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Formáli(

Ritgerð! þessi! fjallar! um! hvernig! umsjónarkennarar! á! yngsta! stigi! beita! námsmati! í!
fjölbreyttum!nemendahópi!í!skólum!án!aðgreiningar.!Ritgerðin!er!30!eininga!meistaraE

prófsverkefni!til!fullnaðar!M.Ed.!gráðu!í!kennslu!yngri!barna.!Rannsóknin!er!lokaskrefið!í!
þróun!eigin!fagmennsku!og!starfshæfni!og!er!ég!sannfærð!um!að!hún!muni!nýtast!mér!í!
áframhaldandi!starfi!sem!kennari.!

Kveikjan!að!þessu!verkefni!voru!hugleiðingar!mínar!um!námsmat!og!hvernig!það!skuli!

notað!með!fjölbreyttum!nemendahópi.!Sjálf!hafði!ég!ekki!leitt!hugann!mikið!að!stefnunni!
en!eftir!nánari!ígrundun!komst!ég!að!því!að!ekki!væri!hægt!að!tala!um!námsmat!nema!í!
samhengi!skóla!án!aðgreiningar!og!því!gerð!skil!út!frá!fagmennsku!kennara.!!

Ég! þakka! viðmælendum!mínum! sérstaklega! fyrir! þátttöku,! án! þeirra! hefði! tæpast!
verið! um! að! ræða! rannsókn! á! námsmatsaðferðum! umsjónarkennara! á! yngsta! stigi.!

Sjónarhorn!þeirra,!sem!bera!svo!mikla!ábyrgð!sem!raun!ber!vitni,!er!mikilvægt!innlegg!í!
alla!umræðu!um!skólastarf!og!vilja!til!umbóta!á!vettvangi.!Mér!til!halds!og!trausts!við!skrif!
var!leiðbeinandi!minn,!Jóhanna!Karlsdóttir,!lektor!við!Menntavísindasvið!Háskóla!Íslands.!

Ég!þakka!henni!sérstaklega!fyrir!vinsamlegar!ábendingar,!góða!leiðsögn!og!hvatningu.!Að!
lokum!þakka!ég!unnusta!mínum,!Sigurði!H.!Stefánssyni,!börnum!okkar!og!aðstandendum!
einstakan!stuðning!og!ómælda!þolinmæði!í!minn!garð.!

Þetta!lokaverkefni!er!samið!af!mér!undirritaðri.!Ég!hef!kynnt!mér!Vísindasiðareglur.
Háskóla. Íslands! (sjá! slóðina! http://www.hi.is/node/39803).! Ég! hef! gætt! viðmiða! um!
siðferði! í! rannsóknum! og! fyllstu! ráðvendni! í! öflun! og! miðlun! upplýsinga,! og! túlkun!
niðurstaðna.!Ég!vísa!til!alls!efnis!sem!ég!hef!sótt!til!annarra!eða!fyrri!eigin!verka,!hvort!

sem!um!er!að!ræða!ábendingar,!myndir,!efni!eða!orðalag.!Ég!þakka!öllum!sem!lagt!hafa!
mér!lið!með!einum!eða!öðrum!hætti!en!ber!sjálf!ábyrgð!á!því!sem!missagt!kann!að!vera.!
Þetta!staðfesti!ég!með!undirskrift!minni.!!

!

Reykjavík,!31.!maí!2017!

!

Auður Lilja Harðardóttir  !
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Ágrip(

Hugmyndin!um!skóla!án!aðgreiningar!hefur!fengið!mikla!umfjöllun!á!síðastliðnum!árum!
og!ríkir!óvissa!um!hvernig!skuli!innleiða!hana!svo!vel!til!takist.!Lykilhugtök!stefnunnar!eru!

vönduð!menntun!allra,!fullgild!þátttaka,!jafngild!tækifæri!og!lýðræðisleg!gildi.!Misvísandi!
skilgreiningar!stefnunnar!geta!hafa!áhrif!á!viðhorf!kennara.!Brýn!nauðsyn!er!þess!vegna!
að!skilgreina!hugtakið!og!skapa!sameiginlegan!þekkingarfræðilegan!grundvöll!innan!skóla!

og!utan.!Greina!má!gjá! í! fræðunum!þar! sem!ekki!hefur! tekist! að! samræma!námsmat!
fjölbreyttum!kennsluháttum.!Námsmat!er!yfirgripsmikið!hugtak!en!einn!af!tilgangi!þess!
er! að! leiðbeina! og! örva! nemendur! áfram! í! námi,! vera! þeim! hvatning! og! stuðla! að!

námsvitund.!Vandað!námsmat!getur!aukið!þátttöku!og!ábyrgð!allra!nemenda!í!eigin!námi!
og!haft!jákvæð!áhrif!á!viðhorf!þeirra.!

Hér!var!um!að!ræða!viðtalsrannsókn!þar!sem!kannað!var!hvernig!umsjónarkennarar!

á! yngsta! stigi! beita! námsmati! í! fjölbreyttum! nemendahópi! í! skólum! án! aðgreiningar.!

Rannsóknin!fór!aðeins!fram!í!einu!sveitarfélagi,!nánar!tiltekið!Kópavogi.!Leitað!var!svara!
við!því!hvernig!umsjónarkennurum!gengur!að!nota!námsmat!sem!styður!hugmyndina!um!
skóla!án!aðgreiningar.!

Niðurstöður!benda!til!að!kennarar!hafi!jákvæð!viðhorf!til!menntastefnunnar!en!telji!
aftur! á!móti! að! aukið! fjármagn! þurfi! til! þess! að! auka! skilvirkni! hennar.! Þátttakendur!

reyndust!sýna!góðan!skilning!á!inntaki!stefnunnar!og!kennsluhættir!þeirra!einkenndust!
af!því!að!reyna!að!koma!til!móts!við!alla!með!fjölbreyttum!kennsluaðferðum.!Ósamræmi!
í!starfsháttum!þeirra!kemur!þó!fram,!einkum!með!tilliti!til!hvar!nemendur!með!sérþarfir!

eru!staðsettir!innan!skólans!og!óvissa!er!um!hver!ber!ábyrgð!á!námi!þeirra.!Þátttakendur!
reyndust! meðvitaðir! um! mikilvægi! fjölbreytts! námsmats! og! beittu! hefðbundnu! og!

óhefðbundnu!mati! jöfnum!höndum.!Hins!vegar!mátti! greina!misskilning!þegar! tilgang!
leiðsagnarmats!bar!á!góma!og!víðtæk!áhrif!þess!á!nám!og!hvernig!það!var!notað.!

Kennarar!eru!taldir!lykilaðilar!með!tilliti!til!þess!hvernig!skólum!tekst!að!koma!til!móts!

við!margbreytilegan!nemendahóp.!Til!þess!þarf!virkar!faglegar!umræður!innan!skólanna!
um!menntun!almennt!sem!stuðlar!að!fagmennsku!kennara!og!umbótum!í!öllu!skólastarfi.!

!
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Abstract(

Assessment( in( inclusive( education.( Professional( actions( and( attitude( among(
elementary(teachers.((

Inclusive!education!has!had!controversial!reviews!over!the!last!decade!and!is!riddled!with!
uncertainty!of!how!it!should!be!implemented.!Key!concepts!in!inclusive!education!are!
quality! education,! full! participation,! equal! opportunities! and! democratic! values.!

Contradictory! definitions! of! the! policy! have!made! an! impact! on! teachers! views! and!
beliefs.! Increased! awareness! has! emerged! for! the! shared! understanding! of! the!
epistomology!base!behind!the!policy!for!all!stakeholders,!within!and!outside!the!schools!

themselves.!Studies!have! indicated!that!assessment!has!not!been!efficiently! linked!to!
diverse!teaching!methods! in! Iceland.!Assessment! is!seen!as!a!comprehensive!concept!
and!its!main!purpose!is!to!guide!and!motivate!students!for!further!learning,!inspire!and!

promote!metacognition.!Quality!assessment!can!increase!students!participation!in!their!
own!learning!and!have!positive!effect!on!a!growth!mindset.!!

This!research!focused!on!how!teachers!in!early!education!use!assessment!in!inclusive!

education.!The!research!took!place! in!one!municipality! in! Iceland,!namely!Kópavogur.!

The! study! aimed! at! understanding! how! teachers! use! assessment! to! further! pupils!
education!based!on!their!different!needs!and!abilities.!!

Main! findings! in! this! research! imply! that! teachers! have! a! positive! view! towards!

inclusive!education!but!believe! that! increased! funding! is! required! to!be!able! to!work!
efficiently.!Participants!showed!a!good!understanding!of!the!policy!and!their!teaching!

methods! are! characterized!by! trying! to!meet! the!needs!of! all! by!using!differentiated!
instructions.!However,!an!inconsistency!was!found!in!their!view!of!where!student!with!

disabilities!are!placed!within!the!schools!and!an!uncertainty!of!who!is!seen!responsible!
for! those! students! education.! Participants! were! aware! of! the! importance! of! using!
authentic! assessment,! both! summative! and! formative! assessment.! Yet,! there!was! an!

indication!of!misconceptions!about! the!role!of!assessment! for! learning! (i.e.! formative!
assessment)!and!its!widespread!effect!on!students!learning.!!

Teachers!are!seen!as!the!key!agents!in!promoting!inclusive!education!and!meeting!

the!needs!of!a!diverse!group!of!pupils.!For!that,!professional!dialog!is!needed!within!all!
schools!about!education! in!general,!which! in! turn!promotes! teachers!professionalism!

and!competence.!

!
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1' Inngangur(

Umræðan! um! skóla! án! aðgreiningar! er! viðkvæm.!Hún! vekur! í! senn! von! um!betra! og!
réttlátara! samfélag! en! einkennist! af! togstreitu! og! álitamálum! sem!virðast! óleysanleg.!

Hugmyndafræðin!sem!liggur!að!baki!stefnunni!byggir!á!grundvallarmannréttindum!um!
að!allir!eigi!aðild!í!lýðræðislegu!samfélagi.!Skólar!eru!vettvangur!margbreytileika!manna!
og! skapa! þarf! rými! innan! þeirra! til! að! jafna! stöðu! og! rétt! einstaklinga! og! draga! úr!

aðgreiningu.! Í! þessu! verkefni! er! fjallað! um! námsmat! í! skólum! án! aðgreiningar! út! frá!
fagmennsku!kennara.!

Skóli!án!aðgreiningar!er!lögbundin!menntastefna!hérlendis!og!hefur!verið!síðan!árið!

2008!(lög!um!grunnskóla,!nr.!91/2008).!Hugtakið!getur!vísað!í!ýmsar!áttir!og!er!túlkun!

þess! samfélagsbundin.!Á! Íslandi!er! skilningur! flestra!á! stefnunni!að!allir!nemendur! fái!
stundað! nám! innan! síns! heimaskóla,! óháð! líkamlegu,! andlegu! eða! félagslegu! atgervi.!
Menntun! án! aðgreiningar! felur! í! sér! grundvallargildi! jafnréttis,! félagslegt! réttlæti! og!

þátttöku!allra!nemenda!í!skólastarfi!þar!sem!nemendur!fá!jafngild!tækifæri!til!náms,!auk!
viðurkenningar! á! margbreytilegum! nemendahópi.! Mismunandi! skilgreiningar! á!
hugtakinu!hér!á!landi!má!tengja!erfiðleika!við!þýðingu!á!enska!heitinu!inclusive.education.!
Áhrif!þess!birtast!ekki!aðeins!í!skólanámskrám!heldur!einnig!í!starfsháttum!kennara!sem!
ætlað!er!viðameira!hlutverk!en!áður!í!menntun.!!

Víða!má!greina!gjá!í!fræðum!þar!sem!fjallað!er!um!námsmat!í!skólum!án!aðgreiningar!

og!kemur!fram!í!úttekt!Evrópumiðstöðvar!um!menntun!án!aðgreiningar!að!ekki!hafi!tekist!
að!samræma!námsmat!við!fjölbreyttar!kennsluaðferðir!á! Íslandi! (European!agency!for!

special! needs! and! inclusive! education,! 2017,! bls.! 100).! Af! þeim! sökum!má! draga! þá!
ályktun! að! skilgreina! þurfi! betur! hvaða! námsmatsaðferðir! séu! best! til! þess! fallnar! að!

styðja!við!menntun!án!aðgreiningar.!Aðalnámskrá!grunnskóla!(2013,!bls.!57)!leggur!ríka!
áherslu!á!notkun!leiðsagnarmats.!Það!byggir!á!að!nemandi!í!samstarfi!við!kennara!sína!
meti!reglulega!eigið!nám,!hvar!hann!er!staddur!og!hvað!hann!þurfi!að!gera!til!að!ná!sínum!

markmiðum,!með!öðrum!orðum!mat!í!þágu!náms.!Sú!nýbreytni!sem!þarna!má!greina!er!
aukin!þátttaka!nemenda,!sjálfstæði!og!ábyrgð!á!eigin!framförum.!Vísbendingar!eru!um!
að!notkun!leiðsagnarmats!ýti!undir!aukna!námsvitund!nemenda!(Earl,!2013,!bls.!36)!og!

þróun!jákvæðs!hugarfars!(Boaler,!2016,!bls.!5).!Jafnframt!bendir!það!til!aukinna!tækifæra!
kennara!til!að!starfa!í!anda!skóla!án!aðgreiningar.!

Báðir!þættir!kalla!á!nýja!hugsun!og!nálgun!í!skólastarfi.!Lykilatriði!er!að!menntun!sé!í!

þágu!nemenda!og!horft!sé!til!þarfa!hvers!og!eins!því!börn!eru!í!skóla!til!að!læra!ólíka!hluti.!
Fagmennska!kennara!þróast!og!starfshæfni!eykst!með! fenginni! reynslu!og!upplifun!af!
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vettvangi.! Brýn! þörf! er! á! að! gera! kennurum! ljóst! hvað! felst! í! fagmennsku! þeirra! og!

hlutverki! sem!kennarar.!Helsta!áskorun!kennara!nú!á!dögum!er!að!koma! til!móts! við!
fjölbreyttan!nemendahóp.!Í!því!felast!talsverðar!breytingar!á!starfsháttum.!GrundvallarE
forsenda! við! skipulagningu! náms! fyrir! alla! nemendur! er! að! kennarar! séu! opnir! fyrir!

margbreytileika!nemendahópa.!Þeir!meta!og!nýta!í!kennslu!mismunandi!hæfileika,!áhuga!
og!reynslu!sem!nemendur!koma!með!í!bekkinn!(Hafdís!Guðjónsdóttir,!2003,!bls.!65).!

Ýmsar! rannsóknir! hafa! verið! gerðar! á! viðhorfum! og! upplifunum! kennara! hér! og!

erlendis,!bæði!af!skóla!án!aðgreiningar!og!námsmati.!Markmið!þessarar!rannsóknar!var!

að!grafast! fyrir! um!hvernig!umsjónarkennarar!nota!námsmat! til! að! koma! til!móts! við!
fjölbreyttar! þarfir! nemenda.! Rannsókn! þessi! er! ekki! síður! liður! í! því! að! láta! raddir!
almennra!umsjónarkennara!heyrast!sem!tilraun!til!umbóta!á!vettvangi.!Þessi!rannsókn!er!

eigindleg!og!byggist! á!einstaklingsviðtölum!við! fimm!umsjónarkennara!á! yngsta! stigi! í!
grunnskólum!í!Kópavogi.!Meginspurningin!sem!leitað!var!svara!við!var:!Hvernig.námsmati.
beita.kennarar.í.fjölbreyttum.nemendahópi.í.skóla.án.aðgreiningar?.Skoðuð!eru!viðhorf!
umsjónarkennara!til!menntastefnunnar!og!skilningur!þeirra!á!inntaki!hennar.!Litið!er!til!
þess!hvernig!stefnan!birtist!í!starfsháttum!þeirra!og!hvort!hún!endurspegli!viðhorf!þeirra!
til! margbreytilegs! nemendahóps.! Skoðað! er! hvaða! skilning! kennarar! leggja! í! tilgang!

námsmats!og!hvernig!þeir!beita!námsmati!í!sínum!nemendahópi.!Einkum!er!horft!til!þess!
hvort! þeir! sjái! mat! í! þágu! náms! sem! hvata! fyrir! þróun! jákvæðs! hugarfars! og! aukna!
námsvitund!sem!auk!þess!stuðli!að!virkari!þátttöku!allra!nemenda!í!skólastarfinu.!

Kveikjan!að!þessari!ritgerð!kom!þegar!ég!starfaði!sem!umsjónarkennari!á!yngsta!stigi!

í!skóla!á!höfuðborgarsvæðinu.!Námsmat!var!mér!hugleikið!og!upplifði!ég!ákveðna!óvissu!
um!hvernig!námsmat!skyldi!notað! í! fjölbreyttum!nemendahópi!og! tæki!mið!af!ólíkum!
þörfum!og!getu.!Ekki!aðeins!til!að!meta!framfarir!og!árangur!nemenda!heldur!líka!til!að!

meta!gæði!í!eigin!kennslu!og!hvað!ég!þyrfti!að!lagfæra!í!þeim!efnum.!Vandað!námsmat!
krefst! þekkingar,! færni! og! leikni! og! getur! reynst! nýjum! jafnt! sem! reynslumiklum!
kennurum! flókið! viðfangsefni! að! meta! nám! margbreytilegs! nemendahóps.! Ég! tel! að!

grunnskólar!þurfi!að!hafa!skýra!stefnu!um!námsmat!þar!sem!áhersla!er!lögð!á!fjölbreytt!
námsmat!og!er!kennurum,!nemendum!og!foreldrum!til!leiðsagnar.!Þá!álít!ég!að!kennarar!
ræði! alltof! sjaldan! eigið! námsmat,! hvorki! kosti! þess! né! galla.! Ég! lít! svo! á! að! virkar!

umræður! þurfi! innan! skólanna,! þar! sem! tekist! er! á! við! þau! álitamál! sem! birtast! í!
skólastarfinu!til!þess!að!tryggja!réttlátt!námsmat!allra!nemenda!(Watkins,!2007,!bls.!46).!

Samhliða!vangaveltum!mínum!um!námsmat!velti!ég!því!fyrir!mér!hvaða!skilning!ég!

hafi! lagt! í! hugmyndafræðina! um! skóla! án! aðgreiningar! og! hvernig! námsmat! birtist!

gagnvart! nemendum!með! sérþarfir.! Þegar! Aðalnámskrá! grunnskóla! frá! árinu! 2013! er!
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skoðuð!má!greina!að!orðræðan!um!námsmat!fellur!fyrst!og!fremst!að!einsleitum!hópi!

nemenda!sem!ekki!eru!taldir!þurfa!á!auknum!stuðningi!að!halda.!Námsmatið!aðgreinir!
nemendur!með!sérþarfir! frá!öðrum!nemendum,!þar!sem!talað!er!um!sérstök!úrræði! í!
námsmati! fyrir! þennan! hóp! nemenda! (Aðalnámskrá! grunnskóla,! 2013,! bls.! 28,! 57).!

Hugmyndir! um! sérþarfir! vísar! einkum! til! þess! að! eitthvað! í! fari! einstaklinga! hindri!
almenna!þátttöku!í!skólastarfi!og!ráða!þurfi!bót!á!erfiðleikum!þeirra.!Ef!nánar!er!að!gáð,!
er!augljóst!að!allir!hafa!sínar!sérþarfir!og!þær!eru!einstaklingsbundnar.!Hins!vegar!þurfum!

við!á!mismiklum!stuðningi!að!halda!til!að!geta!lifað!sem!eðlilegustu!lífi!og!með!mannlegri!
reisn.!Gera!má!ráð!fyrir!að!nemendur!þurfi!alltaf!á!stuðningi!að!halda,!bara!misjafnlega!
miklum!eftir!þörfum!hvers!og!eins.!

Báðir!þessir!þættir,!námsmat!og!skóli!án!aðgreiningar,!tvinnast!saman!í!fagmennsku!

kennarans!og!hvernig!honum!tekst!með!útsjónarsemi!sinni!að!koma!til!móts!við!þarfir!og!
getu!hvers!og!eins.!Grunnskólakennarar!upplifa!mikið!álag!í!starfi!þar!sem!ólík!sjónarmið!
mætast!og!þeim!er!gert!að!standast!kröfur!allra.!Ég!tel!að!kennarar!hafi!ávallt!velferð!og!

hagsmuni!nemenda!sinna!í! fyrirrúmi!og!reyni!eftir!fremsta!megni!að!mæta!þörfum!og!
getu! allra! með! fjölbreyttum! kennsluaðferðum.! Þeir! hafi! almennt! jákvæð! viðhorf! til!
margbreytilegs! nemendahóps! en! skorti! öryggi! í! framkvæmd! menntastefnunnar! í!

almennu!bekkjarstarfi.!Krafan!um!fagmennsku!kennara!og!starfshæfni!verður!í!ljósi!þessa!
enn!háværari.!

Það!er!von!mín!að!meistararitgerðin!varpi!ljósi!á!þá!valþröng!sem!umsjónarkennarar!

standa! frammi! fyrir! í! námi! og! kennslu,! ekki! aðeins! gagnvart! nemendum! heldur! líka!

foreldrum,!skólum!og!öðrum!sem!að!menntamálum!koma.!Þörf!er!á!virkari!umræðum!
um!námsmat!í!skólum!án!aðgreiningar!og!er!þessi!ritgerð!skref!í!þá!átt.!

Ritgerðin! skiptist! í! fimm! kafla.! Í! inngangi! hefur! bakgrunni! rannsóknar! verið! lýst,!

kveikjunni!að!henni!ásamt!markmiðum!og!nauðsyn!viðfangsefnisins!verið!kynnt.!

Í!öðrum!kafla!er!gerð!grein!fyrir!hugmyndafræði!skóla!án!aðgreiningar!og!kenningum!
og!hvernig!hún!hefur!þróast! í!opinberri!menntastefnu! Íslands.!Auk!þess!er! fjallað!um!

samhengi!stefnunnar!út!frá! lýðræðislegum!gildum!og!hvernig!misvísandi!skilgreiningar!
hafa!áhrif!á!viðhorf!og!upplifun!kennara!og!starfshætti!þeirra.!Þá!er!fjallað!um!námsmat,!
tilgang!þess!og!hvernig!það!birtist!í!Aðalnámskrá!grunnskóla!gagnvart!nemendum!með!

sérþarfir.!Nokkrum!rannsóknum!á!námsmati!eru!gerð!skil.!Fjallað!er!um!mat!í!þágu!náms!
og!hvernig!það!hefur!áhrif!á!þróun!jákvæðs!hugarfars!nemenda.!Í!lok!kaflans!er!fjallað!
um! fagmennsku! kennara,! viðhorf! þeirra! til!menntastefnunnar! og! hvernig! þeir! upplifa!

námsmat!í!skólum!án!aðgreiningar.!
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Þriðji! kafli! lýsir! aðferðafræði! rannsóknarinnar.! Greint! er! frá! viðfangsefni! og! gildi!

hennar.!Rannsóknarsniði!og!framkvæmd!er!lýst!og!hvernig!val!þátttakenda,!gagnaöflun,!
greining!og!úrvinnsla!fór!fram.!Rætt!er!um!siðferðileg!atriði!og!hvernig!leitast!var!við!að!
auka!trúverðugleika!rannsóknarinnar.!

Kafli!fjögur!lýsir!niðurstöðum!rannsóknarinnar.!Þar!er!niðurstöðum!úr!viðtölum!við!

kennara! lýst!og!dregin!eru!fram!þemu!sem!birtust!við!úrvinnslu!gagna.! Í! lokakafla!eru!
niðurstöður!dregnar!saman!í!umræðum!og!tengdar!fræðilegum!bakgrunni!rannsóknar.!
Auk!þess!eru!dregnar!fram!ályktanir!um!hvernig!menntakerfið!getur!stuðlað!að!aukinni!

starfshæfni!kennara!til!að!starfa!í!anda!skóla!án!aðgreiningar.!Í!kafla!6!koma!fram!nokkur!
lokaorð!um!rannsóknina.!!
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2' Fræðilegur(bakgrunnur(

Skóli!án!aðgreiningar!er!lögbundin!menntastefna!á!Íslandi.!Misvísandi!skilgreiningar!hafa!
skapað!togstreitu!og!mótsagnir!í!starfsháttum!kennara!sem!mikilvægt!er!að!leysa!úr.!Ekki!

hefur! til! dæmis! tekist! með! góðum! hætti! að! samræma! hugmyndir! um! námsmat! við!
menntun! án! aðgreiningar! og! ber! umfjöllun! um! námsmat! í! Aðalnámskrá! grunnskóla!
(2013)!merki! um! slíkt! (sjá! nánar! kafla! 2.2.2.).!Mikilvægt! er! að!hafa! tilgang!námsmats!

skýran!og!nemendum!gert!ljóst!að!hvaða!hæfniviðmiðum!þeir!stefna.!Í!þessu!sambandi!
er!vert!að!huga!að!fagmennsku!kennara!og!starfshæfni!í!þessu!sambandi!því!kennarar!
eru!lykilaðilar!í!þróun!alls!skólastarfs!og!umbóta!á!vettvangi.!

Fræðilegum!hluta!ritgerðar!er!skipt!upp!í!þrjá!meginkafla,!þ.e.!skóla!án!aðgreiningar,!

námsmat!og!fagmennsku!kennara.!Í!þessum!fyrsta!hluta!er!fjallað!um!hugtakið!skóla!án!
aðgreiningar!og!hvaða!hugsjónir!liggja!þar!að!baki.!Alþjóðlegum!samþykktum!eru!gerð!
skil!ásamt!stefnumörkun!hér!á! landi!og!hvernig!hún!birtist! í! lögum!um!grunnskóla!og!

Aðalnámskrá! grunnskóla.! Að! lokum! eru! stefnumörkun,! innleiðing! og! framkvæmd! á!
menntastefnunni! skoðuð!og! hvernig!mismunandi! skilgreiningar! á! hugtakinu!hafa! haft!
áhrif!á!þróun!þess.!

2.1' Skóli(án(aðgreiningar(
Hugtakið!skóli!án!aðgreiningar!(e.!inclusive.education)!er!oftast!skilgreint!hérlendis!sem!
almennur!skóli!er!tekur!við!öllum!nemendum!í!sínu!skólahverfi!óháð!líkamlegri,!andlegri!

eða! félagslegri! stöðu.! Þar! er! komið! til! móts! við! námsE! og! félagslegar! þarfir! þeirra! í!
almennum!bekkjardeildum!(Arthur!Morthens!og!Gretar!L.!Marinósson,!2002;!Booth!og!
Ainscow,!2002,!bls.!3;!Hafdís!Guðjónsdóttir!og!Jóhanna!Karlsdóttir,!2009,!bls.!62).!Skóli!

án!aðgreiningar!hefur!það!markmið!að!veita!öllum!börnum!viðeigandi!gæðamenntun,!
stuðla! að! félagslegri! blöndun! þeirra! og! undirbúningi! fyrir! þátttöku! í! lýðræðislegu!
samfélagi!(Arthur!Morthens!og!Gretar!L.!Marinósson,!2002;!Booth!og!Ainscow,!2002,!bls.!

3;! Dóra! S.! Bjarnason,! 2012,! bls.! v).! Gæðamenntun! vísar! til! þess! að! árangur! náms! og!
framfara! byggi! á! forsendum! hvers! og! eins! og! ekki! læri! allir! það! sama! á! sama! tíma!
(Steingerður! Ólafsdóttir,! Sigrún! Sif! Jóelsdóttir,! Lára! Rún! Sigurvinsdóttir,! Dóra! S.!

Bjarnason,!Anna!Kristín!Sigurðardóttir!og!Kristín!Erla!Harðardóttir!!o.fl.,!2015,!bls.!5).!

Ainscow,! Booth! og! Dyson! (2006,! bls.! 14)! benda! á! að! skóla! án! aðgreiningar!megi!

skilgreina!á!marga!vegu.!Sökum!þess! reynist!mörgum!erfitt!að! fanga!hugmyndina!um!
menntun!án!aðgreiningar.! Leiðarljós! stefnunnar!er! vönduð!menntun!allra,! lýðræði!og!

félagslegt!réttlæti!í!skólum!(Hermína!Gunnþórsdóttir,!2010,!bls.!2).!Hugmyndafræði!skóla!
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án!aðgreiningar!má!skilgreina!sem!ferlishugsun!og!nálgun!ákveðinna!gilda.!Slíkur!skóli!

lætur!sig!alla!nemendur!varða!og!leitast!við!að!sigrast!á!hvers!kyns!hindrunum!til!náms!
sem! fela! í! sér! aðgreiningu,! útilokun! eða! slöku! námsgengi! (Ainscow,! Booth! og!Dyson,!
2006,!bls.!5;!Booth!og!Ainscow,!2002,!bls.!3).!Fjölbreytileika!er!tekið!fagnandi!og!einsleitni!

hafnað!(Kristín!Dýrfjörð,!Þórður!Kristinsson!og!Berglind!Rós!Magnúsdóttir,!2013,!bls.!8–
9).!

Hugmyndir!varðandi!menntun!barna!með!námsörðugleika!og/eða!fötlun!hefur!breyst!

verulega! á! undanförnum! áratugum.! Flest! lönd! hafa! sýnt! viðleitni! til! þess! að! innleiða!

stefnu! sem! stuðlar! að! samþættingu! og! innkomu! þessara! nemenda! inn! í! almennt!
skólastarf! (Avramidis! og! Norwich,! 2002,! bls.! 130).! Í! mörgum! löndum! ríkir! sú!
grundvallarhugsun!að!skóli!án!aðgreiningar!sé!ferli!sem!miðar!að!aukinni!þátttöku!barna!

með!sérþarfir!við!hinn!almenna!grunnskóla.!Vísar!það!til!þess!hvernig!skólanum!tekst!að!
aðlaga!þessi!börn!að!skólastarfinu!(Ainscow,!2005,!bls.!109;!Ainscow,!Booth!og!Dyson,!
2006,!bls.!15;!Ainscow!og!Miles,!2008,!bls.!16;!SaponEShevin,!2007,!bls.!xiv;!Strömstad,!

2003,!bls.!34).!Stefnan!byrjar!hins!vegar!á!rétti!hvers!barns!til!að!stunda!nám!í!almennu!
skólakerfi!og!nemendur!þurfa!ekki!að!„vinna“!fyrir!leið!sinni!inn!í!skólastofuna!með!réttri!
hegðun! eða! færni.! Þeir! eru! taldir! fullgildir! meðlimir,! með! mögulegri! aðlögun! og!

sértækum!stuðningi,!en!áhersla!er!lögð!á!fulla!þátttöku!þeirra!í!öllu!skólastarfi!(SaponE
Shevin,!2007,!bls.!7).!

Fullgild!þátttaka!er!að!fá!tækifæri!til!að!læra!í!samvinnu!við!aðra!og!felur!í!sér!virka!

þátttöku! í! námi! og! getu! til! að! taka! ákvarðanir! er! varða! líf! einstaklingsins! (Booth! og!

Ainscow,!2002,!bls.!3).!Ballard!(2003,!bls.!28)!telur!að!þátttaka!sé!ekki!síst!tilfinning!um!
að!tilheyra!einhverju,!svo!sem!samfélagi!eða!hugmyndum.!Gretar!L.!Marinósson,!Ohne!
og!Tetler!(2007,!bls.!238)!telja!að!þátttaka!sé!kjarni!skóla!án!aðgreiningar!og!bæta!við!

kenningu!Ballards!að!þátttaka!feli!ekki!síður!í!sér!samskipti,!lýðræði!og!réttindi.!Dianne!L.!
Ferguson! (1995,! bls.! 287)! talar! um! að! menntun! án! aðgreiningar! sé! ferli! sem! mótar!
lýðræðislega!þátttöku!allra!nemenda!sem!breytir!skólum!í!átt!að!skólum!án!aðgreiningar.!

Hugmyndin! mótast! í! því! viðhorfi! fyrir! hvern! skóli! sé,! þ.e.! því! viðhorfi! hver! hlýtur!
menntunina,! ekki! hver! veitir! hana.! Í! þýðingu! Dóru! S.! Bjarnason! og! Gretars! L.!
Marinóssonar!(2007)!segir!Ferguson!að!skóli!án!aðgreiningar!sé:!

Ferli!sem!fléttar!saman!endurskoðun!á!almennu!skólastarfi!og!sérkennslu!svo!
að!til!verði!samþætt!opinbert!menntakerfi!þar!sem!öll!börn!og!unglingar!eru!
virkir!þátttakendur!í!samfélagi!skólans,!þar!sem!fjölbreytni!er!talið!vera!norm!

og! þar! sem! menntun! hvers! nemanda! er! gæðamenntun! vegna! þess! að!
kennslan!er!skilvirk!og!námskráin!merkingarbær!og!stuðningur!er!í!boði!eftir!
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þörfum!hvers!og!eins.!(Dóra!S.!Bjarnason!og!Gretar!L.!Marinósson,!2007,!bls.!

56)!

Skóli! án! aðgreiningar! kemur! frá! þeirri! hugmynd! að! menntun! sé! grundvallarE
mannréttindi! og! grunnurinn! að!meira! félagslega! réttu! samfélagi! (Ainscow,! 2005,! bls.!

109).!Hugmyndafræðin!myndaðist!ekki!í!tómarúmi,!heldur!var!það!næsta!rökrétta!skref!
í! þróun! rannsókna,! kennslu! og! reglugerða! í! námi! barna!með! sérþarfir! (SaponEShevin,!
2007,! bls.! 83).! Menntun! er! samofin! félagslegri! þróun! en! menntakerfi! þróast! ekki! í!

einangrun!og!þarf!slík!þróun!að!vera!skilgreind!í!tengslum!við!pólitíska!og!efnahagslega!
þætti,!sem!og!menningu,!gilda!og!siða!(Ainscow!og!Miles,!2008,!bls.!31;!Slee,!2011,!bls.!
164).! Skóli! án! aðgreiningar! hefur! ekki! síður! þróast! vegna! gagnrýni! á! hefðbundna!

sérkennslu! sem!einkenndist! af! greiningu!og! flokkun!nemenda!með! sérþarfir.! Þar! sem!
þeim!var!kennt!utan!almennu!skólastofunnar,!aðskilin!og!einangruð.!Undirliggjandi!var!

gagnrýni! á! hið! almenna! skólakerfi,! ekki! gegn! börnum! með! frávik,! heldur! hvernig!
menntakerfið!styrkti!hugmyndina!um!hvað!taldist!eðlilegt!og!viðtekið!í!hinum!stóra!heimi!
(Armstrong,!Armstrong!og!Spandagou,!2010,!bls.!vii).!

Menntastefnan! skóli! án! aðgreiningar! fjallar! ekki! um!hvernig! við! komum! fötluðum!
börnum!fyrir!í!almennum!skólum,!heldur!hvað!almennur!skóli!þýðir!(Ferguson,!1995,!bls.!

285;!Norwich,!2013,!bls.!54;!Ólafur!Páll!Jónsson,!2011,!bls.!117;!Strömstad,!2003,!bls.!34).!
Stefnan! felur! í! sér!þau!viðhorf!að!koma!auga!á!og! fjarlægja!hvers!kyns!hindranir! sem!
koma!í!veg!fyrir!fullgilda!þátttöku!og!nám!(Norwich,!2013,!bls.!5).!Skóli!án!aðgreiningar!

gerir!ráð!fyrir!öllum!börnum!og!horfir!á!þann!fjölbreytileika!sem!greinir!nemendur!hvern!
frá! öðrum! sem!mannlegt! eðli.! Það! er! og! mun! ávallt! vera! töluverður! margbreytileiki!
(SaponEShevin,!2007,!bls.!10).!Krafa!skóla!án!aðgreiningar!gengur!út!á!félagslegt!réttlæti.!

Skólaganga!verður!því!að!miðast!við!mannlegan!breytileika!frá!upphafi!en!ekki!ganga!út!
frá!afmarkaðri!hugmynd!um!mannlega!einsleitni!sem!eitthvert!norm.!Allt!skipulag!gengur!

þá!út!á!tiltekin!úrræði!til!hagsbóta!fyrir!þá!sem!víkja!frá!norminu!(Ólafur!Páll!Jónsson,!
2011,!bls.!86).!

