móts 

við alla nemendur í kennslu sinni og rúmlega 70% hafa þá þekkingu og færni 

sem þarf til að koma til móts við þarfir allra nemenda. 

Starfsþróun sem miðar að því að styrkja skóla til að mæta þörfum allra 

nemenda virðist frekar vera að frumkvæði kennara en frá fræðsluyfirvöldum. 

Kennarar leita til skólastjórnenda og samstarfsfólks eftir kennsluráðgjöf og 

síður til skólaþjónustu sveitarfélaga og 85% veitir öðrum kennsluráðgjöf í 

starfi. Skólamenning innan skóla virðist styðja frekar við starfshætti en 

skólaþjónustan. Þegar svör við því hvert mikilvægasta hlutverk 

skólaþjónustunnar sé kemur í ljós að rúmur helmingur telur klínískar 
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greiningar vera það og tæplega fjórir af hverjum tíu kennslufræðilega ráðgjöf 

mikilvægasta verkefnið. 45% telur sig síðan helst þurfa aukna þekkingu á 

mismundandi þörfum nemenda og sama hlutfall telur sig þurfa aukna ráðgjöf 

frá greiningaraðilum. 
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5. Umræður 

Þessum kafla er ætlað að draga saman niðurstöður rannsóknarinnar með 

gagnrýnum hætti og tengja við umfjöllun í fræðilegum skrifum. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna hvort og hvernig skólaþjónusta sveitarfélaga 

nýtist kennurum og skólastjórnendum 28 grunnskóla á Norðurlandi. Horft er 

til þriggja meginþátta til að svara rannsóknarspurningunni: Hvers vænta 

kennarar helst af skólaþjónustu grunnskóla svo stuðla megi að framgangi 

stefnu um skóla án aðgreiningar. 

Umræðum verða gerð skil í þrem köflum út frá undirspurningum 

rannsóknarinnar. Í fyrsta kafla verður fjallað um birtingarmynd þjónustunnar, 

hvort áhersla skólaþjónustunnar sé á klínískar greiningar frekar en 

kennsluráðgjöf. Í öðrum kafla verða áhrif skólaþjónustunnar á skólastarf 

skoðuð og hvernig þjónustan nýtist kennurum í starfi. Í þriðja kafla verður 

fjallað um skólaþjónustuna og skóla án aðgreiningar og hvort þjónustan styðji 

við stefnu um skóla án aðgreiningar. Í lokin verða niðurstöðurnar dregnar 

saman og skoðað hvernig þættirnir tengjast með tilliti til 

rannsóknarspurningarinnar. Ekki verður hjá því komist að umfjöllunin skarist 

að einhverju leyti milli kaflanna þegar fjallað er um hvernig störf 

skólaþjónustunnar birtist, nýtist og styður við grunnskólann.  

5.1 Birtingarmynd skólaþjónustunnar 

Margs konar þjónusta stendur skólum til boða hvort heldur litið er frá aðilum 

utan eða innan skóla. Í þessum kafla verður stuðningur skólaþjónustunnar við 

grunnskóla skoðaður og hvernig hann birtist í skólum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að margs konar þjónusta er í boði fyrir grunnskóla til að 

koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Samstarf innan skóla á milli kennara 

virðist vera nokkuð mikið, margir sérfræðingar koma að kennslu barna, 

sérstaklega í stærri skólum í þéttbýli þar sem aðgengi að sérfræðingum er meira 

en í dreifbýli. Stuðningsúrræði eru því fleiri í skólum í þéttbýli.  
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Mikill meirihluti svarenda telur sálfræðilegar greiningar mikilvægar sem 

bendir til að kennarar og skólastjórnendur leggi áherslu á mikilvægi klínískrar 

nálgunar skólaþjónustu grunnskóla. Niðurstöður benda því til að krafa sé gerð 

á skólaþjónustuna um að vandi nemenda sé greindur og er í samræmi við 

niðurstöður Rúnars Sigþórssonar (2013, bls. 206) um klínískt yfirbragð 

skólaþjónustunnar. Níu af hverjum tíu telja sálfræðilegar greiningar 

mikilvægar til að fá nauðsynlegt fjármagn inn í kennslu sem bendir til þess að 

skekkja sé til innan skólaþjónustu grunnskóla sem hvetur kennara og 

skólastjórnendur til að óska eftir sálfræðilegum greiningum til þess að fá 

fjármagn inn í skóla. Fjármagn er annars vegar sótt til skólaskrifstofu eða í 

gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem greiðir launakostnað sem fellur á 

sveitarfélög vegna nemenda með greindar sérþarfir. Niðurstöður benda til 

þeirrar þróunar sem dr. Evald Sæmundsen lýsti áhyggjum yfir í útvarpsviðtali 

(Arnhildur Hálfdánadóttir, 2016) og tengist greiningarhvata í grunnskólum, að 

börnum sé frekar hnikað inn á rófið en út af því, og fagaðilar þurfi að spyrja 

sig hvort komið sé að mörkum þess að sjúkdómsgera mannlegan breytileika. 

Þessi þróun leiðir til þess að fjárhagslegur ávinningur er af því að hafa 

greiningu, sem kemur fram í auknum stuðningi í skóla, fagmenn hafa hagsmuni 

barnsins í huga og taka mið af þjónustunni sem greiningin veitir. Gutkin og 

Curtis (1990, bls. 578–579) hafa varað við þessu viðhorfi og telja að ákveðið 

ósamræmi felist í því að veita fé til læknisfræðilegra greininga í stað 

kennslufræðilegrar ráðgjafar. Þetta viðhorf leiðir af sér að litið er á nemandann 

sem vandamálið í stað þess að horfa á umhverfisþætti og aðstæður sem móta 

einstaklinginn. Sheridan og Gutkin (2000, bls. 499) benda á að klínískt nálgun 

skólaþjónustunnar sé á kostnað ráðgjafar sem snýst að miklum hluta um 

samspil ráðgjafa og ráðþega og skilning á umhverfi og umhverfisþáttum sem 

móta jafnt nemendur, foreldra sem og kennara. Hlutverk skólaþjónustunnar er 

vandasamt hún þarf að móta sýn, marka stefnu og stuðla að jafnvægi á milli 

formlegra greininga, hvort og hvenær þeirra er þörf og byggja upp 

ráðgjafaþjónustu sem stuðlar að starfseflingu og starfsþróun.  

Þrátt fyrir að stefnan um skóla án aðgreiningar sé skýr og ein af styrkleikum 

menntakerfisins, líta margir svo á að þegar verið er að fjalla um menntun fyrir 

alla sé verið að tala um menntun þeirra sem eru með greindar sérþarfir og um 

leið verði greiningar ávísun á sérkennslu (European Agency for Special Needs 

and Inclusive Education, 2017, bls. 59). Í grunnskólum birtist klínískt nálgun 

skólaþjónustunnar í fjölgun stuðningsfulltrúa sem aðstoða nemendur með 
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sérþarfir, halda þeim að verki, taka þá út úr tíma og sinna agamálum sem upp 

koma í kennslu, líkt og fram kemur í niðurstöðum. Kennarinn kenni þeim sem 

auðveldara eiga með nám en stuðningsfulltrúi aðstoði nemendur með sérþarfir. 

Kerfi sem byggir á læknisfræðilegum greiningum sem forsendu fjármagns til 

skóla getur ekki til lengri tíma gengið upp enda styður það ekki við stefnuna 

um skóla án aðgreiningar. Nefna má þrenns konar rök í því sambandi. Í fyrsta 

lagi er ekki hægt að fjölga stöðugt starfsfólki til að sinna einstökum 

nemendum. Í öðru lagi getur slíkt kerfi alið á tvíhyggju þar sem nemendur eru 

flokkaðir í tvo hópa, meirihlutann sem er álitinn heill eða heilbrigður og síðan 

aðra sem eru þeir sem eru ófullkomnir (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 4). 