Á!Norðurlöndunum!ríkir!sameiginlegur!skilningur!á!því!að!almennir!skólar!(á!Íslandi!

hverfisskólar)! taki! við! öllum! börnum,! án! tillits! til! líkamlegs,! andlegs! eða! félagslegs!
bakgrunns!(Gretar!L.!Marinósson,!Ohna!og!Tetler,!2007,!bls.!236).!Hins!vegar!hafa!ólík!

sjónarmið!legið!til!grundvallar!hvernig!slíkt!skuli!framkvæmt.!Fyrra!sjónarmiðið!vísar!til!
þess!hvernig!við!aðlögum!barnið!að!skólanum!eins!vel!og!mögulegt!er.!Hið!seinna!vísar!
til! þess! hvernig! skólar! mæta! þörfum! nemenda! og! sér! til! þess! að! þeir! séu! fullgildir!

þátttakendur!á!þeirra!forsendum!(Tetler,!2005,!bls.!265–266).!Hið!fyrra!gefur!til!kynna!að!
„nám! fyrir! alla“! þýði! í! raun! „nám! fyrir! næstum! því! alla“! og! jaðarhópum! skuli! veitt!
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menntun!í!aðskildum!en!hliðstæðum!kerfum,!með!öðrum!orðum!sérkennslu!(Ainscow!og!

Miles,!2008,!bls.!16;!Ferguson,!2008,!bls.!110;!Slee,!2011,!bls.!160;!Strömstad,!2003,!bls.!
35).!Til!að!skólar!geti!raunverulega!verið!fyrir!alla!er!það!hlutverk!skólanna!að!skilgreina!
hvernig!þeir!muni!vinna!að!slíkum!markmiðum.!Rannsókn!Tetler! (2005,!bls.!266–267)!

bendir!til!að!þegar!skólar!reyni!að!innleiða!sveigjanlega!starfshætti!sé!það!hins!vegar!fyrra!
viðhorfið!eða!aðlögun!barnsins!að!skólanum!aðferðin!sem!einkennir!starfið.!Í!því!myndist!
þessi! hliðstæðukerfi,! sem! auka! hættu! á! einangrun! nemenda! og! mynda! nýtt! kerfi!

aðskilnaðar,!en!núna!innan!almenna!skólakerfisins.!

Að! starfa! í! anda! skóla! án! aðgreiningar! krefst! þess! að! endurhugsa! þurfi! nám! og!

kennslu,!viðurkenna!ólíkar!námsaðferðir!og!að!menntun!geti!verið!byggð!á!margvíslegan!
hátt!(SaponEShevin,!2007,!bls.!71).!Hugmyndafræðin!virðist!vera!á!krossgötum,!einkennd!

af!misskilningi,!gremju,!sektarkennd!og!uppgjöf!(Allan,!2008,!bls.!3).!Nám!án!aðgreiningar!
felur!í!sér!álitamál!og!spennu!sem!þarf!að!tala!um!og!leysa!(Norwich,!2013,!bls.!1).!Ef!skóli!
án! aðgreiningar! á! að! verða! að! veruleika,! þá! verður! menntastefnan! að! vera! ríkjandi!

hugmyndafræði! kennara,!menntayfirvalda,! foreldra! og! nemenda! (Ólafur! Páll! Jónsson,!
2011,!bls.!116).! Skólar!eru!ekki!einir!ábyrgir! fyrir! framgangi! stefnunnar.!En!þeim!hafa!
verið!falin!margvísleg!markmið!sem!taka!mið!af!almennri!menntun,!félagsmótun,!þroska!

og!velferð!barna!(sama!rit,!bls.!15).!

2.1.1' Lýðræði,(mannréttindi(og(jafnrétti(

Skólar! gegna! margvíslegu! menntahlutverki! og! fara! kennarar! ekki! varhluta! af! þeim!
breytingum! sem!hafa! átt! sér! stað.! Í! núgildandi!Aðalnámskrá! grunnskóla! er! bent! á! að!

menntastefnan! hérlendis! byggi! á! sex! grunnþáttum! menntunar.! Allt! skólastarf! á! að!
einkennast!af!þessum!grunnþáttum!og!stuðla!að!heildstæðri!menntun!hvers!einstaklings.!

Meðal!þeirra!grunnþátta! sem! fram!koma!eru!Lýðræði,.Mannréttindi! og! Jafnrétti.!Allir!
þættirnir!tengjast!innbyrðis!en!þeir!byggja!enn!fremur!á!því!viðhorfi!að!unnið!sé!bæði!að!
samfélagslegum!markmiðum! og!markmiðum! er! varða!menntun! sérhvers! einstaklings!

(Aðalnámskrá!grunnskóla,!2013,!bls.!16).!

Hlutverk! skóla,! í! samvinnu! við! heimilin,! er! að! undirbúa! nemendur! fyrir! þátttöku! í!

lýðræðislegu!þjóðfélagi!(Aðalnámskrá!grunnskóla!2013,!bls.!21;!lög!um!grunnskóla,!nr.!
91/2008)! en! bent! hefur! verið! á! að! grunnskólar! séu! ekki! lýðræðislegar! stofnanir!
einfaldlega!vegna!þess!að!þeir!eru!menntastofnanir!(Ólafur!Páll!Jónsson,!2011,!bls.!119).!

Það!er!nýtt!hlutverk!skóla!að!vinna!eftir!lýðræðislegum!hugsjónum!(Edelstein,!2010,!bls.!
2).!Að!vinna!eftir!slíkum!hugmyndum!felur!tvennt!í!sér,!annars!vegar!að!starfshættir!skóla!
eigi! að!mótast! af! lýðræðislegu! samstarfi,! umburðarlyndi!og! jafnrétti! og!hins! vegar!að!
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skólastarf!stuðli!að!virkri!þátttöku!og!ábyrgð!nemenda!í!lýðræðissamfélagi!(Aðalnámskrá!

grunnskóla,!2013,!bls.!13).!

Í!lýðræðislegu!samfélagi!eru!einstaklingar!virkir!þátttakendur!og!þeir!hvattir!til!að!taka!

ákvarðanir! sem! tengjast! þeim! sjálfum! og! öðrum! (Strömstad,! 2003,! bls.! 33).! Það! er!
móttækilegt!fyrir!margbreytileika!fólks!og!ólíkum!skoðunum,!og!gerir!auk!þess!rými!fyrir!

ólíkar!þarfir,!færni!og!óskir!(Ólafur!Páll!Jónsson,!2011,!bls.!118).!Lýðræði!þarf!aftur!á!móti!
að!læra!(Edelstein,!2010,!bls.!2)!og!eins!og!Ballard!(2003,!bls.!29)!kemst!að!orði,!þá!geta!
skólar!skapað!umhverfi!sem!stuðlar!að!og!viðheldur!lýðræðislegri!þátttöku!og!félagslegu!

réttlæti.! Skólar! geta! búið! í! haginn! fyrir! lýðræðislegt! samfélag! en! ekki! er! nóg! að! læra!
aðeins!um!hugtakið!lýðræði!heldur!þarf!að!upplifa!og!læra!í!verki.!Vísar!það!til!þess!að!
við!tengjum!reynsluheim!okkar!við!orð!og!hugtök!sem!við!heyrum.!Sé!því!ábótavant!verða!

þetta!aðeins!innantóm!teikn!og!merkingarlaus!orð!(Ólafur!Páll!Jónsson,!2011,!bls.!119;!
Strömstad,!2003,!bls.!36).!

Skólar!sem!hafa!lýðræði!að!leiðarljósi!gefa!nemendum!tækifæri!á!að!tjá!sig!og!virða!

rétt!annarra!til!hins!sama!(Ólafur!Páll!Jónsson,!2011,!bls.!31;!Strömstad,!2003,!bls.!36).!

Þeir! byggja! á! umburðarlyndi! sem! felur! í! sér! svigrúm! til! eigin! skoðana! og! athafna! og!
áhersla!er!á!gagnkvæma!virðingu! (Ólafur!Páll! Jónsson,!2011,!bls.!63–64).!Kennarar!og!
nemendur! skapa! saman! lýðræðisleg! viðhorf! í! gegnum! lýðræðislega! stjórnarE! og!

samskiptahætti!(Edelstein,!2010,!bls.!67)!og!áhersla!er!lögð!á!ábyrgð!nemenda!í!gegnum!
virka!þátttöku!í!eigin!námi!og!annarra!(Strömstad,!2003,!bls.!37).!

Skóli! án! aðgreiningar! hefur! einnig! jafnréttissjónarmið! að! leiðarljósi.! Markmið!

stefnunnar!er!að!nemendur!eigi!allir!raunverulega!hlutdeild!í!skólastarfi,!taki!virkan!þátt!
og!menntun!sé!réttur!allra.!Skóli!án!aðgreiningar!snýr!einnig!að!því!hvernig!stofnanir,!

stefnur,!menning!og!uppbygging!skóla!viðurkenna!fjölbreytileika!(Kristín!Dýrfjörð,!Þórður!
Kristinsson!og!Berglind!Rós!Magnúsdóttir,!2013,!bls.!10).!Menntun!í!anda!jafnréttis!miðar!

að!því!að!skapa!tækifæri!fyrir!alla!til!að!þroskast!á!eigin!forsendum!og!rækta!hæfileika!
sína.!Auk!þess!felur!hún!í!sér!gagnrýna!skoðun!á!viðteknum!hugmyndum!í!samfélaginu!
og!stofnunum!þess!með!það!að!leiðarljósi!að!kenna!börnum!og!ungmennum!að!greina!

þær!aðstæður!sem!geta!skapað!mismunun!sumra!og!forréttindi!annarra!(Aðalnámskrá!
grunnskóla,!2013,!bls.!22).!Sama!gildir!um!hugtakið!jafnrétti,!ef!nemendur!fá!tækifæri!til!
að!vinna!með!hugtakið!og!læra!til!skilnings!þá!getur!menntunin!stuðlað!að!jafnrétti!eða!

leitt!til!jafnréttis!(Ólafur!Páll!Jónsson,!2011,!bls.!59).!!
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2.1.2' Lög(um(grunnskóla(og(Aðalnámskrá(grunnskóla(

Rekja!má!hugmyndir!um!skóla!án!aðgreiningar!hér!á!landi!allt!til!ársins!1946!þegar!fyrsta!

löggjöfin!um!fræðslu!barna!kvað!á!um!að!skólar!ættu!að!skipuleggja!starf!sitt!í!samræmi!
við!eðli!og!þarfir!allra!nemenda!(lög!um!fræðslu!barna,!nr.!34/1946).!Það!var!þó!ekki!fyrr!
en! árið! 1974,! þegar! ný! lög! um! grunnskóla! eru! sett! fram,! að! jafnrétti! til! náms! var!

lögbundið!(lög!um!grunnskóla,!nr.!64/1974).!Skólinn!var!fyrir!nemendur!á!aldrinum!7–15!
ára! (seinna! 6–16! ára)! þar! sem!áhersla! var! lögð! á! að!mæta!ólíkum!þörfum!nemenda,!
hæfileikum!og!áhuga!(Gretar!L.!Marinósson!og!Dóra!S.!Bjarnason,!2014,!bls.!277).!Stefnan!

hefur! haldið! áfram! að! þróast! og! með! hverri! endurskoðun! bæði! grunnskólalaga! og!
aðalnámskráa! hefur! stefnan! orðið! skýrari.! Það! sem! merkja! má! sem! þáttaskil! í!

hugmyndafræðinni! um! skóla! án! aðgreiningar! á! Íslandi! er! SalamancaEsamþykktin! árið!
1994.!SalamancaEyfirlýsingin!fjallar!um!menntun!nemenda!með!sérþarfir!og!jafnan!rétt!
allra! til! náms! en! áhersla! var! lögð! á! að! skólar! ættu! að! taka! við! öllum! börnum,! óháð!

líkamlegri,! félagslegri! eða! námslegri! stöðu! þeirra! (Hafdís! Guðjónsdóttir! og! Jóhanna!
Karlsdóttir,!2009,!bls.!62;!Menntamálaráðuneytið,!1995,!bls.!15–16).!

Skóli!án!aðgreiningar!samkvæmt!SalamancaEyfirlýsingunni!(1995)!felur!í!sér!þróun!á!

kennsluháttum!sem!taka!mið!af!barninu!og!þörfum!þess.!Börn!eru!misjöfn!og!hafa!ólík!
áhugamál,! hæfileika! og! námsþarfir.! Taka! þarf! tillit! til!margbreytilegra! þarfa! þeirra! og!

árétta!að!börn!tækju!mestum!framförum!ef!þeim!væru!gefin!tækifæri!til!að!læra!með!
öðrum.!Í!því!sambandi!eru!skólar!leiðandi!afl!sem!byggir!á!gæðanámi!fyrir!alla!og!stuðlar!
að!þjóðfélagi!án!aðgreiningar!(Hafdís!Guðjónsdóttir!og!Jóhanna!Karlsdóttir,!2009,!bls.!29;!

Menntamálaráðuneytið,!1995,!bls.!19–20).!Í!lögum!um!grunnskóla!árið!1995!er!þó!hvergi!
minnst!á!skóla!án!aðgreiningar!né!sérkennslu!en!grundvallarhugmyndin!gekk!út!á!það!að!

hverfisskólarnir! mættu! þörfum! allra! nemenda! (Gretar! L.! Marinósson! og! Dóra! S.!
Bjarnason,!2014,!bls.!282;!lög!um!grunnskóla!nr.!66/1995).!

Samhliða! nýjum! lögum! um! grunnskóla! árið! 1995! og! breytingum! á! námsefni! og!

kennsluháttum,! út! frá! SalamancaEyfirlýsingunni,! breyttist! stjórnsýslan! og! var!
grunnskólinn! færður! frá! ríkinu! yfir! til! sveitarfélaga.! Þótti! það! gefa! ný! tækifæri! í!

menntamálum,!m.a.!til!kerfisbundinna!breytinga!og!fjölbreytileika!skóla.!Margir!skólar!
unnu!í!anda!skóla!án!aðgreiningar!þar!sem!áhersla!var!lögð!á!ólíka!nálgun!náms,!kennslu,!
skólamenningu!og!samfélags!(Dóra!S.!Bjarnason!og!Gretar!L.!Marinósson,!2014,!bls.!139).!

Nú!á!dögum!er!sveitarfélögum!skylt!að!setja!fram!almenna!stefnu!um!grunnskólahald!og!
bera!þau!ábyrgð!á!heildarskipun!þess!(lög!um!grunnskóla!nr.!91/2008).!!

Þróun!hugmyndafræðinnar!um!skóla!án!aðgreiningar!er!stöðugt!í!mótun.!Árið!2000!

var! DakarEsamþykktin! um! Menntun! fyrir! alla! samþykkt! með! það! að! leiðarljósi! að!
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námsþörfum! allra! barna! væri! mætt! með! jöfnu! aðgengi! að! námi! við! hæfi! (Hafdís!

Guðjónsdóttir!og!Jóhanna!Karlsdóttir,!2009,!bls.!63;!Menntamálaráðuneytið,!2002,!bls.!
9).!Það!er!þó!ekki!fyrr!en!í!Aðalnámskrá!grunnskóla!árið!2006!(bls.!11)!sem!orðalagið!skóli!
án!aðgreiningar!kemur!fyrst!fram!og!í!lögum!um!grunnskóla!nr.!91/2008.!Þar!stendur!í!

17.!gr.!laga:!„Nemendur!eiga!rétt!á!að!komið!sé!til!móts!við!námsþarfir!þeirra!í!almennum!
grunnskóla! án! aðgreiningar,! án! tillits! til! líkamlegs! eða! andlegs! atgervis“! (Hafdís!
Guðjónsdóttir!og!Jóhanna!Karlsdóttir,!2009,!bls.!64;!lög!um!grunnskóla!nr!91/2008).!Loks!

er!Aðalnámskrá!grunnskóla!(2013,!bls.!43)!en!þar!er!getið!um!jöfn!tækifæri!til!náms.!Þar!
einkennist!viðhorf!skóla!til!nemenda!af!virðingu!fyrir!rétti!allra!nemenda,!virðingu!fyrir!
fjölbreytileika!og!mismunandi!þörfum,!hæfileikum!og!einkennum!nemenda!og!áhersla!

lögð!á! að!útrýma!hvers! kyns!mismunun!og!aðgreiningu! í! skólum.!Með! staðfestingu!á!
alþjóðlegum!samþykktum!hefur!Ísland!skuldbundið!sig!til!að!auka!aðgengi!allra!barna!að!

almennu! skólakerfi! og! er! það! opinber! menntastefna! hér! á! landi! að! skólar! séu! án!
aðgreiningar.!

2.1.3' Misvísandi(skilgreiningar(á(hugtakinu,(stefnumörkun(og(innleiðing(

Skóli!án!aðgreiningar!er!líklega!mest!notað!sem!lýsandi!hugtak!og!hefur!sem!slíkt!verið!

notað!í!menntastefnu!flestra!ríkja!heims.!En!það!merkir!jafnframt!að!innihald!þess!er!afar!
mismunandi! frá! einu! landi! til! annars! (Hermína! Gunnþórsdóttir! og! Dóra! S.! Bjarnason,!
2014,! bls.! 1;! Ingólfur! Á.! Jóhannesson,! 2006a,! bls.! 105).! Skóli! án! aðgreiningar! hefur!

mismunandi!merkingu!í!ólíku!samhengi.!Misræmið!getur!skapað!ósamræmi!og!óvissu!og!
leitt!til!meiri!erfiðleika!á!innleiðingu!stefnunnar!og!framkvæmd.!Í!fjölmenningarsamfélagi!
birtist!ósamræmið!annars!vegar!í!því!hvernig!lönd!takast!á!við!skóla!án!aðgreiningar!á!

ólíkan!hátt!og!hins!vegar!hvernig!óvissan!birtist!í!ólíkri!hugtakanotkun!sem!tekur!mið!af!
reglugerðum,! sögu! og! menningu! hvers! lands! (Ainscow,! 2005,! bls.! 118;! Hermína!
Gunnþórsdóttir,!2014,!bls.!36).!!

Á!Íslandi!hefur!hugtakið!„skóli!fyrir!alla“!þýtt!ólíka!hluti!á!ólíkum!tímum.!Fyrir!1974!

var!„skóli!fyrir!alla“!einkum!skilgreindur!sem!réttur!allra!barna!til!að!fara!í!skóla,!óháð!
félagslegri! stöðu! eða! búsetu! (Anna! Kristín! Sigurðardóttir,! Hafdís! Guðjónsdóttir! og!
Jóhanna!Karlsdóttir,!2014,!bls.!95)!og!að!skólar!mættu!þörfum!og!getu!allra!nemenda!(lög!

um! fræðslu! barna,! nr.! 34/1946).! Eftir! 1974! er! jafnrétti! til! náms! lögbundið! (lög! um!
grunnskóla,!nr.!64/1974)!og!fjallað!um!jöfn!tækifæri!til!náms!í!almennum!grunnskólum!
óháð! líkamlegu! eða! andlegu! atgervi.! Allt! frá! síðasta! áratug! 20.! aldar! hefur! skóli! án!

aðgreiningar!þróast!með!áherslu! á! jafnrétti! og! félagslegt! réttlæti! innan!hins! almenna!
grunnskóla! (Anna! Kristín! Sigurðardóttir,! Hafdís! Guðjónsdóttir! og! Jóhanna! Karlsdóttir,!
2014,!bls.!95–96).!!



!

21!

Hér!og!erlendis!eru!vaxandi!áhyggjur!af!því!að!sameiginlegan!þekkingarfræðilegan!

bakgrunn! skorti! í! allri! umræðu! um! skóla! án! aðgreiningar! (Ainscow,! 2005,! bls.! 118;!
Hermína!Gunnþórsdóttir!og!Ingólfur!Á.!Jóhannesson,!2014,!bls.!582)!og!vísar!til!þess!hve!
margar! og! að! vissu! marki! ósamhljóða! skilgreiningar! hafa! verið! um! stefnuna! og!

framkvæmd! hennar! óljós! (Hermína! Gunnþórsdóttir,! 2010,! bls.! 5).! Víða! er! nám! án!
aðgreiningar!skilgreint!sem!leið!til!að!koma!til!móts!við!börn!með!sérþarfir!innan!almenns!
skólakerfis.! Í! víðari! skilningi! er! það! séð! sem! umbótastarf! sem! styður! og! fagnar!

margbreytileika!allra!nemenda!(Ainscow,!2005,!bls.!109).!!

Samkvæmt!niðurstöðum!Hermínu!Gunnþórsdóttur!og!Dóru!S.!Bjarnason!(2014,!bls.!

9)!hefur!þessi!skortur!á!skýrri!orðræðu!og!skilgreiningar!á!skóla!án!aðgreiningar!haft!þau!
áhrif! að! íslenskir! kennarar! hafa! ekki! skilning! á! grundvallarmarkmiðum! og! hugtökum!

tengdum! stefnunni,! s.s.! jafnrétti,! þátttöku! og! lýðræðislegur! skóli.! Þóttu! þessar!
niðurstöður! benda! til! þess! að! kennarar! væru! óupplýstir! um!hugmyndafræði! skóla! án!
aðgreiningar,!stefnumörkun!og!starfshætti!sem!liggja!að!baki.!Það!er!margbrotið!og!flókið!

verkefni!að!umbreyta!menntun!í!átt!til!þess!að!vera!án!aðgreiningar!og!það!krefst!þess!
að!skoðað!sé!niður!í!kjölinn!hvað!menntun!og!skóli!stendur!fyrir!til!að!búa!til!nýjar!stefnur,!
breyta!starfsemi!og!menningu!skóla!(Slee,!2011,!bls.!164).!

Þessi!óvissa!um!hugtakanotkun!og!skilning!er!ekki!aðeins!bundin!við!íslenska!kennara.!

Ainscow!(2005,!bls.!118)!hefur!bent!á!að!í!Englandi!ríki!enn!töluverður!misskilningur!um!
það! hvað! skóli! án! aðgreiningar! þýði! og! megi! rekja! til! mismunandi! orðanotkunar! í!
reglugerðum.!Skóli!án!aðgreiningar!hefur!þróast!sem!yfirhugtak!og!samkvæmt!skilningi!

UNESCO!og!annarra!alþjóðlegra!samtaka!felur!það!í!sér!viðleitni!til!að!útrýma!félagslegri!
útilokun! og! tryggja! grundvallarmannréttindi! í! menntun! hvers! einstaklings! (Hermína!
Gunnþórsdóttir,!2005,!bls.!5).!Stjórnvöldum!hvers!ríkis!er!svo!í!sjálfsvald!sett!að!túlka!og!

hrinda! í! framkvæmd! slíkum! samþykktum! og! það! er! einmitt! á! því! stigi,!
framkvæmdarstiginu,! sem! flækjustigið! myndast! og! vitnar! Hermína! Gunnþórsdóttir!
(2010,!bls.!5)!til!Clark,!Dyson!og!Millward!sem!segja!að!stefnan!um!skóla!án!aðgreiningar!

geti!haft!skírskotanir!í!ýmsar!áttir.!Í!skýrslu!Evrópumiðstöðvarinnar!(European!agency!for!
special!needs!and!inclusive!education,!2017,!bls.!52)!kemur!skýrt!fram!að!skilgreina!þurfi!
betur!hugtakið!um!skóla!án!aðgreiningar!á!öllum!stigum!menntakerfisins!á!Íslandi,!innan!

skóla!og!utan,!foreldra!og!annarra!ráðamanna!sem!koma!að!menntamálum.!!

Skóli!án!aðgreiningar!er!skilgreindur!á!margan!hátt!og!að!mati!Norwich!(2013,!bls.!76)!

þarf! að! setja! fram! nákvæmari! skilgreiningu! til! að! koma! í! veg! fyrir! togstreitu! ólíkra!
sjónarmiða.!Sumir!álíta!sem!svo!að!enn!sé!þörf!á!greiningu!þegar!talað!er!um!nemendur!

með! sérþarfir.! Til! þess! þurfa! sérúrræði! að! vera! til! staðar! innan! almenna! skólans! og!
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jafnframt!talið!að!þessum!nemendum!sé!betur!borgið!í!sérdeildum!(Florian,!2012,!bls.!

280).!Enn! fremur!halda!sumir! fram!að!við!munum!ávallt!þurfa!eitthvað!sem!kallað!er!
„sérkennsla“! og! að! almennir! bekkir! geti! ekki! komið! til!móts! við! þarfir! nemenda!með!
sérþarfir!(Ainscow!og!Miles,!2008,!bls.!17;!SaponEShevin,!2007,!bls.!79).!!

Fyrir!marga!er!skóli!án!aðgreiningar!einkum!tengdur!við!þá!aðferð!að!leyfa!nemendum!

með!sérþarfir!að!vera!inni!í!almennum!bekk!(Ainscow!og!Miles,!2008,!bls.!17:!Ferguson,!
2008,! bls.! 10).! Slíkur! skilningur! er! þó! takmarkaður! og! virkar! gagnstætt! markmiðum!
stefnunnar!(European!agency!for!special!needs!and!inclusive!education,!2017,!bls.!59;!

SaponEShevin,!2007,!bls.!xiv).!Aðrir!vilja!skilgreina!skóla!fyrir!alla!sem!víðtækast!og!telja!
að!allir!almennir!skólar!sem!leitast!við!að!þróa!úrræði!fyrir!alla!nemendur,!þar!með!talið!
sérdeildir!(Arthur!Morthens!og!Gretar!L.!Marinósson,!2002),!séu!að!vinna!í!anda!skóla!án!

aðgreiningar.! Sumir! sjá!hugtakið! sem!margvíslegar! forsendur!um!merkingu!og! tilgang!
skóla!og!hafa!heimspekilegri!hugmyndir!um!hvað!aukin!þátttaka!barna!með!sérþarfir!eigi!
að!þýða!(Avramidis!og!Norwich,!2002,!bls.!131).!Margir!hafa!gagnrýnt!hugmyndina!og!

innleiðingu!náms!án!aðgreiningar!og!telja!stefnuna!óraunhæfa!stefnumótun!komna!frá!
utanaðkomandi!aðilum!sem!hafa!litla!þekkingu!á!námi!og!kennslu!og!þeim!sem!taka!ekki!
virkan! þátt! í! menntastefnum,! einkum! hugmyndafræðisinnar! en! einnig! óraunsæjum!

foreldrum!sem!vilja!ekki!að!barnið!þeirra!fái!stimpil!(SaponEShevin,!2007,!bls.!63,!82).!!

Í! ljósi! mismunandi! skilgreininga! og! ólíks! skilnings! á! stefnunni! benda! Armstrong,!

Armstrong!og!Spandagou!(2010,!bls.!31)!á!þrjár!aðferðir!sem!hafa!einkennt!stefnuna!og!
þróun! hennar.! Sú! fyrsta! gengur! út! frá! því! að! allir! fatlaðir! nemendur! eigi! rétt! á! fullri!

þátttöku!í!öllu!skólastarfi.!Skilgreiningin!gerir!hins!vegar!aðeins!ráð!fyrir!einum!jaðarhópi!
en!vísar!til!þess!að!grundvallarbreytingar!þurfi!að!eiga!sér!stað!í!menntakerfinu.!Önnur!
aðferðin!vísar!til! fatlaðra!nemenda!og!þeirra!sem!þurfa!sérúrræði! í!námi!með!aukinni!

þátttöku!þeirra!innan!menntakerfisins.!Þetta!viðmót!er!ekki!róttækt!í!eðli!sínu!og!er!að!
mörgu!leyti!í!takt!við!núverandi!skólastarf.!Þriðja!aðferðin!vísar!til!þess!að!allir!nemendur!
taki!virkan!þátt!í!skólum!sem!eru!skipulagðir!með!það!að!leiðarljósi!að!allir!nemendur!séu!

jafnir!og!allri!aðgreiningu!er!hafnað.!

Til! þess! að! auka! sameiginlegan! þekkingarfræðilegan! skilning! á! hugtökum! og!

markmiðum! stefnunnar! þarf! að! skapa! umræðuvettvang! fyrir! alla! sem! koma! að!
menntamálum!(European!agency!for!special!needs!and! inclusive!education,!2017,!bls.!

51–52).! Slíkur! vettvangur! byggir! á! samstarfi! ólíkra! aðila! innan! menntamála! en!
vísbendingar!eru!um!að!fá!tækifæri!séu!til!staðar!til!slíkra!umræðna.!Vinnuaðstæður!og!
ósveigjanleiki!í!vinnutíma!innan!skóla!er!talin!hindrun!á!faglegum!umræðum!um!stefnuna!

og!tækifærum!kennara!til!að!deila!hver!með!öðrum!reynslu!sinni.!Þetta!hafi!þau!áhrif!að!
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þeir!einangrast!í!starfi!í!stað!þess!að!skapa!samvinnuvettvang!um!nám!og!kennslu!(sama!

rit,!bls.!85).!

2.1.4' Samantekt(

Hér!hefur!verið!fjallað!um!þá!þætti!sem!tengjast!rannsókninni!um!viðhorf!og!upplifun!
kennara!af!menntun!án!aðgreiningar.!Reynt!var!að!koma!auga!á!hvað!stefnan!felur!í!sér.!

Skóli!án!aðgreiningar!er!skilgreindur!sem!skóli!(hverfisskólar!á!Íslandi)!sem!tekur!við!öllum!
börnum!óháð!atgervi.!Hugtakið!fjallar!um!jöfn!tækifæri!til!náms!en!víða!vísar!skilgreining!
þess! til! leiða! um! hvernig! skólinn! getur! komið! til! móts! við! börn! með! sérþarfir! innan!

hefðbundins! skólastarfs.! Aðrir! vilja! skilgreina! hugtakið! sem! víðast! og! líta! á! það! sem!
umbótastarf!þar!sem!skólar!leitast!við!að!þróa!úrræði!fyrir!alla!nemendur.!Markmiðið!er!

að!veita!öllum!nemendum!gæðamenntun,!stuðla!að!félagslegri!blöndun!og!undirbúningi!
fyrir!þátttöku!í!lýðræðislegu!samfélagi.!Tekið!er!mið!af!þörfum!og!getu!hvers!og!eins!og!
er!kennarinn!talinn!lykilaðili!í!að!stuðla!að!slíku!skólastarfi.!!

Lýðræði,!mannréttindi!og! jafnrétti!eru!þættir! sem!tengjast!allir! innbyrðis.!Þeir!eru!
leiðbeinandi!í!öllu!námi!og!kennslu.!En!þessa!þætti!þarf!að!upplifa,!vinna!markvisst!með!

og!þjálfa.!Ekki!er!nóg!að!kenna!þessa!þætti!og!er!vísað!til!reynslunnar!í!því!tilliti,!því!að!
læra! í!verki.!Þessir!þættir!eru!enn!fremur!hugmynd!um!réttlátt!samfélag,!samfélag!án!
aðgreiningar!sem!miðar!að!því!að!allir!meðlimir!séu!fullgildir!þátttakendur!og!geti!og!vilji!

hafa!áhrif!á!samfélag!sitt.!Skóli!án!aðgreiningar!er!lögbundin!menntastefna!og!er!skólum!
skylt!að!starfa!eftir!henni.!Hins!vegar!er!það!skólum!í!sjálfsvald!sett!að!útfæra!stefnuna.!
En!misvísandi!skilgreiningar!hafa!áhrif!á!hvernig!stefnan!birtist! í! skólastarfi!og!hvernig!

kennarar,!sem!eru!jafnframt!lykilaðilar!í!framgangi!stefnunnar,!túlka!og!heimfæra!hana!
yfir!í!sína!kennsluhætti.!!

Mikilvægt!er!að!gera!grein!fyrir!hvernig!kennarar!og!skólar!túlka!hugmyndafræðina!
sem!liggur!að!baki!skóla!án!aðgreiningar!og!hvernig!misvísandi!skilgreiningar!hafa!áhrif!á!

hugmyndir!þeirra!og!framkvæmd.!Í!rannsókn!höfundar!sem!nánar!er!lýst!í!köflum!3!og!4,!
er!skoðað!hvernig!kennarar!vinna!með!margbreytilegan!nemendahóp.!Hvernig!kennarar!
sjá!þennan!fjölbreytta!nemendahóp!fyrir!sér!er!óljóst!en!vísbendingar!benda!til!þess!að!

viðhorf!þeirra!taki!mið!af!misvísandi!skilaboðum!og!skilgreiningum!á!inntaki!stefnunnar.!
Kennarinn! er! fagaðili! sem! þarf! að! hafa! greinargóðar! upplýsingar! og! skilning! á!
hugmyndafræði! stefnunnar! svo! hún! verði! þeim! ekki! fjötur! um! fót! og! hindri! aðgang!

nemenda!með!sérþarfir!til!þátttöku!í!lýðræðislegu!skólastarfi.!

! (
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2.2' Námsmat(
Í!þessum!hluta!er!sjónum!beint!að!námsmati,!hver!tilgangur!þess!er!og!hvernig!því!er!lýst!
í!núgildandi!Aðalnámskrá!grunnskóla.!Skoðuð!eru!tengsl!aðalnámskrár!og!námsmats!með!
tilliti!til!hvernig!það!birtist!gagnvart!nemendum!með!sérþarfir.!Þá!er!sérstaklega!skoðuð!

hugmyndin!um!mat!í!þágu!náms!og!litið!til!leiðsagnarmats.!Síðan!er!umræða!um!hvernig!
námsmat!getur! stuðlað!að!þróun! jákvæðs!hugarfars!nemenda.! Litið!er!á! rannsóknir!á!
námsmati!hérlendis!og!hvaða!viðhorf!kennarar!hafa!til!námsmats.!!

2.2.1' Námsmat(og(tilgangur(þess(

Námsmat!hefur!tekið!miklum!breytingum!síðustu!áratugi!og!er!áhersla!lögð!á!að!skólar!
komi!til!móts!við!þarfir!allra!nemenda!og!samfélaga!með!skýrari!markmiðum!sem!skila!
betri!árangri!einstaklinga! í! síbreytilegu!samfélag! (Dysthe,!2008,!bls.!17;!Erna! Ingibjörg!

Pálsdóttir,!2011,!bls.!17).!Námsmat!getur!haft!ólíka!þýðingu!í!huga!fólks!(Erna!Ingibjörg!
Pálsdóttir,!2011,!bls.!9)!en!það!er!yfirgripsmikið!hugtak!og!felur!í!sér!ólíkar!aðferðir!til!að!
afla! upplýsinga! og! meta! námsframvindu! eða! námsárangur! nemenda! (Linn! og!Miller,!

2005,!bls.!26).!Námsmat!getur!annars!vegar!verið!formlegt!mat!til!að!safna!upplýsingum!
um! námsárangur! og! hins! vegar! ferli! til! að! safna! upplýsingum! um! námsárangur! og!
námsframvindu!sem!eru!notaðar!til!að!leiðbeina!nemendum!og!greina!stöðu!þeirra!(Erna!

Ingibjörg!Pálsdóttir,!2011,!bls.!9;!Stiggins!og!Chappuis,!2006,!bls.!10–11).!Kennurum!og!
öðrum! hættir! hins! vegar! til! að! fella! saman! hugmyndir! um! námsmat! og! próf! (Erna!
Ingibjörg!Pálsdóttir,!2011,!bls.!9;!Linn!og!Miller,!2005,!bls.!26).!!

Mikilvægt!er!að!skilgreina!námsmat!markvisst,!hvað!það!felur!í!sér!og!hvernig!sé!hægt!

að!vinna!með!það!á!margvíslegan!hátt.!Aðalnámskrá!grunnskóla!(2013,!bls.!28,!57)!leggur!
ríka!áherslu!á!notkun! leiðsagnarmats!á!öllum!námssviðum.!Skólar!þurfa!að!taka!skýra!
afstöðu! til! hvers! kyns! námsmats! þeir! byggja! skólastarf! sitt! á! og! hvernig! það! þjónar!

áherslum! Aðalnámskrá.! Samhliða! aukinni! áherslu! á! fjölbreyttar! námsmatsaðferðir! er!
aukin! krafa! á! kennara! að! vera! færir! um! að! mæta! margbreytilegum! nemendahópi!
(Ingólfur!Á.!Jóhannesson,!2006b,!bls.!148).!Kennarar!þurfa!að!kenna!með!fjölbreyttum!

aðferðum! á! sama! tíma! og! þeir! eiga! að! meta! nemendur! út! frá! þeirra! forsendum.!
Skilgreiningar!á!námsmati!þurfa!að!vera!skýrar!eigi!nemendur!að!geta!stundað!nám!á!
sínum!forsendum!og!þeir!metnir!út!frá!ólíkri!hæfni!og!getu.!Í!skýrslu!Evrópumiðstöðvar!

um!þróun!í!sérkennslumálum!er!námsmat!skilgreint!á!eftirfarandi!hátt:!

Námsmat! vísar! til! þess! hvernig! kennarar! og! aðrir! aðilar! sem! koma! að!
námsferli! nemanda! safna! og! nýta! kerfisbundið! upplýsingar! um! árangur!
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viðkomandi!nemanda!og/eða!þroska!hans!á!mismunandi!sviðum!á!námsferli!

hans!(bóklegt!nám,!hegðun!og!félagslega!þætti).!(Watkins,!2007,!bls.!14)!

Kennarar! þurfa! alltaf! að! vera! meðvitaðir! um! að! námshópar! þeirra! samanstanda! af!
nemendum!með!ólíkar!þarfir,!bakgrunn!og! færni.!Nám!hvers!nemanda!er!einstakt!og!

samhengi!skólastofunnar,!skólans!og!samfélagsins!getur!haft!mismunandi!þýðingu!í!huga!
hvers!nemanda!(Earl,!2013,!bls.!95–96).!Eins!og!SaponEShevin!(2007,!bls.!71)!bendir!á,!að!
til!að!starfa!í!anda!skóla!án!aðgreiningar!þurfi!að!endurhugsa!nám!og!kennslu.!Í!því!felast!

ekki!aðeins!minni!háttar!breytingar!í!kennslu!(Ainscow!og!Miles,!2008,!bls.!22;!Earl,!2013,!
bls.!122;!Ferguson,!1995,!bls.!286;!Ferguson,!2008,!bls.!113)!heldur!einnig!í!námsmati.!!

Viðteknar!hugmyndir!um!námsmat!krefjast!grundvallarbreytinga!í!hugsun!um!hvað!

skiptir!máli!í!menntun.!Slíkt!krefst!viðhorfsbreytingar!á!hefðbundinni!trú!um!hvað!skóli!

er! og! hvers! vegna! kennarar! eigi! að! láta! sig! varða! að! safna! upplýsingum! um! hvernig!
nemendur!hugsa!og!læra!(Earl,!2013,!bls.!122).!Breytingar!þurfa!að!fela!í!sér!umbætur!
fyrir!allt!skólasamfélagið.!Gamaldags!hugmyndir!um!tilgang!náms!stangast!á!við!nútíma!

samfélag! þar! sem! markmið! þess! og! hugmyndafræði! hafa! enga! þýðingu! lengur!
(Armstrong,!Armstrong!og!Spandagou,!2010,!bls.!21).!Orð!Dyshte!(2008,!bls.!17)!falla!vel!
að!slíkum!skóla:!,,Að!störf!kennara!er!að!mennta!nemendur!fyrir!framtíð!þeirra!en!ekki!
okkar!fortíð.!!

Jón!Torfi!Jónasson!(2008,!bls.!87–88)!bendir!á!að!þróun!menntunar!hér!á!landi!sé!í!

öllum!eða!flestum!aðalatriðum!sú!sama!og!í!nágrannalöndum,!þar!með!talið!í!námsmati.!
Sé! litið!til!breytinga!annars!vegar!og!umbótatilrauna!hins!vegar! í!skólastarfi!má!sjá!að!

ákveðið!mynstur!stöðugleika,!sterkra!hefða!og!mikillar!íhaldssemi!kemur!fram!(Jón!Torfi!
Jónasson,!2008,!bls.!87).!Ólafur!Proppé!(1999,!bls.!78)!segir!að!á!Íslandi!hafi!námsmat!
fyrst!og!fremst!verið!byggt!á!prófum!en!fræðslulögin!1946!höfðu!mikil!áhrif!á!námsmat!í!

skólum.!Áhersla!var!lögð!á!að!nemendur!næðu!tilskildum!einkunnamörkum!og!að!mati!
Ólafs!Proppé!lærðu!kennarar!að!þjálfa!nemendur!þannig!að!flestir!þeirra!náðu!tilskildu!
lágmarki! á! prófum,! stundum! án! skilnings! á! námsefninu.! Slíkt! hafi! haft! í! för!með! sér!

stöðnunartímabil! í! þróun! alls! skólastarfs! á! Íslandi,! námsefni,! kennsluaðferðum,!
námsmati!og!starfsskipulagi!skólanna!(sama!rit,!bls.!84).!!

Margt!bendir!til!ákveðinnar!togstreitu!í!notkun!námsmats!í!skólastarfi!í!dag.!Nám!og!

námsmat!eru!svo!samofin!hvert!öðru!að!ekki!verður!litið!fram!hjá!því!að!ekki!er!hægt!að!

breyta!aðeins!einu!án!þess!að!breyta!öðru!(Dysthe,!2008,!bls.!27).!Ingvar!Sigurgeirsson!
(1999,!bls.!148)!bendir!í!því!samhengi!á!að!fátt!vefjist!meira!fyrir!kennurum!en!hvernig!
staðið!sé!að!námsmati! svo!gætt! sé! sanngirni!og!margt!bendir! til! viss! ráðaleysis!þegar!
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námsmat! er! annars! vegar.! Meyvant! Þórólfsson,! Ingvar! Sigurgeirsson! og! Jóhanna!

Karlsdóttir!(2009,!bls.!2)!tala!um!að!ráðaleysið!megi!rekja!til!þversagna!í!opinberri!stefnu!
með!tilliti! til!námsmats.!Þar!sem!hvatt!er!annars!vegar!til!einstaklingsmiðaðs!náms!og!
mats!samkvæmt!því!og!hins!vegar!öllum!ætlað!að!gangast!undir!samræmt!mat!og!eru!

þar!með!felldir!undir!sömu!mælistikuna.!Slíkar!þversagnir!og!álitamál!sem!þeim!fylgja!séu!
því! í!raun!óhjákvæmilegir!fylgifiskar!námsmats!(Dysthe,!2008,!bls.!23;!Marsh!og!Willis,!
2003,!bls.!275;!Meyvant!Þórólfsson!o.fl.,!2009,!bls.!2;!Ólafur!Proppé,!1999,!bls.!87).!!

Jón!Torfi!Jónasson!(2008,!bls.!93)!vitnar!þar!til!orða!Ellenar!Key!í!riti!hennar!um!Öld.
barnsins! frá! árinu! 1900,! segir! hann! þar! að! þrástefið! um! skólastarf! sem! tekur!mið! af!
þroska,! áhuga,! skilningi! og! hæfileikum! hvers! og! eins! hafi! einkennt! togstreitu! í!
kennslufræði!um!ríflega!tvö!þúsund!ára!skeið.!Eigi!skólastarf!á!21.!öldinni!að!einkennast!

af!slíku,!þurfi!að!læra!af!reynslunni!til!að!koma!í!veg!fyrir!mistök.!Dysthe!(2008,!bls.!27)!
bendir!á!að!námsmat!hefur!alltaf!verið!pólitískt!málefni!og!að!kennarar!og!rannsakendur!
eigi!ekki!að!líta!framhjá!stefnu!yfirvalda!í!menntamálum.!Í!dag!eru!orð!eins!og!ábyrgð,!

skilvirkni!og!gæðastjórnun!lykilhugtök!í!flestum!löndum.!Því!er!enn!ríkari!ástæða!til!að!
skilgreina!með!markvissari!hætti!hugtök!eins!og!námsmat!og!tilgang!þess!til!að!efla!störf!
og!fagmennsku!kennara!svo!þeir!geti!mætt!þörfum!og!getu!allra!nemenda.!!

Í!huga!flestra!eru!námsmat!og!próf!samheiti!en!hafa!ólíkar!tilvísanir.! Í!grunninn!er!

ferlið!að!meta,!hvort!sem!er!hefðbundið!eða!óhefðbundið,!byggt!á!heimspeki,!þ.e.!tilraun!
til!að!vega!og!meta!eitthvað!(Marsh!og!Willis,!2003,!bls.!275).!Próf!eru!vissulega!ein!leið!
til!að!meta!nám!en!er!aðeins!einn!liður!í!víðtæku!námsferli!nemenda.!Námsmat!er!ekki!

aðeins!afrakstur!af!námi,!heldur!segir!það!okkur!hvað!nemendur!vilja!vita,!hvað!þeir!vita!
nú!þegar,!og!hvað!þeir!þurfa!að!vita.! Í!gegnum!námsmat!er!upplýsingum!safnað!til!að!
ákvarða!rétta!námskrá!fyrir!nemendur.!Vegna!þess!að!það!sýnir!hvernig!nemendur!læra!

á!sem!árangursríkastan!hátt!og!hvað!hvetur!þau!áfram!til!árangurs!(Sands,!Kozleski!og!
French,!2000,!bls.!228).!!

Stiggins,!Arter,! Chappuis!og!Chappuis! (2004,!bls.! 3)! telja! að! vandað!námsmat! geti!

hvatt!áfram!þann!óvirka,!endurheimt!löngun!til!að!læra,!ýtt!undir!stöðugan!námsáhuga!

og!haft!áhrif!á!aukinn!námsárangur.!Að!mati!þeirra!þarf!námsmat!fyrst!og!fremst!að!hafa!
skýr!viðmið,!þ.e.!hvernig!nýtist!matið!notanda!þess,!með!öðrum!orðum!nemandanum?!Í!
því!samhengi!hafa!þau!sett!fram!fimm!lykilþætti!sem!þau!telja!að!skili!mestum!árangri!í!

námsmati.! Þeir! eru:! skýr! tilgangur,! skýr! námsmarkmið,! viðeigandi! kennsluskipulag,!
árangursrík!miðlun!og!þátttaka!nemenda.!Vandað!námsmat!krefst! ígrundunar!af!hálfu!
kennarans!og!þarf!hann!að!spyrja!sig:!Til!hvers!að!meta!og!fyrir!hvern?!Hvað!á!að!meta!

og!hvernig?!Hvernig!get!ég!miðlað!niðurstöðum!á!árangursríkan!hátt?!Og!ennfremur,!
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hvernig!geta!nemendur!verið!virkir!þátttakendur!í!ferlinu?!(sama!rit,!bls.!12–13,!14–17).!

Kennarar!eru!taldir!lykilaðilar!í!að!tryggja!að!námsmat!sé!réttlátt!fyrir!alla!(Watkins,!2007,!
bls.!46).!!

Til!þess!þarf!að!sníða!námið!að!þörfum!hvers!nemanda!og!er!mikilvægt!að!námsmatið!

sé!liður!í!því!að!leiðbeina!nemendum;!það!geri!þeim!ljóst!til!hvers!sé!ætlast!af!þeim,!að!

þeir!læri!að!setja!sér!eigin!markmið,!geti!gert!grein!fyrir!eigin!styrkE!og!veikleikum,!fundið!
hvaða!aðferðir!hjálpa!þeim!að!ná!markmiðum!og!jafnframt!læri!að!meta!hvort!þeim!hafi!
tekist!að!ná!markmiðum!sínum!(Erna!Ingibjörg!Pálsdóttir,!2011,!bls.!16).!Námsmat!á!að!

styrkja!sjálfsmynd!nemenda!og!stuðla!að!sjálfstæðum,!ábyrgari!nemendum!sem!vita!hvar!
þeir!eru!staddir,!hvert!þeir!þurfa!að!stefna!og!vita!hvernig!á!að! loka!gjánni!þar!á!milli!
(Boaler,! 2016,! bls.! 149;! Erna! Ingibjörg! Pálsdóttir,! 2011,! bls.! 16;! Stiggins! og! Chappuis,!

2006,!bls.!11;!Stiggins!o.fl.,!2004,!bls.!46).!

Ingvar!Sigurgeirsson!(1999,!bls.!153)!bætir!þar!við!og!segir!að!námsmat!þurfi!að!virka!

sem!góð!endurgjöf!fyrir!nemendur!sem!efli!þá!í!eigin!námi!og!bæti!sjálfsálit!þeirra!ásamt!
því!að!nýtast!sem!vottun!um!námsárangur.!Námsmat!er!því!margþætt!ferli!sem!miðar!

bæði!að!því!að!meta!framvindu!nemenda!auk!þess!að!vera!leiðbeinandi.!Kennarar!verða!
að!hafa!skýrar!hugmyndir!um!hvað!námsmat!felur! í!sér.!Watkins!(2007,!bls.!45)!hefur!
dregið!fram!nokkra!lykilþætti!svo!námsmat!geti!talist!fyrir!alla.!Þar!bendir!hún!á!nauðsyn!

þess!að!til!að!tryggja!að!námsmat!sé!fyrir!alla!krefjist!virkrar!þátttöku!umsjónarkennara,!
nemenda,! foreldra,! skólasystkina! og! annarra! hugsanlegra! ráðgjafa! eða! aðila! í!
matsferlinu.! Slíkt! sé! þó! ekki! hægt! nema! viðeigandi! stefnurammi,! skipulag! skóla! og!

stuðningur!og!úrræði!séu!til!staðar!fyrir!kennara!sem!verða! jafnframt!að!hafa! jákvætt!
viðhorf!til!náms!án!aðgreiningar.!!

2.2.2' Aðalnámskrá(grunnskóla(og(námsmat(

Lög!um!grunnskóla! (nr.! 91/2008)! segja! að! tilgangur!námsmats! sé! að! fylgjast!með!því!

hvernig!nemendum!tekst!að!mæta!markmiðum!aðalnámskrár!og!eigin!námsmarkmiðum,!
örva!nemendur!til!framfara!og!meta!hverjir!þurfa!á!sérstakri!aðstoð!að!halda.!Núgildandi!
Aðalnámskrá! grunnskóla! (2013,! bls.! 27,! 54)! segir! enn! fremur! að! megintilgangur!

námsmats!sé!að!leiðbeina!nemendum!um!námið!og!hvernig!þeir!geti!náð!markmiðum!
þess.!Námsmatið!á!að!vera!áreiðanlegt,!óhlutdrægt,!heiðarlegt!og!sanngjarnt!gagnvart!
nemendum.!Þetta!þýðir!að!meta!eigi!alla!þætti!námsins,!þekkingu,!leikni!og!hæfni!með!

hliðsjón! af! hæfniviðmiðum! í! Aðalnámskrá.! Ekki! er! tekið! sérstaklega! fram! hvernig!
námsmati!skuli!háttað!svo!það!taki!mið!af!þörfum!og!getu!allra!nemenda!heldur!að!taka!
þurfi!tillit!til!sérþarfa!nemenda!og!sértækra!örðugleika!þeirra.!Þessir!nemendur!(vísað!til!
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nemenda!með!sérþarfir)!eiga!rétt!á!að!námsmat!sé!aðlagað!þeirra!þörfum,!meðal!annars!

með!lengri!próftíma,!sérhönnuðum!prófum,!notkun!hjálpargagna,!aðstoð!og!munnlegu!
námsmati!(sama!rit,!bls.!28,!57).!

Sé!litið!til!þeirra!þátta!sem!Aðalnámskrá!segir!um!námsmat!nemenda!með!sérþarfir!

eða!sértæka!örðugleika!er!lítið!sem!bendir!til!hvernig!námsmati!í!skólum!án!aðgreiningar!

skuli!háttað!svo!allir!nemendur!njóti!góðs!af.!Vísi!þetta!fremur!til!prófa!en!fjölbreyttra!
matsaðferða! (Aðalnámskrá! grunnskóla,! 2013,! bls.! 28).! Augljóst! er! að! gera! þarf!meiri!
greinarmun!á!námsmati! og!prófum! í!Aðalnámskrá! grunnskóla!og! tengja!námsmat! við!

skóla! án! aðgreiningar.! Sú! spurning! sem! vaknar! ef! til! vill! snýr! að! orðræðunni! um!
nemendur!í!Aðalnámskrá.!Í!ljósi!náms!án!aðgreiningar!ætti!að!skoða!hvort!endurhugsa!
þurfi!orðaval,!þar!sem!áherslan!færist!frá!umræðunni!um!annars!vegar!nemendur!og!hins!

vegar! nemendur! með! sérþarfir.! Réttar! væri! eflaust! að! tala! í! öllum! tilvikum! um! alla!
nemendur! sem! nemendur!með! sérþarfir! (Norwich,! 2013,! bls.! 18)! þar! sem! litið! er! til!
forsendu!hvers!og!eins,!getu!og!þarfa.!Getum!við!þar!með!dregið!úr!aðgreiningu!nemenda!

og!færist!athyglin!frá!því!sem!hindrar!þátttöku!þeirra!í!almennu!skólastarfi!yfir!í!skóla!sem!
rúmar!alla.!

2.2.3' Rannsóknir(á(námsmati(

Fáar!rannsóknir!hafa!verið!framkvæmdar!á!námsmati!í!skólum!án!aðgreiningar!á!Íslandi.!

Nokkrar! námsritgerðir!má! finna!um!námsmat! en! ritgerð! Jónu! Sigríðar!Valbergsdóttur!
(1999)!fjallar!um!námsmat!í!kennslu!nemenda!með!mjög!skerta!námshæfni.!Rannsókn!
Ernu!I.!Pálsdóttur!(2006,!bls.!55–56)!fjallar!um!hvernig!kennarar!meta!stöðu!og!framfarir!

nemenda!og!nota!til!að!leiðbeina!nemendum!og!veita!þeim!upplýsingar!um!stöðu!sína.!
Niðurstöður! rannsóknar! hennar! leiddu! í! ljós! að! kennarar! á! yngsta! stigi! leggja! mesta!

áherslu!á!frammistöðumat!(e.!performance.assessment)!í!sínu!námsmati.!Þegar!umræða!
um!alhliða!mat! (e.!authentic.assessment)!og! leiðsagnarmat! (e.! formative.assessment)!
voru!skoðuð!kom!fram!að!aðeins!13%!svarenda!voru!sammála!að!nemendur!væru!hluti!

af!því!að!ákveða!grundvallarmarkmið!námsmatsins!og!61%!ósammála.!!

Í!viðamikilli!rannsókn!Rúnars!Sigþórssonar!(2008,!bls.!270)!fjallar!hann!um!námsmat!

og! samræmd! próf! í! 7.! og! 10.! bekk! í! íslensku! og! náttúrufræði.! Þar! kom! fram! að!
leiðsagnarmat!virtist!lítið!notað!í!báðum!greinunum!og!kom!námsmat!fram!í!kennslu!sem!
lauslegar! athuganir! kennara! á! yfirferð! verkefna! eða! heimavinnu.! Athygli! vakti! að!

jafnaðarmerki! var! sett! milli! símats! og! leiðsagnarmats,! en! því! fylgdu! ekki! viðmið! um!
hvernig!leiðsagnarmati!skuli!beitt.!Símatið!byggði!ekki!á!samræðum!nemenda!og!kennara!
eða! virkri! þátttöku! í! markmiðasetningu.! Lokamat! og! símat! einkenndu! helstu!
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matsaðferðir!skólanna,!einkum!próf,!kannanir!og!verkefni!og!mat!í!formi!einkunnargjafar!

fyrir!ýmiss!konar!verkefni.!Þótt!hér!sé!litið!til!elsta!stigs!grunnskóla!má!sjá!á!niðurstöðum!
Ernu! I.! Pálsdóttur! (2006,! bls.! 55)! að! námsmat! er! sambærilegt! á! yngsta! stigi! og!
leiðsagnarmat! sjaldan! notað.! Gera! má! ráð! fyrir! að! matið! sé! aðlagað! aldri! yngstu!

nemendanna.!!

Rannsókn!Meyvants! Þórólfssonar,! Ingvars! Sigurgeirssonar! og! Jóhönnu! Karlsdóttur!

(2009)!á!stefnumörkun!grunnskóla!um!tilgang!námsmats!hérlendis!leiddi!í!ljós!að!ýmsar!
mótsagnir! mátti! finna! hvað! varðar! stefnumörkun! og! tilgang! námsmats.! Flestar!

skólanámskrár!höfðu!skýrt!orðaðan!texta!um!tilgang!námsmats!og!var!í!sumum!tilfellum!
vísað!beint!í!þágildandi!Aðalnámskrá!grunnskóla!um!að!megintilgangur!námsmats!væri!
að!afla!upplýsinga!til!að!hjálpa!nemendum!við!námið,!örva!og!hvetja!til!að!leggja!sig!enn!

betur!fram!(Aðalnámskrá!grunnskóla,!1999,!bls.!35).!!

Hins! vegar! mátti! finna! texta! sem! gaf! til! kynna! töluverða! áherslu! á! formlegt! og!

megindlegt!mat!við!lok!námstíma!og!þar!með!þann!tilgang!að!votta!um!námsárangur.!Þá!
kom! einnig! fram! að! aðeins! 43%! skóla! sem! fjalla! um! námsmat! í! almennum! hluta!

skólanámskrár,!sögðust!leggja!áherslu!á!að!mæta!þörfum!allra!með!tilliti!til!námsmats!og!
vísa! til! einstaklingsmiðunar!og! skóla!án!aðgreiningar.!Með!þessum!niðurstöðum!megi!
greina!vissa!valþröng!sem!kennarar!lenda!í!þegar!kemur!að!skipulagi!námsmats!og!þeir!

upplifi!þversögn!í!starfi,!þar!sem!áhersla!er!lögð!á!að!námsmat!sé!heiðarlegt!og!sanngjarnt!
gagnvart! öllum! nemendum! en! stefnumörkun! skólanna! gefi! til! kynna! að! framkvæmd!
námsmats!sé! í! formi!vottunar!á!námsárangri! (Meyvant!Þórólfsson!o.fl.,!2009,!bls.!10).!

Ýmsar!meistararitgerðir!má!svo!finna!um!skóla!án!aðgreiningar!en!fela!flestar!í!sér!litla!
umfjöllun!um!námsmat.!Eðlilegt!er!því!að!skoða!hvernig!umsjónarkennurum!gengur!að!
nota! fjölbreytt!námsmat!sem!er! í! raun!heiðarlegt,!áreiðanlegt!og!sanngjarnt!gagnvart!

öllum!nemendum!(Aðalnámskrá!grunnskóla,!2013,!bls.!28).!

2.2.4' Mat(í(þágu(náms(–(mat(samtvinnað(námi(og(kennslu(

Kennurum!er!ætlað!að!starfa!eftir!hugmyndafræði!skóla!án!aðgreiningar,!þar!sem!áhersla!
er! lögð!á!virka!þátttöku!allra!nemenda!í!skólastarfinu.!Á!sama!tíma!eiga!þeir!að!mæla!

árangur! og! framfarir! nemenda! út! frá! forsendum! hvers! og! eins.! Rétt! er! því! að! skoða!
hvernig!og!hvaða!námsmat!getur!þótt!eftirsóknarvert!að!nota!í!kennslu,!sem!hvetur!og!
leiðbeinir!nemendum!áfram!í!námi!og!stuðlar!að!aukinni!virkni!og!þátttöku!nemenda!í!

eigin!námi.!Diane!Hart!(1994,!bls.!9)!talar!um!að!lykilatriðið!í!námsmati!sé!að!komast!að!
því!hvað!og!hvernig!nemendur!eru!að!læra.!Í!því!samhengi!talar!hún!um!alhliða!námsmat!
(e.!authentic. assessment).!Hún! telur! að!þegar! nemendur! kljást! við! verkefni! sem!hafa!
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raunverulega!þýðingu!og!merkingu! feli! það! í! sér! alhliða!námsmat.! Slík! verkefni! líkjast!

raunverulegum! viðfangsefnum! en! ekki! hefðbundnum! prófum.! Viðfangsefnin! reyna! á!
hugsun!og!að!beitt!sé!víðtækri!þekkingu.!Áhersla!er!lögð!á!að!nemendur!fái!að!vita!að!
hverju!þeir!stefna!og!hvað!er!lagt!til!grundvallar!í!matinu!svo!það!sé!öllum!ljóst!að!hverju!

er!keppt.!Þar!með!er!dregið!úr!því!að!allir!nemendur!séu!mældir!eftir!sömu!stikunni.!!

Marsh!og!Willis!(2003,!bls.!286)!segja!að!alhliða!námsmat!meti!það!sem!skiptir!máli,!

ekki!því!sem!er!hentugast!eins!og!próf.!Það!feli!í!sér!allar!þær!leiðir!sem!nemendur!læra!
og!þær!aðferðir!sem!nemendur!geta!notað!til!að!sýna!fram!á!námsárangur!(sama!rit,!bls.!

276).!Slíkt!námsmat!felur!þess!vegna!í!sér!allar!þær!margvíslegu!leiðir!sem!notaðar!eru!til!
að!meta!framvindu!og!árangur!nemenda!og!örvar!þá!til!frekara!náms.!Cole,!Ryan,!Kick!og!
Mathies!(2000,!bls.!5–6)!telja!að!kjarninn!í!alhliða!námsmati!sé!þegar!nemendur!beita!

þekkingu,! skilningi,! innsæi! og! leikni! við! úrvinnslu! verkefna! og! áhersla! er! lögð! á! virka!
þátttöku!þeirra.!Nemendur!sýna!undir!eðlilegum!kringumstæðum!hvað!þeir!kunna.!Eins!
og! Earl! (2013,! bls.! 112)! bendir! réttilega! á! þá! tengja! nemendur! persónuleg! afrek,!

sjálfsvirðingu!og!viljann!til!þátttöku!í!námi!út!frá!námsmati!og!endurspeglar!það!þau!gildi!
sem!nemendur!hafa!til!náms.!Matsaðferðir!þurfa!vandaða!ígrundun!af!hálfu!kennarans!
svo!tilgangur!þess!styðji!við!nám.!!!

Umræðan! um! námsmat! skiptist! iðulega! í! tvennt;! lokamat! (e.! summative)! og!
leiðsagnarmat!(e.!formative)!(Chappuis!og!Chappuis,!2002,!bls.!13).!Mikilvægt!er!að!gera!
greinarmun!á!hvað!þessar!aðferðir!fela!í!sér,!en!lokamat!vísar!til!stöðumats!og!er!talað!
um!mat.á.námi!(e.!assessment.of.learning).!Matið!á!sér!yfirleitt!stað!við!lok!námslotu,!

annar! eða! skólaárs! og! er! í! formi! prófa! eða! kannana! sem! innihalda! spurningar! sem!
endurspegla!námsefnið.!Kennarar!safna!saman!upplýsingum!um!nám!nemenda!og!meta!
hvort! nemandi! hafi! náð! námsmarkmiðunum.! Niðurstöðum! er! svo! yfirleitt! miðlað! í!

táknum! eða! tölum! og! foreldrum! eru! gefnar! upplýsingar! um! hvar! nemendur! standa! í!
samanburði!við!aðra!(Earl,!2013,!bls.!29).!!

Leiðsagnarmat! er! talið! tvíþætt,! annars! vegar!mat. í. þágu. náms! (e.!assessment. for.
learning)! og! hins! vegar! mat. sem. nám! eða! mat. samtvinnað. námi. og. kennslu. (e.!
assessment.as.learning).!Mat!í!þágu!náms!felur!í!sér!tilganginn!í!að!greina!stöðu!nemenda!
og! nýta! þær! upplýsingar! til! að! hafa! áhrif! á! námsferli! og! efla! námsárangur! nemenda!
(Chappuis! og! Chappuis,! 2002,! bls.! 13;! Earl,! 2013,! bls.! 27;! Stiggins! o.fl,! 2004,! bls.! 31).!

Rannsóknir! hafa! sýnt! að! notkun! leiðsagnarmats! í! kennslu! hafi! sterkustu! áhrifin! á!
námsárangur!nemenda,! sérstaklega!þeirra! sem!eiga!erfitt!uppdráttar! í!námi! (Black!og!
Wiliam,!1998,!bls.!141;!Stiggins!o.fl.,!2004,!bls.!37).!Mat!í!þágu!náms!gerist!í!skólastofunni!

þegar!nám!á!sér!enn!stað.!Nemendur!eru!þátttakendur!í!eigin!námi!sem!eykur!sjálfstraust!
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og!áhuga!til!náms!og!leggur!áherslu!á!þróun!og!árangur!(Chappuis!og!Chappuis,!2002,!bls.!

16;!Stiggins!o.fl.,!2004,!bls.!31!og!Stiggins!og!Chappuis,!2006,!bls.!11).!Megintilgangur!
matsins! er! að! greina! námsþarfir! nemenda,! skipuleggja! og! taka! ákvörðun! um!
áframhaldandi!nám,!veita!nemendum!endurgjöf!sem!þeir!geta!notað!til!að!auka!gæði!í!

námsferlinu,!og!til!að!hjálpa!nemendum!að!finna!að!þeir!geti!haft!áhrif!á!eigin!árangur!í!
námi!(Stiggins!o.fl.,!2004,!bls.!31).!!

Mat!samtvinnað!námi!og!kennslu!er!hluti!af!mati!í!þágu!náms!en!leggur!ríkari!áherslu!

á!að!nemandinn!er!bæði!sá!sem!leggur!til!matsins!en!einnig!námsferlið.!Markmiðið!er!að!

nemandinn!læri!að!læra,!þ.e.!að!hann!öðlist!námsvitund!(e.!metacognition).!Slík!hugsun!
felur!í!sér!að!nemendur!ígrundi!eigið!nám,!færni!sem!tekur!langan!tíma!að!þróa!og!þjálfa.!
Þetta!gerist!þegar!nemendur!geta!fylgst!með!eigin!skilningi,!spáð!fyrir!um!námsárangur,!

séð! hvað! þeir! þurfa! að! læra,! skipulagt! og! endurskoðað! eigin! hugmyndir! og! dregið!
ályktanir!af!þeim!til!að!dýpka!skilning!sinn!(Earl,!2013,!bls.!28,!36).!Lykilspurningar!í!þessu!
ferli! eru:! Hvert! stefni! ég?! Hvar! er! ég! stödd/staddur! núna?! Hvernig! held! ég! áfram?!

(Stiggins!o.fl.,!2004,!bls.!34).!Kennarar!bera!ábyrgð!á!að!kenna!nemendum!sjálfsmat!og!
ígrundun!til!að!efla!námsvitund!sem!stuðlar!að!aukinni!ábyrgð!og!sjálfstæði!nemenda!í!
námi!(Earl,!2015,!bls.!28;!Earl!og!Katz,!2012,!bls.!124).!!!

Nemendur!eru!jafn!ólíkir!eins!og!þeir!eru!margir.!Þarfir,!þekking!og!færni!er!misjöfn!

og!er!það!í!höndum!kennara!að!stuðla!að!þroska!hvers!og!eins!í!námi.!Earl!(2013,!bls.!27)!
telur!að!hlutverk!kennarans!sé!að!gera!grein!fyrir!styrkE!og!veikleikum!nemenda!sinna!og!
gefa! þeim! endurgjöf! sem! hjálpar! þeim! að! ná! settum! markmiðum.! Erna! Ingibjörg!

Pálsdóttir!(2011,!bls.!31)!bætir!við!og!segir!að!kennarar!þurfi!að!skapa!námsumhverfi!sem!
henti!hverjum!og!einum!og!gefa!nemendum!færi!á!að!læra!á!þann!hátt!sem!þeim!hentar!
best,!þ.e.!að!nemendur!geti!farið!mismunandi!leiðir!að!settu!marki.!!

Markmið! kennara! er! að! nemendur! trúi! á! sjálfa! sig! sem! árangursríka! nemendur!

(Stiggins!og!Chappuis,!2005,!bls.!12).!Til!þess!þurfa!nemendur!að!sjá!tilgang!með!því!sem!
þeir!eru!að!læra,!hafa!trú!á!að!þeir!geti!lært!aðferðir!til!að!leysa!margvísleg!viðfangsefni!
og!fá!tækifæri!til!að!íhuga!hvað!má!gera!betur!(Erna!Ingibjörg!Pálsdóttir,!2011,!bls.!31–

32).!Nemendur!ákveða!sjálfir!hvort!þeir!ná!árangri,!hvort!þeim!líki!viðfangsefnin!og!hvort!
þeir!vilji!leggja!sig!fram!við!námið.!Ákvarðanir!þeirra!liggja!því!til!grundvallar!í!námi!þeirra!
(Chappuis!og!Chappuis,!2002,!bls.!11;!Stiggins!og!Chappuis,!2005,!bls.!15).!Þetta!staðfestir!

Evrópumiðstöðin!(European!agency!for!special!needs!and!inclusive!education,!2017,!bls.!
118)!og! telur!að!huga!þurfi! að!einstaklingsaðlögun!og! til! þess!þurfi!námsmat!að!vera!
notað!sem!mat!í!þágu!náms.!
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2.2.5' Námsmat(og(þróun(vaxtarsjálfs(

Eitt!það!mikilvægasta!sem!maðurinn!þarf!er!trú!á!eigin!getu.!Að!hann!búi!yfir!þeirri!færni!

að!ná!árangri!út!frá!eigin!verðleikum!og!hæfni,!auk!þess!að!trúa!að!hann!geti!haft!áhrif!á!
stöðu!sína.!Dweck!(2016,!bls.!6–7)!skilgreinir!trú!á!eigin!hæfni!út!frá!tveimur!viðhorfum,!
annars!vegar!festusjálf!(e.!fixed.mindset)!og!hins!vegar!vaxtasjálf!(e.!growth.mindset).!Hið!
fyrra!vísar!til!þess!að!einstaklingur!hafi!ekki!trú!á!að!hann!búi!yfir!nægilegri!greind!og!þar!
með!ekki! hæfileika! til! að! hafa! áhrif! á! og! breyta! stöðu! sinni.!Hið! seinna! felur! í! sér! að!
einstaklingar!trúi!á!að!þeir!geti!haft!áhrif!á!hæfileika!sína!með!því!að!takast!á!við!fjölbreytt!

viðfangsefni!og!nota!til!þess!innsæi!og!þrautseigju,!auk!aðstoðar!annarra.!!

Boaler!(2016,!bls.!5)!bendir!á!að!rannsóknir!sýna!að!munurinn!á!þeim!sem!ná!árangri!

og!ekki,! liggi!einkum! í!hugarfari!þeirra! til! sjálfs!síns!og!skilaboða!sem!þeim!berast!um!
möguleika!til!náms.!Bestu!tækifærin!til!að!læra!koma!þegar!nemendur!trúa!á!sjálfa!sig!en!

lengi!hefur!nemendum!óbeint!verið!kennt!að!þeir!séu!ekki!eins!góðir!og!aðrir!og!hafi!ekki!
sömu!möguleika! til!náms.!Vísar!Dweck! (2007,!bls.!37)!þar! til!hugtaksins!um!að!hrósa.!
Telur! hún! að! hrós! þurfi! að! vera! verkmiðað,! þ.e.! fyrir! þátttöku,! aðferðir,! framfarir! og!

mistök,!fremur!en!að!beinast!að!barninu!sjálfu!og!hæfni!þess!eða!greind.!Hrós!sem!beinist!
að! greind! barnsins! skapar! og! viðheldur! hugarfari! festusjálfsins.! Hið! fyrrnefna! segir!
nemendum!aftur!á!móti!hvað!þeir!hafi!gert!til!að!ná!árangri!og!hvað!þeir!þurfi!að!leggja!

af!mörkum!til!að!stuðla!að!árangri!í!framtíðinni.!!

Dweck! (2010,! bls.! 16–17)! talar! um! að! þessi! tvö! viðhorf! hafi!mikil! áhrif! á! hegðun!

nemenda!og!vinnusemi.!Nemendur!sem!álíta!greind!vera!fyrirframgefið!ástand!(vísar!til!
festusjálfs),! vilja! umfram! allt! virðast! klárir.! Þeir! fórna! mikilvægum! tækifærum! í!

námsferlinu,!jafnvel!þeim!sem!hafa!áhrif!á!námsárangur,!ef!þessi!tækifæri!krefjast!þess!
að!þau!taki!áhættu!á!að!ganga! illa!eða!viðurkenna!skort!á!færni.!Nemendur!sem!hafa!
jákvæð!viðhorf!líta!hins!vegar!á!áskoranir!sem!tækifæri!til!að!læra!af!og!þroskast,!þeir!

reyna!nýjar!leiðir!og!nota!öll!úrræði!sem!þeir!hafa!til!umráða!til!að!hjálpa!sér.!!

Mikilvægt!er!að!þróa!hugarfar!vaxtarsjálfs!hjá!öllum!nemendum!og!skapa!andrúmsloft!