Í þriðja lagi má benda á að núverandi uppbygging skólaþjónustunnar gæti 

grafið undan jöfnuði í menntakerfinu þar sem sveitarfélög hafa misjafna 

fjárhagslega getu til að kaupa þjónustu (Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 211). 

Slíkt kerfi leiðir af sér ójafnrétti og skólastarf sem er ekki anda skóla án 

aðgreiningar. Nemendur læra ekki að vinna með ólíkum einstaklinum og 

einsleitni getur orðið í skólastarfi. Slíkt skólakerfi er hvorki í anda grunnstoða 

menntunar sem koma fram í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011, né samstarfs, 

samvinnu, lýðræðislegra vinnubragða, borgaravitundar og mannréttinda sem 

lykill að persónulegri og samfélagslegri ábyrgð einstaklingsins (European 

Commission, 2013, bls. 7). 

Kennsluráðgjöf skólaþjónustunnar til kennara er minni en ráðgjöf á milli 

kennara og á milli kennara og stjórnenda innan skólanna. Til dæmis nefna 40% 

þátttakenda að kennarar geti fengið kennsluráðgjöf frá kennsluráðgjafa, en 

samkvæmt reglugerð um skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla 

og nemendaverndarráð er slík ráðgjöf eitt af hlutverkum skólaþjónustunnar 

(Reglugerð nr. 584/2010). Ráðgjöf sem kennarar og stjórnendur veita sín á 

milli og í samstarfi kennara og teymum bendir til þess að innan skólanna sé 

einhvers konar kerfi, formlegt eða óformlegt, á jafningjagrunni þar sem 

kennarar og skólastjórnendur veita ráðgjöf eða leita eftir stuðningi til að koma 

til móts við þarfir allra nemenda. Í TALIS 2013 kemur fram að um þriðjungur 

kennara geti fengið leiðsögn innan skóla og að íslenskir skólastjórar meti 

mikilvægi leiðsagnar meira en kollegar þeirra í TALIS löndum (Ragnar F. 

Ólafsson, 2014, bls. 89–90). Í sjálfu sér er þetta jákvætt og í samræmi við 

áherslur reglugerðar um skólaþjónustu (nr. 584/2010) þar sem áhersla er lögð 

á að þjónusta sé veitt innan skóla. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að 

hér sé vísir að faglegum lærdómssamfélögum þar sem fagfólk er stöðugt að 
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læra hvert af öðru og bæta stöðugt árangur af starfi sínu (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 37). Niðurstöður sýna að kennarar leita til stjórnenda 

eftir faglegri ráðgjöf sem byggir upp menningu sem styður samstarf sem er eitt 

af einkennum faglegs lærdómssamfélags (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, 

bls. 38). Fagmennska kennara hefur einnig áhrif á samstarf og samvinnu 

kennara og að kennsla er samvinnuverkefni. 

Niðurstöður sýna að rík samstarfsmenning innan skóla og skortur á 

kennsluráðgjöf hefur áhrif á hvernig gengur að framfylgja stefnunni um skóla 

án aðgreiningar. Þrátt fyrir að skólaþjónustan sé ekki jafn öflug í dreifbýli og 

þéttbýli er viðhorfið jákvæðara í garð stefnunnar og ráðgjöf og samstarf innan 

skóla er lítið eitt meira. Þetta gerist þrátt fyrir minna aðgengi að sérfræðingum 

utan skóla, meiri vegalengdir þeirra sem veita þjónustu. Möguleg skýring á 

þessu er að í minni skólum vinna kennarar og skólastjórnendur náið saman 

með allan nemendahópinn, veita og þiggja ráð inn í starfsmannahópinn. Hér 

gætu verið vísbendingar um starfseflingu innan skóla og vísbendingar um að 

faglegt lærdómssamfélag hafi náð fótfestu í skólum sem og að fagauður 

kennara sé nýttur. 

Í skýrslu Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir (2017, 

bls. 79–80) kemur fram að meirihluti kennara og stuðningsfulltrúa telji 

samstarf við sérfræðinga og aðrar fagstéttir skorta, erfitt sé að fá stuðning og 

ráðgjöf og munur sé á milli dreifbýlis og þéttbýlis. Starfsmenn skóla eru 

sammála um að meiri stuðnings sé þörf frá skólaþjónustu sveitarfélaga og að 

þjónustan þurfi að hverfa frá einstaklingsbundnum þörfum nemenda, sem oft 

eru skammtímalausnir. Horfa þurfi á lausnir og ráð sem duga til lengri tíma og 

ganga út frá því að auka færni kennara í að koma til móts við alla nemendur. 

Þessi viðhorf er ekki hægt að lesa úr gögnum rannsóknarinnar. Hins vegar sýna 

gögnin að áhersla á kennslufræðilega ráðgjöf er minni en gera má ráð fyrir út 

frá reglugerð nr. 584/2010 um skólaþjónustu og niðurstöður eru að því leyti í 

samræmi við það sem fram kemur í skýrslunni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þörfum nemenda er oft á tíðum sinnt 

með því að ráða inn aðstoðarfólk, stuðningsfulltrúa, sem hafa það hlutverk að 

aðstoða nemendur, halda þeim að verki og taka þá út úr tíma til að aðstoða þá. 

Þannig verður áhersla skólaþjónustunnar á klíníska nálgun frekar en 

kennslufræðilega ráðgjöf sem sést á því að sálfræðilegar greiningar eru í 

hugum þátttakenda í fyrsta sæti og kennslufræðileg ráðgjöf í öðru sæti þegar 

mikilvægustu hlutverk skólaþjónustunnar eru skoðuð. 
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5.2 Áhrif skólaþjónustunnar á skólastarf 

Fagmennska kennara og færni í að veita nemendum gæðanám er hornsteinn 

skóla án aðgreiningar. Kennarar verða að vinna saman og þurfa á sama tíma 

að fá stuðning og fræðslu til að sinna og viðahalda faglegu starfi. Starfsþróun 

kennara og starfsefling geta ekki orðið og verða ekki til af sjálfu sér, ekki frekar 

en skóli án aðgreiningar. Mikilvægt er að skapa aðstæður til að styðja við 

starfshætti skóla án aðgreiningar. Í þessum kafla verður skoðað nánar hvernig 

skólaþjónustan nýtist kennurum í starfi. Hvernig hún styður við störf kennara 

og hefur áhrif á skólastarf út frá starfsþróun og fagmennsku kennara. 

Skólaþjónusta sveitarfélaga byggir á reglugerð nr. 584 frá árinu 2010 og 

markar ramman í kringum þjónustuna. Umfjöllun um greiningar á vanda 

nemenda er heldur meiri en ráðgjöf til kennara og foreldra, í það minnsta er 

ítarlegri umfjöllun um hvernig staðið skuli að greiningum en hvernig 

ráðgjafaþjónustan skuli uppbyggð. Í annarri grein reglugerðarinnar er fjallað 

um markmið skólaþjónustunnar sem eru að kennslufræðileg, sálfræðileg, 

þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Auk 

þess skal skólaþjónustan beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir 

sem geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita 

starfsfólki leiðbeiningar og aðstoð við störf sín eins og við á. Í þriðju grein 

reglugerðarinnar er fjallað um skipulag og framkvæmd skólaþjónustunnar. Þar 

er meðal annars fjallað um snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna 

námsvanda, félagslegs og sálræns vanda með áherslu á að nemendur fái 

kennslu og stuðning við hæfi í skólum án aðgreiningar. Nánar er ekki fjallað 

um skóla án aðgreiningar í reglugerðinni. Þó svo að það sé ekki markmið 

reglugerðarinnar að leggja meiri áherslu á greiningar á vanda nemenda á 

kostnað ráðgjafar til starfsfólks skóla og foreldra bendir margt til að svo sé. 

Auk þess hefur reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla áhrif á hvernig komið er til móts við nemendur grunnskólum og 

aðkomu skólaþjónustunnar að þeim málum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að jákvæð viðhorf til mikilvægis greininga á vanda nemenda, að ráðgjöf frá 

skólaþjónustu er ekki nægjanlega mikil og styður ekki sem skyldi við fagleg 

störf kennara. Mikilvægt er að önnur grein reglugerðarinnar fái meira vægi í 

störfum skólaþjónustu sveitarfélaga og grunnskólar og fræðsluyfirvöld 

skipuleggi starfsemina þannig að sjónum sé ákveðnar beint að því efla skóla 
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sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í 

skólastarfi (Reglugerð um skólaþjónustu nr. 584/2010).  

Mikilvægt er að nýta fjármagn vel í opinberum rekstri og skoða þarf hvernig 

það nýtist best fyrir kennara og nemendur. Fjármagn kerfisins þarf að nýta til 

að þjónustan verði skilvirk, árangursrík og styðji kennara í starfi við að veita 

nemendum gæðanám án aðgreiningar. Klíníkst viðhorf leiðir af sér flokkun. 

Með því að nýta fjármagn á markvissan hátt til að efla innra starf skóla og 

fagþekkingu mun viðhorf til stefnunnar verða jákvæðara, fagmennska kennara 

aukast og samstarf, samráð og stuðningur innan skóla og frá sérfræðingum utan 

skóla mun styrkja og efla skólastarf og gera gæðanám barna að sameiginlegu 

verkefni samfélagsins.  

Í niðurstöðum kemur fram að kennarar og skólastjórnendur telja að 

rekstraraðilar grunnskólans leggi ekki til nægt fjármagn til skólastarfs. Í úttekt 

Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir (2017, bls. 93) kemur 

fram að almennt sé íslenskt skólakerfi vel fjármagnað og búi yfir góðum 

bjargráðum. Hins vegar þurfi að nýta bjargráð og fjármagn á skilvirkari hátt og 

hagkvæmari. Til að koma í veg fyrir að formlegar greiningar stjórni 

fjárveitingum til skóla og hafi áhrif á hvort að stefnan um skóla án aðgreiningar 

festist í sessi er mikilvægt að hafa tvo þætti í huga sem snúa að faglegum 

störfum kennara, annars vegar starfsþróun og hins vegar kennsluráðgjöf. Á 

þennan hátt eflast kennarar í starfi, hafa betri og yfirgripsmeiri þekkingu á 

kennslufræði, skilning á námsþroska barna og starfshættir eflast með samstarfi 

og samvinnu kennara um nám allra barna. Starfsþróun kennara er mikilvæg til 

að skapa tækifæri til að stýra breytingum og efla faglega þekkingu og færni. 

Sjálfsmat og ígrundun þurfa að verða viðurkenndir þættir í faglegu starfi 

kennara og skólastjóra. Ígrundun í starfi er markviss leið til að leita nýrrar 

þekkingar og lausna (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 25).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skólaþjónustan er ekki sú stoð sem 

hún gæti verið fyrir innra starf skóla. Minna en helmingur telur að skólinn hafi 

haft frumkvæði að fræðslu um hvernig mæta megi þörfum allra nemenda í 

kennslu og um fimmtungur segir fræðsluyfirvöld hafa haft frumkvæði að 

fræðslu um hvernig mæta megi þörfum allra. Niðurstöður benda til að fræðsla 

um skóla án aðgreiningar og hvernig koma eigi til móts við þarfir allra 

nemenda sé ekki næg og áherslan sé því frekar á sálfræðilegar greiningar, en í 
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gögnum Hagstofunnar sést að nemendum sem fá sérkennslu og greindar 

sérþarfir hefur fjölgað (Hagstofa Íslands, 2017e).  

Starfsþróun er sú menntun sem einstaklingar sækja alla ævi 

(Menntamálaráðuneytið, 1998, bls. 49), hún getur verið mismunandi eftir 

starfsaldri og reynslu (Richter o.fl., 2011, bls. 121) og tengist daglegu starfi 

kennarar með nemendum í faglegu lærdómssamfélagi (Fagráð um símenntun 

og starfsþróun kennara, 2016, bls. 3). Niðurstöður sýna að kennarar telja sig 

leita leiða til að sinna starfsþróun og bæta þekkingu sína til að koma til móts 

við ólíkar þarfir nemenda. Ekki verður ráðið af gögnunum hvernig þessari 

starfsþróun er háttað eða hversu mikil hún er og frekari rannsókna er þörf á 

því. Bent hefur verið á að starfsþróun kennara sé á miklu leyti á þeirra ábyrgð 

og starfsþróun sem boðið er upp á styður ekki við starfið (European Agency 

for Special Needs and Inclusive Education, 2017, bls. 72). Í niðurstöðum 

TALIS 2013 kemur fram að 31,2% íslenskra kennara telur að 

starfsþróunarverkefni sem tekið hafði verið þátt í tengist hegðun nemenda og 

stjórnun í kennslustofunni. 25,5% telur starfsþróunarverkefni tengjast kennslu 

nemenda með sérþarfir og 13.1% kennslu í fjölmenningarumhverfi. Í 

samanburði við önnur TALIS lönd er þetta hlutfall lægra á Íslandi (Ragnar F. 

Ólafsson, 2014, bls. 28). Þegar niðurstöður eru bornar saman við TALIS þá 

telja fleiri kennarar sig stunda starfsþróun til að koma til móts við þarfir allra 

nemenda og frekar á eigin vegum en á vegum skólaþjónustu eða skóla. 

Annað er uppi á teningnum þegar ráðgjöf er skoðuð. Minnihluti svarenda 

hefur fengið sérfræðiráðgjöf í skólanum um hvernig mæta megi þörfum allra 

nemenda í kennslu. Í skýrslu Evrópumiðstöðvar um menntun án aðgreiningar 

og sérkennslu (2017, bls. 108–111) kemur fram að starfsþróun kennara sé að 

miklu leyti undir kennurum komin, líkt og niðurstöður sýna. Kennarar geti 

varið mun meiri tíma til starfsþróunar en í öðrum Evrópulöndum og að 

starfsþróunin miðist oftar við áhugasvið kennara frekar en þarfir skólanna og 

símenntunaráætlanir. Ýmsir telji að starfsþróun kennara, sem getur numið allt 

að 150 tímum á ári, sé oft á tíðum ekki meiri en 10% af þeim tímafjölda. 

Skólaþjónustan á að veita ráðgjöf vegna námsvanda og styðja á fjölbreyttan 

hátt við starfsemi og starfshætti í grunnskóla. Hún á að leggja áherslu á að efla 

þekkingu starfsfólks í grunnskóla á því að leysa viðfangsefni samkvæmt 

símenntunaráætlun grunnskóla (Reglugerð nr. 584/2010). Mikilvægt er að 

ráðgjöf og starfsþróun styðji skóla án aðgreiningar. Skapa þarf kennurum 

aðstæður til að starfa í anda lærdómssamfélags með því að svigrúm sé í starfi 
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til ígrundunar, starfendarannsókna og fjölbreytilegs gagnlegs samstarfs innan 

skóla og við aðra fagaðila utan skóla. Starfsþróun þarf að vera hægt að sinna á 

dagvinnutíma (Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara, 2016, bls. 19). 

 

5.3 Stuðningur skólaþjónustunnar við skóla án 

aðgreiningar 

Stefna stjórnvalda um skóla án aðgreiningar sem birtist fyrst undir því heiti í 

lögum um grunnskóla árið 2008 hefur alla tíð verið umdeild. Rætur þessara 

hugmynda má rekja aftur til grunnskólalaga frá 1974 og jafnvel fyrr 

(Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014, bls. 8). Niðurstöður benda til að nú níu 

árum eftir að stefnan var áréttuð sé einungis helmingur kennara fylgjandi eða 

sáttur við stefnuna. Væntanlega er engin ein skýring á viðhorfum til stefnunnar 

sem endurspeglast í niðurstöðum Helga Gíslasonar (2015, bls. 77) að 

sveitarfélög ætli sér ekki markvisst að vinna gegn stefnunni um skóla án 

aðgreiningar en þörf sé á að skilgreina betur hvernig tryggja megi lýðræðisleg 

áhrif hagsmunaaðila í skólastarfi. Í þessum kafla verður fjallað um hvort og þá 

hvernig skólaþjónustan styður við skólastarf í anda skóla án aðgreiningar, auk 

þess sem viðhorf til stefnunnar verða skoðuð.  