í! skólastofunni! sem! fagnar! fjölbreytileikanum! og! gerir! ráð! fyrir! ólíkum! námsþörfum.!
Kennarar!sem!fylgja!þessari!sannfæringu!telja!að!gera!eigi!öllum!nemendum!hátt!undir!

höfði.!Þeir!fá!nemendur!til!að!leggja!meira!á!sig,!ná!árangri!umfram!eigin!væntingar!og!
læra!að!trúa!að!nám!krefjist!þess!að!taka!áhættu,!gera!mistök!og!læra!af!þeim.!Þessir!
kennarar!ganga!einnig!úr!skugga!um!að!allir!nemendur!upplifi!að!árangur!kemur!með!því!

að!leggja!sig!fram!(Tomlinson,!2014,!bls.!4–5)!en!ekki!vegna!greindar.!Því!þurfa!kennarar!
að! senda! jákvæð! skilaboð! sem! eflir! trú! á! eigin! getu! og! ýtir! undir! ánægju! og! árangur!
fjölbreytts!nemendahóps.!
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Segja!má!að!þarna!kristallist!hugmyndin!um!mat!í!þágu!náms!og!mat!samtvinnað!námi!

og! kennslu.! Moser,! Schroder,! Heeter,! Moran! og! Lee! (2011,! bls.! 484)! framkvæmdu!
heilarannsókn! byggða! á! hugmyndum!Dweck! á! hugarfari! einstaklinga,! þ.e.! þeirra! sem!
höfðu!hugarfar! vaxtarsjálfs! og! svo! þeirra! sem!höfðu!hugarfar! festusjálfs.!Niðurstöður!

rannsóknar!þeirra!leiddi!í!ljós!að!virkni!í!heila!var!umtalsverð!meiri!hjá!nemendum!sem!
gerðu!mistök!en!þeirra!sem!svöruðu!spurningum!rétt!sem!þeim!voru!gefnar.!Það!sem!
vakti!sérstaka!athygli!var!að!einstaklingar!með!hugarfar!vaxtarsjálfs!voru!meðvitaðri!um!

eigin!mistök!en!þeir!sem!höfðu!hugarfar!festusjálfs.!Fyrri!hópurinn!var!líklegri!til!að!fara!
til!baka!og!leiðrétta!mistökin!sín.!Stiggins!og!Chappuis!(2005,!bls.!13)!segja!að!galdurinn!
sé!að!hjálpa!nemendum!að!gera! sér! grein! fyrir! að!mistök!eru! fræ! sem!við! sáum! fyrir!

framtíðarárangur,!en!aðeins!ef!við!höldum!áfram.!Kennarar!þurfa!að!hætta!að!senda!þau!
skaðlegu!skilaboð!til!nemenda!að!léleg!frammistaða!sé!alltaf!neikvæð.!Stundum!er!slök!

frammistaða!óhjákvæmileg,!eins!og!þegar!við!erum!að!læra!eitthvað!nýtt.!! !

Draga!má!þá!ályktun!að!kennari!sem!stuðlar!að!þróun!vaxtasjálfs!í!gegnum!námsmat,!

stuðli!að!virkri!þátttöku!nemenda!í!eigin!námi!og!geri!þá!ábyrgari!fyrir!eigin!framförum!
þar! sem! nemandi! hefur! góða! námsvitund.! Matsniðurstöður! kennarans! nýtast!
nemandanum!til!að!sjá!hvar!hann!stendur,!hvert!hann!þarf!að!fara!og!hvernig!hann!kemst!

yfir!brúna.!Nemendur!taka!mikilvægustu!ákvarðanirnar!sjálfir!í!námsferlinu!(Chappuis!og!
Chappuis,! 2002,! bls.! 11)! og! er! það! hlutverk! kennara! að! ýta! undir! hugarfar! þar! sem!
einstaklingur!sér!sig!færan!um!að!hafa!áhrif!á!eigin!árangur.!Íslenskir!kennarar!hafa!tjáð!

þá!skoðun!sína!að!það!sé!ekkert!óvenjulegt!að!margir!nemendur!þeirra!nái!ekki!öllum!
markmiðum! Aðalnámskrár,! þar! sem! börn! eru! í! skóla! til! að! læra! ólíka! hluti! (Hermína!
Gunnþórsdóttir,!2010,!bls.!9).!!

Þetta!viðhorf!kennara!til!nemenda!getur!þó!reynst!varasamt!og!skapað!viðhorf!þar!

sem! kennarar! telja! að! einkenni! barna! með! sérþarfir! sé! fyrirfram! ákveðið! ástand! og!
óbreytanlegt.!Þeir!séu!því!ófærir!um!að!kenna!„slíkum!börnum“!og!draga!þá!ályktun!að!
ekki!sé!hægt!að!kenna!„slíkum!börnum“!(Hollenweger,!2011,!bls.!45).!Það!er!hins!vegar!

nauðsynlegt!að!kennarar!geri!sér!grein!fyrir!að!bæði!nemendur!og!fullorðnir!geta!þróað!
hugarfar!sitt!úr!festusjálfi!til!vaxtarsjálfs!(Boaler,!2016,!bls.!6)!sem!hefur!í!för!með!sér!að!
nám!byggi!á!styrkleikum!hvers!og!eins!og!námsmatið!endurspegli!sérstöðu!þeirra.!

2.2.6' Samantekt(

Í!þessum!kafla!var!dregin!saman!umfjöllun!um!námsmat.!Námsmat!er!samofið!námi!og!
kennslu!og!ekki!er!hægt!að!vinna!með!það!á!einangraðan!hátt! í! skólastarfi.!Námsmat!
hefur! tekið! verulegum! áherslubreytingum! en! tilgangur! þess! er! að! skoða! og! meta!
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námsárangur!og!framfarir!nemenda.!Samkvæmt! lögum!er!námsmati!einkum!ætlað!að!

leiðbeina!nemendum!um!námið!og!hvernig!þeir!geti!náð!markmiðum!þess.!Námsmat!er!
ferli!margvíslegra!aðferða!til!að!safna!upplýsingum!um!stöðu!nemenda!sem!eru!notaðar!
til!að!leiðbeina!nemendum!um!námið!sitt.!Kennarar!eru!meðvitaðir!um!að!námshópar!

þeirra!eru!fjölbreyttari!nú!en!áður,!ekki!eins!einsleitir,!og!að!ekki!hafi!allir!sömu!þarfir!og!
getu.!Því!liggur!í!augum!uppi!að!beita!þarf!ólíkum!kennsluaðferðum!og!námsmati!til!að!
mæta!hverjum!einstaklingi.!!

Fáar!rannsóknir!hafa!hins!vegar!verið!um!námsmat!í!skólum!án!aðgreiningar.!Greina!

má!ákveðið!gjá!í!fræðunum!þar!sem!tilraun!er!gerð!til!að!skoða!alla!þætti!náms!og!kennslu!
í! skólum!án! aðgreiningar,! þar!með! talið! námsmati.! Rannsóknir! sýna!einnig! fram!á! að!
hefðbundnar!námsmatsaðferðir!eru!enn!ráðandi!í!skólastarfi!en!slíkar!aðferðir!eru!taldar!

í!andstæðu!við!starfshætti!skóla!án!aðgreiningar.!Vegið!er!að!þátttöku!nemenda!í!eigin!
námi!og!námsmarkmiðin!eru!jafnvel!óraunhæf.!Bendir!því!margt!til!að!kennarar!dragi!úr!
væntingum!til!nemenda!með!sérþarfir!og! litlar!kröfur!gerðar! til!þessara!nemenda.!Þó!

kemur! Aðalnámskrá! grunnskóla! inn! á! að! megintilgangur! námsmats! sé! að! vera!
leiðbeinandi.! Þá! eru! nemendur! ekki! mjög! virkir! í! eigin! mati.! Námsmat! er! talið! hafa!
afgerandi!áhrif!á!viðhorf!nemenda!til!sjálfs!síns!og!þeirra!skilaboða!sem!þeim!berast!um!

möguleika!til!náms.!Mat!í!þágu!náms!er!talið!stuðla!að!jákvæðri!þróun!hugarfars!og!ýtir!
enn!fremur!undir!þá!hugmynd!að!einstaklingar!séu!virkir!þátttakendur! í!eigin!námi!og!
geti! og! vilji! hafa! áhrif! á! námsárangur.! Slík! vinnubrögð! einkennast! af! lýðræðislegum!

gildum! sem! byggja! á! að! skapa! einstaklingum! jöfn! tækifæri,! umburðarlyndi! fyrir!
margbreytileikanum!og!réttlátu!samfélagi.!

! (
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2.3' Kennarar(í(skóla(án(aðgreiningar(
Í!síðasta!hluta!þessa!kafla!er!fjallað!um!stöðu!kennara!í!skóla!án!aðgreiningar.!Farið!er!
yfir!hvað! felst! í! hugtakinu! fagmennska!og!hvernig!hún!endurspeglast! í! starfi! kennara.!
Greint!er!frá!hvernig!fagmennska!hefur!þróast!og!hvaða!kröfur!grunnskólakennurum!ber!

að! standast.!Þá!er! sjónum!beint!að!því!hvaða!viðhorf!kennarar!hafa! til! stefnunnar!og!
upplifun!þeirra!af!námsmati!í!skólum!án!aðgreiningar.!

2.3.1' Fagmennska(

Nemendahópar!eru!eins!fjölbreyttir!og!margbreytileikinn!er!mikill.!Kennsla!er!krefjandi!

og!er!ein!helsta!áskorun!kennara!nú!á!dögum!að!mæta!fjölbreyttum!nemendahópi!með!
ólíkar!þarfir!og!getu.!Í!ljós!hefur!komið!að!kennarar!telja!starf!sitt!mun!flóknara,!erfiðara!
og!sérhæfðara!en!það!var!fyrir!nokkrum!áratugum!(Ingólfur!Á.!Jóhannesson,!2006b,!bls.!

143–144).! Skólinn! leikur! sífellt! stærra! hlutverk! í! lífi! barna! og! ungmenna!og! hafa! örar!
breytingar! íslensks! samfélags! haft! bein! og! óbein! áhrif! á! skólakerfið! og! um! leið! nám!
nemenda!og!störf!kennara.!Starf!kennara!er!margbreytilegt!og!flókið!(Guðmundur!Heiðar!

Frímannsson,!Rósa!Eggertsdóttir!og!Rúnar!Sigþórsson,!2013,!bls.!20–21).!!

Slíkar!breytingar!hafa!haft!áhrif!á!viðhorf!kennara!til!þeirra!sjálfra,!þar!sem!hlutverk!

þeirra!virðist!víðtækara!en!áður.!Þeim!reynist!erfiðara!að!skilgreina!hlutverk!sitt,!meðal!
annars!vegna!aukinnar!kröfu!um!verkefnavinnu!sem!hefur!áhrif!á!undirbúning!almennrar!

kennslu,!uppeldishlutverk!þeirra!hefur!aukist!ásamt!innleiðingu!menntastefnunnar!um!
skóla! án! aðgreiningar! (Ingólfur! Á.! Jóhannesson,! 2006b,! bls.! 143–144).! Það! reynir! því!
stöðugt! á! fagmennsku! kennara,! að! skipuleggja,! finna! leiðir! og! koma! í! framkvæmd!

árangursríkri! kennslu! til! að! koma! til! móts! við! alla! nemendur! (Jóhanna! Karlsdóttir! og!
Hafdís!Guðjónsdóttir,!2010,!bls.!3).! Leiðarljós!kennara!þarf!að! taka!mið!af! siðareglum!
kennara!en!þar!kemur!fram!að!kennari!sér!ekki!aðeins!um!menntun!nemenda,!heldur!

vinnur!hann!gegn!fordómum!og!ranglæti,!stuðlar!að!jafnrétti,!vellíðan!og!virðingu.!Auk!
þess!viðheldur!hann!starfshæfni!sinni!og!eykur!hana!(Siðareglur!kennara,!e.d.).!!!

Þegar!rætt!er!um!hugtakið!fagmennsku!er!rétt!að!hafa!í!huga!að!hún!felur!ekki!í!sér!

eitt! birtingarform.! Hugtakið! vísar! í! faglega! þekkingu! einstaklings! á! tilteknu! sviði! sem!

grundvölluð!er! á! rannsóknum.! Fagmaður!er! álitinn!hæfur! til! að!bregðast! við! flóknum!
aðstæðum!sem!byggja!á!fræðilegri!þekkingu!hans!og!fylgja!eftir!ákvörðunum!sem!teknar!
eru!(Guðmundur!Heiðar!Frímannsson!o.fl.,!2013,!bls.!20).!Í!hversdagslegum!skilningi!er!

átt!við!fagmennsku!þegar!eitthvað!er!gert!vandlega!og!af!sérstakri!færni.!Þannig!felur!hún!
í!sér!kunnáttu,!færni!og!alúð!og!mætti!tengja!þessa!þrjá!þætti!við!það!starf!sem!maður!
hefur!atvinnu!af.! Enn! fremur!þarf!að! ríkja! traust! til! fagmanneskjunnar! til! að!vanda! til!
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verka,! vera! heiðarleg! og! virða! trúnað.! Fagmennsku! fylgir! skuldbinding! sem! forsenda!

trausts! sem! talin! er! verðskulduð! (Sigurður! Kristinsson,! 2013,! bls.! 237–239).! Þá! er!
mikilvægt!að!kennarar!líti!á!sjálfa!sig!sem!fagmenn!og!geti!tekið!afdrifaríkar!ákvarðanir!
sem!varða!nám!allra!nemenda!og!hefur!áhrif!á!alhliða!þroska!og!færni.!Í!viðtali!við!Trausta!

Þorsteinsson,!bendir!hann!auk!þess!réttilega!á!að!kennarar!sem!fagstétt!þurfa!að!vera!
vakandi! fyrir! nýrri! þekkingu,! fræðilegri! og! reynslubundinni! (Guðmundur! Heiðar!
Frímannsson!o.fl.,!2013,!bls.!22).!!!

Talið! er! að! fagmennska! kennara! sé! samtvinnuð! úr! tveimur!meginþáttum.! Annars!

vegar!faglegum!skilningi!á!fræðasviði!kennarastarfsins!og!hins!vegar!að!beita!þekkingu!
og!viðhorfum!í!starfi!eða!hæfni!til!athafna.!Þessu!fylgi!krafa!um!sjálfstæði!í!ákvarðanatöku!
og!getu!til!að!rökstyðja!eigin!gerðir!en!talið!er!að!kjarninn!í!fagmennsku!kennara!sé!ábyrgð!

á! námi! nemenda! (Ragnhildur! Bjarnadóttir,! 2008,! bls.! 96–97).! Fagmennska! kennara!
byggist! á! sérfræðilegri! starfsmenntun,! þekkingu,! viðhorfum! og! siðferði! starfsins.! Hún!
snýst!um!nemendur,!menntun!þeirra!og!velferð!(Aðalnámskrá!grunnskóla,!2013,!bls.!13).!!

Í!ljósi!breyttra!starfsaðstæðna!og!aukinnar!kröfu!á!kennara!um!að!mæta!fjölbreyttum!

nemendahópi!(Hermína!Gunnþórsdóttir!og!Ingólfur!Á.!Jóhannesson,!2014,!bls.!590)!er!
mikilvægt! að! gera! grein! fyrir! hvernig! fagmennska! kennara! lítur! út! nú! á! dögum.! Í! því!
sambandi!talar!Trausti!Þorsteinsson!um!að!greina!megi!þrenns!konar!fagmennsku,!þ.e.!

ósjálfstæð!fagmennska,!sjálfstæð!fagmennska!og!samvirk!fagmennska.!Hin!síðastnefnda!
er!að!mati!hans!eftirsóknarverðasta!birtingarmynd!starfshátta!kennara.!Slík!fagmennska!
felur!í!sér!lýðræðisleg!gildi,!kennarar!eru!liðsheild!og!axla!sameiginlega!ábyrgð!gagnvart!

öllum!nemendum.!Jafnframt!er!lögð!áhersla!á!samvinnu!við!aðila!skólasamfélagsins,!þar!
á!meðal!kennara,!annað!starfsfólk,!nemenda!og!foreldra.!Samvirk!fagmennska!kallar!því!
á!breytt! vinnubrögð!kennara! (Guðmundur!Heiðar! Frímannsson,!Rósa!Eggertsdóttir!og!

Rúnar!Sigþórsson,!2013,!bls.!22).!Þær!forsendur!sem!samvirk!fagmennska!felur!í!sér!gefur!
til! kynna! að! innleiðing! skóla! án! aðgreiningar! beri! með! sér! jákvæðari! brag! og! geti!
mögulega! dregið! úr! því! aukna! vinnuálagi! sem! kennarar! segjast! finna! fyrir! (Hermína!

Gunnþórsdóttir! og! Ingólfur! Á.! Jóhannesson,! 2014,! bls.! 597;! Ingólfur! Á.! Jóhannesson,!
2006b,!bls.!144).!

2.3.2' Viðhorf(og(upplifun(

Eins!og!komið!hefur!fram!þá!hefur!skóli!án!aðgreiningar!ólíkar!skilgreiningar!og!hefur!því!

í!huga!manna!mismunandi!merkingu.!Sjónarmið!ólíkra!aðila!byggist!á!mörgum!sviðum!
tengdum!inntaki!stefnunnar!og!túlkun!aðstæðubundin!og!háð!samfélagsgerð!(Ainscow,!
2005,!bls.!118;!Hermína!Gunnþórsdóttir,!2014,!bls.!36;!Hermína!Gunnþórsdóttir!og!Dóra!
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S.!Bjarnason,!2014,!bls.!1).!Kennarar!eru!taldir!lykilaðilar!í!þróun!skóla!án!aðgreiningar.!

Trú!þeirra,!viðhorf!og!aðferðir!eru!það!sem!skapa!samhengi!þar!sem!börn!og!ungmenni!
þurfa!að!læra.!Með!það!í!huga,!snýst!verkefnið!um!að!þróa!menntakerfi!þar!sem!kennarar!
finna!stuðning!auk!áskorana!um!ábyrgð!þeirra!til!að!halda!áfram!að!þróa!skilvirkari!leiðir!

til!að!koma!til!móts!við!alla!nemendur!(Ainscow!og!Miles,!2008,!bls.!21).!Margir!hafa!hins!
vegar!alvarlegar!efasemdir!um!skóla!án!aðgreiningar!og!innkomu!barna!með!sérþarfir!inn!
í! almenna! skólakerfið! (Allan,! 2008,! bls.! 1;! Avramidis! og! Norwich,! 2002,! bls.! 131).!

Gagnrýnin!kemur!ekki!síst!frá!kennurum!sjálfum!og!því!álagi,!bæði!líkamlega!og!andlega,!
sem!þeir!upplifa!en!jafnframt!um!eigin!getu!og!þekkingu!til!að!sinna!öllum!börnum!(Allan,!
2008,!bls.!9;!Avramidis!og!Norwich,!2002,!bls.!139;!European!agency!for!special!needs!

and!inclusive!education,!2017,!bls.!48;!Ingólfur!Á.!Jóhannesson,!2006b,!bls.!143).!!

Margir!kennarar!tala!um!að!þá!skorti!nægilega!þekkingu,!færni!og!viðhorf!til!að!vinna!

í!anda!skóla!án!aðgreiningar!(Forlin,!2001,!bls.!239;!European!agency!for!special!needs!
and! inclusive!education,!2017,!bls.!110;! Ingólfur!Á.! Jóhannesson,!2006b,!bls.!148).!Þó!

sýna!niðurstöður!úr!rannsókn!Hermínu!Gunnþórsdóttur!og!Dóru!S.!Bjarnason!(2014,!bls.!
10)!um!viðhorf!kennara!til!skóla!án!aðgreiningar!að!kennarar!töldu!sig!ekki!skorta!faglega!
þekkingu.! Heldur!mætti! rekja! vandann! til! ytri! aðstæðna! á! borð! við! námskrá,! skort! á!

stuðningi!og!kröfur!sem!hindruðu!og!höfðu!áhrif!á!starfshætti!þeirra.!Benda!niðurstöður!
þeirra! þó! til! jákvæðrar! þróunar! í! málefni! skóla! án! aðgreiningar.! Evrópumiðstöðin!
(European!agency!for!special!needs!and!inclusive!education,!2017,!bls.!90)!bendir!á!þrjá!

meginþætti!sem!munu!virka!sem!lyftistöng!í!þróun!skóla!án!aðgreiningar,!þar!á!meðal!
stuðningur!í!formi!fjárveitinga!til!skólanna.!Í!skýrslunni!kom!fram!að!Ísland!áætlar!talsvert!
meira!fjármagn!til!menntamála!en!önnur!OECDElönd,!eða!8%!af!vergri!landsframleiðslu!

miðað!við!um!6%!annarra!ríkja!(Guðrún!Ragnarsdóttir!og!Ingólfur!Á.!Jóhannesson,!2014,!
bls.!44).!!

Hluta! þessara! fjárveitinga! er! varið! til! nemenda! með! sérþarfir! gegn! formlegri!
greiningu.! Slíkt! fyrirkomulag! hefur! verið! gagnrýnt! þar! sem! það! er! álitin! eina! aðferð!

skólanna!til!að!fá!aukinn!fjárstuðning.!Of!mikil!áhersla!er!lögð!á!greiningar!og!einstaka!
nemendur!í!stað!þess!að!horfa!á!heildina!og!hvernig!hægt!er!að!koma!til!móts!við!alla!
nemendur! með! auknum! stuðningi! (European! agency! for! special! needs! and! inclusive!

education,!2017,!bls.!90–93).!Eins!og!Ainscow,!Miles!(2008,!bls.!20)!og!fleiri!fræðimenn!
benda!á,!þá!er!skóli!án!aðgreiningar!ferli!í!stöðugri!mótun!(Booth!og!Ainscow,!2002,!bls.!
3)! og! ekki! er! talið!æskilegt! að! koma! öllum! tillögum! til! umbóta! í! framkvæmd,! heldur!

forgangsraða!og!finna!lausn!á!mest!aðkallandi!aðgerðum!(European!agency!for!special!
needs!and!inclusive!education,!2017,!bls.!137).!!
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Því!fer!þó!ekki!varhluta!að!enn!ríkir!óvissa!á!meðal!kennara!um!ágæti!stefnunnar!sem!

má!meðal!annars!rekja!til!skilgreiningar!á!stefnunni.!Rannsóknir!sýna!að!ýmsar!mótsagnir!
megi! finna! í! hugmyndum! kennara! um! skóla! án! aðgreiningar! og! menntun! almennt!
(Hermína! Gunnþórsdóttir,! 2014,! bls.! 71).! Í! þessu! samhengi! vísa! Hermína! og! Ingólfur!

(2014,!bls.!597)!til!hugmyndafræðilegrar!togstreitu!(e.!ideological.clash),!þ.e.!hvernig!ólík!
hugmyndafræði! og! aðferðir! hafa! safnast! saman! í! orðræðunni! og! skapað! mynstur!
mótsagna!og!þeim!stillt!upp!hvort!gegn!öðru.!Hefur!það!meðal!annars!í!för!með!sér!að!

þeim!þyki!erfitt!að!greina!milli!aðferða!sem!leiða!til!aðgreiningar!og!útilokunar!og!aðferða!
sem!gera!það!ekki!(Hermína!Gunnþórsdóttir,!2014,!bls.!71).!Í!rannsókn!sinni!á!viðhorfum!
kennara!á!Íslandi!og!í!Hollandi,!kom!í!ljós!að!íslenskir!kennarar!tjáðu!margþættan!skilning!

varðandi!markmið! skóla!og!menntunar!en!á! sama! tíma!mátti! greina!mótsögn,!bæði! í!
sjónarmiðum!og!vinnu!sem!einkenndist!af!hugmyndinni!um!hinn!„venjulega!nemanda“.!

Frávikið!frá!norminu!þótti!skapa!margvísleg!vandamál!og!óraunhæft!að!toga!barnið!í!átt!
að!norminu!en!þess! í! stað!væri!barninu!mætt!undir! línunni! (Hermína!Gunnþórsdóttir,!
2010,!bls.!10–12).!!

Mörgum!þykir! stefnan!góðra!gjalda!verð!en! lýsa!þó!yfir!áhyggjum!um!að!hún!geti!
jafnvel! verið! skaðleg! öðrum! nemendum,! þ.e.a.s.! þeim! sem! falla! undir! normið! (Allan,!

2008,!bls.! 2).! Svo!virðist! í!mörgum! tilfellum!sem!spurningin!um!hvernig.við!eigum!að!
innleiða!stefnuna!hafi!breyst!yfir! í!það!hvers.vegna!við!eigum!að! innleiða!stefnuna!og!
undir! hvaða! kringumstæðum.! Þetta! viðhorf! réttlætir! útilokun! ákveðinna! nemenda,!

sérstaklega! ef! viðkomandi! er! talinn!hafa!neikvæð!áhrif! á!meginþorra!nemenda! innan!
almenna!skólans!(Allan,!2008,!bls.!4).!Erfitt!sé!þó!að!vera!gegn!stefnunni!þar!sem!hún!
byggir!á!sjálfsögðum!mannréttindum!(Avramidis!og!Norwich,!2002,!bls.!143).!Kennarar!

benda!hins!vegar!á!ýmsan!vanda!tengdum!skóla!án!aðgreiningar.!Sumir!telja!að!verkefnið!
sé!of!viðamikið!og!geti!aldrei!með!nokkru!móti!talist!raunhæft!(Hermína!Gunnþórsdóttir!

og!Ingólfur!Á.!Jóhannesson,!2014,!bls.!569).!!

Margvíslegar! ástæður! liggja! að! baki! viðhorfum!kennara! til! stefnunnar.! Rannsóknir!

benda! til! að! kennurum! finnist! þær! kringumstæður! sem! þeim! séu! boðnar! takmarki!
starfshætti! í! anda! stefnunnar! og! séu! hindrun.! Einnig! sjá! þeir! ekki! fram!á! að! ná! þeim!
markmiðum!sem!þeim!er!ætlað!að!ná!án!þess!að!gera!sitt!eigið!líf!óbærilegt!(t.d.!með!

auknu!vinnuálagi)!(Ainscow!og!Miles,!2008,!bls.!22;!Avramidis!og!Norwich,!2002,!bls.!142;!
Hermína!Gunnþórsdóttir!og!Ingólfur!Á.!Jóhannesson,!2014,!bls.!597;!Ólafur!Páll!Jónsson,!
2011,!bls.!114).!Skóli!án!aðgreiningar!snýst!um!viðhorf!og!sameiginlega!ábyrgð.!Kennarar!

þurfa!að!vera!meðvitaðir!um!ósamræmi! í! eigin! starfi,! ekki! aðeins! væntingar!þeirra! til!
samstöðu!(Tetler,!2005,!bls.!275).!Störf!kennara!einkennast!því!af!togstreitu,!sektarkennd!
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og!örmögnun!(Allan,!2008,!bls.!14–18).!Slíkar!tilfinningar!kalla!á!mótsagnir!hjá!kennurum!

og!skapar!það!sem!Tetler!(2005,!bls.!268)!kallar!dílemmur!eða!valþröng.!Tetler!vitnar!til!
Bertelsons! sem! vill! skilgreina! dílemmur! sem! tvíeggja! blað! (e.! double. sentence),!
ósamrýmdir!möguleikar!sem!virka!á!sama!tíma!gagnkvæmt!útilokandi!og!án!aðgreiningar.!

Sama! hvernig! á! það! er! litið,! er! það! talið! rangt.! Dílemmur! fela! því! í! sér! gagnkvæmt!
ósamræmi!um!álitamál!sem!aldrei!munu!að!fullu!leysast!(Dysthe,!2008,!bls.!23;!Norwich,!
2013,!bls.!9;!Tetler,!2005,!bls.!268).!!

Vlachou!(1997,!bls.!61–62)!bendir!á!að!kennsla!sé!flókið!vandasamt!verk,!sem!kallar!á!

sterka! hæfni! til! að! viðhalda! jafnvægi! milli! þeirra! fjölmörgu! krafna! og! spennu! sem!
myndast! á! vettvangi.! Kennarar! þurfa! þar! af! leiðandi! að! læra! að! lifa! með! þessum!
dílemmum,! mótsögnum! og! þversögnum.! Þessar! dílemmur! gera! ekki! ráð! fyrir! annað!

hvort/eða! valmöguleikum.! Þær! eru! einkenndar! sem! ómögulegt! val,! en! býr! yfir! þeim!
möguleikum!að!opna!ný!tækifæri!og!verða!hvatning!fyrir!nám!og!persónulega!starfsþróun!
(Tetler,!2005,!bls.!275).!

2.3.3' Námsmat(í(skóla(án(aðgreiningar(

Hvernig! virkar! þá! námsmat! í! skóla! án! aðgreiningar?! Í! rannsókn! Rúnars! Sigþórssonar!
(2008,!bls.!242–243)!kom!fram!að!kennarar!finna!fyrir!togstreitu!og!upplifa!þversagnir!í!
starfi! m.a.! vegna! þess! að! þeir! eiga! að! leggja! áherslu! á! námsaðlögun! og! nám! án!

aðgreiningar!en!á!sama!tíma!að!sjá! til!þess!að! flestir!nemendur!nái!árgangabundnum!
markmiðum!aðalnámskrár.!Kennarar! töldu!einnig!að!samræmd!próf! fælu! í! sér!að!allir!
nemendur! væru! settir! undir! sömu! mælistikuna! og! þar! með! væri! vegið! að!

einstaklingsmiðun! og! höfðu! sumir! viðmælendur! rannsóknarinnar! mjög! sterk! orð! um!
stöðu!nemenda!með!sérstakar!námsþarfir!og!möguleika!til!árangurs!á!slíku!prófi.!!

Sambærilegar!niðurstöður!fengust!úr!rannsókn!Hermínu!Gunnþórsdóttur!og!Ingólfs!
Á.!Jóhannessonar!(2014,!bls.!593)!þar!sem!kennarar!sýndu!mjög!neikvæð!viðbrögð!þegar!

samræmdu!prófin!komu!til!tals.!Kennarar!töluðu!um!að!í!prófunum!birtust!mótsagnir,!
þ.e.! að!þeir! eigi! að! stunda! einstaklingsmiðað!nám!en! á!móti! væru! samræmdu!prófin!
ósveigjanleg!og!andstætt!hugmyndastefnunni!um!skóla!án!aðgreiningar!og!væru!þar!með!

séð! sem! árás! á! fagmennsku! þeirra.! Vísar! það! til! þess! að! kennurum!þótti! samræmdu!
prófin!stjórna!hvað!væri!kennt!og!hvernig!(Hermína!Gunnþórsdóttir!og!Dóra!S.!Bjarnason,!
2014,!bls.!6).!Svipað!andrúmsloft!mátti!greina!í!rannsókn!Ernu!I.!Pálsdóttur!(2006,!bls.!60)!

og!kom!þar!einnig!fram!að!kennarar!vildu!taka!upp!vinnubrögð!sem!byggðust!á!annars!
konar!hugmyndafræði!en!stefna!skólanna!gerði!ráð!fyrir.!Af!því!má!draga!þá!ályktun!að!
kennurum!finnist!þeir!ekki!hafa!áhrif!á!eigin!starfshætti!heldur!sé!þeim!stjórnað!af!ytri!
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aðstæðum.!Í!niðurstöðum!Evrópumiðstöðvarinnar!(European!agency!for!special!needs!

and!inclusive!education,!2017,!bls.!100)!kemur!fram!að!margir!telja!að!ekki!hafi!tekist!að!
samræma! námsmat! við! innleiðingu! fjölbreyttra! kennsluhátta,! sérstaklega! gagnvart!
nemendum!með!sérþarfir.!!

Niðurstöður!rannsóknar!á!stefnumörkun!grunnskóla!um!tilgang!námsmats!hérlendis!

(Meyvant!Þórólfsson!o.fl.,!2009,!bls.!9)!sýndu!að!kennarar!upplifðu!vissa!valþröng!þegar!
kæmi! að! skipulagi! námsmats! og! þeir! upplifi! þversögn! í! starfi.! Áhersla! var! lögð! á! að!
námsmat! væri! heiðarlegt! og! sanngjarnt! gagnvart! öllum!nemendum!en! stefnumörkun!

skólanna!gæfi!til!kynna!að!framkvæmd!námsmats!væri!í!formi!vottunar!á!námsárangri.!
Þrátt! fyrir! þróun! námsmats! síðustu! áratugi! og! megintilgang,! þ.e.! „að! leiðbeina!
nemendum! um! námið! og! hvernig! þeir! geti! náð! markmiðum! þess“! (Aðalnámskrá!

grunnskóla,! 2013,! bls.! 54)! er! ljóst! að! krafan!um!hlutlægar!mælingar,! árangursmat! og!
tölfræðilegan!samanburð!er!viðvarandi!(Meyvant!Þórólfsson!o.fl.,!2009,!bls.!3).!!

Andstæðum!í!námsmati!er!oft!stillt!upp!annars!vegar!sem!námsmat!með!hliðsjón!af!

þörfum!allra!(e.!inclusive)!og!námsmat!sem!mætir!þörfum!sumra,!ekki!allra!(e.!exclusive).!
Rannsóknir!sýna!að!ýmsar!tegundir!námsmats!stuðli!að!útilokun!sumra!nemenda!(Marsh!
og!Willis,!2003,!bls.!284).!Kennarar! lenda!í!því!sem!Dylan!Wiliam!(2008,!bls.!279–280)!
talar!um!sem!„jafnvægi!ólíkra!sjónarmiða“!(e.!balancing.dilemmas).!Vill!hann!meina!að!

vænlegast!sé!fyrir!kennara!að!leita!jafnvægis!í!námsmatsaðferðum,!fara!bæði!nýjar!og!
gamlar!leiðir!en!þó!yfirvegað!og!rökstutt.!Earl!(2013!bls.!30–31)!tekur!í!sama!streng!og!
segir!að!spurningin! sé!ekki!að!kasta!einni!aðferð!út! fyrir!aðra,!heldur! finna! jafnvægi! í!

hvernig! þessum! námsmatsaðferðum! er! beitt! innan! skólastofunnar.! Rúnar! Sigþórsson!
(2006,!bls.!77)!bendir!á!að!flestir!námsmatsfræðingar!telja!að!engin!ein!leið!við!námsmat!
sé!sú!rétta.!Menn!hafa!því!fyrir!löngu!gert!sér!grein!fyrir!mikilvægi!þess!að!velja!aðgerðir!

sem!byggja!á!báðum!hefðum,!þ.e.!lokamat!og!leiðsagnarmat!og!velja!aðferðir!sem!hæfa!
námsmarkmiðunum.!

2.3.4' Samantekt(

Í! ljósi! fjölbreytts! nemendahóps! reynir! stöðugt! á! fagmennsku! kennara.! Fagmennska!

kennara! samanstendur! af! tveimur!meginþáttum,! þ.e.! faglegum! skilningi! á! fræðasviði!
kennarastarfsins!og!hins!vegar!hæfni!til!athafna!eða!hvernig!hann!framkvæmir.!Skóli!án!
aðgreiningar! krefst! víðtækrar! samvinnu! kennara! og! annarra! aðila.! Hin! samvirka!

fagmennska! byggir! á! lýðræðislegum! gildum,! kennarar! eru! liðsheild,! þeir! bera!
sameiginlega!ábyrgð!á!námsframförum!allra!nemenda!auk!þess!sem!hún!getur!dregið!úr!
vaxandi!áhyggjum!kennara!af!of!miklu!vinnuálagi.!!
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Störf! kennara! einkennast! af! tveimur! sjónarmiðum! sem! takast! á! og! standa! þeir! í!!

svokallaðri!dílemmu!eða!valþröng.!Þar!þurfa!þeir!að!standast!kröfur!bæði!samfélagsins!
um!mælanlegan!árangur!(sbr.!samræmd!próf)!og!einnig!kröfur!um!að!mæta!hverju!og!
einu! barni! þar! sem! það! er! statt! í! sínu! þroskaferli.! Þessar! mótsagnir! einkennast! sem!

ómögulegt!val!og!ræður!hefðin!ein!vali!kennara!á!námsmati.!Því!er!talið!vænlegast!fyrir!
kennara!að!leita!að!jafnvægi!í!slíkum!námsmatsaðferðum.!Ef!vel!er!að!gáð,!má!greina!vilja!
kennara!til!umbóta!á!vettvangi!en!ytri!aðstæður!eru!hindranir!sem!ryðja!þarf!úr!vegi.!

! !
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3' Aðferðafræði(rannsóknar(

Í!þessum!kafla!er!sjónum!beint!að!aðferðafræði!rannsóknarinnar.!Fyrst!er!umfjöllun!um!
viðfangsefni!rannsóknar!og!gildi!hennar.!Rannsóknarsniði!og!framkvæmd!rannsóknar!er!

síðan!lýst.!Þá!er!greint!frá!því!hvernig!staðið!var!að!vali!á!þátttakendum,!hvað!einkennir!
einstaklingsviðtöl!auk!stuttrar!kynningar!á!bakgrunni!hvers!og!eins!viðmælanda.!Síðan!er!
umfjöllun!og! lýsing!á! gagnaöflun!og!hvernig! greining!og!úrvinnsla! gagna! fór! fram.!Að!

lokum!er! fjallað!um!siðferðileg!atriði!og!hvernig! leitast!var!við!að!auka!trúverðugleika!
rannsóknar.!!