Í skýrslu Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérkennslu kemur 

fram að skilningur á á hugtakinu skóli án aðgreiningar eða nám án aðgreiningar 

sé almennt til staðar hjá hagaðilum, foreldrum, ríki og sveitarfélögum. Hins 

vegar finnist sumum hagaðilum merking hugtaksins óskýr, þeir noti það ekki 

á réttan hátt, leggi ekki sama skilning í það og skólafólk viti ekki hvernig 

stefnan á að móta dagleg störf. Mikilvægt sé að að ríki og sveitarfélög stuðli 

að samtali milli allra aðila skólasamfélagsins til að allir öðlist sama skilning á 

merkingu hugtaksins sem og hvernig það á að móta skólastarf (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017, bls. 52–53). 

Samkvæmt niðurstöðum benda þeir sem hvorki hafa jákvætt né neikvætt 

eða hafa neikvætt viðhorf til stefnunnar um skóla án aðgreiningar á skort á tíma 

og fjármagni til að framfylgja stefnunni. Athygli vekur hve margir telja að ekki 

sé nægur tími í skólastarfi til að framfylgja lögfestri stefnu stjórnvalda. Þetta 

er einnig nefnt í skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar sem getið var hér að framan. 

Skoða þarf betur orsakasamhengi á milli hugmyndafræði stefnunnar um skóla 

án aðgreiningar og hvernig hún í raun birtist í íslenskum kennslustofum. 
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Í könnun sem Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara 

létu gera (2012, bls. 12) var viðhorf til hugmyndafræðinnar á bak við skóla án 

aðgreiningar kannað. Þá var hlutfall mjög jákvæðra og jákvæðra 42,1%, 31,8% 

voru hvorki jákvæðir né neikvæðir og 26,1% voru neikvæðir eða mjög 

neikvæðir. Þegar spurt var hvernig gengi að fara eftir hugmyndafræðinni um 

skóla án aðgreiningar kom í ljós að 32,6% töldu það ganga mjög vel eða vel, 

37,4% hvorki vel né illa og 29,9% þátttakenda að það gengi illa eða mjög illa. 

Greina má meiri jákvæðni í garð stefnunnar út frá þeim gögnum sem liggja 

fyrir í rannsókn þessari frá fyrri könnun, en hlutfall þeirra sem hafa neikvætt 

viðhorf til stefnunnar og segja að illa gangi að framfylgja stefnunni er svipað 

(sjá töflu 11). 

Tafla 10 Samanburður á viðhorfum í tveimur rannsóknum 

  Könnun 

SÍS og 

FG 

2012* 

Rannsókn 

2016 

Viðhorf til 

hugmyndafræðinnar 

um skóla án 

aðgreiningar 

Mjög jákvætt/ jákvætt 42,1% 49,2% 

Hvorki né 38,8% 27,3% 

Neikvætt/ mjög neikvætt 26,1% 23,5% 

Hvernig gengur að 

framfylgja hugmynda-

fræðinni um skóla án 

aðgreiningar? 

Mjög vel/vel 32,6% 48,0% 

Hvorki né 37,4% 25,0% 

Illa/mjög illa 29,9% 27,0% 

*Allir félagsmenn FG voru spurðir: Hvert er viðhorf þitt til hugmyndafræðinnar á bak 

við skóla án aðgreiningar og hvernig gengur að fara eftir hugmyndafræðinni um skóla 

án aðgreiningar? 

 

Athygli vekur hátt hlutfall þeirra sem hafa hvorki jákvætt né neikvætt 

viðhorf til stefnunnar og til þess hvernig gangi að framfylgja 

hugmyndafræðinni. Þrátt fyrir að hlutfallið hafi lækkað í þessum hópi á milli 

þessara tveggja kannana vaknar sú spurning hvað valdi því að fjórðungur 

svarenda hafi hvorki jákvætt né neikvætt viðhorf til stefnunnar. Eins er hátt 

hlutfall þeirra sem segir að það gangi hvorki vel né illa að framfylgja 

hugmyndafræði stefnunnar. Hátt hlutfall neikvæðra er áhyggjuefni og 

greinilegt að vinna þarf með viðhorf skólafólks gagnvart stefnunni um skóla 

án aðgreiningar.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðhorf til stefnunnar virðist ekki hafa 

áhrif á hvort kennarar telji sig koma til móts við alla nemendur í kennslu. Mun 

fleiri telja sig koma til móts við ólíkar þarfir en í TALIS 2013. Þar kemur fram 

að tæplega helmingur kennara lætur nemendur sem eiga i erfiðleikum með nám 

og/eða þá sem fara hraðar yfir, fá önnur verkefni (Ragnar F. Ólafsson, 2014, 

bls. 49). Þó þessar niðurstöður séu ekki að öllu leyti sambærilegar, enda 

spurningarnar ólíkar, gefa þær vísbendingar um hlutfall þeirra sem telja sig 

koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. 

Í rannsókninni voru þátttakendur ekki spurðir sérstaklega að því hvernig 

þeir skyldu eða skilgreindu stefnuna um skóla án aðgreiningar. Gildismat 

þátttakenda getur haft áhrif á svör þeirra (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013a, bls. 

89). Því er ekki hægt að fullyrða að þátttakendur komi til móts við alla 

nemendur þó svo að meirihlutinn telji sig gera það eins og fram kemur í 

niðurstöðum. Sjö af hverjum tíu telur sig hafa þá þekkingu og færni sem þarf 

til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Í rannsókn Gerðar Óskarsdóttur 

og félaga (2014, bls. 324) kemur fram að rúmlega helmingur fagmenntaðra 

starfsmanna skóla efaðist um að grunnskólakennarar hefðu þann undirbúning 

sem þeir þyrftu til að sinna öllum börnum. Hvort breyting hefur orðið á 

þekkingu og hæfni til að koma til móts við alla nemendur er erfitt að meta og 

verður ekki ráðið af gögnunum. Þekking og hæfni byggir á mörgum þáttum 

sem kennarar þurfa að búa yfir og er flókið samspil þekkingar, kunnáttu, 

skilnings, gilda og viðhorfa. Starfsþróun þarf að tryggja faglegan þroska í 

gengum samstarf (European Commission, 2012, bls. 60–62).  

Gildismat hefur áhrif á hvernig viðhorf til stefnunnar mótast. Í því samhengi 

er rétt að benda á mikilvægi grunnmenntunar kennara, að þar fái kennaranemar 

fræðslu um stefnuna. Talsmenn skóla og háskóla hafa bent á að byggja þurfi 

upp faglega starfsþróun sem er byggð á símenntunaráætlunum þannig að hægt 

sé að bjóða skólum starfsþróun sem miðist við þarfir hvers skóla. Margir 

kennarar telji að undirbúningur þeirra úr grunnnámi búi þá ekki nægjanlega 

undir að koma til móts við hegðunarerfiðleika og námserfiðleika barna í 

kennslu. Þörf sé á þekkingu og þjálfun við að breyta kennsluháttum sem koma 

til móts við alla nemendur. Huga þurfi að starfsþróun skólastjórnenda sem 

margir hverjir hafi hvorki fengið neina formlega menntun né þjálfun í námi 

fyrir alla né sérþörfum nemenda. Auk þess hafi hluti skólastjórnenda ekki 

formlega menntun eða þjálfun sem kennslufræðilegir leiðtogar (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education 2017, bls. 108–111). Í 
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tengslum við nám kennara og undirbúning fyrir kennslu í skólum án 

aðgreiningar þarf að byggja á fjórum grunngildum. Í fyrsta lagi að geta lagt 

mat á ólíkar þarfir nemenda og líta á fjölbreytileikann sem mannauð og 

menntaauka. Í öðru lagi að veita öllum nemendum stuðning og sýna vilja til að 

allir nemendur nái árangri. Þriðja grunngildið er að geta unnið með öðrum, 

samstarf og teymisvinna er kennurum mikilvæg og í fjórða lagi þurfa kennarar 

að halda áfram að þroskast í starfi, kennsla er námsferli, og því ber kennurum 

að stunda starfsþróun. Þessi grunngildi þurfa síðan að byggja á færni kennara, 

viðhorfum og skoðunum, þekkingu og skilningi og hæfni og getu (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2014, bls. 11). 