3.1' Viðfangsefni(og(gildi(rannsóknar(
Námsmat!er!mikilvægur!liður!í!öllu!námi!og!kennslu.!Að!sinna!námsmati!þar!sem!litið!er!
til!þarfa!og!getu!sérhvers!nemanda!getur!reynst!fyrirhafnarmikið!en!ef!vel!er!að!staðið!
getur! það! ýtt! undir! hvata! barns! til! náms.!Námsmat! í! skólum!án! aðgreiningar! þarf! að!

skilgreina!vel!svo!markmið!menntastefnunnar!nái!fram!að!ganga.!Í!inngangi!kom!fram!að!
rannsókninni!er!ætlað!að!varpa!ljósi!á!viðhorf!og!skilning!almennra!umsjónarkennara!á!
yngsta!stigi!til!stefnunnar!og!hvernig!þeim!tekst!að!koma!til!móts!við!nemendahópinn!

með! námsmati.! Auk! þess! að! fá! heildræna! sýn! á! kennslu! og! tengsl! framkvæmdar! á!
námsmati! sem! eykur! eigin! skilning! á! hlutverki! og! tilgang! námsmats! í! ljósi! þeirra!
fjölbreyttu!viðfangsefna!sem!kennarar!takast!á!við!dag!frá!degi.!Meginspurningin!sem!

leitað!er!svara!við!með!rannsókninni!er:!!

!

•! Hvernig(námsmati(beita(kennarar(í(fjölbreyttum(nemendahópi(í(skóla(án(
aðgreiningar?(
(

Jafnframt!er!leitað!svara!við!eftirfarandi!spurningum:!!

!

•! Hvaða!skilning!leggja!umsjónarkennarar!í!menntastefnuna!skóli!án!aðgreiningar?!!
•! Hver!eru!viðhorf!umsjónarkennara!til!námsmats!í!skólum!án!aðgreiningar?!!
•! Hvernig!vinna!umsjónarkennarar!markvisst!að!þátttöku!nemenda!með!sérþarfir!í!

almennu!bekkjarstarfi?!!

!

Rannsóknin! byggði! á! eigindlegri! aðferðafræði! og! var! gögnum! safnað!með! hálfopnum!
viðtölum!(e.!semistructured.interview)!með!viðtalsramma.!Markmið!með!viðtölum!er!að!
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hlusta!á!hvað!viðmælandi!hefur!að!segja!og!öðlast!vitneskju!um!þekkingu!og!reynslu!hans!

í! sínu!náttúrulega!umhverfi! (Lichtman,! 2013,! bls.! 190).! Rannsóknarspurningin! er! þess!
eðlis!að!leitað!var!svara!við!hvernig!umsjónarkennarar!á!yngsta!stigi!beittu!námsmati!í!
skólum!án!aðgreiningar.!Megintilgangur!eigindlegra! rannsókna!er!að!útskýra,! skilja!og!

túlka!mannlegt!eðli,!mannleg!samskipti!og!orðræðu!mannsins!(sama!rit,!bls.!17).!!

Með!því!að!varpa!ljósi!á!viðhorf!þessara!þátttakenda!og!upplifun!þeirra!af!námi!og!

kennslu!má!nýta!niðurstöður!til!að!auka!skilning!á!þeirri!valþröng!sem!kennarar!upplifa.!
Annars! vegar! þá! áherslu! sem! lögð! er! á! námsárangur! og! svo! hins! vegar! um!

hugmyndafræði!stefnunnar!skóla!án!aðgreiningar,!með!öðrum!orðum,!hvernig!kennarar!
eigi! að! mæta! þörfum! og! getu! hvers! nemanda! með! ólík! námsmarkmið! í! huga.!
Niðurstöðurnar! eru! ekki! aðeins! til! eigin! nota,! heldur! geta! þær! stuðlað! að! umræðum!

innan! skólanna! um! námsmat! og! skóla! án! aðgreiningar! og! ígrundunum! um! eigin!
starfshætti!og!fagmennsku.!

3.2' Rannsóknarsnið(og(framkvæmd(rannsóknar(
Þessi! rannsókn! er! byggð! á! eigindlegri! aðferðafræði.! Lichtman! (2016,! bls.! 7)! talar! um!
eigindlegar!rannsóknaraðferðir!sem!regnhlífahugtak!sem!felur! í!sér!margar!leiðir!til!að!
rannsaka! mannlegt! eðli.! Rannsakandinn! gegnir! lykilhlutverki! þar! sem! hann! safnar,!

skipuleggur!og!túlkar!gögn!sem!hann!hefur!aflað!með!viðtölum!og/eða!með!því!að!fylgjast!
með!fólki!í!daglegu!umhverfi!þess.!Markmið!þess!er!ávallt!að!rannsaka!mannveruna!í!sínu!
eðlilega!umhverfi!til!að!fá!skilning!á!margvíslegum!hliðum!hegðunar!þeirra!(sama!rit,!bls.!

5).! Rannsóknarsnið! vísar! til! þess! hvernig! rannsakandi! safnar! upplýsingum! frá!
þátttakendum,!þ.e.!með!hvaða!aðferðum,! innan!hvaða! tímaramma!og! svo! framvegis.!
Rannsóknarsnið!er!alfarið!valið!eftir!því!hvers!konar! spurningum!á!að! svara! (Sigurlína!

Davíðsdóttir,!2016,!bls.!236–237).!!

Við! þessa! rannsókn! var! stuðst! við! rannsóknarsnið! fyrirbærafræðinnar! (e.!

phenomenology)!en!markmið!þess!er!að!skoða!ólík!sjónarmið!og!rannsaka!upplifun!og!
reynslu!viðmælenda,!í!þessu!tilfelli!umsjónarkennara.!Hlutverk!rannsakandans!er!að!setja!

sig!í!spor!viðmælandans!og!reyna!að!skilja!kjarnann.!Til!þess!þarf!að!eiga!samtöl!við!fólk!
í!sínu!nánasta!umhverfi!og!spyrja!djúpra!spurninga!(Lichtman,!2013,!bls.!83).!Rannsókn!
þessari! er! ekki! ætlað! að! gefa! tölfræðilegar! upplýsingar! um! stöðu! námsmats! innan!

skólanna!fjögurra!heldur!gefa!skýrari!mynd!af!því!hvernig!umsjónarkennarar!fara!að!því!
að!nota!mat!í!þágu!náms!þar!sem!áhersla!er!lögð!á!nemandann!sem!virkan!þátttakanda!
í! eigin! námi! óháð! líkamlegu! eða! andlegu! atgervi.! Til! þess! þarf! að! kafa! dýpra! undir!

yfirborðið!(Lichtman,!2008,!bls.!83)!og!eru!eigindlegar!aðferðir!betur!til!þess!fallnar.!Kostir!
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þess! að! taka! viðtöl! gefur! færi! á! að! fá! dýpri! skilning! og! túlkun! þeirra! á! tilgangi! og!

meginmarkmiði!námsmats!í!fjölbreyttum!nemendahópi.!!

Rannsóknin!var!aðeins!framkvæmd!í!einu!sveitarfélagi,!þ.e.!Kópavogi,!og!fór!fram!í!

lok!mars! og! byrjun! apríl.! Samtölin! fóru! fram! á! vinnustað! viðmælenda! í! heimastofum!
þeirra,! að! þeirra! beiðni.! Tekin! voru! fjögur! viðtöl,! eitt! við! hvern! viðmælanda,! en! eitt!

viðtalið!var!þó!tekið!við!tvo!umsjónarkennara! í!einu!vegna!þess!að!þeir!vinna!saman!í!
teymi!og!töldu!þeir!það!gefa!betri!lýsingar!á!umfjöllunarefni.!Samtölin!voru!hljóðrituð!að!
fengnu!leyfi!kennaranna.!Að!lokinni!afritun!viðtala!var!þau!send!til!umsjónarkennaranna!

þar!sem!þeim!gafst!tækifæri! til!að!útskýra!nánar!eða!gera!athugasemdir!þar!sem!þeir!
töldu!þörf!á.!Engar!athugasemdir!komu!til!baka!frá!þátttakendum.!!

3.3' Einstaklingsviðtöl(
Lichtman! (2013,! bls.! 189)! talar! um! að! einstaklingsviðtöl! sé! hugtak! notað! til! að! lýsa!
aðferðum! sem! gefa! þér! tækifæri! til! að! taka! þátt! í! samræðum! við! þátttakanda.!
Samræðunum!er!yfirleitt!stýrt!þrátt!fyrir!að!líkjast!almennu!samtali.!Tala!má!um!samtal!

með!tilgangi!en!sniðmát!þess!getur!verið!frá!mjög!skýrum!ramma!eða!með!litlum!eða!
engum! ramma! (Brinkman! og! Kvale,! 2015,! bls.! 19;! Helga! Jónsdóttir,! 2016,! bls.! 143).!
Samkvæmt!Sigríði!Halldórsdóttur! (2016,!bls.!288)!eru!samræður!vettvangur!styrkjandi!

tjáskipta!þar! sem!virðing! ríkir! fyrir! hvor!öðrum!og!þeir! finna! fyrir! trausti! til! að! tjá! sig!
óhindrað.!Viðtöl!byggjast!á!samræðum!tveggja!aðila!þar!sem!umræðuefnið!er!ákveðið!
fyrirfram!af!rannsakanda!og!þekking!skapast!í!gegnum!sjónarmið!beggja!aðila!(Brinkman!

og!Kvale,!2015,!bls.!149).!Leitast!er!við!að!ná!dýpt!í!umfjöllun!um!viðfangsefnið!en!viðtöl!
geta! verið! mismunandi! frá! einum! til! annars! þó! þau! séu! innan! sömu! rannsóknar! og!
viðfangsefnið!hið!sama!(Helga!Jónsdóttir,!2016,!bls.!143–145).!!

Lykilatriði!árangursríkra!viðtala!er!virk!hlustun!(Brinkman!og!Kvale,!2015,!bls.!164).!

Helga!Jónsdóttir!(2016,!bls.!145)!skilgreinir!góða!hlustun!sem!þá!færni!til!að!skilja!bæði!
tilfinningar! og! hvað! viðmælandi! tjáir! og! endurvarpa! með! eigin! orðum! frásögn!
viðmælanda! hvað! rannsakandi! telur! hann! eiga! við.! Enn! fremur! þarf! þátttakandi! að!

treysta! rannsakanda! til! að! fara! með! upplýsingar! sem! hann! veitir! rannsakanda! sem!
trúnað.!Brinkman!og!Kvale!(2015,!bls.!164)!taka!undir!og!segja!að!rannsakandinn!þurfi!að!
læra!að!hlusta!á!hvað!er!sagt!og!hvernig.!Markmið!þessarar!rannsóknar!var!að!öðlast!

skilning! á! upplifun! og! viðhorfum! umsjónarkennara! til! námsmats! í! skólum! án!
aðgreiningar.! Viðtöl! voru! valin! sem!meginaðferð! við! gagnaöflun.! Í! fyrirbærafræði! eru!
þátttakendur!fáir!og!eru!markmið!slíkrar!rannsóknar!aldrei!að!alhæfa!heldur!að!dýpka!

skilning!og!auka!þekkingu!á!fyrirbærinu!sem!slíku!(Sigríður!Halldórsdóttir,!2016,!bls.!281).!
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3.4' Val(þátttakenda(
Eftir! greiningu!á! fyrirliggjandi!gögnum!voru!þátttakendur!valdir!með! tilgangsúrtaki! (e.!
purposive. sampling)! þ.e.! leitað! var! til! einstaklinga! sem! taldir! voru! búa! yfir! víðtækri!
þekkingu!á!efninu!(Sigríður!Halldórsdóttir,!2016,!bls.!287).!Leiðarljós!við!val!viðmælenda!

var!það!hvernig!skólanámskrár!birtu!stefnu!sína!um!skóla!án!aðgreiningar!og!námsmat.!
Við!val!á!þátttakendum!var!leitað!til!umsjónarkennara!á!yngsta!stigi!sem!hafa!reynslu!af!
að!vinna!með!fjölbreyttum!nemendahópi!í!skóla!án!aðgreiningar!og!voru!taldir!búa!yfir!

góðri!þekkingu!á!námsmati.!Haft!var!samband!við!skólastjóra!í!gegnum!síma!í!tilteknum!
skólum! og! óskað! eftir! samvinnu! og! ábendingu! um! viðmælendur! á! yngsta! stigi.!
Skólastjórarnir! fengu! einnig! tölvupóst! með! upplýsingum! um! rannsóknina! og! skjali! á!

upplýstu!samþykki!fyrir!rannsókn!(sjá!viðauka).!Skólastjórarnir!sendu!svo!allir!tölvupóst!
til!baka!um!þátttakendur!sem!voru!viljugir!til!að!taka!þátt!í!rannsókninni.!Markmiðið!var!
að! fá! umsjónarkennara! á! yngsta! stigi! og! reyna! að! koma! auga! á! sameiginlega! reynslu!

þeirra!af!umfjöllunarefninu,!því!var!ekki!gerður!greinarmunur!á!kynjum!kennara.!!

Grundvallaratriði!var!að!einstaklingarnir!(í!þessu!tilviki!umsjónarkennararnir)!höfðu!

persónulega!reynslu!af!fyrirbærinu!sem!rannsakað!var,!þ.e.!fjölbreyttum!nemendahópi!
og!námsmati.!Auk!þess! að!upplýsingar!þeirra! gefi!markmiðum!og! tilgangi! rannsóknar!

eitthvert!gildi!(Katrín!Blöndal!og!Sigríður!Halldórsdóttir,!2016,!bls.!132).!Þátttakendum!
voru!sendar!upplýsingar!áður!en!viðtal!hófst!um!markmið!og!inntak!rannsóknar!svo!þeir!
fengju! tækifæri! til! að! ígrunda! reynslu! sína! og! væru! viljugri! til! að! deila! henni.! Katrín!

Blöndal!og!Sigríður!Halldórsdóttir!(2016,!bls.!132)!vitna!til!Morse!sem!lagði!áherslu!á!að!
þátttakendur!eru!„góðir!viðmælendur“!sé!þeim!gefinn!tími!til!að!vinna!úr!reynslu!sinni!
svo!þeir!geti!tjáð!sig!um!hana!á!merkingarbæran!hátt.!Til!að!fá!betri!innsýn!í!hugmyndir!

og!viðhorf!kennaranna!er!stutt!lýsing!á!viðmælendum.(

Fjóla.er!umsjónarkennari! í!Reynisskóla.!Hún!hefur!starfað!við!skólann!í!2!ár!en!þar!
áður! var! hún! umsjónarkennari! í! öðrum! skóla! í! 10! ár.! Auk! þess! að! vera!

grunnskólakennari! er! hún! með! réttindi! sem! leikskólakennari.! Nemendahópurinn!
hennar!er!20!börn.!!

Anna!er!umsjónarkennari!í!Birkiskóla.!Hún!hefur!starfað!við!skólann!í!15!ár.!Hún!hefur!

mest! kennt! á! miðstigi! en! einnig! kennt! á! unglingastigi! og! er! núna! á! yngsta! stigi.!
Nemendahópurinn!hennar!er!20!börn.!!

Harpa! og! Elva! eru! umsjónarkennarar! í! Furuskóla.! Harpa! er! búin! að! starfa! sem!

grunnskólakennari!í!10!ár!og!er!með!grunnmenntun!í!kennslu.!Elva!er!búin!að!starfa!
sem!umsjónarkennari!í!11!ár!og!hefur!verið!að!kenna!í!tveimur!skólum,!annars!vegar!
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í! núverandi! skóla! og! öðrum! skóla! sem! var! opinn! skóli.! Þær! vinna! saman! í!

teymiskennslu!og!nemendahópurinn!þeirra!er!31!barn.!!

María.er!umsjónarkennari!í!Asparskóla.!Hún!hefur!starfað!sem!grunnskólakennari!í!
átta! ár,! þar! af! eitt! ár! í! núverandi! skóla! og! hún! er!með! grunnmenntun! í! kennslu.!

Nemendahópurinn!hennar!er!17!börn.!

3.5' Gagnaöflun(
Gagnaöflun! beindist! að! tveimur! þáttum.! Annars! vegar! var! rýnt! í! opinber! gögn!

sveitarfélagsins! og! hver! stefna! þess! í! menntamálum! væri! hvað! varðar! skóla! án!
aðgreiningar!auk! skólanámskrár!allra!grunnskóla!bæjarins.!Hins! vegar! var! gagna!aflað!
með!einstaklingsviðtölum!við!fimm!umsjónarkennara!í!fjórum!skólum.!Fyrirliggjandi!gögn!

sveitarfélagsins!og!skólanámskrár!þátttakenda!voru!orðræðugreind!og!höfð!til!hliðsjónar!
við!undirbúning!viðtala.!!

Orðræðugreining! (e.! discource. analysis)! skoðar! hvernig! tungumál! er! notað! til! að!

skapa!og!viðhalda!félagslegum!tengslum.!Hún!einblínir!á!hvernig!þekking!og!sannleikur!

eru!sköpuð!innan!orðræðu!samfélaga!(Brinkman!og!Kvale,!2015,!bls.!181–258).!Í!textum!
er!orðræða!greind!sem!staðhæfingar,!hugmyndir!eða!hugtök!og!birtist!sem!mynstur!eða!
skipulag! (Kristín! Björnsdóttir,! 2016,! bls.! 271).! Kristín! Björnsdóttir! vísar! til! þess! sem!

Ingólfur!Á.!Jóhannesson!talar!um!sem!þrástef,.en!þau!koma!endurtekið!fram!í!textanum!
(sama!rit,!bls.!275).!!

Í!þeim!hluta!gagnaöflunar!sem!sneri!að!opinberum!gögnum,!bæði!sveitarfélagsins!og!

grunnskóla,! var! leitað! sérstaklega! eftir! orðum! eða! hugtökum! tengdum! skóla! án!
aðgreiningar!og/eða!námsmati.! Í! skjölum!sveitarfélagsins!var!auk!þess!skoðuð!sérstök!

stefna!þeirra!um!jafnréttisE!og!mannréttindi!sem!tekur!til!allra!þátta!samfélagsins,!þar!
með! talið! menntamála,! og! hvernig! hún! birtist! í! skólanámskrám! grunnskólanna.! Í!

skólanámskrám!var!sjónum!beint!að!því!hvernig!skóli!án!aðgreiningar!var!skilgreindur,!
almennt!um!námsmatsaðferðir!þeirra!en!einnig!hvernig!námsmat!var!birt!með!tilliti!til!
stefnunnar.! Tilgangur! þessa! var! einkum! að! fá! heildstæðari! mynd! af! starfskenningu!

umsjónarkennara!og!skilja!hvað!liggur!að!baki!hugmyndum!þeirra!um!námsmat!í!skólum!
án!aðgreiningar.!

Seinni!hluti!rannsóknar,!þ.e.!viðtölin,!byggðust!að!vissu!leyti!á!þeim!upplýsingum!sem!

fengist!höfðu!við!greiningu!fyrirliggjandi!gagna.!Fyrst!og!fremst!var!leitað!til!þeirra!skóla!
sem! tóku! skýrt! fram! í! sínum! námskrám! „skóli! án! aðgreiningar“! eða! hugtök! nátengd!

stefnunni.!Haft!var!samband!við!skólastjóra!þessara!skóla!koll!af!kolli.!Tekin!voru!hálfopin!
viðtöl! með! viðtalsramma! en! Lichtman! (2016,! bls.! 191)! talar! um! að! slíkur! rammi! sé!
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notaður!til!stuðnings!rannsakanda!en!hlutverk!hans!er!að!hvetja!viðmælendur!til!að!tala!

um!viðfangsefnið.!Viðtölin!voru!svo!hljóðrituð!og!afrituð!orðrétt.!Mikilvægt!er!að!vélrita!
hvert!einasta!orð!og!skrá!öll!hljóð!sem!heyrast!á!upptökum,!þar!með!talið!hik,!hlátur!eða!
þögn!(Sigríður!Halldórsdóttir,!2016,!bls.!289).!Öllum!staðarheitum!og!nöfnum!var!breytt!

til!að!halda!trúnaði!við!viðmælendur.!Til!að!koma!í!veg!fyrir!mögulega!persónugreinandi!
lýsingar!koma!fyrirliggjandi!gögn!ekki!fram!í!þessari!ritgerð.!

3.6' Greining(og(úrvinnsla(gagna(
Í! greiningu!opinberra! gagna! í! stefnumótun!Kópavogs! var! einkum! litið! til! þess! hvernig!
menntastefnan! skóli! án! aðgreiningar! birtist! og! hvaða! áhersla! var! sérstaklega! lögð! á! í!
skólastarfi!í!Kópavogi.!Greining!fyrirliggjandi!gagna!úr!skólanámskrám!fór!fram!með!þeim!

hætti!að!skoða!hvernig!skólarnir!orða!stefnuna!um!skóla!án!aðgreiningar!og!leitað!eftir!
orðasamböndunum! (eftir! stafrófsröð):! „einstaklingsbundið! nám“,! „menntun! án!
aðgreiningar“,! „menntun! fyrir! alla“,! „skóli! án! aðgreiningar“,! „skóli! fyrir! alla“! og! „skóli!

margbreytileikans“.!Telja!má!að!óljóst!sé!hvernig!skóli!án!aðgreiningar!er!skilgreindur!hjá!
hverjum!skóla!og!að!hvaða!marki!sú!skilgreining!nær!til!vegna!misvísandi!skilgreininga!á!
hugtakinu.!!

Skóli!án!aðgreiningar!hefur!sem!fyrr!segir!gengið!undir!ýmsum!nöfnum!og!því!eðlilegt!

að! leita!að!þeim!orðasamböndum!sem!hafa!verið!notuð!hingað! til.! Einnig! var! skoðað!
hvernig!námsmati!er!háttað!og!hvort!tengingu!milli!þess!og!hvernig!er!komið!til!móts!við!
fjölbreyttan!nemendahóp!væri!að!finna.!Úrvinnsla!gagna!úr!skólunum!fól!í!sér!að!skrifa!

niður!hvernig!skóli!án!aðgreiningar!væri!skilgreindur,!hvar!kemur!stefnan!fram,!þ.e.a.s.!
féll! hún! undir! sérkennslu! eða! var! hún! hluti! af! heildarstefnu! skólans.! Auk! þess! var!
námsmati!gert!skil,!hvernig!því!var!lýst!og!hvort!ítarlegar!lýsingar!til!dæmis!á!námsmati!

hvers!skólastigs!væri!að! finna.!Þessi!gögn!voru!aðeins!höfð!til!hliðsjónar!við!úrvinnslu!
gagna!úr!viðtölum.!!

Brinkman!og!Kvale!(2016,!bls.!206)!benda!á!að!ein!helsta!aðferð!við!úrvinnslu!viðtala!

sé!afritun!viðtalsins!og!sé!hún!í!raun!fyrsta!skrefið!í!greiningarferlinu.!Að!loknum!viðtölum!

voru!þau!vélrituð!orðrétt!og!frumgreind!jafnóðum!og!þau!voru!tekin.!Einnig!voru!frekari!
hugrenningar!um!viðtölin!skráð!niður.!Viðtölin!fóru!fram!á!starfsvettvangi!þátttakenda!
en!með!því!að!taka!viðtölin!í!skólunum!gefur!það!fyllri!mynd!af!rannsóknarefninu!og!getur!

ýtt!undir!frekari!spurningar.!Viðtölin!voru!frá!25–60!mínútur,!en!eitt!viðtal!var!tekið!við!
hvern!kennara,!nema!í!einu!tilfelli!við!tvo!kennara.!Viðtölin!voru!borin!undir!þátttakendur!
og!þeim!gefinn!kostur!á!að!breyta!eða!bæta!við!það!sem!hafði!verið!skrifað!svo!gætt!væri!
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að! því! að! farið! væri! rétt! með! frásagnir! þeirra.! Viðtölin! voru! síðan! greind! út! frá!

lykilhugtökum,!flokkuð!og!þemu!tilgreind.!! !

Notast!var!við!þemagreiningu!Braun!og!Clarke!(2006,!bls.!87)!en!það!er!aðferð!til!að!

bera! kennsl! á,! greina! og! skrá! mynstur! eða! þemu! í! gögnum.! Við! slíka! greiningu! þarf!
rannsakandi! að!hafa! í! huga!nokkur!þrep! við! greiningu! gagna.! Fyrst! þarf! að! kynna! sér!

gögnin!vel,!með!því!að!endurlesa!og!skrifa!niður!nótur!og!hugmyndir.!Næsta!skref!er!að!
lesa!gögnin!og!flokka!það!sem!rannsakanda!þykir!áhugavert!og!safna!gögnum!tengdum!
hverjum!flokki.!Þá!eru!þemun!fundin!með!hliðsjón!af!flokkunum.!Rannsakandi!þarf!því!

næst!að!endurskoða!þemun!og!sameina!þemu!til!að!ganga!úr!skugga!um!að!þau!falli!vel!
að!flokkunum,!sum!þemu!geta!ekki!staðið!ein!og!sér!og!gera!verður!skilgreinanlegan!mun!
þeirra!á!milli.!Að!lokum!skrifar!rannsakandi!heildarskýrslu.!

3.7' Siðferðileg(atriði(rannsóknar(
Við!gagnaöflun,! greiningu!og!úrvinnslu!þarf! að!hafa! í!huga!ákveðnar!meginreglur!eða!
siðareglur.! Lichtman! (2013,! bls.! 52–53)! talar! um!nokkur!mikilvæg! atriði.! Rannsakandi!

verður!að!haga!sínum!gögnum!á!þann!veg!að!þátttakendur!beri!ekki!skaða!af!og!mikilvægt!
að!gæta!nafnleyndar!þeirra.!Ríkja!verður!trúnaður!milli!rannsakanda!og!viðmælanda!og!
þarf!að!hafa!fengist!upplýst!samþykki!frá!honum.!Það!þýðir!að!viðmælandi!veit!hvað!hann!

er!að!samþykkja!og!að!hverju!hann!gengur.!Sigurður!Kristinsson!(2016,!bls.!73–74)!tekur!
í!sama!streng!og!talar!um!fjórar!höfuðreglur,!þ.e.!sjálfræðisregluna,!velgjörðarsjónarmið,!
skaðleysi!og!réttlæti.!!

Í!rannsókn!sem!þessari!þarf!sérstaklega!að!huga!að!sjálfræðisreglunni.!Hún!kveður!á!
um! virðingu! fyrir! manneskjunni! og! sjálfræði! hennar.! Felst! þetta! einkum! í! upplýstu!

samþykki! fyrir! rannsókn.! Rannsakandi! þarf! að! veita! nægilegar! upplýsingar! um! tilgang!
rannsóknar!og!hvað!þátttaka!í!henni!felur!í!sér.!Þátttakanda!verður!einnig!að!vera!ljóst!

að! hann! geti! hætt! þátttöku! hvenær! sem! er! og! að! enginn! sé! þvingaður! til! þátttöku!
(Brinkman!og!Kvale,!2015,!bls.!93;!Sigurður!Kristinsson,!2016,!bls.!73).!Allir!þátttakendur!
fengu!kynningarbréf!(sjá!viðauka)!sent!sem!innihélt!yfirlýsingu!um!upplýst!samþykki!fyrir!

rannsókn.!Þeim!voru!gefin!tækifæri!til!að!spyrja!nánar!út!í!rannsókn,!tilgang!og!frekari!
úrvinnslu!og!lagði!ég!mig!fram!um!að!gefa!þátttakendum!greinargóðar!upplýsingar!um!
rannsóknina,!tilgang!og!hvað!fælist!í!þátttöku!þeirra!og!réttindum,!ásamt!mínum!skyldum!

gagnvart!þeim.!Allir!þátttakendur!skrifuðu!undir!samþykkisyfirlýsinguna.!!

Lichtman!(2016,!bls.!55)!bendir!á!að!ýmiss!konar!siðferðilegur!vandi!geti!komið!upp!í!

eigindlegum!rannsóknum!og!reyni!því!mikið!á!rannsakendur!í!mannlegum!samskiptum!
og! þurfi! þeir! að! búa! yfir! ákveðinni! næmni! og! dómgreind.! Rannsakendur! geta! líka!
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rangtúlkað!gögn!og!er!mikil!ábyrgð!lögð!á!herðar!þeim!að!greina!satt!og!rétt!frá.!Eins!og!

Sigurður! Kristinsson! (2016,! bls.! 83)! bendir! réttilega! á! þá! reynir! meðferð! viðtala!
sérstaklega!á!þagmælsku,!trúnað!og!varkárni!rannsakandans.!!

Í!eigindlegum!rannsóknaraðferðum!gegnir!rannsakandinn!stóru!hlutverki!sjálfur!og!er!

miðlægur!í!öllu!rannsóknarferlinu.!Hann!skipuleggur!rannsókn,!ákveður!umfjöllunarefni,!

hvernig!þeim!er!safnað!og!þau!túlkuð.!Hann!er!gangmiðill!upplýsinga!og!er!undir!áhrifum!
eigin!reynslu,!þekkingar,!færni!og!bakgrunns.!Í!þeim!skilningi!getur!rannsakandinn!aldrei!
verið! alveg! hlutlaus! (Lichtman,! 2016,! bls.! 21;! Sigríður! Halldórsdóttir! og! Sigurlína!

Davíðsdóttir,!2016,!bls.!220).!Brinkman!og!Kvale!(2015,!bls.!97)!telja!þó!að!í!lokin!sé!það!
heilindi! rannsakandans,! hreinskilni! og! sanngirni,! sem! sé! afgerandi! þáttur! í! siðferði!
rannsókna.! Sem! rannsakandi! í! þessari! rannsókn! reyndi! ég! að! gæta! hlutleysis! í! öllu!

rannsóknarferlinu!með!því!að!gera!grein!fyrir!eigin!skoðunum!og!viðhorfum!til!skóla!án!
aðgreiningar!og!námsmats.!Auk!þess!að!reyna!eftir!fremsta!megni!að!ýta!eigin!viðhorfum!
og!upplifun!til!hliðar!við!greiningu!og!úrvinnslu!gagna.!!

Í!þessari!ritgerð!hefur!öllum!þátttakendum!verið!gefin!önnur!nöfn!og!þurfa!þau!ekki!

endilega!að!endurspegla!kyn!þeirra!né!í!hvaða!árgangi!þeir!kenna,!en!allir!kenna!á!yngsta!
stigi.!Persónugreinandi!upplýsingum!hefur!verið!breytt!á!þann!máta!að!ekki!er!hægt!að!
þekkja!viðkomandi!né!við!hvaða!skóla!hann!starfar.!Skólarnir!hafa!auk!þess!fengið!önnur!

nöfn!í!því!skyni!að!draga!sem!mest!úr!greinandi!lýsingum.!Rannsókn!þessi!snýr!aðeins!að!
einu!sveitarfélagi!og!því!liggur!enn!ríkari!áhersla!á!að!gögn!vísi!ekki!beint!til!viðmælenda.!
Ummæli! þátttakenda! sem! birtast! í! ritgerðinni! eru! orðrétt! og! innskot! rannsakanda! er!

auðkennt!með!hornklofa.!

3.8' Trúverðugleiki(rannsóknar(
Eðli! málsins! samkvæmt! eru! eigindlegar! rannsóknir! þess! eðlis! að! ekki! er! hægt! að!

endurtaka!þær!og! fá!nákvæmlega! sömu!niðurstöður.! Eigindlegar! rannsóknir! reyna!að!
skilja!eðli!mannsins,!hugsanir!hans!og!atferli!og!er!ekki!gert!að!alhæfa!yfir!á!þýðið.!Benda!
Brinkman!og!Kvale!(2015,!bls.!281)!á!í!því!samhengi!að!margir!rannsakendur!hafa!því!horft!

framhjá! hugtökum! eins! og! réttmæti,! áreiðanleika! og! trúverðugleika.! Sigríður!
Halldórsdóttir!og!Sigurlína!Davíðsdóttir!(2016,!bls.!217,!221,!223)!segja!að!áreiðanleiki!
feli!í!sér!að!geta!endurtekið!rannsóknina!og!að!réttmæti!í!hinum!almenna!skilningi!vísi!

yfirleitt!til!þeirra!spurninga!um!„hvort!við!séum!að!mæla!það!sem!við!höldum!að!við!séum!
að! mæla“! en! trúverðugleiki! er! talinn! mælikvarði! á! sannleiksgildi! eigindlegra!
rannsóknarniðurstaðna.!
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Lichtman!(2016,!bls.!295–297)!bendir!á!að!trúverðugleiki!rannsókna!felist!í!því!hvernig!

rannsakanda!tekst!á!sannfærandi!hátt!að!koma!niðurstöðum!á!framfæri.!Feli!það!í!sér!
nokkra!þætti,!m.a.!sannfærandi!rök!fyrir!hvað!var!rannsakað!og!hverjar!niðurstöður!voru,!
hvernig!rannsókn!var!framkvæmd,!hvað!fyrri!rannsóknir!hafa!sýnt!og!hvernig!framsetning!

rannsakanda! á! niðurstöðum! grípur! lesandann.! Réttmæti! eða! trúverðugleiki!
rannsóknarniðurstaðna! byggist! því! að! hluta! til! á! því! hversu! sannfærandi!
rannsakandanum! tekst! að! setja! fram! niðurstöður! sínar! (Sigríður! Halldórsdóttir! og!

Sigurlína! Davíðsdóttir,! 2016,! bls.! 224).! Slík! skilgreining! gerir! ráð! fyrir! því! að!
rannsóknarferlið!í!heild!gefi!rannsókn!aukið!vægi!og!gildi!þar!sem!ferlið!virkar!gegnsætt!
og!auki!þar!með!réttmæti!hennar.!

3.9' Samantekt(
Hér!hefur!verið!fjallað!um!aðferðafræði!rannsóknarinnar.!Með!því!að!lýsa!rannsókninni,!
vali!á!þátttakendum,!gagnaöflun,!greiningu!og!úrvinnslu!hefur!verið!reynt!að!koma!til!

móts!við!siðferðilega!þætti!rannsókna.!Áhersla!hefur!verið!lögð!á!að!gefa!innihaldsríkar!
upplýsingar!sem!varða!alla!þætti!rannsóknarinnar!til!þess!að!auðveldara!sé!að!átta!sig!á!
hvernig!komist!var!að!niðurstöðum!sem!enn!fremur!eykur!trúverðugleika!rannsóknar.!

! (
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4' Niðurstöður(

Í!þessum!kafla!er!fjallað!um!niðurstöður!rannsóknarinnar.!Kaflanum!er!skipt!í!þrennt!út!
frá!þeim!þemum!sem!birtust!við!greiningu!gagna!auk!undirþema.!Fyrsta!þemað!beinir!

sjónum!sínum!að!skóla!án!aðgreiningar!og!því!hver!upplifun!og!viðhorf!kennara!eru!til!
stefnunnar,! auk! þess! hvernig! þeir! skilgreina! hugtakið.! Annað! þemað! lýsir! skilningi!
þátttakenda!á!námsmati!og!tilgangi!þess!ásamt!því!hvaða!námsmatsaðferðir!þeir!einkum!

nota!og!sýnir!hvernig!þátttakendur!upplifa!valþröng!er!kemur!að!námsmati!í!skólum!án!
aðgreiningar!og!hvernig!samræmd!próf!hafa!áhrif!á!kennslu.!Þriðja!þemað,!og!jafnframt!
það!síðasta,!greinir!frá!því!hvernig!aukin!samvinna!og!samstarf!hefur!jákvæð!áhrif!á!störf!

þeirra!og!fagmennsku.!!

4.1' Einstaklingurinn(í(skóla(án(aðgreiningar(
Þátttakendur! áttu! allir! auðvelt! með! að! koma! orðum! að! skilgreiningu! á! skóla! án!

aðgreiningar.! Ummæli! þeirra! voru! nokkuð! samhljóða! og! bentu! þeir! á! að! skóli! án!
aðgreiningar!væri!fyrst!og!fremst!skóli!fyrir!alla,!þar!sem!börn!með!sérþarfir!væru!með!
inni!í!almennri!skólastofu!og!ekki!aðgreind!frá!hópnum.!Ætla!má!að!hugmyndir!þeirra!um!

skóla! án! aðgreiningar! megi! rekja! bæði! til! menntunar! og! starfsreynslu! en! allir! höfðu!
starfað!lengi!sem!umsjónarkennarar.!Fjóla!hafði!orð!á!að!skóli!án!aðgreiningar!væri!„skóli!
þar!sem!allir!fá!tækifæri!til!þess!að!njóta!sín!eins!og!þeir!eru“!og!bætir!Anna!við!að!skóli!