Hlutverk ríkisvaldsins er að móta stefnuna og sveitarfélaga er að útfæra 

hana í skólum og framfylgja henni. Samhliða stefnumótun þarf að vinna verk- 

eða framkvæmdaráætlun sem sýnir hvernig stefnunni er komið í framkvæmd 

og hvaða bjargir þurfa að vera til staðar til þess að stefnan komist til 

framkvæmda. Í framkvæmdaráætlun þarf meðal annars að huga að ráðgjöf og 

starfsþróun þeirra sem vinna eiga eftir stefnunni, jafnframt því að hlusta á rödd 

þeirra og greina styrkleika og veikleika við innleiðingu stefnunnar. Einnig 

þurfa kennarar að geta haft áhrif á stefnuna enda eru þeir lykilaðilar í 

innleiðingunni. Þessi atriði þarf að hafa í huga til þess að ekki myndist gjá á 

milli orða og athafna, á milli stefnu og framkvæmdar stefnunnar. Í kjölfar 

úttektar Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar á Íslandi var skrifað undir 

samstarfsyfirlýsingu mennta- og menningarmálaráðuneytis, 

velferðarráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambands 

Íslands, Skólameistarafélags Íslands og Heimilis og skóla um að fylgja eftir 

niðurstöðum úttektarinnar á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á 

leik-, grunn- og framhaldsskólastigi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2017). Er þar kominn vísir að samráði hagsmunaaðila sem mælt er með í 

skýrslunni og einn af lykilþáttum ef innleiða á stefnuna um skóla án 

aðgreiningar á markvissan hátt. 

Í niðurstöðum kemur fram að einungis helmingur svarenda telur 

skólaþjónustuna styðja sig í starfi við að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda og að skólaþjónustan styðji við fagþekkingu og efli kennara og 

skólastjórnendur sem fagmenn. Hins vegar telja tæplega 90% að skólamenning 

styðji við samstarf, ígrundun og leiðsögn og efli skólann sem 

lærdómssamfélag. Svipaðar niðurstöður koma fram í TALIS 2013 þegar spurt 

er um skólabrag, samstarf innan skóla milli kennara og kennara og nemenda 



78 

(Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 83). Hargreaves og Fullan (2012, bls. 101–102) 

tala um að fagmennska kennara á þriðja stigi fagmennskunnar, samvirk 

fagmennska, byggist á samstarfi og samvinnu við aðra fagmenn, ígrundun á og 

í starfi og kennslufræði og rannsóknum. Fagmennska á fjórða stigi byggi hins 

vegar á samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. Niðurstöður sýna að 

fagmennskan er ekki komin á fjórða stig, til þess að það verði þarf samstarf 

skólaþjónustu við kennara og skólastjórnendur að aukast. 

Stuðningur skólaþjónustunnar við skólastarf án aðgreiningar er ekki nægur 

sem hefur áhrif á innra starf skóla og fagleg störf kennara og skólastjórnenda. 

Hér verður ekki lagt mat á hverju um er að kenna. Eins og þegar hefur komið 

fram er það ekki markmið sveitarfélaga að vinna gegn markmiðum stefnunnar 

um skóla án aðgreiningar, en hugtakaskilningur, þekking á stefnunni og 

gildismat hefur hér mikið að segja. Einnig getur túlkun á reglugerðum haft 

áhrif á áherslur skólaþjónustunnar. Hins vegar þurfa allir aðilar að taka 

höndum saman. Stjórnvöld, ríki og sveitarfélög, þurfa að marka stefnu um 

hvernig skólaþjónustan getur sem best stutt við skólastarf og gert góðan skóla 

betri. Samtök kennara, kennarar og skólastjórnendur, þurfa að huga að 

starfsþróun og beita sér fyrir því að auka fagmennska kennara, þekkingu og 

færni til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Háskólar og þeir sem 

koma að starfsþróun þurfa að huga að námsframboði og 

starfsþróunartilboðum. Sameiginlega þurfa þessir aðilar að stuðla að því að 

skýr stefna stjórnvalda um skóla án aðgreiningar sé studd af öflugri 

skólaþjónustu sveitarfélaga með kennslufræðilegri ráðgjöf og starfsþróun til 

grunnskóla með samráði og í samtarfi við aðra hagsmunaraðila. 
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6. Lokaorð 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að leita svara við því hvers kennarar og 

skólastjórnendur vænta af skólaþjónustu sveitarfélaga og hvort hún styðji við 

fagleg störf þeirra. Auk þess hefur verið leitast við að svara hvort áhersla 

skólaþjónustunnar sé á klínískar greiningar eða kennsluráðgjöf og hvort 

þjónustan styðji við stefnu stjórnvalda um skóla án aðgreiningar. Af 

niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að almennt leita kennarar og 

skólastjórnendur ekki til skólaþjónustunnar varðandi faglega ráðgjöf og 

skólaþjónustan styður ekki nægjanlega vel við fagleg störf kennara. Ráðgjöf 

og fræðsla skólaþjónustunnar er ekki nægjanleg inn í skólana og í hugum 

kennara og skólastjórnenda eru formlegar greiningar á námsvanda nemenda 

mikilvægar. Þetta leiðir því til að gap er á milli stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar og framkvæmdar og útfærslu hennar í skólum. 

Allt skólastarf þarf að snúast um gæðanám allra nemenda án aðgreiningar 

þar sem margbreytileikinn er normið. Nám er sameiginlegt verkefni 

samfélagsins sem byggir á jákvæðum viðhorfum, þekkingu, færni og hæfni 

allra aðila sem vísar veginn allt frá stjórnvöldum inn í kennslustofuna. En á 

þessi lýsing við íslenskt skólakerfi í dag?  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að klínískt viðhorf er ráðandi í skólunum 

sem rannsóknin náði til og það sést jafnt á viðhorfum svarenda á mikilvægi 

læknisfræðilegum greiningum og umfangi þjónustunnar sem í boði er í 

skólunum. Hins vegar eru vísbendingar um að störf kennara séu að breytast og 

samstarf, samvinna og teymisvinna sé víða meira en vænta mátti og þar með 

að einangrun kennara sé að einhverju leyti að rofna. Innan skólanna er einhvers 

konar kerfi, formlegt eða óformlegt, sem veitir ráðgjöf og stuðning til að koma 

til móts við ólíkar þarfir nemenda. Skólaþjónustan er ekki nægjanlega öflug til 

að sinna lögbundnu hlutverki sínu og áherslan er að vísa börnum á 

greiningarstöð eða í sálfræðilegar greiningar á kostnað ráðgjafar og stuðnings. 

Sálfræðilegar greiningar eru ávísun á fjármagn inn í skóla í gengum 

Jöfnunarsjóð sveitarfélaganna sem nýtt er til að ráða inn stuðningsfulltrúa sem 

aðstoða við að sinna þörfum barna með greindar sérþarfir. Núverandi kerfi 

styður því ekki nægjanlega við skóla án aðgreiningar og stuðlar frekar að 

aðgreiningu og að nemendum með sérþarfir sé sinnt utan kennslustofu. 