án!aðgreiningar!sé!skóli!þar!sem!er!„pláss!fyrir!alla!nemendur!óháð!fötlunum!og!...!að!það!
sé!rúm!fyrir!alla,!að!það!eigi!að!vera!hægt!að!sinna!öllum![til!að]!þau!geti! tekið!þátt! í!
náminu“.!María!er!sömu!skoðunar:!!

Skóli!án!aðgreiningar!er!bara!nám!við!hæfi!fyrir!alla.!Stundum!svolítið!erfitt!
að!koma!því!að!en!við!reynum!okkar!besta.!Maður!þarf!bara!að!horfa!þetta!
út!frá!einstaklingnum,!bara!hjá!hverjum!fyrir!sig!...!Einstaklingurinn!skiptir!svo!

miklu!máli.!!

Greina!mátti!hjá!þátttakendum!að!þeir!höfðu!sterkar!skoðanir!á!hvernig!er!hugsað!um!
einstaklinginn!og!mikilvægi!þess!að!skólinn!hafi!úrræði!til!að!koma!til!móts!við!þarfir!hans.!

Anna!talar!um!að!skóli!án!aðgreiningar!geti!virkað!í!mörgum!tilfellum!en!það!eigi!ekki!að!
þvinga!alla!í!þetta!kerfi.!Hún!bætir!við!og!segir:!!
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Það!þarf!að!bera!meiri!virðingu!fyrir!sko,!þ.e.!þessi!börn!þurfa!sérnálgun.!Við!

getum!ekki!bara!hent!þeim!inn!í!skólakerfið!og!...!það!er!kannski!ekki!fagfólk!
til!þess!að!nálgast!þau!faglega.!

María!er!sammála!og!telur!að!meta!verði!einstaklinginn!út!frá!hans!forsendum!og!hafa!í!

huga!hvort!barnið!passi! inn! í!hefðbundinn!skóla.!Sú!hugsun!að!allir!eigi!að!passa! inn! í!
sama!pakkann!þurfi!að!víkja!fyrir!því!hvað!sé!barninu!fyrir!bestu.!Harpa!og!Elva!taka!undir!
orð!þeirra!beggja!og!telja!að!skortur!á!fjármagni!til!skólanna!hafi!áhrif!á!að!stefnan!virki!

sem!skyldi.!Anna!bætir!aftur!við!og!telur!að!aukið!fjármagn!þurfi!á!móti:!!

Þannig!að!það!sé!þá!hægt!að!ráða!fólk!sem!hefur!sérfræðiþekkingu!fyrir!börn!
með! miklar! fatlanir.! Mér! finnst! þetta! falleg! hugsun! [vísar! til! skóla! án!

aðgreiningar]!og!væri!alveg!hægt!að!framkvæma!það!en!...!þessu!fylgir!svo!
lítið!fjármagn.!

Elva!tekur!undir!og!segir:!!

Mér!finnst!líka!að!ef!þetta!skóli!án!aðgreiningar!eigi!að!virka!þá!verður,!eða!
mér! finnst! að! það!ætti! að! vera! stuðningsfulltrúi! í! hverjum! einasta! bekk! á!

yngra!stigi.!Af!því!að!það!eru!alveg!það!mörg!börn!í!hverjum!hópi!sem!þurfa!
aðstoð.!Meira!heldur!en!kennarinn!getur!kannski!veitt.!!

Fjóla!bendir!á!í!því!samhengi!að!skóli!án!aðgreiningar!sé!oft!ásteytingarsteinn!hjá!mörgum!

kennurum!og!beinist!ekki!að!nemendunum!sem!slíkum!heldur!„að!það!fylgi!ekki!sem!þarf!
til!að!gera!þetta!vel“.!Harpa!segir!að!þetta!skólaárið!hafi!til!dæmis!verið! í! fyrsta!skipti!
þroskaþjálfi!hjá!þeim!og!hún!myndi!vilja!sjá! fleira!sérhæfðara!starfsfólk,!„iðjuþjálfa!og!

jafnvel!fleiri!þroskaþjálfa“,!en!það!þurfi!þá!auknar!fjárveitingar!til!skólanna.!Elva!tekur!
undir!og!bendir!á!að!oft!fari!sérkennsluþjónustan!eða!fjármagnið!til!hennar,!á!nemendur!
sem!hafa!ekki!eiginlega!greiningu,!þeirra!nemenda!sem!fylgir!ekki!fjármagn.!Vísar!hún!til!

þess!að!verið!sé!að!reyna!að!koma!til!móts!við!fleiri!nemendur!sem!þurfa!á!stuðningi!að!
halda.!!

Draga!má!þá!ályktun!að!umræða!innan!skólanna!um!skóla!án!aðgreiningar!hafi!áhrif!

á!viðhorf!kennaranna!og!skapi!á!vissan!hátt!óvissu!um!hvernig!mæta!skuli!þörfum!og!getu!

allra.!Þegar!þátttakendur!voru!spurðir!að!því!hvernig!umræðan!um!skóla!án!aðgreiningar!
væri!innan!skólans,!eða!hvort!hún!ætti!sér!yfirhöfuð!stað!komu!fram!talsvert!neikvæð!
viðbrögð.!Fjóla!bendir!á!að!innan!hennar!skóla!eigi!sér!lítil!umræða!stað!um!stefnuna,!en!

þegar!hún!kemur!upp!sé!það!yfirleitt!í!kringum!starfssamninga.!Vísar!hún!til!sem!fyrr!segir!
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að!stefnunni!fylgi!ekki!það!fjármagn!sem!þarf!og!það!reynist!kennurum!erfitt.!Anna!segir!

að!umræðan!sé!mikil!innan!skólans!og!fólk!hafi!sterkar!skoðanir.!Snúist!umræðan!yfirleitt!
um!það!að!„fólki!finnst!virkilega!vanta!fólk!til!þess!að!anna!þessu“.!Harpa!og!Elva!taka!í!
sama!streng!og!segja!að!umræðan!snúist!helst!um!skort!á!fjármagni!eigi!stefnan!að!virka.!

Harpa!segir:!!

Ég!held!það!séu!flestir!sammála!því!að!hérna,!að!þetta!er!alveg!ógeðslega!
erfitt!þegar!þú!færð!ekki!nógu!mikinn!stuðning!í!kringum!þig.!Að!vera!með!

kannski! stóran! bekk! og! fullt! af! nemendum! sem! að! þurfa! svo! mikla!
einstaklingsþjónustu.!!!

María!segir!svipaða!sögu:!!

Sko,!hún![umræðan]!kemur!upp!annað!slagið!og!þá!kemur!hún!alltaf!upp!á!
sama,!þú!veist,!á!sama!róli.!Þá!er!hún!bara!neikvæð.!Það!sé!sem!sagt!að!þessi!

stefna!gangi!ekki!upp.!Það!er!alltaf!þannig.!

Anna!telur!þó!að!enginn!sé!ósammála!stefnunni.!Hins!vegar!sé!það!skorturinn!á!fjármagni!
til!sérúrræða!sem!skapi!neikvæðar!umræður!og!að!stefnan!sé!ekki!nægilega!skilvirk.!Talar!

María!um!að!þetta!sé!ekki!bara!séð!frá!sjónarhorni!kennaranna!sem!geri!starfið!meira!
krefjandi,!heldur!fyrst!og!fremst!gagnvart!nemendum!með!sérþarfir!og!þjónustunni!sem!
þau!eiga!rétt!á.!Þegar!ummæli!viðmælenda!eru!skoðuð!má!sjá!að!þeim!er!mjög!umhugað!

um!hvern!og!einn!nemanda.!Hins!vegar!má!greina!nokkra!óánægju!meðal!þeirra!gagnvart!
ytri! aðstæðum! á! borð! við! fjármagn! og! því! hve! lítill! stuðningur! annarra! fagaðila! utan!
skólans!er!þeim!til!handa!svo!hægt!sé!að!koma!til!móts!við!alla.!Hafa!þarf!í!huga!hvað!sé!

einstaklingnum!fyrir!bestu!og!þurfi!viss!úrræði!að!vera!til!staðar.!

4.1.1' Jafnrétti,(mannréttindi(og(fullgild(þátttaka(

Kópavogsbær! hefur! jafnréttisE! og! mannréttindastefnu! og! á! hún! meðal! annars! að!
endurspeglast!í!starfsháttum!grunnskólanna.!Þátttakendur!voru!spurðir!hvað!jafnréttindi!

og! mannréttindi! væru! í! þeirra! huga! og! spurt! hvort! þeim! fyndist! stefnan! birtast! í!
skólastarfinu! almennt.! Þátttakendur! höfðu! mjög! sambærilegar! hugmyndir! um! hvað!
jafnrétti!og!mannréttindi!þýddu.!Fjóla!talaði!um!að!það!fæli!í!sér!„að!þú!fáir!að!njóta!þín!

þar!sem!þú!getur!og!þar!sem!þú!ert“.!Anna!hefur!svipaða!skoðun!og!segir:!!

Já,!ég!meina!að!jafnrétti!er!náttúrlega!bara!að!allir!fái!sömu!tækifæri,!þú!veist,!
óháð!stöðu!eða!hérna!persónum.!Að!allir!eigi!rétt!á!því!sama,!að!fá!það!sama!
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út!úr!lífinu,!að!fá!sömu!tækifæri.!Mannréttindi!er!...!að!allir!fái!húsaskjól!og!

mat!og!öryggi!og!ást!og!hérna!gott!uppeldi.!!!

Harpa!orðaði!jafnrétti!og!mannréttindi!svipað!og!Anna!en!bætir!við!að!jafnrétti!þýði!að!
„allir!eigi!rétt!á!að!fara!í!þá!skóla!sem!þeir!vilja!óháð!...!hverfi!líka!og!óháð!getu!...!María!

bætir!við!og!telur!það!skyldu!ríkisins!að!allir!geti!menntað!sig!á!sinn!hátt:!!

Mér! finnst! bara,! það!er! alger! jafnréttindi! að! allir! fái!menntun! við!hæfi! og!
menntun!á!réttum!stað!þar!sem!öllum!líður!vel.!En!ekki!þú!veist,!manni!á!ekki!

að!líða!illa!í!skólanum!sínum.!!

Þátttakendur! höfðu! áður! greint! frá! því! að! skóli! án! aðgreiningar! fæli! í! sér! þátttöku!
nemenda!með!sérþarfir!inni!í!almennu!bekkjarkerfi.!Þeir!voru!spurðir!nánar!út!í!hvað!full!

þátttaka!þýddi!og!hver!afstaða!þeirra!væri!til!þess.!Svör!þeirra!voru!að!einhverju! leyti!
samhljóða!og!höfðu!flestir!orð!á!því!að!horfa!þyrfti!til!hvers!og!eins!í!því!sambandi.!María!

segir:!„Það!fer!svo!rosalega!eftir!einstaklingnum!...!maður!verður!að!meta!svolítið!mikið“!
og!vísar!til!félagslegs!styrkleika!nemenda.!Þar!bendir!hún!á!dæmi!af!fyrrum!einhverfum!
nemanda!sem!gat!hæglega!stundað!nám!innan!bekkjarins!þar!sem!hann!var!félagslega!

sterkur,!duglegur!og!klár.!Sú!sé!hins!vegar!ekki!raunin!með!annan!einhverfan!nemanda!í!
dag.!Fjóla!tekur!undir!orð!Maríu!og!telur!að:!!

Það!sé!frekar!hver!einstaklingurinn!er!sem!að!þarf!að!skoða.!Hvort!hann!þoli!

það!eða!vill!það,!eða!getur!það,!verið!allan!daginn!inni!í!bekknum.!Ég!held!ég!
myndi!meta!það!pínulítið!einstaklinginn.!

Anna!sýndi!jákvæð!viðbrögð!við!þátttöku!nemenda!með!sérþarfir!inni!í!bekk!og!sjálfsagt!

að!þau!upplifðu!sig!sem!hluta!af!bekknum.!Hins!vegar!kom!hún!inn!á!það!að!til!þess!að!
slíkt!teldist!raunhæft!þyrfti!að!ráða!fleiri!sérfræðinga!til!starfa.!Af!svörum!þátttakenda!
mátti!því!greina!ákveðið!samviskubit,!bæði!gagnvart!nemendum!með!sérþarfir!og!einnig!

nemendum!sem!þurfa!ekki!eða!fá!ekki!sérstaka!aðstoð.!Elva!segir!þá:!!

Mér!finnst!við!líka!stundum!upplifa!það!að!sko!maður!er!búinn!að!vinna!og!
vinna! allan! daginn!með! börn! og! svo! hugsar!maður! bara! „þessi! gleymdist,!

þessi!gleymdist“.!Þannig!að!það!...!eru!svo!margir!aðrir!sem!taka!athygli!frá!
hinum.!

Anna!bætir!við!og!segir:!!
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Ef! að! við! fengjum! stuðning.! Ef! að! það! væru! þannig! aðstæður.! En! þegar!

kennarinn!er!alveg!einn!með!allan!hópinn,!með!krakka!sem!þurfa!séraðstoð,!
þurfa!miklu!meiri!athygli!en!hinir!og!aðra!nálgun!í!náminu!og!maður!er!ekki!
með!neina!aukamanneskju!í!því.!Þá!gengur!það!ekki!upp.!!

Elva!bendir!á!í!því!samhengi,!út!frá!jafnrétti!og!mannréttindum,!að!þeim!finnist!kennarar!
brjóta!á!réttindum!hinna!barnanna!sem!þurfa!að!líða!fyrir!truflandi!eða!erfiða!hegðun!
annarra!nemenda!og!finnst!þeir!verða!útundan!og!gleymast.!Hún!bendir!enn!fremur!á!að!

þeim! takist! ekki! að! stuðla! nægilega! vel! að! fullri! þátttöku! allra! nemenda.! Telja!má! af!
svörum!þeirra!að!kennarar!upplifi!vissa!erfiðleika!við!að!þurfa!að!velja!á!milli!nemenda!
og!sem!leiðir!á!endanum!til!þess!að!það!verði!á!kostnað!einhverra!nemenda!og!séu!það!

yfirleitt!hæglátu!börnin!sem!gleymast.!!

Harpa!tekur!undir!orð!Elvu!og!segir!að!sér!finnist!erfiðast!að!vinna!með!nemendur!

með!hegðunarvanda:!„Mér!finnst!það!eiginlega!svona!...!já!með!því!erfiðasta“.!María!er!
sömu!skoðunar!og!talar!um!„börnin!sem!fara!þarna!á!milli“!og!vísar!til!nemenda!sem!eru!

með!sérþarfir!og!þeirra!sem!eru!ekki!með!sérþarfir.!Hún!telur!nemendur!með!sérþarfir!
ekki!erfiðasta!hópinn!heldur!þeir!nemendur!sem!eru!„algerlega!óhefluð“!og!skorti!aðhald!
að!heiman.!Anna!talar!um!að!sér!þyki!mest!krefjandi!að!sinna!nemendum!sem!eiga!erfitt!

með!einbeitingu!og!þeim!sem!eru!með!„mótstöðuþrjóskuröskun“.!Fjóla!hefur!svipaðar!
skoðanir!og!segir:!!

Mér!finnst!náttúrlega!alltaf!svolítið!erfitt!að!horfa!á!nemanda!sem!getur!en!

nær!ekki!að!einbeita!sér!og!skila!því!sem!hann!getur!...!og!líka!þetta!að!það!er!
bara!hvernig!á!að!tækla!hegðunina.!Því!maður!veit!að!nemandinn!er!að!gera!
sitt!besta!en!getur!ekki!betur.!Hann!nær!ekki!að!einbeita!sér!eða!hún.!!

Anna!tekur!í!svipaðan!streng!og!bendir!á!að!stöðugar!athugasemdir!kennarans!til!vissra!
nemenda!sé!heldur!ekki!góð!upplifun.!Þessir!nemendur!geta!hins!vegar!verið!námslega!

sterkir!en!vegna!stöðugra!truflana!hjá!þeim!„eru!þau!tekin!út!í!sérkennslu!af!því!að!þau!
gera!ekki!neitt,!því!þau!geta!ekki!einbeitt!sér“.!Þegar!þátttakendur!voru!spurðir!að!því!
hvernig!jafnrétti!og!mannréttindi!birtust!í!skólanámskránni!gagnvart!nemendum!komu!

ólík!svör.!Fjóla!taldi!þetta!koma!skýrt!fram!í!skólanámskránni!en!Harpa!og!Elva!voru!ekki!
vissar!hvort!þetta!stæði!í!skólanámskrá!þeirra!skóla.!Bendir!Anna!á!mikilvægi!þess!að!allir!
leggi!sig!fram!um!að!passa!að!öll!börn!njóti!sama!réttar!og!„börn!sem!að!hérna!þurfa!

mikla!aðstoð.!Maður!er!alltaf!að!reyna!að!hérna!hjálpa!þeim!til!að!geta!lært!betur!og!líði!
vel!með!hinum!ýmsa!hætti“.!
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4.1.2' Einstaklingsnámskrá(og(einstaklingsmiðun(

Allir!skólarnir!hafa!markað!sér!stefnu!um!að!hver!nemandi!eigi!rétt!á!að!komið!sé!til!móts!

við!þarfir!þeirra!námslega!og!er! talað!þar!um!einstaklingsmiðun!eða!að!nemendur! fái!
einstaklingsnámskrá!sé!þess!þörf.!Þátttakendur!voru!spurðir!hvernig!skólarnir!koma!til!
móts!við!þarfir!nemenda!sem!þurfa!á!sérstökum!úrræðum!að!halda!og!hvernig!er!unnið!

með!ólíkan!nemendahóp.!Anna!telur!að!skólinn!þeirra!sé!mjög!vel!settur!miðað!við!marga!
skóla.!Hún!segir!að!þau!séu!með!mjög!góð!námsver!og!að!börn!með!sérþarfir!séu!mikið!
þar! inni!en!bætir!við!að!út! frá!þátttöku!allra!nemenda! í!bekkjarstarfinu!stangist!þetta!

verulega!á!og!hafi!því!ekki!gengið!eftir!eins!og!markmið!stefnunnar!gefur!til!kynna.!María!
bendir!þó!á!nauðsyn!þess!að!nemendur!hafi!sjálfir!griðastað!til!að!fara!á!þegar!áreitið!

reynist!þeim!ofviða!innan!veggja!skólastofunnar.!Fjóla!kemur!inn!á!það!að!hún!sé!ekki!
með!nemendur!með!miklar!sérþarfir!og!sé!því!ekki!að!upplifa!eins!mikið!að!það!þurfi!
einhver!á!miklum!sérræðum!að!halda.!Hins!vegar!talar!hún!um!að:!!

Vissulega!eru!nemendur!á!mörgum!stigum!varðandi!getu! til!náms.!Og!þar!
finnst!mér!að!allir! fái! tækifæri!og!það!er! reynt!að! finna! leiðir! fyrir!þá!sem!
hérna!eiga!erfiðara!með![nám]!en!aðrir.!!

Þátttakendur!tala!um!ýmisleg!úrræði!sem!þeim!standa!til!boða!og!er!það!stefna!skólans!
hennar!Maríu!að!nemendur!fái!einstaklingsnámskrár:!„Já,!það!er!sem!sagt!eins!og!ég!segi,!
einstaklingsnámskrár!fyrir!þá!sem!á!því!þurfa!og!svoleiðis“.!Hún!bætir!jafnframt!við!og!

segir! að! sér! finnist! „rosalega! gott! utanumhald! hérna“.! María! er! að! ljúka! sínu! fyrsta!
kennsluári!við!þennan!skóla!en!kom!það!henni!að!vísu!á!óvart!að!einstaklingsnámskrá!er!
ekki!búin!til!fyrir!nemendur!í!1.!bekk.!Það!sé!hins!vegar!krafa!um!að!nemendur!fylgi!sem!

mest!námskrá!bekkjarins!og!síðan!er!það!endurmetið!að!hausti!við!byrjun!2.!bekkjar.!!

Harpa!og!Elva!tala!um!að!þær!geti!alltaf!leitað!til!sérkennara.!Þá!geta!þær!„sótt!um!

fyrir!hvern!sem!er!þannig!séð!yfir!skólaárið,![en]!það!er!ekkert!þannig!séð!í!boði!að!hægt!
sé!að!senda!einhver!í!burtu!bara!eftir!hentiþörf“.!Þá!séu!nokkrir!nemendur!þeirra!með!

einstaklingsnámskrá! vegna! þess! að! þeir! geta! ekki! fylgt! námskrá! bekkjarins.! Anna! og!
María!tala!um!að!sérkennarar!skólanna!sjái!um!að!semja!einstaklingsnámskrár!fyrir!þá!
nemendur!sem!þurfa!sérstakan!stuðning!í!námi!og!þroska.!Auk!þess!eru!sérkennsluver!

líka!innan!skólans.!Anna!kemst!svo!að!orði:!„Það!er!rosalega!mikil!breidd!hérna!inni!og!
þau! eru! ofsalega!mismunandi! í! getu.! Þau! fá! kannski! bara! hluta! úr! tíma! og! fara! út! í!
lestrarþjálfun!og!koma!svo!inn!aftur“.!Fjóla!hefur!svipaða!sögu!að!segja!af!sínum!skóla:!!
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Ég!er!með!nemendur!sem!fara!í!sérverkefni!frekar![en!sérkennslu].!Þetta!er!

meira!svona!mest!að!styðja!við!lestur!og!að!nemandi!sem!þarf!bara!svona!að!
komast!eða!vinna!í!minna!umhverfi,!minna!herbergi,!færri!nemendur!í!kring!
...!þá!fara!þau!frekar!í!námsverið.!!

Anna!tekur!jafnframt!undir!og!segir!að!það!sé!„bara!svo!gott!fyrir!þessi!börn!að!fara!bara!
stundum!í!minna!umhverfi,!minni!svona,!þar!sem!þau!geta!einbeitt!sér!betur“.!Þá!séu!
þeir!nemendur!sem!fara!í!sérkennslu!aðallega!í!markvissri!lestrarþjálfun.!Þrír!af!þessum!

skólum!vinna!eftir!svonefndri!byrjendalæsisstefnu!og!hafa!orð!á!að!með!því!að!vinna!eftir!
henni!gefist!fleiri!tækifæri!til!að!koma!til!móts!við!nemendur!innan!skólastofunnar.!María!
tók!svo!til!orða:!!

Við! til! dæmis! vinnum! eftir! Byrjendalæsinu! hér! og! þá! vinnum! við! svolítið!
stöðvatengt!...!Þá!skiptir!maður!bara!svolítið!stöðvunum!þannig!að!hin!eru!að!

gera!svolítið!sem!þau!ráða!við!og!þurfa!ekki!aðstoð.!Þá!getur!maður!setið!með!
lítinn!hóp!og!unnið!með!þau!verkefni.!Það!er!svona!lítil!endurinnlögn.!

Allir!þátttakendur!voru!mjög!sammála!því!að! fjölbreytt!kennsla!skipti!gríðarlega!miklu!

máli! og!mikilvægi! þess! að! reyna! að! ná! til! allra! nemenda!með! ólíkum! nálgunum! eða!
kennsluaðferðum.! „Maður! þarf! náttúrlega! að! ná! til! allra! barnanna! [og]! þú! verður! að!
reyna!að!kveikja!áhugann!hjá!þeim!alltaf“!eins!og!Anna!bendir!réttilega!á.!Þátttakendurnir!

komu!einnig!inn!á!þær!mörgu!kennsluaðferðir!sem!þeir!nota!innan!bekkjarins!til!að!koma!
til!móts!við!alla!eins!og!kostur!er.!Harpa! talar!um!að!þær!vinni! t.d.!með! leshópa!eða!
lestrarhópa! til! að! mæta! ólíkri! getu! nemenda.! Anna! tekur! undir! og! talar! um! að!

árgangurinn!skipti!reglulega!bekkjunum!upp!og!skipti!í!hópa,!stundum!getuskipt.!Þá!séu!
verkefnin!misþung!og!aðlöguð!hverjum!hópi!vegna!þess!að!skólinn!hefur!þá!stefnu!að!
einstaklingsmiða!og!sníða!námið!sem!mest!að!þörfum!hvers!og!eins.!

4.1.3' Samantekt(

Hér! hafa! verið! tekin! saman! svör! viðmælenda! af! því! hvernig! þeir! upplifa! skóla! án!
aðgreiningar! og! hvernig! skólarnir! vinna! með! ólíkar! þarfir! og! getu! hvers! og! eins.!
Þátttakendur!höfðu!mjög!sambærilegar!skilgreiningar!á!skóla!án!aðgreiningar.!Þá!kom!

fram!mikilvægi!þess!að!meta!þurfi!hvern!einstakling!út!frá!hans!forsendum!og!að!honum!
verði!að! líða!vel! í!umhverfi!skólans.!Einnig!töluðu!þátttakendur!um!að!aukið!fjármagn!
þyrfti!inn!í!menntakerfið!svo!hægt!sé!að!ráða!inn!fleiri!fagaðila!með!sérþekkingu!á!sviði!

ólíkra! greininga.! Skilgreiningar! þátttakenda! á! jafnrétti! og! mannréttindi! voru! nokkuð!
samhljóma.!Að!sama!skapi!hugmyndin!um!fulla!þátttöku!nemenda!með!sérþarfir!inni!í!
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hefðbundnu! bekkjarstarfi.! Það! komu! hins! vegar! fram! vissir! erfiðleikar! hjá! þeim! og!

samviskubit!að!vera!ekki!færir!um!að!sinna!öllum!nemendum!nægilega!vel!í!kennslu!og!
telja!að!það!þurfi!aukinn!stuðning!inn!í!skólastofurnar.!!

Allir!skólarnir!hafa!stefnu!um!einstaklingsmiðun!eða!að!nemendur!með!sérþarfir!fái!

einstaklingsnámskrár.! Fram! kom! að! nemendur! með! sérþarfir! eru! mismikið! inni! í!

skólastofunni!og!fari!í!námsver!eða!sérkennslu.!Enn!fremur!koma!þátttakendur!inn!á!það!
að!nemendur!þurfi!einstaka!sinnum!að!fá!að!fara!út!úr!kennslu!til!að!fá!meira!ró!og!næði!
því! áreitið! sé! of! mikið.! Þá! tóku! þátttakendur! einnig! fram! mikilvægi! þess! að! nota!

fjölbreyttar!kennsluaðferðir!til!að!mæta!ólíkum!þörfum!og!getu!og!hefur!einn!þátttakandi!
orð!á!hvernig!Byrjendalæsi!eykur!fjölbreytt!og!skapandi!skólastarf.!

4.2' Námsmat(–(gömul(sannindi(og(ný(
Hluti! af! rannsókninni! var! að! kanna! hvernig! þátttakendur! túlkuðu! námsmat! og! hvaða!
tilgang!það!hefði! í! skóla!án!aðgreiningar.!Þátttakendur!voru!einróma!um!að!námsmat!
fælist!í!að!meta!börnin!hvar!þau!væru!stödd!námslega!og!hvað!þyrfti!að!vinna!með!til!að!

nemandinn!nái!vissum!námsmarkmiðum.!María!talar!um!að!námsmat!sé!mjög!víðfeðmt!
og!tilgangur!þess!sé!að!meta!hvar!nemendur!standa!miðað!við!hvaða!námsmarkmið!hún!
hefur! sett! fram.!„Maður! fylgist!með!hvar!barnið! stendur! sig,!hvort!það!sé! framför!og!

maður!þarf!að!stoppa!og!meta!það!svolítið!hvað!sé!í!gangi“.!Elva!bendir!á!að!námsmat!
hafi!tekið!miklum!breytingum!frá!því!hún!var!krakki,!þegar!það!fól!aðeins!í!sér!einkunnir!
á! prófum.! En!nú! sé!það! „meira! að!meta! krakkana! yfir! allan! veturinn!og!þá!er!maður!

náttúrlega!að!skoða!verkefnin!og!maður!er!að!...!svona!símat“.!Harpa!bætir!við!og!talar!
um!markvissa! skráningu! og! það! séu! engar! einkunnir! gefnar! heldur! sé! allt! námsmat! í!
umsögnum.! Eins! og!María! orðar! það! „að! öll! skráning! er! náttúrlega! námsmat“.! Anna!

bendir!á!að!námsmat!feli!í!sér!að!geta!mælt!sem!mest!og!flest!en!snúist!ekki!eingöngu!
um!staðreyndir!heldur!líka!hvernig!nemendur!vinna!saman!í!hópum.!Hún!bætir!við!að!
með!námsmati!megi!sjá:!!

Hvað!má!gera!betur!og!hvernig!er!hægt!að!nálgast!...!nemendur!betur,!eða!
kenna! þeim! betur! ...! Þannig! að! það! sé! einhver,! að! þau! sjái! hvort! einhver!
árangur!hafi!átt!sér!stað.!Þannig!að!það!er!voða!gott!að!hafa!sem!fjölbreyttast!

[námsmat].!!

Fjóla!talar!á!svipuðum!nótum!og!segir!tilgang!námsmats!vera!leiðsögn:!!
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Mér!finnst!það!líka!til!þess!að!maður!geti!séð!hvort!það!þurfi!að!gera!eitthvað!

betur.!Mér!finnst!það!líka!gott!fyrir!nemandann!til!að!hann!sjái!hver!staðan!
sín!er,!hvort!hann!þurfi!að!vinna!betur!í!einhverjum!málum.!Já,!mér!finnst!það!
svona!eiginlega!að!taka!stöðuna.!!

Aðspurð!um!stefnu!skólans!í!námsmati!kom!Anna!inn!á!það!að!innan!skólans!væri!mjög!
mikið! samræmi! í! námsmati! og! það! væru! skýr!markmið! í! hverjum! árgangi! og! hvernig!
námið! skuli! metið.! María! er! sammála! og! segir! að! verið! sé! að! leggja! lokahönd! á!

skólanámskrá!þeirra!en!námsmatið!fyrir!íslensku!og!stærðfræði!væri!fullklárað.!Auk!þess!
myndi! allt! færast! inn! á! Mentor! næsta! haust,! þ.e.! skólaárið! 2017E2018,! og! eru!
hæfniviðmiðin!þar!sem!hægt!verði!að!„haka!við“.!Harpa!og!Elva!hafa!sömu!sögu!að!segja!

og!stefnan!sé!að!á!yngsta!stigi!sé!aðeins!notuð!umsögn!og!lesturinn!er!alls!staðar!metinn!
sem!orð!á!mínútu!og!að!innan!skólans!sé!stefnan!um!námsmatið!mjög!skýrt.!Harpa!bætir!

hins!vegar!við!að!hún!sé!ekki!viss!hvort!námsmatið!komi!skýrt!fram!á!heimasíðu!skólans:!
„Ég!þori!ekki!að!fara!með!það“.!Fjóla!hefur!aftur!aðra!sögu!að!segja!varðandi!námsmatið.!
Hún!telur!námsmatið!ekki!koma!skýrt!fram!í!skólanámskránni!en!bætir!þó!við!og!segir:!!

Mér!finnst!þetta!sko,!það!er!í!skólanámskránni!...!hvað!við!ætlum!að!meta.!
En!svo!finnst!mér!það!fara!bara!eftir!hverjum!og!einum!kennara!hvað!hann!
gerir.!Þannig!að!mér!finnst!kannski!að!við!ættum!að!vera!bara!að!vinna!það!

sama!...!þannig!að!við!erum!öll!að!gera!eins.!!

Af!svörum!þátttakenda!að!dæma!virðist!samvinnan!innan!hvers!árgangs!ekki!eins.!Harpa!
talar!um!að!yngsta!stigið!vinni!saman!að!því!að!ákveða!námsmatið!og!bendir!einnig!á!

námsmatsteymi!sem!sér!um!að!koma!öllum!upplýsingum!til!skila.!Anna!er!sammála!og!
segir!að!árgangarnir!vinni!mjög!vel!saman!auk!þess!„er!bara!komin!ákveðin!hefð!með!
þetta!líka.!Það!er!ekki!bara!hver!og!einn!kennari!sem!ákveður“.!Fjóla!er!að!ljúka!sínu!öðru!

starfsári!við!þennan!skóla!og!talar!hún!um!að!það!ætti!að!fara!yfir!með!nýjum!kennurum!
hvað!sé!metið!og!hvernig!og!segir:!!

Ég! hefði! alveg! viljað! [að]! farið! [hefði! verið]! yfir! það.! Svona! vinnum! við! í!

staðinn!fyrir!að!maður!sé!svona!að!leita!og!prófa!eitthvað!sem!maður!hefur!
verið!að!gera!annars!staðar!en!svo!passar!það!ekkert! inni! í!nýjan!skóla!og!
eitthvað.!!!

Svör!þátttakenda!gefa!til!kynna!mikilvægi!þess!að!umsjónarkennarar!vinni!sameiginlega!
að!námsmatsþættinum!og!það!sé!skýrt!að!hverju!er!stefnt.!Hlutverk!skólans!sé!að!hafa!
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markvissar! námsmataðferðir! og! nýir! kennarar! fái! leiðbeiningar! um! hvað! sé!metið! og!

hvernig!innan!hvers!árgangs,!svo!kennarar!standi!ekki!einir!á!auðum!sjó!og!hver!í!sínu!
horni!að!leita!að!aðferðum!til!að!meta!sem!síðan!falla!ekki!inn!í!kerfi!skólans.!

4.2.1' Námsmatsaðferðir(

Námsmatsaðferðir!eru!ólíkar!eins!og!þær!eru!margar.!Þátttakendur!voru!beðnir!um!að!

lýsa!helstu!námsmatsaðferðum!sínum!og!hvernig!þeir!vinna!með!námsmat.!Niðurstöður!
voru!nokkuð!líkar!en!greina!má!af!svörum!þeirra!að!matið!fari!verulega!eftir!því!hvaða!
árgang!þeir!eru!að!vinna!í.!María!talar!um!að!„í!þessum!yngstu!bekkjum!þá!er!maður!að!

fylgjast!mikið!með!því!hvar!þau!eru! í!hvert!skipti!og! líka!bara! ...!hvar!þau!stoppa“.!Þá!
bendir!hún!á!að!þetta!feli!í!sér!miklar!óformlegar!skráningar!en!eru!mikilvægur!hluti!af!

námsmatinu.!Draga!má!þá!ályktun!að!María!eigi!við!að!slíkar!skráningar!séu!símat.!Anna!
tekur!undir!orð!Maríu!og!orðar!svoleiðis!að!„auðvitað!er!best!að!vera!með!sem!mest!
símat“.!Auk!símats!notar!hún!kannanir,!jafningjamat!og!sjálfsmat!þar!sem!þau!meta!sig!

og!aðra!eftir!verkefni.!Skólinn!er!einnig!með! leiðsagnarmat!og!frammistöðumat! inni!á!
Mentor!og!er!það!reglubundinn!þáttur!í!öllum!árgöngum.!!

Harpa!og!Elva!nota!einnig!mikið!sjálfsmat!og!jafningjamat.!Í!jafningjamati!þá!er!einum!

nemanda!úthlutað!starfi!upplýsingafulltrúa!og!fyllir!hann!út!matsblað!og!skilar!til!þeirra!í!
lok! kennslustundar.! Fjóla! bætir! við! og! talar! um! lestrarpróf! og! kannanir! við! lok! hvers!

námshluta!í!stærðfræði.!Áfram!segir!hún:!!

Og! svo! erum! við! svolítið! með! sjálfsmat! í! samfélagsfræði! og! svona! já!
vinnumat,!vinnubrögð![og]!samvinnu!og!við!erum!bara!með!svona!rubric!sem!

við!skoðum.!!

María!talar!einnig!um!lesskimanir!en!í!1.!bekk!er!lesskimunartækið!LÆSI!notað.!Auk!þess!

fara!nemendur!í! lítið!stærðfræðipróf!í! janúar!og!svo!aftur!í!maí!og!þá!bætist!við!próf!í!
íslensku.!Það!er!notað!sem!annarmat.!Þátttakendur!voru!einnig!spurðir!um!það!hvort!
eitthvað!hefði!áhrif!á!námsmatsaðferðir!þeirra!í!almennu!bekkjarstarfi.!Fjóla!orðaði!sem!

svo!að:!!

Ég!held!að!það!sem!hafi!mestu!áhrifin!á!það!hvað!ég!vil!vita!er!það!hvernig!
hefur!gengið!eða!hvort!þau!hafi!tileinkað!sér!það!sem!við!erum!að!vinna.!!