Samstarf og samvinna sem þarf að vera innan kerfisins er ekki til staðar. 

Hagsmunaaðilar vinna hver á sínu sviði og þegar árangur af stefnu stjórnvalda 
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um skóla án aðgreiningar er gagnrýndur kennir hver öðrum um og fjárskortur 

verður gjarnan ástæða þess að stefnan hefur ekki náð að festa sig í íslensku 

skólastarfi. Fram hefur komið að fjárskortur er ekki ástæðan heldur hvernig 

fjármagn innan skólakerfisins er nýtt.  

Kennarar og skólastjórnendur vænta þess af skólaþjónustunni að hún stuðli 

að greiningum á námsvanda nemenda sem er á kostnað ráðgjafar og stuðnings 

við faglegt skólastarf og því í andstöðu við markmið um skóla án aðgreiningar. 

Margt bendir til að starfsþróun og fræðsla um skóla án aðgreiningar og hvernig 

hægt er að koma til móts við alla nemendur sé ekki næg og fjölga þurfi 

tækifærum kennara til starfsþróunar. Jafnframt þurfi að tryggja að í 

símenntunaráætlunum skóla sé kveðið á um þessa þætti og starfsmenn þekki 

til símenntunaráætlana. Ljóst má vera að hér felast tækifæri til breytinga, nýrra 

nálgana og uppstokkunar á hlutverki skólaþjónustunnar frá því að styðja við 

sálfræðilegar greiningar yfir í að veita kennslufræðilega ráðgjöf og stuðning 

við fagleg störf skólanna og efla skóla sem faglegar stofnanir. 

Niðurstöður eru að mörgu leyti í samræmi við aðrar rannsóknir á íslensku 

skólakerfi þar sem bent hefur verið á mikilvægi þess að huga að menntun og 

starfsþróun kennara og skólastjórnenda sem skortir þekkingu og færni á 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Viðhorf til stefnunnar þarf að vinna 

með og styðja þarf við gæðanám allra nemenda. Niðurstöður eru í samræmi 

við áhyggjur manna af því að formlegar greiningar á vanda nemenda séu 

ávísun á fjármagn til skóla og stuðli að greiningahvata í skólakerfinu. Auk þess 

geti greinigar haft mjög neikvæð áhrif á sjálfsmynd nemenda. 

Vonast er til að með niðurstöðum þessarar rannsóknar hafi orðið til þekking 

á íslensku skólastarfi sem geti stutt við frekari rannsóknir og úrbætur sem 

sannarlega þurfa að eiga sér stað í menntakerfinu. Hafa ber í huga að enginn 

einn aðili ber meiri ábyrgð á þeirri stöðu sem upp er komin og sameiginlega 

þurfa aðilar sem koma að menntun barna og unglinga að efla faglegt starf í 

skólum sem stefna stjórnvalda um skóla án aðgreiningar felur í sér. Ábyrgð 

stjórnvalda, ríkisvaldsins, felst í því að setja stefnu og fylgja eftir að stefnunni 

sé fylgt og tryggja að grunnmenntun og starfsþróun sé í samræmi við 

ákvarðanir. Sveitarfélög, rekstraraðilar grunnskólans, bera ábyrgð á að skólar 

og skólaþjónusta sveitarfélaga séu í stakk búin til að vinna eftir stefnunni og 

tryggja nauðsynlegar bjargir fyrir kennara. Kennarar og samtök kennara bera 

ábyrgð á því að störf þeirra séu fagleg og í anda laga, reglugerða og stefnu 
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stjórnvalda. Mikilvægt er að tala ekki stefnuna niður og/eða gera hana að 

einhvers konar skiptimynt í kjaradeilum kennara og sveitarfélaga. 

Afar brýnt er að halda áfram rannsóknum á skólastarfi, starfi kennara og 

námi nemenda, og því breytingaferli sem nauðsynlegt er til að allir nemendur 

geti fengið gæðanám án aðgreiningar. Rannsaka þarf með markvissum hætti 

skólastarf með starfendarannsóknum og ígrundun í starfi. Rannsaka þarf 

árangur af þróunarstarfi, starfsþróun og starfi skólaþjónustunnar. Mikilvægast 

af öllu er að skólasamfélagið marki sér stefnu um leiðir að markmiðum og 

varði leiðina til langs tíma með aðferðum sem byggðar eru á rannsóknum.  
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf til sveitarstjóra 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Hlutverk skólaþjónustu skóla 

 

 

Svarfaðardal 30. mars 2016 

  

 

Ágæti sveitarstjóri 

  

Í tengslum við meistaraprófsverkefni mitt við Hug- og félagsvísindadeild 

Háskólans á Akureyri óska ég hér með eftir leyfi til að leggja spurningakönnun 

fyrir kennara og skólastjórnendur í þínu fræðsluumdæmi. 

  

Rannsóknin Hlutverk skólaþjónustu skóla hefur að markmiði að kanna 

viðhorf og væntingar kennara og skólastjórnenda til skólaþjónustu 

grunnskólans og þá áherslu sem lögð er þar til grundvallar. Í rannsókninni 

verður leitast við að svara þeirri meginspurningu hvers kennarar og stjórnendur 

vænta helst af skólaþjónustu skóla svo stuðla megi að framgangi stefnu um 

skóla án aðgreiningar? Lítið hefur verið fjallað um hlutverk og markmið 

skólaþjónustu skóla og þessari könnun er ætlað að afla upplýsinga sem gætu 

nýst við eflingu og þróun skólaþjónustunnar. 

Spurningalisti verður sendur til skóla á Norðurlandi frá Sveitarfélaginu 

Skagafirði í vestri til Langanesbyggðar í austri. Þátttakendur eru kennarar og 

skólastjórnendur 28 grunnskóla í dreifbýli og þéttbýli. 

Rannsóknin er hluti af meistaraprófsverkefni Friðriks Arnarsonar, kt. 

1209694989, við Hug- og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. 

Leiðbeinendur eru Trausti Þorsteinsson og Birna María Svanbjörnsdóttir. Ef 

þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina er þér velkomið að hafa 

samband við undirritaðann. 

Það er einlæg ósk undirritaðs að hægt verði að leggja spurningalistann fyrir 

kennara í apríl og fyrri hluta maí. Könnunin er rafræn og til að komast inn á 

hana þurfa þátttakendur að slá inn vefslóð sem þeir fá og hafa tvær vikur til að 

ljúka við. Þátttakendum er að sjálfsögðu ekki skylt að taka þátt í rannsókninni 

eða svara öllum spurningum, en hvert svar er mikils virði. Farið verður með 
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allar upplýsingar sem trúnaðarmál, könnunin er nafnlaus og nöfn þátttakenda 

koma hvergi fram í rannsóknargögnum. Tilkynnt hefur verið um fyrirlögn 

könnunarinnar til Persónuverndar. 

Sambærilegt bréf verður einnig sent til skólastjóra í sveitarfélaginu að 

fengnu leyfi þínu. 

  

Með fyrirfram þökk fyrir góðar viðtökur 

Friðrik Arnarson,  

meistaraprófsnemi við Háskólann á Akureyri  



100 

Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til skólastjóra 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Hlutverk skólaþjónustu skóla 

  

 

Svarfaðardal 10. apríl 2016 

  

 

Ágæti skólastjóri 

  

Í tengslum við meistaraprófsverkefni mitt við Hug- og félagsvísindadeild 

Háskólans á Akureyri óska ég hér með eftir leyfi til að leggja spurningakönnun 

fyrir kennara og skólastjórnendur í þínum skóla. Fræðslustjóra eða yfirmanni 

fræðslumála í sveitarfélögum sem rannsóknin nær til hefur þegar verið gerð 

grein fyrir rannsókninni. Tilkynnt hefur verið um fyrirlögn könnunarinnar til 

Persónuverndar. 

  

Rannsóknin Hlutverk skólaþjónustu skóla hefur að markmiði að kanna 

viðhorf og væntingar kennara og skólastjórnenda til skólaþjónustu 

grunnskólans og þá áherslu sem lögð er þar til grundvallar. Í rannsókninni 

verður leitast við að svara þeirri meginspurningu hvers kennarar og stjórnendur 

vænta helst af skólaþjónustu skóla svo stuðla megi að framgangi stefnu um 

skóla án aðgreiningar? Lítið hefur verið fjallað um hlutverk og markmið 

skólaþjónustu skóla og þessari könnun er ætlað að afla upplýsinga sem gætu 

nýst við eflingu og þróun skólaþjónustunnar. 

Spurningalisti verður sendur til skóla á Norðurlandi frá Sveitarfélaginu 

Skagafirði í vestri til Langanesbyggðar í austri. Þátttakendur eru kennarar og 

skólastjórnendur 28 grunnskóla í dreifbýli og þéttbýli. 

Rannsóknin er hluti af meistaraprófsverkefni Friðriks Arnarsonar, kt. 

1209694989, við Hug- og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. 

Leiðbeinendur eru Trausti Þorsteinsson og Birna María Svanbjörnsdóttir. Ef 

þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina er þér velkomið að hafa 

samband við undirritaðann. 

Það er einlæg ósk undirritaðs að hægt verði að leggja spurningalistann fyrir 

kennara í apríl og fyrri hluta maí. Könnunin er rafræn og til að komast inn á 
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hana þurfa þátttakendur að slá inn vefslóð sem þeir fá og hafa tvær vikur til að 

ljúka við. Þátttakendum er að sjálfsögðu ekki skylt að taka þátt í rannsókninni 

eða svara öllum spurningum, en hvert svar er mikils virði. Farið verður með 

allar upplýsingar sem trúnaðarmál, könnunin er nafnlaus og nöfn þátttakenda 

koma hvergi fram í rannsóknargögnum. 

  

Um leið og samþykki þitt liggur fyrir mun Rannsóknamiðstöð Háskólans á 

Akureyri senda til þín nánari upplýsingar um aðgang að könnuninni sem þú 

sendir áfram á kennara í þínum skóla. 

  

  

Með fyrirfram þökk fyrir góðar viðtökur 

Friðrik Arnarson,  

meistaraprófsnemi við Háskólann á Akureyri 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Hlutverk skólaþjónustu skóla: Klínískar greiningar eða kennsluráðgjöf 

 

 

Svarfaðardalur 18. apríl 2016 

 

 

Ágæti þátttakandi! 

 

Rannsóknin Hlutverk skólaþjónustu skóla: Klínískar greiningar eða ráðgjöf 

hefur að markmiði að kanna viðhorf og væntingar kennara og skólastjórnenda 

til skólaþjónustu grunnskólans og kanna hvort meiri áhersla er lögð á 

læknisfræðilegar greiningar en kennsluráðgjöf til kennara. Lítið hefur verið 

fjallað um hlutverk og markmið skólaþjónustu grunnskóla og þessari könnun 

er ætlað að afla upplýsinga sem nýst geta við uppbyggingu skólaþjónustunnar. 

Spurningalistinn er sendur til skóla á Norðurlandi frá Sveitarfélaginu 

Skagafirði í vestri til Norðurþings í austri. Þátttakendur eru kennarar og 

skólastjórnendur 28 skóla í dreifbýli og þéttbýli.  

Rannsóknin er hluti af meistaraprófsverkefni Friðriks Arnarsonar, kt. 

1209694989, við Hug- og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. 

Leiðbeinendur eru Trausti Þorsteinsson og Birna María Svanbjörnsdóttir. Ef 

þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina er þér velkomið að hafa 

samband við undirritaðann. 

Það er einlæg ósk undirritaðs að þú sjáir þér fært að taka þátt í rannsókninni 

með því að svara spurningarlistanum til að tryggja sem marktækastar 

niðurstöður.  

Könnunin er rafræn og til að komast inn á hana þarftu að fara inn vefslóðina 

https://www.surveymonkey.com/r/Grunnskola innan tveggja vikna. 

Lykilorðið er: FR23a8m. Það tekur um 7–15 mínútur að svara könnuninni.  

Þér er að sjálfsögðu ekki skylt að taka þátt í rannsókninni eða svara öllum 

spurningum, en þátttaka þín er mikils virði og ég yrði þakklátur fyrir hana. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál, könnunin er nafnlaus og 

nafn þitt kemur hvergi fram í rannsóknargögnum. Könnunin er framkvæmd 

með leyfi fræðsluyfirvalda í þínu sveitarfélagi og skólastjóra. Persónuvernd 

hefur verið tilkynnt um rannsóknina. 
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Með fyrirfram þökk fyrir góðar viðtökur, 

Friðrik Arnarson, meistaraprófsnemi við Háskólann á Akureyri 
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Fylgiskjal 4 Spurningalisti 

 

Rannsóknin Hlutverk skólaþjónustu grunnskóla hefur að markmiði að kanna 

viðhorf og væntingar kennara og skólastjórnenda til skólaþjónustu 

grunnskólans, skólaþjónustu sveitarfélaga og stoðþjónustu innan 

grunnskólans, og þá áherslu sem lögð er þar til grundvallar. Í rannsókninni 

verður leitast við að svara þeirri meginspurningu hvers kennarar og stjórnendur 

vænta helst af skólaþjónustu grunnskóla svo stuðla megi að framgangi stefnu 

um skóla án aðgreiningar. Lítið hefur verið fjallað um hlutverk og markmið 

skólaþjónustu sveitarfélaga og þessari könnun er ætlað að afla upplýsinga sem 

gætu nýst við eflingu og þróun skólaþjónustunnar. 

 

Fyrri hluti: Bakgrunnsupplýsingar 

1) Kyn 

 Karl 

 Kona 

 

2) Aldur þátttakanda 

Fæðingarár: 

 

3) Menntun 

 Kennarapróf 

 B.A./B.S. 

 B.A./B.S. + kennsluréttindi 

 B.ed. 

 B.ed. + diploma 

 Meistarapróf 

 Doktorspróf 

Annað: 
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4) Starfsheiti 

 Leiðbeinandi 

 Kennari 

 Umsjónarkennari 

 Íþróttakennari 

 List- og verkgreinakennari 

 Sérkennari 

 Skólastjórnandi 

Annað: 

 

5) Hvert er starfshlutfall þitt samkvæmt ráðningarsamningi' 

 Minna en 50% 

 50–74% 

 75–100% 

 

  

6) Starfsreynsla 

 Minni en 5 ár 

 6–10 ár 

 11–15 ár 

 16–20 ár 

 21–25 ár 

 26–30 ár 

 Meiri en 30 ár 

 

7) Stærð skóla 

 Færri en 100 nemendur 

 100–199 nemendur 

 200–299 nemendur 

 300–399 nemendur 

 400–499 nemendur 

 Yfir 500 nemendur 
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8) Staðsetning skóla 

 Þéttbýli 

 Dreifbýli 

 

Seinni hluti: Skólaþjónusta sveitarfélaga 

Spurningar um þjónustu sem í boði er í þínum skóla og viðhorf til þjónustunnar 

sem veitt er. 

 

9) Hvaða úrræði eru til staðar til að mæta mismunandi þörfum 

nemenda í þínum skóla? 

Merktu við það/þau úrræði sem eiga við um þinn skóla 

 Sérdeild fyrir fatlaða nemendur 

 Sérkennsla hjá sérkennara 

 Sérkennsla hjá kennara 

 Stuðningsfulltrúi 

 Iðjuþjálfun 

 Þroskaþjálfun 

 Talmeinafræðingur 

 Sálfræðingur 

 Náms- og starfsráðgjöf 

 Túlkaþjónusta 

Annað: 

  

10) Hvaða stuðning getur kennari fengið til að koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda í þínum skóla? 