Anna!talar!um!að!yfirleitt!gangi!vel!að!halda!sig!við!það!námsmat!sem!upphaflega!hafi!
verið!ákveðið!en!það!hafi!ábyggilega!gerst!að!námsmatið!hafi!breyst.!Bendir!hún!á!í!því!
samhengi!að!breidd!hópsins!gæti!haft!áhrif.!Hún!bætir!hins!vegar!við!og!segir!að!„þetta!
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er!náttúrlega!orðið!miklu!meira!svona!...!vinna!með!markmið,!hversu!vel!ertu!búinn!að!

ná!ákveðnu!markmiði?“!Harpa!telur!hins!vegar!lítið!hafa!áhrif!á!val!námsmats!en!bætir!
við!vegna!þess!að:!

Af!því!að!við!höfum!alltaf!útfært!þetta!bara!fyrir!hvern!og!einn,!...!svona!út!

frá! flestum.! Flestir! eru! svipaðir,! en! það! eru! alveg! nokkrir! þarna! sem! við!
þurfum!alltaf!að!útbúa!eitthvað!nýtt!og!breyta.!!

Fjóla!víkur!að!því!að!teymið!hafi!yfirleitt!ákveðið!námsmarkmiðin!fyrirfram!og!sett!sér!

matskvarða! (e.. rubric)! til! stuðnings! en! aðlagi! að! hverjum! og! einum! sé! þess! þörf.!
Nemendur!viti!enn!fremur!alltaf!til!hvers!er!ætlast!af!þeim!og!þeim!sýndur!matskvarðinn.!!!

Vottun!á!námsárangri!er!mikilvægur!liður!í!skólastarfi.!Þátttakendur!tóku!allir!fram!að!

á!yngsta!stigi!væri!ekki!gefin!einkunn!í!tölum!heldur!væru!gefnar!umsagnir!eða!bókstafir.!

Harpa!talar!um!að!þær!leggi!fyrir!próf!og!meti!námsframvinduna!yfir!veturinn!og!skrifi!
umsögn! um! það.! Anna! bætir! við! og! tekur! fram! að! lagðar! eru! fyrir! kannanir! og! sé!
frammistöðumat!inni!á!Mentor.!„[Þá]!erum!við!með!markmið!og!hvað!og!hversu!vel!þau!

hafa!náð!hverju!markmiði“.!Þessu!ferli!lýsir!hún!nánar!og!segir!að!tekin!sé!könnun!með!
ákveðin!námsmarkmið!í!huga.!Að!því!loknu!er!hakað!við!að!hve!miklu!leyti!nemanda!tókst!
að! ná!markmiðum! og! það! birt! sem! frammistöðumat.! Þetta!mat! er! jafnframt! haft! til!

hliðsjónar!í!foreldraviðtölum.!Hún!bendir!þó!á!að!námsmatið!sé!að!breytast!vegna!nýja!
námsmatskerfisins,!A,B,C!og!D.!!

María!hafði!mjög!sterkar!skoðanir!á!þessum!nýju!námsviðmiðum!og!gagnrýndi!þau!

einkum!vegna!þess!hversu!óskýr!þau!séu!og!að!skilaboðin!til!nemenda!væru!á!þá!leið!að!

það!væri!nánast!ógerningur!að!fá!A!vegna!þess!að!það!er!túlkað!sem!framúrskarandi,!en!
þá!þarf!nemandi!að!ljúka!verkefninu!auk!þess!að!gera!eitthvað!umfram!það!sem!er!beðið!
um.!„Þá!hugsar!maður!líka!bara!já,!það!er!rosalegt!niðurbrot“.!Þetta!námsmat!fer!að!öllu!

leyti!fram!á!Mentor!og!eins!og!hún!skildi!þetta:!!

Mér!sýndist!þetta!vera!að!hæfniviðmiðin!komu!öll!upp!og!svo!hakar!þú!við!
hvar!barnið!stendur!á!hverjum!stað!og!þá!sjálfu!sér,!reiknar!forritið!hvort!að!

barnið!sé!í!B!eða!hvað.!!

Hún!heldur!áfram!og!segir!að!umsögnina!eigi!að!vinna!út!frá!fyrirframgefnum!texta!en!
aðeins!þeir!sem!fái!A!sjá!það!í!sinni!vottun.!Þeir!sem!ná!ekki!því!viðmiði!fái!aðeins!umsögn.!

Af!ummælum!þátttakenda!ríkir!einhver!óvissa!um!hvernig!námsmatið!skuli!birta!og!hafa!
þeir!misjafnlega!sterkar!skoðanir.!!
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4.2.2' Leiðsagnarmat(

Tveir!þátttakendur!höfðu!nefnt!leiðsagnarmat.!Allir!þátttakendur!voru!spurðir!hvort!þeir!

notuðu!leiðsagnarmat!og!hver!þátttaka!nemenda!væri!í!því.!Harpa!kemur!inn!á!það!að!
„það!var! í! fyrsta!skipti!núna! í!vetur!sem!það!var!ekki!gert.!Það!hefur!samt!verið!fast! í!
skólanum!að!gera!það“.!Þetta!hafi!alltaf!verið!á!haustönn!í!fyrsta!foreldraviðtali.!En!vegna!

vandræða!inni!á!Mentor!hafi!ekki!tekist!að!klára!að!setja!leiðsagnarmatið!upp.!Fjóla!segir!
að!hún!upplifi!leiðsagnarmat!af!því!sem!umsjónarkennararnir!í!hennar!árgangi!vinna!með,!
t.d.!í!stærðfræði.!Þá!fá!foreldrar!sent!heim!blað!sem!sýnir!þeim!hver!markmiðin!voru!og!

hversu!vel!nemandanum!gekk.!Ef!nemendur!náðu!ekki!yfir!70%!þá!fá!þeir!með!sér!efni!
heim!til!að!æfa!sig!betur.!Hún!bætir!við!og!segir:!!

Vegna!þess!að!við!erum!ekki!að!gefa!þeim!neina!einkunn!nema!við!notum!
þetta!sem!lokaeinkunn,!þetta!er!tekið!inn!í!lokaeinkunnina.!En!ég!horfi!á!þetta!
sem! leiðsagnarmat.! Þetta! kanntu,! þetta! þarftu! að! læra! betur! eða! þetta!

þurfum!við!að!skoða!meira.!!

Anna! talar! einnig! um! leiðsagnarmat! inni! á! Mentor.! Aðspurð! hvort! hún! hafi! notað!
leiðsagnarmat!inni!í!kennslu!svarar!hún:!!

Ég!hef!sko!gert!svoleiðis!og!látið!þau!setja!sér!markmið!og!...!hef!verið!með!
áætlanir! ...!Þá!gera!þau!sjálf!svona!einstaklingsáætlun!fyrir!sig![og]!þá!eiga!
þau!einmitt!að!gera!markmið!við!upphaf!þú!veist,!fyrir!sig,!og!þá!koma!þau!í!

svona!viðtöl!til!mín.!!

Hún!tók!fram!að!þetta!hefði!hún!ekki!notað!með!börnum!á!yngsta!stigi.!María!lýsir!því!
hvernig!aðrir!kennarar!hafi!notað!þetta!í!sinni!kennslu.!Þá!sömdu!kennari!og!nemandi!

eitthvert!markmið!og!það!var!skrifað!á!blað!og!sett!á!borð!þeirra.!Hún!sagðist!vel!geta!
hugsað!sér!að!nota!slíkt!í!kennslu!en!„kannski!undir!ákveðnum!kringumstæðum“.!Harpa!
og!Elva!taka!undir!og!segjast!„klárlega,!alveg“!geta!hugsað!sér!að!nota!þetta!í!kennslu.!

Fjóla!segist!auk!þess!alveg!sjá!fyrir!sér!að!nota!þetta!í!kennslu!og!telur!nemendur!á!yngsta!
stigi!ekki!of!unga!til!þess.!En!hún!bætir!við!að:!

Þau!eru!vissulega!að!setja!sér!alls!konar!markmið!og!það!gera!þau!hér!líka!...!

Hér!setjum!við!okkur!meira!svona!markmið!um!að!ná!betri!árangri!í!lestri!eða!
verða!bæta!samskipti!...!Já,![markmiðið]!kemur!frá!þeim.!!

Anna! tekur! undir! orð! Fjólu! og! bætir! við! að! börn! á! yngsta! stigi! geti! auðvitað! sett! sér!

markmið! á! annan! hátt,! bara! einfaldari.! Enn! fremur! telur! hún! það! mjög! jákvætt! að!
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nemendur!taki!þátt!í!námsmatinu!og!talar!um!að!hún!var!„bara!búin!að!gleyma!þessu“!

og! þurfi! að! byrja! aftur! á! slíku! námsmati.! Þá! hefur! hún! orð! á!mikilvægi! þess! að! hafa!
fjölbreyttar! námsmatsaðferðir.! „Þetta! er! nefnilega,! þar! er! alltaf! gaman! bara! ...! hafa!
fjölbreytni!...!líka!bara!þannig!að!það!sé!bæði!skemmtilegt!fyrir!mig!og!þau“.!Sérstaklega!

svo!kennari!festist!ekki!í!sama!farinu!og!geri!alltaf!það!sama!aftur!og!aftur.!!

4.2.3' Námsmat(í(skólum(án(aðgreiningar(

Eitt!af!meginmarkmiðum!rannsóknarinnar!var!að!kanna!hvernig!umsjónarkennarar!beita!
námsmati!í!skóla!án!aðgreiningar.!Þátttakendur!voru!spurðir!hvernig!þeim!þætti!ganga!

að!meta!ólíkar!þarfir!og!getu!nemenda.!Fjóla!taldi!það!ganga!nokkuð!vel!og!segir:!„Já,!
mér!finnst!ég!sjá!það!nokkuð!vel.!Ef!ég!er!eitthvað!óörugg!þá!tala!ég!við!sérkennarana!og!

við! spjöllum! saman“.!Harpa! tekur! undir! en! kemur!þó!orðum!að!því! að! „það!er! alveg!
svolítið!erfitt!stundum“.!Elva!tekur!undir!orð!Hörpu!en!telur!það!hafa!gengið!ágætlega.!
Anna!bætir!þó!við!og!bendir!á!að!auðvitað!geti!þetta!verið!erfitt,!sérstaklega!ef!það!er!

nemandi! sem! sýnir! erfiða! hegðun.! Þá! talar! Harpa! um! námsmatið! út! frá! skóla! án!
aðgreiningar:!!

Það!er!náttúrlega!út!af!því!að!maður!er!að!reyna!að!hugsa!út!frá!þetta,!skóli!

án! aðgreiningar.! Þau! eru! ekki! öll! á! sama! stað! og! þau! eru! ekki,! þau! eru!
mislangt!komin! ...!Þannig!að!auðvitað!verður!maður!að! leggjast!yfir!hvern!
einasta! nemanda! bara.! Þetta! er! alveg! krefjandi! og! þetta! er! alveg,! tekur!

mikinn!tíma.!!

Elva!bætir!við!og!segir!að!það!sé!alltaf!verið!að!reyna!koma!til!móts!við!alla.!Anna!telur!
sér! ganga! nokkuð! vel! að!meta! hvern! og! einn.! Þá! bætir! hún! við! og! talar! um! hvernig!

sérkennarar!og!umsjónarkennarar!skipta!milli!sín!verkum!þegar!kemur!að!því!að!meta!þá!
nemendur!sem!fara!í!námsverið!og!eru!það!sérkennararnir!sem!sjá!um!námsmatið!hjá!
þeim.!Það!fari!hins!vegar!eftir!því!hversu!mikið!þeir!fara!út!úr!kennslustofunni.!María!talar!

um!að!þegar!nemendur!eru!svona!ungir!þá!séu!langflestir!að!tileinka!sér!námsefnið!en!
þó!eru!vissulega!alltaf!einhverjir!nemendur!sem!þarfnist!meiri!ígrundunar!en!aðrir.!!

Þegar!maður!er!t.d.!að!gera!almennar!umsagnir!á!vorin,!þá!byrjar!maður!alltaf!

á! þeim! sem!er! ekkert!mál! að! klára.! Síðan! veltir!maður! endalaust! fyrir! sér!
hinum.!Bara!hvernig!stendur!hann!sig,! ...!er!að!vinna,!bara!stendur!sig!vel,!
miðað!við,! segi!nú!aldrei!miðað!við!getu! ...!Maður!vandar! sig! rosalega!við!

þessar!umsagnir.!!!
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Anna!segir!jafnframt!að!það!þurfi!að!horfa!á!það!jákvæða!hjá!hverjum!og!einum!og!hversu!

mikilvægt!það!er!að!nota!uppbyggjandi!námsmat.!Því!margir!nemendur! sýni! jákvæðu!
hliðar!sínar!ekki!alltaf!nægilega!vel!eða!oft!og!eru!því!ekki!að!blómstra!í!umhverfi!sínu.!
María!talar!um!að!umsagnirnar!þurfi!að!byrja!á!einhverju!jákvæðu,!svo!neikvæðu!og!enda!

á!jákvæðu!aftur.!!

Þátttakendur!voru!einnig!spurðir!að!því!hvort!þeir!upplifðu!einhverja!valþröng!eða!

dílemmu!þegar!kæmi!að!námsmati.!Anna!talar!um!að!hún!hafi!upplifað!þetta!gagnvart!
samræmdu!prófunum!og!talar!um!þær!breytingar!sem!hafa!orðið!á!fyrirkomulagi!þeirra,!

að!prófið!sé!að!hausti!til!en!ekki!að!vori.!Hún!talar!um!að!þau!stýri!starfinu,!eða!vali!á!
verkefnum!og!bætir!við!og!segir:!!

Mér!finnst!alltaf!slæmt!þegar!það!þarf!að!láta!miða!allt!skólastarfið!við!það!

hvað!kemur!á!samræmdu!prófi.!Það!er!náttúrlega!bara!mjög!slæmt!sko!og!
kemur!í!veg!fyrir!...!skapandi!starf.!!

Elva!bætir!við!og!segist!ekki!skilja!tilganginn!með!samræmdu!prófunum,!sérstaklega!ekki!

fyrir!4.!bekk.!Aðallega!vegna!þess!að!það!kemur!einkunn!en!ekkert!hvar!erfiðleikarnir!
liggja!hjá!hverjum!nemanda.!Því!sé!ekki!hægt!að!vinna!neitt!með!nemanda!til!að!bæta!úr!
því!sem!hann!átti!í!erfiðleikum!með!að!leysa.!Anna!tekur!í!sama!streng!og!segir!prófin!

ekki!„þjóna!þeim!tilgangi!sem!þeim!á!að!gera“.!María!talar!um!hvernig!samræmdu!prófin!
falla!ekki!að!skóla!án!aðgreiningar:!„Þú!þarft!einhvern!veginn!að!beina!þeim!svo!rosalega,!
eins!og!til!dæmis!í!endann!á!3.!bekk!þarftu!bara!að!vera!með!þau!í!stífu!aðhaldi!þannig!

að!vel!gangi!í!4.!bekkjar!prófinu“.!Anna!bætir!við!og!segir!að!prófin!séu!löng!og!reyni!mikið!
á! úthald! og! sé! mörgum! afskaplega! erfið,! líka! foreldrum.! „Mörgum! hefur! bara! verið!
ráðlagt!að!halda!barninu!sínu!heima!af!því!að!þú!getur!ekki!fengið!undanþágu!frá!prófinu!

nema!vera!með!alvarlega!fötlun“.!Harpa!vísar!til!þess!sama!og!segir!að:!!

Samræmd!próf!henta!ekkert! skóla!án!aðgreiningar.! Ég!meina!þar!er! sama!

prófið!fyrir!alla.!Og!hérna!erum!við!að!búa!til!mismunandi!próf!út!af!því!að!
það!eru!mismunandi!börn.!!

Elva!er!sama!sinnis!og!talar!um!undanþágur!frá!prófinu!og!börn!sem!eru!slök!og!hafa!ekki!

getuna! eða! þroskann! til! að! taka! prófið! eru! látin! sleppa! því.! María! talar! um! hversu!
„hallærislegt“! það! sé! að! verið! sé! að! reyna! „svindla“! sér! fram! hjá! þessum! prófum! og!
foreldrar!séu!hvattir!til!að!hringja!nemendur!inn!veika!þessa!daga.!„Út!af!því!að!þá!kemur!

það! ekki! fram! í! pappírum! skilurðu,! og! lækkar!meðaltalið! í! skólanum! ...! Þetta! er! bara!
einkennilegt.! Maður! skilur! ekki! alveg! tilganginn! með! þessum! prófum“.! Hún! tekur!
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ennfremur!fram!að!þessi!próf!séu!í!algerri!andstöðu!við!skóla!án!aðgreiningar.!Ætla!má!

af!svörum!þátttakenda!að!þeir!upplifi!að!þeir!séu!settir!milli!steins!og!sleggju,!þar!sem!
þeir!vilja!mæta!þörfum!hvers!og!eins!í!námsmati!en!svo!séu!allir!nemendur!settir!undir!
sama!hattinn!þegar!kemur!að!stórum!prófum!eins!og!samræmdu!prófunum.!!

4.2.4' Samantekt(

Hér!hefur!verið!fjallað!um!hugmyndir!þátttakenda!um!námsmat!og!hvernig!þeir!skilgreina!
það!og!tilgang!þess.!Þátttakendur!höfðu!svipaðar!skilgreiningar!á!námsmati!og!töldu!það!
vera!til!að!meta!en!einnig!að!leiðbeina!nemendum!um!hvar!þeir!standa!og!hvað!þurfi!að!

bæta!til!að!ná!vissum!námsmarkmiðum.!Að!mati!þátttakenda!var!stefna!skólanna!mjög!
skýr! og! hefðu! allir! kennarar! skólanna! skilning! á! því.! Hins! vegar! kom! fram! hjá! einum!

þátttakanda!að!stefnan!væri!ekki!skýr!og!það!ætti!að!aðstoða!nýja!kennara!betur!við!að!
tileinka!sér!námsmatshefðir!skólans.!!

Þátttakendur!nota!margvíslegar!námsmatsaðferðir.!Mest!bar!á!símati,!jafningjamati!

og!sjálfsmati.!Auk!þess!að!notaðar!eru!kannanir!og!frammistöðumat!á!Mentor.!Einnig!
kom!fram!að!þátttakendur!noti!skimanir!á!borð!við!LÆSI.!Þátttakendur!höfðu!missterkar!

skoðanir!á!nýja!námsmatskerfinu!(A,B,C,D)!og!taldi!einn!þátttakandi!það!niðurbrjótandi!
fyrir! nemendur,! þau! skilaboð! sem! þeim! bárust! að! nánast! ómögulegt! væri! að! fá!
einkunnina!A.!Aðspurðir!um!notkun!leiðsagnarmats!kom!fram!að!það!hafi!einkum!farið!

fram! í! gegnum! Mentor! og! nemendur! væru! þátttakendur! í! því.! Þátttakendur! höfðu!
skilning!á!hvað!það!fæli!í!sér!og!gátu!vel!hugsað!sér!að!nota!slíkt!námsmat!í!kennslu!en!
töldu! að! það! þyrfti! að! aðlaga! það! aldri.! Auk! þess! hafði! einn! þátttakandi! notað! slíkt!

námsmat!á!eldri!stigum.!!

Fram!kom!að!þátttakendum!þótti!almennt!ekki!erfitt!að!meta!ólíkar!þarfir!og!getu!

nemenda,!en!það!sé!krefjandi!og!taki!mikinn!tíma.!Allir!voru!sammála!um!mikilvægi!þess!
að!sjá!það!jákvæða!í!fari!nemenda!og!huga!vel!að!því!hvernig!námsmatið!birtist!þeim,!og!

tala!um!í!því!samhengi!að!byrja!umsögnina!jákvætt!og!enda!hana!aftur!jákvætt.!Kennarar!
upplifðu! vissa! valþröng! þegar! kæmi! að! skipulagningu! á! skólastarfinu! og! áhrifum!
samræmdu! prófanna! á! kennsluaðferðir! þeirra.! Fram! kom! að! þeim! þætti! samræmdu!

prófin!stangast!á!við!stefnuna!um!skóla!án!aðgreiningar!þar!sem!öllum!væri!gert!að!þreyta!
sama!prófið!en!að!allir! ynnu!markvisst! að!því! að!nota! fjölbreyttar! kennsluaðferðir!og!
námsmat!sniðið!að!þörfum!hvers!og!eins.!
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4.3' Fagmennska(í(nýju(ljósi(
Þátttakendur!töluðu!mikið!um!eigin!starfsaðferðir!og!hvernig!það!hjálpaði!þeim!að!vinna!
betur! í!anda!skóla!án!aðgreiningar.!Tíðrætt!var!meðal!þátttakenda!teymi,!teymisvinna!
eða!teymiskennsla.!Fjóla!talar!um!að!„teymið!vinnur!mikið!saman!og!skipuleggur!alltaf!

vikuna“!auk!námsmatsins!sem!á!að!nota!hverju!sinni.!María!tekur!undir!orð!hennar!og!
talar!um!hvernig!teymið!undirbýr!kennsluáætlun!hverrar!viku!út!frá!Byrjendalæsi.!Anna!
bætir!við:!!

Við! búum! til! saman! námsmat! og! kennsluáætlanir! og! svona! fyrir! önnina.!
Gerum!vikupóst!og!ákveðum!hvernig!við!ætlum!að!gera!þetta!allt!saman!og!
skiptum!með!okkur!verkum.!!

María! rifjar! þá! upp! muninn! á! því! hvernig! starfið! hefur! orðið! mun! ánægjulegra! og!
skemmtilegra!frá!því!hún!byrjaði.!Lýsir!hún!því!að!með!tilkomu!Byrjendalæsis!sé!farið!í!
námsefnið!á!mun! fjölbreyttari!hátt!en!áður!og!það!sé!unnið!víðtækara!með! lestur!og!

nefnir! sérstaklega! lesskilning.!En!þegar!hún!hóf! störf!2009!hafi! kennslan!einkennst!af!
vinnubókum!og!talar!hún!um!að!„persónulega!sem!kennari!þá!er!þetta!bara,!þá!var!þetta!
bara!ógeðslega!leiðinlegt!...!ef!ég!á!að!segja!alveg!eins!og!er“.!Harpa!og!Elva!eru!sammála!

Maríu!og!segir!Harpa!að!„ég!hugsa!að!ég!myndi!aldrei!fara!til!baka!í!að!vera!einn!kennari“.!
Þá!lýsir!hún!því!að!reynsla!hennar!hafi!verið!kennsla!inni!í!stofum!og!henni!finnist!voða!
gott!að!geta!skipt!hópnum!upp!eins!og!þær!geri!núna.!Elva!tekur!undir!og!segir:!„Nei!ekki!

ég!heldur.!Það!er!gott!að!geta!verið!tvær!saman!og!spjallað!saman!í!staðinn!fyrir!að!vera!
bara!einn!í!sínu!horni“.!

Margt! bendir! til! af! ummælum! þátttakenda! að! teymiskennsla! beri! með! sér! að!

kennarar!séu!sameiginlega!ábyrgir!fyrir!öllum!nemendum!og!það!auki!fagmennsku!þeirra.!

Harpa!og!Elva!tala!jafnframt!í!því!samhengi!um!styrkinn!sem!þær!fá!frá!hvor!annarri!þar!
sem!þær!eru!báðar!með!umsjón!og!foreldrasamskipti!saman.!Þá!reyni!þær!að!taka!erfiðu!
foreldrasamskiptin!saman,!annars!sé!allur!gangur!á!því!hvernig!viðtölin!ganga!fyrir!sig.!

Anna!talar!þá!um!að!með!teymiskennslu!og!Byrjendalæsi!sé!hægt!að!stuðla!að!„skapandi!
skólastarfi!og!svona!alls!konar!sem!við!náttúrlega!viljum,!erum!að!leggja!mikla!áherslu!á!
hérna“.!!

4.3.1' Samvinna(og(samstarf(

Þátttakendur!voru!spurðir!um!hvernig!samvinna!og!samstarf!væri!innan!skólans!og!voru!
allir!á!einu!máli!um!að!samskipti!milli!sérkennara!og!umsjónarkennara!væru!mjög!góð.!
Fjóla!talar!um!að!hún!geti!alltaf!leitað!til!sérkennara!og!óskað!eftir!stuðningi!og!það!sé!
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sameiginleg!ákvörðun!þeirra!um!hvað!það!er!sem!þarf!að!gera!fyrir!nemendur.!Elva!talar!

einnig! um! að! það! sé! ávallt! hægt! að! leita! til! sérkennara! og! þær! séu!mjög! liðlegar! og!
hjálpsamar!og!reyni!að!koma!til!móts!við!þær!með!auknum!stuðningi.!Harpa!bætir!þó!við!
og!segir!að!„auðvitað!vill!maður!alltaf!meira!en!við! fáum!ekki!alveg!eins!mikið!og!við!

viljum.!En!það!er!reynt!alveg!að!koma!til!móts!við!mann“.!!

María! hefur! svipaða! sögu! að! segja! og! talar! um! að! samvinnan!milli! sérkennara! og!

umsjónarkennara! sé! mjög! góð! „þær! eru! náttúrlega! mjög! fínar! hérna“.! Vísar! hún! til!
sérkennarans!og!þroskaþjálfans.!Einnig!séu!boðleiðir!mjög!stuttar!og!er!sérkennslustofan!

nálægt!hennar!skólastofu.!Sérkennarinn!kíkir!því!reglulega!við!til!að!fylgjast!með!hvernig!
gengur!hjá!vissum!nemanda.!Anna!er!á!sama!máli!og!telur!samvinnuna!mjög!góða.!Hún!
bendir!hins!vegar!á!að!hún!vildi!hafa!fleiri!sérkennara!eða!þroskaþjálfara!vegna!þess!hve!

hátt! hlutfall! nemenda! í! skólanum!eru!með! einhverjar! greiningar.! Þátttakendur! voru! í!
kjölfarið!spurðir!út!í!hvort!þeir!fengju!stuðning!frá!stuðningsfulltrúum.!Fjóla!talaði!um!að!
hún! væri! ekki!með! stuðningsfulltrúa!því! hennar!nemendur! færu! frekar! í! sérverkefni! í!

sérkennslustofunni.!!

Harpa!bendir!á!að!þeirra!bekkir!fái!tvo!stuðningsfulltrúa,!annar!sem!fylgir!nemanda!

alveg!en!hinn!kemur!í!nokkrar!kennslustundir!á!viku.!María!fær!einnig!stuðningsfulltrúa!
til!sín!vegna!þess!að!hún!óskaði!eftir!meiri!stuðningi!vegna!einhverfs!nemanda.!Hún!tekur!

jafnframt!fram!hversu!mikilvægt!það!er!að!fá!góðan!stuðningsfulltrúa!til!sín:!

Það!hefur!rosalega!mikil!áhrif!eins!og!bara!í!gegnum!tíðina!þá!hefur!maður!
fengið! alla! flóruna! af! stuðningsfulltrúum! inn! til! sín! og! það! er! ofboðslega!

óþægilegt.!!

Talar!Elva! í!því!samhengi!um!að!annar!þeirra!stuðningsfulltrúi!sé! lærður!en!ekki!hinn.!
María!ítrekar!þá!að!stuðningsfulltrúar!verði!að!geta!haft!áhrif!á!hvar!þeir!eru!settir!og!

þeir!séu!staðsettir!þar!sem!styrkleikar!þeirra!njóti!sín!best.!Draga!má!þá!ályktun!af!svörum!
þátttakenda!að!þeir!telji!nauðsynlegt!að!fá!góðan!stuðning!inn!í!bekkinn!sinn!því!þá!gangi!
allt! betur! og! talar! María! um! að! andrúmsloftið! sé! allt! miklu! rólegra! og! betra! þegar!

stuðningurinn!fylgir.!!

4.3.2' Samantekt(

Þátttakendur!voru!allir! sammála!því!að! teymiskennsla!og! teymisvinna!væri! jákvæð!og!
hvernig! slík! vinna! ýtti! undir! skapandi! skólastarf! og! drægi! úr! fyrri! kennsluháttum! sem!

einkenndust!af!vinnubókum!og!lítilli!gleði.!Fram!kom!að!teymiskennsla!fæli!í!sér!aukna!
ábyrgð! allra! kennara! á! öllum! nemendum! og! styrkti! kennara! í! allri! umgjörð! varðandi!
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skipulag!en!vitnað!var!sérstaklega!til!foreldrasamskipta!í!þeim!efnum.!Þar!sem!stuðningur!

hvors!annars!skipti!máli!þegar!kom!að!erfiðum!samskiptum!heimila!og!skóla.!Þá!kom!fram!
að! þátttakendur! voru! allir! mjög! sammála! því! að! samskipti! og! samvinna! milli!
umsjónarkennara! og! sérkennara! væri! afar! góð! og! það! væri! alltaf! hægt! að! leita! til!

sérkennara!ef!talin!væri!þörf!á!auknum!stuðningi.!Fram!kom!að!það!sé!nauðsynlegt!að!fá!
stuðningsfulltrúa! inn! í! bekkinn! til! sín! og! segja! þátttakendur! jafnframt! að!
stuðningsfulltrúinn!eigi!að!fá!að!hafa!áhrif!á!hvert!hann!fer!og!það!eigi!að!nýta!og!virkja!

betur!styrkleika!þeirra.!!

! (
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5' Umræða(og(ályktanir(

Skóli! án!aðgreiningar!og!námsmat!eru! vafalaust! tvö!helstu!álitamálin! sem!gripið!hafa!
skólaumræðu! á! síðustu! árum.! Þau! skapa! í! senn! togstreitu! og! valþröng! og! geta! gert!

kennurum!erfitt!um!vik!að!þróa!eigin!fagmennsku!og!starfshæfni.!Rannsókn!þessari!er!
ætlað! að! varpa! ljósi! á! hvernig! umsjónarkennarar! á! yngsta! stigi! beita! námsmati! í!
fjölbreyttum!nemendahópi! í! skólum! án! aðgreiningar.! Leitað! hefur! verið! svara! við! því!

hvaða!viðhorf!umsjónarkennarar!hafa!til!stefnunnar!um!skóla!án!aðgreiningar!og!hver!
reynsla!þeirra!er!af!kennslu!með!fjölbreyttan!nemendahóp.!Auk!þessa!var!reynt!að!koma!
auga! á! hvort! námsmatsaðferðir! kennara! sem! þátt! tóku! í! rannsókninni! endurspegli!

margbreytilegan!nemendahóp!með!það!að!leiðarljósi!að!auka!þátttöku!allra!nemenda!í!
skólastarfinu,!auk!þess!að!efla!námsvitund!þeirra.!!

Hér!eru!dregin!saman!svör!þátttakenda!með!hliðsjón!af!þróun!hugtaksins!um!skóla!

án! aðgreiningar! og! hvernig! hugmyndir! um! námsmat! endurspegla! starfshætti! og!

fagmennsku! umsjónarkennara.!Meginniðurstöður! þessarar! rannsóknar! koma!heim!og!
saman! við! fyrri! rannsóknir! á! skóla! án! aðgreiningar! hvað! varðar! viðhorf! og! skilning! á!
stefnunni!annars!vegar!(Ainscow!og!Miles,!2008,!bls.!17;!Hermína!Gunnþórsdóttir,!2014,!

bls.!36;!Hermína!Gunnþórsdóttir!og!Dóra!S.!Bjarnason,!2014,!bls.!9)!og!sterkra!hefða!og!
valþröngvar! í! námsmati! hins! vegar! (Erna! Ingibjörg! Pálsdóttir,! 2011,! bls.! 9;! Jón! Torfi!
Jónasson,! 2008,! bls.! 87).! Jafnframt! er! fjallað! um! hvaða! lærdóm! megi! draga! af!

niðurstöðum! rannsóknarinnar! og! ályktanir! dregnar! um! hvernig! megi! nýta! þær! til! að!
skoða!nánar!hvað!fagmennska!kennara!felur!í!sér!í!dag!og!hvaða!möguleikar!mat!í!þágu!
náms!gefur!kennurum!til!að!starfa!í!anda!menntastefnunnar!skóla!án!aðgreiningar.!!

5.1' Viðhorf(og(skilningur(á(inntaki(stefnunnar(um(skóla(án(aðgreiningar(
Eins!og!áður!hefur!komið! fram!er! skóli! án!aðgreiningar!hugtak! sem!teygir!anga! sína! í!
margar!áttir.!Hugmyndafræðin!byggir!á!viðhorfum!til!margbreytilegs!nemendahóps!og!

markmiðum! skólastarfs! og! birtist! í! alþjóðlegum! samþykktum! (sbr.! SalamancaE
yfirlýsinguna)!og! íslenskri!menntastefnu! (sbr.! lög!um!grunnskóla! 91/2008).!Viðhorf! til!
stefnunnar!snýr!að!því!hvernig!litið!er!á!mannlegan!breytileika!sem!mannlegt!eðli!og!að!

börn!séu!í!skóla!til!að!læra!ólíka!hluti.!Markmið!skólastarfs!er!að!undirbúa!nemendur!til!
þátttöku! í! lýðræðislegu! samfélagi! sem! kallar! á! breytta! starfshætti! og! endurskoðun!
rótgróinna!hugmynda!sem!hafa!ríkt!um!menntun;!hvað!er!nám!og!fyrir!hvern!er!það!(sjá!

kafla.!2.1.).!Vaxandi!áhyggjur!má!greina!hér!á!landi!og!erlendis!af!því!að!sameiginlegan!
þekkingarfræðilegan!bakgrunn!skorti!í!allri!umræðu!um!skóla!án!aðgreiningar!(Ainscow,!
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2005,! bls.! 118).! Hermína! Gunnþórsdóttir! (2010,! bls.! 5)! bendir! á! hversu! margar! og!

ósamhljóða!skilgreiningar!hafa!verið!um!stefnuna!og!framkvæmd!hennar!óljós.!!

Þátttakendur!þessarar! rannsóknar!höfðu!nokkuð!sambærilegan!skilning!á!því!hvað!

stefnan!felur!í!sér,!þ.e.!að!í!skóla!án!aðgreiningar!fái!allir!nám!við!hæfi!og!tækifæri!til!að!
njóta!sín!á!eigin!forsendum!auk!þess!að!skólar!taki!við!öllum!nemendum!óháð!fötlunum!

og!uppruna.!Hins!vegar!má!greina!af!svörum!þátttakenda!að!auka!þurfi!skilning!kennara!
á!grundvallarhugmyndum!á!borð!við!fulla!þátttöku!allra!nemenda!og!lýðræðislega!skóla.!
Birtist! þetta! einkum! í! umræðu! þátttakenda! um! hvar! nemendur! með! sérþarfir! eru!

staðsettir! innan! skólanna.! Þátttakendur! voru!hins! vegar!meðvitaðir! um!að!nemendur!
með!sérþarfir!ættu! rétt!á!að!upplifa! sjálfa! sig! sem!meðlimi!bekkjarins!en! starfshættir!
einkenndust!fyrst!og!fremst!af!því!að!þeir!væru!utan!skólastofunnar!og!í!sérkennslu!eða!

námsverum.!Svipaðar!niðurstöður!komu!fram! í! rannsókn!Hermínu!Gunnþórsdóttur!og!
Dóru!S.!Bjarnason!(2014,!bls.!9)!að!íslenskir!kennarar!hafi!ekki!fullan!skilning!á!hugtökum!
tengdum! stefnunni.! Nauðsynlegt! er! að! það! ríki! sameiginlegur! skilningur! á! inntaki!

stefnunnar! hjá! öllum! þeim! sem! koma! að! menntamálum,! ekki! aðeins! kennurum!
(European!agency!for!special!needs!and!inclusive!education,!2017,!bls.!52).!!

Hugmyndir!um!staðsetningu!nemenda!eru!samhljóða!fyrri!rannsóknum!þar!sem!litið!

er!á!þörf!þess!að!nemendur!með!sérþarfir!fái!sérúrræði!og!þeir!fái!kennslu!í!aðskildum!

en!hliðstæðum!kerfum! (Tetler,! 2005,! bls.! 266–267;! Slee,! 2011,! bls.! 160).! Eðli!málsins!
samkvæmt! ýtir! það! undir! aðgreiningu! og! einangrun! minnihlutahópa! ef! ákveðnir!
einstaklingar! eða! hópar! eru! teknir! út! úr! skólastofunni! og! viðheldur! því! viðhorfi! að!

fjarlægja!þurfi!einstaklinga!sem!trufla!nám!þeirra!sem!falla!undir!normið!(sjá!kafla!4.2).!
Nám!í!anda!skóla!án!aðgreiningar!miðar!að!því!að!útrýma!útilokun!jaðarhópa!og!byggir!á!
umburðarlyndi,!jafnrétti!og!lýðræðislegu!samstarfi!og!að!stuðlað!sé!að!virkri!þátttöku!og!