Merktu við það sem við á 

 Ráðgjöf hjá kennsluráðgjafa 

 Ráðgjöf hjá sérkennara 

 Ráðgjöf hjá sálfræðingi 

 Ráðgjöf hjá iðjuþjálfa 

 Ráðgjöf hjá þroskaþjálfa 

 Ráðgjöf hjá talmeinafræðingi 

 Ráðgjöf hjá samkennurum 

 Ráðgjöf hjá kennarateymi 

 Ráðgjöf hjá stjórnendum 

Annað: 
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11) Hvert er viðhorf þitt til hugmyndafræðinnar um skóla án 

aðgreiningar? 

 Mjög jákvætt 

 Jákvætt 

 Hvorki né 

 Neikvætt 

 Mjög neikvætt 

 

12) Hvernig gengur að framfylgja hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar? 

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki vel né illa 

 Illa 

 Mjög illa 

 

13) Hvað finnst þér helst vanta/skorta í þínum skóla til þess að hægt sé 

að framfylgja hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar? 

Merktu við það sem þér finnst mikilvægast 

 Samstarf innan skólans 

 Samstarf milli fræðsluyfirvalda og skólans 

 Tíma 

 Sameiginlega ábyrgð 

 Þekkingu á hugmyndafræðinni 

 Hæfni kennara til að koma til móts við alla nemendur 

Annað: 

 

14) Skólinn, stjórnendur og fræðsluyfirvöld, veita kennurum faglega 

ráðgjöf til að framfylgja hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 
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15) Í starfi mínu á ég í samstarfi við eftirtalda aðila til að framfylgja 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar  

Merktu við það sem við á 

 Teymið mitt 

 Samkennara 

 Skólastjórnendur 

 Kennsluráðgjafa 

 Iðjuþjálfa 

 Þroskaþjálfa 

 Sálfræðing 

 Náms- og starfsráðgjafa 

Annað: 

 

16) Greiningar á sérstöðu nemenda eru mikilvægar fyrir foreldra 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

17) Greiningar á sérstöðu nemenda eru mikilvægar fyrir kennara 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

18) Greiningar á sérstöðu nemenda nýtast til að velja kennsluhætti og 

vinnulag sem hentar nemendum 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 
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19) Greiningar á sérstöðu nemenda eru mikilvægar til að fá nauðsynlegt 

fjármagn til kennslu 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

  

20) Í starfi mínu kem ég til móts við alla nemendur  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

21) Ég hef þá þekkingu og hæfni í kennslu sem þarf til að koma til móts 

við alla nemendur 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

22) Í starfi mínu fer ég reglulega yfir, ígrunda og met árangur af 

kennsluháttum og vinnulagi 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við mig 
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23) Í kennslustundum hef ég stuðningsfulltrúa til aðstoðar 

 Í öllum kennslustundum 

 Í flestum kennslustundum 

 Í fáum kennslustundum 

 Aldrei 

 Á ekki við mig 

 

24) Stuðningsfulltrúi nýtist vel sem aðstoðarmaður í kennslu til að:  

Merktu við það sem við á 

 Sinna ferlimálum nemenda, t.d. vegna fötlunar 

 Aðstoða nemendur sem þurfa stuðning í námi inni í bekk 

 Taka nemendur sem þurfa stuðning í námi út úr tíma  

 Sinna agamálum 

 Halda nemendum að verki 

 Stuðningsfulltrúi nýtist ekki vel í kennslu 

 Hef ekki stuðningsfulltrúa í kennslu minni 

 

25) Ég annast kennslu í samstarfi við annan kennara 

 Í öllum tímum 

 Í flestum tímum 

 Í fáum tímum 

 Á ekki við mig 

 

  

26) Samkennsla nýtist mér og nemendum mínum á árangursríkan hátt 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við mig 

 



111 

27) Mæta þarf þörfum allra nemenda… 

Merktu við það sem þér finnst best hæfa 

 inni í bekk 

 inni í bekk með stuðningsfulltrúa 

 inni í bekk með kennara/sérkennara 

 í námsveri með kennara 

 í námsveri með stuðningsfulltrúa 

 í námsveri með sérkennara 

Annað: 

 

28) Á síðastliðnum 12 mánuðum hefur skólinn haft frumkvæði að 

fræðslu um hvernig mæta megi þörfum allra nemenda í kennslu  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

29) Á síðastliðnum 12 mánuðum hef ég fengið sérfræðiráðgjöf í 

skólanum um hvernig mæta megi þörfum allra nemenda í kennslu  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

30) Á síðastliðnum 12 mánuðum hef ég leitað leiða til að afla mér 

þekkingar um hvernig mæta megi þörfum allra nemenda í kennslu  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 
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31) Á síðastliðnum 12 mánuðum hafa fræðsluyfirvöld haft frumkvæði 

að fræðslu um hvernig þörfum allra nemenda er mætt í kennslu  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 Veit ekki 

 

32) Fræðsla um ólíkar þarfir barna er hluti af símenntunaráætlun 

skólans 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 Veit ekki 

 

33) Ég leita til skólaþjónustu sveitarfélagsins eftir kennslufræðilegri 

ráðgjöf 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

34) Ég leita til samstarfsfólks eftir kennslufræðilegri ráðgjöf 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

35) Ég leita til skólastjórnenda eftir kennslufræðilegri ráðgjöf 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 Á ekki við mig 
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36) Í starfi mínu er skilgreindur tími til kennslufræðilegrar ráðgjafar 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

37) Ég veiti samstarfsfólki mínu kennslufræðilega ráðgjöf  

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

38) Skólaþjónusta sveitarfélagsins styður mig í starfi til að koma til 

móts við þarfir nemenda 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

  

39) Skólaþjónusta sveitarfélagsins styður mig í starfi til að bæta 

fagþekkingu mína og efla mig sem fagmann 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

40) Skólamenning í mínum skóla styður við samstarf, ígrundun og 

leiðsögn og eflir skólann sem lærdómssamfélag 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 
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41) Hver telur þú vera tvö mikilvægustu hlutverk skólaþjónustu 

sveitarfélagsins? 

 Kennslufræðileg ráðgjöf 

 Mat/eftirlit með störfum kennara 

 Mat/eftirlit með skólastarfi 

 Skipulag sérþjónustu til nemenda 

 Sál-, þroska- og félagsfræðilegar greiningar á vanda nemenda 

 Greining á vanda kennara við að mæta þörfum nemenda 

 Ráðgjöf vegna nemenda með þroskafrávik 

 Fræðsla og starfsþróun kennara 

Annað: 

 

42)  Í starfi mínu tel ég mig þurfa: 

Merktu við það sem við á 

 Að eiga aukið samstarf við nemendur 

 Að eiga aukið samstarf við foreldra 

 Að fá aukinn stuðning frá stjórnendum 

 Að fá aukna ráðgjöf frá kennsluráðgjafa 

 Að fá aukna ráðgjöf frá greiningaraðilum (sálfræðingi, þroskaþjálfa, 

iðjuþjálfa, talmeinafræðingi, Greiningarstöð o.fl.) 

 Aukna þekkingu á mismunandi þörfum nemenda 

Annað: 

 

43) Merktu við það sem þér þykir mikilvægast fyrir skóla til að hægt sé 

að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda: 

 Fjölga greiningum á nemendum 

 Auka þekkingu kennara á mismunandi þörfum nemenda 

 Auka færni kennara til að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda 

 Auka ráðgjöf til kennara 

 Auka undirbúningstíma kennara 

 Auka samráð og samstarf kennara 

 Auka ígrundun í starfi 

 Auka náms- og starfsráðgjöf 

 Auka fagmennsku kennara 

Annað: 
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Nemendur með mikil frávik taka mikinn tíma í starfi mínu 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

Skólaþjónusta sveitarfélagsins styður við faglegt starf og starfshætti 

skólans 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 