ábyrgð!nemenda!(Aðalnámskrá!grunnskóla,!2013,!bls.!13).!Þróun!stefnunnar!er!í!stöðugri!
mótun!og!ferli!sem!tekur!raunverulega!aldrei!endi!(Ainscow!og!Miles,!2008,!bls.!20).!!!

Umræðan!um!stefnuna!er!ólík!og!bendir!Hermína!Gunnþórsdóttir!(2014,!bls.!36)!á!að!

túlkun! á! inntaki! stefnunnar! er! aðstæðubundin! og! háð! samfélagsgerð.! Ætla! megi! að!

hugmyndir! þátttakenda! um! skóla! án! aðgreiningar! megi! rekja! til! menntunar! og!
starfsreynslu! og! þess! umhverfis! sem! umræðan! um! menntastefnuna! fer! fram! í.!
Samkvæmt!svörum!þátttakenda!þessarar!rannsóknar!kom!í!ljós!að!lítil!umræða!var!innan!

skólanna!um!stefnuna!og!hafi!hún!verið!til!staðar!einkenndist!hún!af!neikvæðu!viðhorfi,!
ekki! gagnvart! nemendunum! sjálfum!heldur! innleiðingu! stefnunnar! og! þeim!úrræðum!
sem!almennum!kennurum!standa!til!boða.!Gagnrýna!þátttakendur!einna!helst!skort!á!

fjármagni! til! skólanna! sem! þeir! telja! að! auka! þurfi! til! muna! svo! skólastarfið! verði!
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skilvirkara.! Þarna! má! greina! visst! ráðaleysi! kennara! til! að! stuðla! að! þátttöku! allra!

nemenda!í!hefðbundnu!bekkjarstarfi!og!þeir!telji!að!eigi!slíkt!að!ganga!eftir!þurfi!aukinn!
stuðning!í!formi!sérhæfðara!starfsfólks,!s.s.!iðjuþjálfa,!þroskaþjálfa!og!fleiri!sérkennara!
sem! hafa! haldbæra! þekkingu! á! ólíkum! sviðum! sérþarfa.! Rétt! eins! og! Hermína!

Gunnþórsdóttir! og! Dóra! S.! Bjarnason! (2014,! bls.! 10)! rekja! kennarar! vandann! til! ytri!
aðstæðna!og!réttlæta!skort!á!faglegum!stuðningi!sérkennslu!nemenda!með!sérþarfir.!

Ekki!er!hægt!að!segja!að!þátttakendur!séu!ekki!starfi! sínu!vaxnir,!þvert!á!móti,!en!

þrástef! þeirra! um! aukinn! stuðning! gaf! til! kynna! ákveðið! úrræðaleysi! þeirra! gagnvart!

fjölbreyttum! nemendahópum,! einkum! nemenda! með! hegðunarvanda.! Skapi! þetta!
gremju,!sektarkennd!og!togstreitu!meðal!kennaranna,!bæði!gagnvart!nemendum!með!
sérþarfir!og!einnig!nemenda!sem!þurfa!ekki!á!sérúrræðum!að!halda.!Kemur!þetta!heim!

og!saman!við!nýlega!úttekt!Evrópumiðstöðvarinnar!(European!agency!for!special!needs!
and! inclusive! education,! 2017,! bls.! 90–93)! á! framkvæmd! stefnu! um! menntun! án!
aðgreiningar!hérlendis.!Þar!er!bent!á!að!auka!þurfi!umræður!meðal!þeirra!sem!vinna!að!

menntamálum!og!skapa!samræðuvettvang.!Auk!þess! sé!brýn!nauðsyn!á!endurskoðun!
núverandi! fjármögnunarferlis! og! hvernig! því! er! beitt.! En! í! dag! er! skólum! úthlutað!
fjármagni!gegn!því!að!nemendur!séu!með!formlega!greiningu.!Þessi!aðferð!sætir!mikilli!

gagnrýni!þar!sem!áherslan!á!greiningar!er!of!mikil!og!stjórni!kerfinu!og!sé!skýr!hvatning!
fyrir!foreldra,!skóla!og!sveitarfélög!að!nemendur!verði!greindir!með!sérþarfir.!Umbætur!
þurfa! að! eiga! sér! stað! í! öllu! menntakerfinu.! Forsenda! aukins! stuðning! fyrir!!

umsjónarkennara!skuli!ekki!byggð!á!greiningum!nemenda.!Þar!sem!þær!hafa!neikvæð!
áhrif!á!allt!skólakerfið,!einkum!nemendur,!sem!virkar!eins!og!hindrun!kennara!til!að!koma!
til!móts!við!þarfir!hvers!og!eins!(sama!rit,!bls.!84).!!

Niðurstöður! þessarar! rannsóknar! sýna! að! þátttakendur! höfðu! góðan! skilning! á!

hugtökum!um!jafnrétti!og!mannréttindi.!Þeir!telja!það!frumskilyrði!að!öllum!börnum!séu!
gefin!tækifæri!til!menntunar!og!nám!við!hæfi!og!hlúð!sé!að!vellíðan!nemenda.!Þeir!upplifa!
hins!vegar!að!ekki!sé!stuðlað!nægilega!að!jafnrétti!allra!nemenda!og!kemur!það!fram!sem!

samviskubit!að!geta!ekki!gefið!nægilega!af!sér!þannig!að!allir!nemendur!njóti!þess!sama.!
Tala!þeir!einkum!um!að!án!aðstoðar!inni!í!bekk!takist!þeim!ekki!að!veita!öllum!nemendum!
athygli! og! stuðning.! Þar! með! er! brotið! á! rétti! sumra! á! kostnað! annarra.! Þessar!

niðurstöður!líkjast!fyrri!rannsóknum!og!er!talað!um!að!slíkt!viðhorf!valdi!innri!togstreitu!
meðal! kennara! sem!dregur! úr! ánægju! starfsins! (sjá! kafla.! 4.2).! Þátttakendur!þessarar!
rannsóknar!tala!um!nemendurna!sem!falla!á!milli!og!vísa!til!þeirra!sem!hafa!ekki!formlega!

greiningu!en!þurfa!samt!á!auknum!námsstuðningi!að!halda!þannig!að!þörfum!þeirra!sé!
mætt.! Niðurstöður! sýna! að! núverandi! fjárveitingar! koma! í! veg! fyrir! að! þessum!
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nemendum!sé!sinnt!af!kostgæfni!og!í!takti!við!þarfir!þeirra!(European!agency!for!special!

needs!and!inclusive!education,2017,!bls.!92–93).!!

Athygli!vakti!í!rannsókninni!hversu!sterk!umræða!var!um!einstaklinginn,!þarfir!hans!

og! úrræði! í! almennu! skólastarfi.! Bendir! þetta! til!mjög! jákvæðs! viðhorfs! til! fjölbreytts!
nemendahóps.! Reynt! er! að! koma! til!móts! við! þarfir! allra! og! í! því! samhengi! talað! um!

einstaklingsmiðun!eða!einstaklingsnámskrá.!Almennt!var!vísað!til!þess!að!nemendur!með!
greiningar! fengju! einstaklingsnámskrá! en! nám! nemenda! sem! þurftu! á! auknum!
námsstuðningi!að!halda!var!einstaklingsmiðað!með!það!að!leiðarljósi!að!sníða!námið!að!

þörfum!hvers!og!eins.!Af!svörum!þátttakenda!mátti!greina!umhyggju!þeirra!fyrir!öllum!
nemendum!sínum!(sbr.!siðareglur!kennara)!og!mikilvægi!þess!að!allir!fái!nám!við!hæfi.!
Þetta!viðhorf!felur!vissulega!í!sér!hagsmuni!og!vellíðan!allra!nemenda.!Kemur!það!fram!

sem!jákvæð!þróun!á!hugmyndum!um!að!það!sé!skólans!að!aðlagast!þörfum!nemandans!
en!ekki!að!nemandinn!sé!aðlagaður!skólanum!(Tetler,!2005,!bls.!265–266).!!

Allir! þátttakendur! voru! sammála!því! að! samvinna!og! samstarf!milli! sérkennara!og!

umsjónarkennara!væri!til!fyrirmyndar!en!óljóst!er!að!hvaða!marki!er!talað!um!ábyrgð!á!

námi! nemenda.! Niðurstöður! rannsóknarinnar! sýndu! að! umsjónarkennarar! leggja!
sérkennurum!alfarið!þá!ábyrgð!að!útbúa!einstaklingsnámskrá!og!námsmarkmið.!Kjarninn!
í!fagmennsku!kennara!er!ábyrgð!þeirra!á!námi!nemenda!sinna!(Ragnhildur!Bjarnadóttir,!

2008,!bls!96–97).!Ekki!liggur!fyrir!hvers!vegna!umsjónarkennarar!fela!sérkennurum!þessa!
ábyrgð!en!skóli!án!aðgreiningar!felur!í!sér!lýðræðisleg!gildi,!samheldni!og!sameiginlega!
ábyrgð.!Jafnframt!miðar!það!að!samþættu!menntakerfi!og!samstarfi!umsjónarkennara!

og! sérkennara! til! að! stuðla! að! gæðamenntun! hvers! nemanda.! Í! því! ljósi! viðra!
þátttakendur! hugmyndir! um! lýðræðislegt! skólastarf! en! óljóst! er! að! hvaða! marki!
skilgreining!þessi!nær.!

5.2' Námsmat(og(hlutverk(þess(
Námsmat!er!víðtækt!hugtak!sem!felur!í!sér!ólíkar!aðferðir!til!að!afla!upplýsinga!og!meta!
námsframvindu!eða!árangur!nemenda!(Linn!og!Miller,!2005,!bls.!26).! Í!dag!eru!auknar!

kröfur!gerðar!um!að!skólar!komi!betur!til!móts!við!margbreytilegan!nemendahóp!með!
fjölbreyttum!kennsluaðferðum!og!námsmati.!Megintilgangur!námsmats!er!að!leiðbeina!
nemendum!um!námið!og!hvernig!þeir!geti!náð!hæfniviðmiðum!þess.!Auk!þess!að!það!sé!

notað! til! að! fylgjast! með! því! hvernig! nemendum! tekst! að! mæta! hæfniviðmiðum!
Aðalnámskrár!og!eigin!námsmarkmiðum!(sjá!kafla!3.2).!!

Niðurstöður!þessarar!rannsóknar!sýna!að!þátttakendur!höfðu!sambærilegan!skilning!

á!hugtakinu!námsmat!og!töluðu!um!að!það!væri!til!að!meta!hvar!nemendur!standa!út!frá!



!

73!

námsmarkmiðum!viðfangsefnis.!Auk!þess!að!sjá!hvort!nemendur!séu!staðnaðir!eða!sýni!

afturför!í!námi!og!hvort!þeir!þurfi!að!aðlaga!námsefnið!eða!breyta!kennsluaðferðum!til!
að!ýta!undir!framfarir.!Þátttakendur!höfðu!orð!á!að!námsmat!hefði!tekið!breytingum!og!
að!nú!væri!minni!áhersla!lögð!á!próf.!Þeir!töldu!einnig!að!á!yngsta!stigi!væri!símat!mest!

notað!þar!sem!fylgst!er!með!stöðu!hvers!og!eins!reglulega!yfir!skólaárið!og!gripið!inn!í!
þegar!þörf!þykir.!Þetta!er!í!samræmi!við!það!sem!kom!fram!hjá!Jóni!Torfa!Jónassyni!(2008,!
bls.!88)!að!námsmat!hefði!breyst!á!allra!síðustu!árum!og!að!þróun!þess!sé!sambærileg!

hér!og!í!nágrannalöndum.!Niðurstöður!þessarar!rannsóknar!bendir!til!að!kennararnir!hafi!
góða!yfirsýn!yfir!nemendahópinn!sinn!hvað!varðar!þroska!og!getu!einstaklinganna!til!að!
vita!hvenær!þeir!þurfa!að!grípa!inn!í!námsferli!þeirra.!!

Gera!má!ráð!fyrir!að!viðhorf!og!hugmyndir!skapist!í!því!umhverfi!sem!einstaklingar!

starfa!og!lifa!í.!Í!langan!tíma!var!námsmat!einkum!byggt!á!prófum!og!sé!litið!til!umbóta!
og! breytinga! á! skólastarfi! má! sjá! mynstur! stöðugleika,! sterkra! hefða! og! íhaldssemi.!
Hugmyndir!um!menntun!snúast!um!það!að!undirbúa!nemendur!fyrir!þeirra!framtíð!en!

ekki!okkar!fortíð!(Dysthe,!2008,!bls.!17).!Rannsóknir!sýna!að!kennurum!hættir!til!að!fella!
saman!hugmyndir!um!námsmat!og!hefðbundin!lokapróf!en!hið!fyrra!vísar!til!mats!í!þágu!
náms! en! hið! seinna! til! náms! í! þágu! mats! (sjá! kafli! 3.1).! Erfitt! er! að! meta! hvort!

þátttakendur!geri!greinarmun!á!þessum!tveimur!þáttum.!Lesa!má!af!svörum!þeirra!að!
mikil!áhersla!er! lögð!á! fjölbreyttar!námsmatsaðferðir!og!að!þessum!matsaðferðum!sé!
beitt!jöfnum!höndum.!Til!að!standa!að!umbótum!í!skólastarfi!benda!fræðimenn!á!að!ekki!

sé! nóg! að! beita! einungis! fjölbreyttum! kennsluaðferðum,! heldur! þurfi! einnig! að!
endurskoða!tilgang!námsmats!og!hvernig!því!er!beitt.!Sé!litið!til!þróunar!á!námsmati!og!
núverandi!hugmynda!um!námsmat!bendir!margt! til! að!notkun!þess! í! skólum! í!dag! sé!

vanabundin.!Telja!má!að!slíkt!megi!rekja!til!fastheldni!og!sterkra!hefða!(sjá!kafla!3.1)!og!
bendir!Ingvar!Sigurgeirsson!(1999,!bls.!148)!á!að!fátt!vefjist!jafnmikið!fyrir!kennurum!og!

námsmat!og!visst!ráðaleysi!kemur!fram!í!umræðum!þeirra!um!málefnið.!!

Í!samtölum!við!þátttakendur!um!stefnu!skólans! í!námsmati!og!hversu!skýr!hún!er,!

kom!fram!að!flestum!þótti!hún!skýr!og!innan!skólanna!væru!námsmatsteymi!sem!ynnu!
markvisst!að!því!að!koma!nýjum!áherslum!og!stefnum!í!námsmati!skólans!á!framfæri!til!
kennaranna.!Námsmarkmið!fyrir!hvern!árgang!voru!skýr!og!hvernig!skuli!meta!þau.!Hins!

vegar! þótti! einum! þátttakanda! að! þrátt! fyrir! að!markmiðin! væru! skýr! þá! væri! það! í!
höndum! hvers! kennara! eða! teymis! að! velja! matsaðferðirnar.! Flestar! skólanámskrár!
hérlendis!innihalda!skýrt!orðaðan!texta!um!tilgang!námsmats.!Hins!vegar!má!greina!texta!

sem!gefur!til!kynna!töluverða!áherslu!á!formlegt!mat,!þ.e.!próf!við!lok!námstímans!og!í!
aðeins! 43%! skólanámskrám! er! lögð! áhersla! á! að! mæta! þörfum! allra! með! tilliti! til!
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námsmats!(Meyvant!Þórólfsson!o.fl.,!2009,!bls.!10).!Ætla!má!að!frá!þessari!rannsókn!hafi!

skólanámskrár!orðið! skýrari!með! tilvísun! í! skóla! án! aðgreiningar!og!hvernig!námsmat!
miðar!að!þörfum!og!getu!hvers!og!eins.!Hins!vegar!sé!það!ljóst!að!þegar!Aðalnámskrá!
grunnskóla!(2013,!bls.!28,!57)!er!skoðuð!er!lítið!sem!bendir!til!þess!hvernig!námsmati!í!

skólum!án!aðgreiningar!skuli!háttað.!Er!þar!aðeins!vísað!til!nemenda!með!sérþarfir!og!að!
þeir!eigi!rétt!á!að!komið!sé!til!móts!við!þarfir!þeirra!með!breyttum!áherslum!í!námsmati,!
einkum!með!lengri!próftíma,!sérhönnuðum!prófum!og!notkun!hjálpargagna.!!

Sé! hugað! að! ráðaleysi! kennara! í! sambandi! við! námsmat! og! stefnumörkun!má! sjá!

hvernig!slík!togstreita!mótast.!Þar!sem!annars!vegar!er!hvatt!til!einstaklingsmiðaðs!náms!
og!mats!samkvæmt!því!en!hins!vegar!er!öllum!nemendum!ætlað!að!þreyta!samræmd!
próf.!Slíkt!valdi!valþröng!hjá!kennurum!og!þversögn!í!starfi!þeirra!(sjá!kafla!3.3).!Ekki!mátti!

þó!greina!á!þátttakendum!að!slík! togstreita!væri! til! staðar! í! almennri! kennslu!en!þeir!
höfðu!aftur!á!móti!sterkar!skoðanir!á!samræmdum!lokaprófum!og!tilgangi!þeirra.!Fram!
kom!að!þeim!þættu!samræmd!lokapróf!tilgangslaus!og!í!andstöðu!við!stefnuna!um!skóla!

án! aðgreiningar.! Enn! fremur! að! þau! hefðu! stýrandi! áhrif! á! námsefni! og! drægju! úr!
skapandi!skólastarfi.!Þessar!niðurstöður!koma!heim!og!saman!við!fyrri!rannsóknir!en!þar!
kemur!fram!að!kennurum!þyki!samræmd!próf!árás!á!fagmennsku!þeirra!og!þeir!hefðu!

ekki! stjórn!á!eigin! starfsháttum!(sjá!kafla!4.3).!Samkvæmt!svörum!viðmælenda!virðist!
krafan! um! hlutlægar! mælingar,! árangursmat! og! tölfræðilegan! samanburð! viðvarandi!
ástand!(Meyvant!Þórólfsson!o.fl.,!2009,!bls.!3).!!

Almennt! skiptist! umræðan! um! námsmat! í! tvennt,! þ.e.! lokamat! og! leiðsagnarmat.!

Lokamat! er! mat! á! námi! og! vísar! til! þess! að! nemandi! er! metinn! við! lok! námslotu.!
Leiðsagnarmat!er!aftur!á!móti!tvíþætt!og!er!talað!um!mat!í!þágu!náms!og!mat!samtvinnað!
námi! og! kennslu.! Markmið! mats! í! þágu! náms! er! að! greina! stöðu! nemenda! og! nýta!

upplýsingarnar! til! að!hafa! áhrif! á! og! efla! námsárangur!nemenda!með!endurgjöf.!Mat!
samtvinnað! námi! og! kennslu! leggur! áherslu! á! að! nemandinn! sé! virkur! þátttakandi! í!
matinu!og!námsferlinu.!Megintilgangur!þess!er!að!nemendur!þrói!með!sér!námsvitund,!

þ.e.!hugsun!um!hugsun!þar!sem!þeir!fylgjast!með!eigin!skilningi,!spá!fyrir!um!árangur,!
skipuleggja!og!endurskoða!eigin!hugmyndir!til!að!dýpka!skilning!sinn!(sjá!kafla!3.4).!!

Fram!kom!í!þessari!rannsókn!að!þátttakendur!nota!fjölbreytt!námsmat!til!að!meta!

stöðu!nemenda!sinna.!Auk!símats!nota!þeir!kannanir!og!próf,!jafningjamat!og!sjálfsmat.!

Þá!tala!þátttakendur!einnig!um!frammistöðumat!og!leiðsagnarmat.!Slíkt!mat!fer!fram!í!
skráningarkerfi! Mentors! sem! er! reglubundinn! þáttur! í! námsmati! skólanna.!
Umsjónarkennarar!sjá!um!frammistöðumatið!en!nemendur!í!samvinnu!við!foreldra!vinna!

leiðsagnarmatið!heima.!Þessar!niðurstöður!eru!sambærilegar!fyrri!rannsóknum!þar!sem!
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kemur!fram!að!kennarar!á!yngsta!stigi!leggja!mesta!áherslu!á!frammistöðumat.!Lítill!hluti!

þátttakenda! í! rannsókn! Ernu! Ingibjargar! Pálsdóttur! (2006,! bls.! 55–56)! taldi! notkun!
leiðsagnarmats! reglubundinn! lið! í! námsmati! þar! sem! áhersla! var! lögð! á! þátttöku!
nemenda!í!matinu.!!

Þegar! svör! þátttakenda! eru! skoðuð!má! sjá! að!misskilningur! ríkir! varðandi! notkun!

leiðsagnarmats! í! kennslu.! Rétt! er! þó! að! benda! á! að! einn! þátttakandi! hafði! notað!
leiðsagnarmat!með!eldri!nemendum!og!annar!notað!leiðsagnarmat!í!kennslu!án!þess!að!
vera!meðvitaður!um!það.!Leiðsagnarmat!á!sér!stað!þegar!nemandi!og!kennari!eru!virkir!í!

samræðum!og!nemanda!gefst!tækifæri!til!að! ígrunda!hvert!hann!stefnir,!hvar!hann!er!
staddur!núna!og!hvernig!hann!heldur!áfram.!Lykilatriðið!eru!gagnvirk!samskipti!nemanda!
og!kennara!(sjá!kafla.!3.4).!Mikilvægt!er!að!fagleg!umræða!um!námsmat!eigi!sér!stað!í!

skólum! með! það! að! leiðarljósi! að! ýta! undir! námsvitund! nemenda,! stuðla! að!
námshvatningu!og!auka!sjálfstraust!nemenda!og!trú!á!sjálfum!sér.!!

Nemendur!tengja!persónuleg!afrek,!sjálfsvirðingu!og!viljann!til!þátttöku!í!námi!út!frá!

námsmati!(Earl,!2013,!bls.!112).!Talað!er!um!að!einstaklingar!séu!mótaðir!af!tvenns!konar!

hugarfari,! annars! vegar! stöðnuðu! neikvæðu! hugarfari! og! hins! vegar! þróun! jákvæðs!
hugarfars.!Hið! fyrra!dregur!úr! trú!einstaklinga!á! sjálfum!sér!og! telja! að!ástand! sitt! sé!
óbreytanlegt.!Þeir!eru!óviljugir!að!taka!áhættu!og!fórna!mikilvægum!námstækifærum.!

Einstaklingur!með! þróað! jákvætt! hugarfar! hefur! aftur! á!móti! trú! á! sjálfum! sér,! tekur!
áhættu!og!beitir!innsæi!og!þrautseigju!við!úrlausn!viðfangsefna!(Dweck,!2016,!bls.!6–7).!
Kennarar! þurfa! að! vinna! markvisst! að! þróun! jákvæðs! hugarfars! í! fjölbreyttum!

nemendahópi.!Í!slíku!andrúmslofti!leggja!nemendur!meira!á!sig,!ná!árangri!umfram!eigin!
væntingar,!taka!áhættu,!gera!mistök!og!læra!af!þeim!(Tomlinson,!2016,!bls.!4–5).!!

Eins!og!Stiggins!og!Chappuis!(2005,!bls.!13)!orðuðu!það!þá!eru!mistök!fræ!sem!við!

sáum!fyrir!framtíðarárangur.!Því!af!mistökum!lærum!við!(Jón!Torfi!Jónasson,!2008,!bls.!

93).!Þátttakendur!voru!sammála!því!að!geta!hugsað!sér!að!nota!leiðsagnarmat!í!kennslu!
og!töldu!nemendur!á!yngsta!stigi!alls!ekki!of!unga!til!þess.!En!til!að!vel!takist!til!þyrftu!að!
vera! ákveðnar! kringumstæður! og! að! matið! yrði! aðlagað! að! aldri.! Ætla! má! að! séu!

kennurum! gefin! tækifæri! til! virkra! umræðna! um! leiðsagnarmat! skapist! ósjálfrátt!
kjöraðstæður! innan!skólastofunnar.!Hugmyndin!um! leiðsagnarmat!ýtir!auk!þess!undir!
jákvæð!viðhorf!kennara!til!margbreytilegs!nemendahóps!og!endurspeglar!þau!gildi!sem!

nám!án!aðgreiningar!felur!í!sér.!!
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5.3' Þróun(samvirkrar(fagmennsku(
Skólum! er! ætlað! mun! meira! hlutverk! en! aðeins! að! mennta! nemendur.! Þeir! hafa!
margvísleg!markmið!sem!lúta!að!uppeldi!og!félagsmótun!ásamt!þroska!og!velferð!barna!
(Ólafur!Páll!Jónsson,!2011,!bls.!15).!Störf!kennara!eru!því!margbreytilegri!en!áður!fyrr.!

Ábyrgð!þeirra!er!víðtækari!en!örar!breytingar!í!menntakerfinu!hafa!haft!áhrif!á!hvernig!
kennarar! skilgreina! hlutverk! sitt.! Þeir! telja! vinnuálag! hafa! aukist! sem! hefur! áhrif! á!
undirbúning!almennrar!kennslu!(sjá!kafla.!4.1).!Mikilvægt!er!að!kennarar!virði!siðareglur!

kennara!og!hlúi!að!fagmennsku!sinni.!Þátttakendur!töluðu!ekki!með!beinum!orðum!um!
fagmennsku!en!lesa!má!úr!svörum!þeirra!hvernig!fagmennska!mótar!starfshætti!þeirra.!
Benda!þeir!á!hvernig!fagmennska!þeirra!hefur!þróast!frá!því!að!vera!einn!kennari!með!

hóp!yfir!í!aukna!teymisvinnu!eða!teymiskennslu.!!

Fagmennska! felur! í! sér!mörg! birtingarform! en! talið! er! að! fagmennska! kennara! sé!

samtvinnuð!úr!tveimur!meginþáttum,!þ.e.!faglegur!skilningur!á!fræðasviði!starfsins!og!
beiting!þekkingar!og!viðhorfa!í!starfi!eða!hæfni!til!athafna!(Ragnhildur!Bjarnadóttir,!2008,!

bls.! 96–97).! Gera! má! grein! fyrir! því! að! þátttakendur! lögðu! mikla! áherslu! á! að! efla!
fagmennsku!sína!og!starfshættir!þeirra!einkennast!af!slíku.!Þó!er!ekki!ljóst!hvort!þeir!geri!
sér!grein!fyrir!hvað!felst!í!hugtakinu!né!hvort!fagleg!umræða!á!sér!stað!innan!skólans.!Af!

niðurstöðum!má!sjá!hvernig!hin!samvirka!fagmennska!eins!og!Trausti!Þorsteinsson!talar!
um! þróast! í! þessum! skólum.! Hún! einkennist! af! lýðræðislegum! gildum,! liðsheild,!
sameiginlegri!ábyrgð!og!aukinni!samvinnu!ólíkra!aðila!(Guðmundur!Heiðar!Frímannsson!

o.fl.,!2013,!bls.!22).!Vert!er!að!nefna!að!þróun!hinnar!samvirku!fagmennsku!tekur!langan!
tíma,!en!margt!bendir!til!að!slík!þróun!eigi!sér!stað!innan!þessara!fjögurra!grunnskóla..!
Áhersla! er! lögð!á! fjölbreyttar! kennsluaðferðir,! samvinnu!og! gott! samstarf! kennara!og!

annarra!fagaðila!innan!skólans.!!

Sé!litið!til!skóla!án!aðgreiningar!út!frá!hinni!samvirku!fagmennsku!gefur!hún!tilefni!til!

bjartari!tíma.!En!þrátt!fyrir!að!móti!fyrir!slíkri!fagmennsku!í!þessum!fjórum!grunnskólum!
sem!tóku!þátt!í!rannsókninni!er!margt!sem!bendir!til!að!viðhorf!til!skóla!án!aðgreiningar!

sé! enn! neikvætt.! Rekja! má! viðhorfin! bæði! til! mikils! vinnuálags! og! til! misvísandi!
skilgreininga! á! stefnunni.! En! ýmsar! mótsagnir! finnast! í! hugmyndum! kennara! um!
menntastefnuna! (sjá! kafla! 4.2).! Birtist! þetta! einkum! í! starfsaðferðum! kennara.! Komu!

þátttakendur!inn!á!það!að!nemendur!með!einstaklingsnámskrá!eru!mest!í!sérkennslu!og!
sjá! kennarar! þar! einnig! um! námsmatið.! Hermína! Gunnþórsdóttir! og! Ingólfur! Á.!
Jóhannesson!(2014,!bls.!597)!tala!um!hugmyndafræðilega!togstreitu!í!þessu!sambandi,!

þ.e.!hvernig!orðræðan!um!hugmyndafræði!og!aðferðir!hafa!skapað!mynstur!mótsagna!
og!þeim!stillt!upp!gegn!hvort!öðru.!Þetta!hafi!í!för!með!sér!að!kennurum!finnst!erfitt!að!
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greina!milli!aðferða!sem!leiða!til!aðgreiningar!og!ekki!(Hermína!Gunnþórsdóttir,!2014,!

bls.!71).!!

Telja!má!að!þátttakendur!geri!nokkra!grein!fyrir!eigin!ósamræmi!í!hugmyndafræði!og!

aðferðum!en!réttlæti!hana!sem!fyrr!segir!með!vísun!í!skort!á!fjármagni!og!nægilegum!
stuðningi.!Mótsagnir!sem!þessar!skapa!hjá!kennurum!ákveðna!valþröng!eða!dílemmur!

en!þær!fela!í!sér!gagnkvæmt!ósamræmi!um!álitamál!sem!aldrei!munu!að!fullu!leysast.!
Þær! gera! ekki! ráð! fyrir! annaðhvort/eða! valmöguleikum! heldur! einkennast! sem!
ómögulegt! val! en! geta! opnað! tækifæri! og! verið! hvatning! fyrir! nám! og! persónulega!

starfsþróun! (sjá! kafla! 4.2).! Niðurstöður! þessarar! rannsóknar! sýna! að! kennarar! upplifi!
vissa!valþröng!í!starfi!og!eigi!erfitt!með!að!fóta!sig!í!þróunarvinnu!skóla!án!aðgreiningar.!
Gera!má!ráð!fyrir!að!ekki!sé!hlúð!nægilega!vel!að!fagmennsku!og!starfsþróun!þessara!

kennara!hvað!varðar!menntastefnuna!og!þeim!gefin!nægileg!tækifæri!til!ígrundunar!um!
eigin!starfshætti!sem!einkenna!slíkt!skólastarf.!!

Megintilgangur!þessarar!rannsóknar!var!að!skoða!hvernig!umsjónarkennarar!á!yngsta!

stigi! beita! námsmati! í! skólum! án! aðgreiningar.! Námsmati! er! oft! stillt! upp! sem!

andstæðum,!þ.e.!námsmat!með!hliðsjón!af!þörfum!allra!og!námsmat!sem!mætir!þörfum!
sumra,! en! ekki! allra.! Auk! þess! stuðli! ýmsar! námsmatsaðferðir! að! útilokun! sumra!
nemenda!(sjá!kafli!4.3).!Þátttakendur!töldu!mikilvægt!að!nota!fjölbreyttar!matsaðferðir!

og!að!þeim!gangi!nokkuð!vel!að!meta!hvern!og!einn.!Það!sé!hins!vegar!flókið!og!að!horfa!
verði!á!hvern!einstakling,!skoða!styrkleika!og!veikleika!til!að!meta!hvernig!nemanda!hefur!
tekist!að!tileinka!sér!hæfniviðmið!Aðalnámskrár!grunnskóla!og!viðfangsefni!skólans!og!

hvað!má! gera! betur.! Óljóst! er! hvernig! námsmatið! nýtist! nemendum! en! segja!má! að!
þátttakendum! í! rannsókninni! hafi! tekist! vel! að! finna! jafnvægi! í! notkun! fjölbreyttra!
námsmatsaðferða!eins!og!Earl!(2013,!bls.!30–31)!bendir!á.!!

Þegar!reynsla!þeirra!er!metin!má!sjá!að!þeim!þykir!ekki!flókið!að!meta!nemendur.!

Þeim! finnst! hins! vegar! alltaf! erfitt! að! meta! þegar! nemendum! með! námsörðugleika!
gengur!illa.!Þeir!vita!að!nemendurnir!hafa!getuna!til!þess!en!skortir!einbeitingu!til!þess!
að!læra!og!vísar!þetta!helst!til!nemenda!sem!eiga!erfitt!með!hegðun.!Af!þessu!má!sjá!að!

þátttakendur!upplifi!visst!ráðaleysi!um!hvernig!eigi!að!hvetja!þessa!nemendur!til!frekara!
náms.! Samkvæmt! rannsóknum!er! talið! að! leiðsagnarmat! skili!mestum!árangri! í! námi,!
sérstaklega!þeirra!nemenda!sem!eiga!erfitt!uppdráttar!(Black!og!William,!1998,!bls.!141).!

Hér!má!greina!tækifæri!til!umbóta!í!námi!og!kennslu,!þar!sem!leiðsagnarmat!gefur!öllum!
nemendum!jafngild!tækifæri!til!að!hafa!áhrif!á!eigið!nám.!
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5.4' Ályktanir(
Ljóst!er!að!þátttakendur!sinna!starfi!sínu!af!miklum!heilindum!og!sé!almennt!umhugað!
um!vellíðan!og!námsárangur!nemenda!sinna.!Þegar!umfjöllun!um!skóla!án!aðgreiningar!
er!annars!vegar!kemur! fram!að!skortur!er!á!slíkri!umræðu! innan!skólanna.!Þegar!hún!

kemur!upp!einkennist!hún!af!neikvæðu!hugarfari!og!segja!má!að!umræðan!verði!til!þess!
að! móta! viðhorf! kennaranna! og! hafi! áhrif! á! upplifun! þeirra! af! skólastarfi! í! skóla! án!
aðgreiningar.!Draga!má!þá!ályktun!að!þátttakendur!hafi!sambærilegan!skilning!á!inntaki!

stefnunnar!en!ljóst!er!að!skilgreina!þurfi!betur!á!hvaða!gildum!hún!byggir.!Til!þess!þarf!
virkar!umræður! innan!grunnskóla,!þar!sem!öllum!eru!gefin! tækifæri! til!að!endurmóta!
skoðanir! sínar! og! viðhorf.! Til! að! skapa! slíkan! samræðuvettvang! þarf! að! skilgreina!

hugtakið!skýrar!í!menntastefnu!landsins!og!gera!það!aðgengilegra!fyrir!kennara!að!skilja!
málefnið.!!

Fram!kom!ítrekað!þrástef!þátttakenda!um!að!aukið!fjármagn!þurfi!til!skólanna!svo!

stefnan!verði!skilvirkari.!Benda!þeir!á!að!fleira!sérmenntað!fagfólk!þurfi!inn!í!skólana!til!

að! hægt! sé! að! mæta! þörfum! og! getu! hvers! og! eins.! Í! nýútgefinni! skýrslu!
Evrópumiðstöðvarinnar! (European! agency! for! special! needs! and! inclusive! education,!
2017,! bls.! 90–93)! kom! fram! að! miklum! fjármunum! er! varið! til! skólanna! sem!

aukafjármagni!til!að!sinna!nemendum!með!sérþarfir.!Hins!vegar!sé!óljóst!hvernig!þessum!
fjármunum!er!dreift!innan!sjálfra!skólanna.!Þá!kemur!einnig!fram!að!slíkar!fjárveitingar!
eru!háðar!kvöðum,!þ.e.!að!aukið! fjármagn!fæst!gegn! formlegri!greiningu!á!sérþörfum!

nemenda.!Ætla!má! að! kennarar! viti! að! til! þess! að! fá! aukið! fjármagn! þurfi! formlegar!
greiningar! nemenda.! Æskilegt! er! að! breyta! slíku! fyrirkomulagi! því! það! ýtir! undir!
aðgreiningu!og!neikvæð!viðhorf!til!stefnunnar.!Draga!má!þá!ályktun!að!sé!skýrslan!kynnt!

starfandi!kennurum!megi!slá!á!óvissuna!um!framtíðarhorfur!skóla!án!aðgreiningar.!!

Námsmat! er! hluti! af! námi! og! kennslu! og! einkennist! oft! á! tíðum! af! íhaldssemi! og!

sterkum!hefðum.!Hins!vegar!má!greina!jákvæða!þróun!og!notkun!þess!hjá!þátttakendum!
þessarar!rannsóknar,!þar!sem!mikil!áhersla!var!lögð!á!fjölbreytt!námsmat!en!lítið!bar!á!

að! notað! væri! leiðsagnarmat! í! almennri! kennslu.! Notkun! leiðsagnarmats! sýnir! með!
afgerandi!hætti!hvernig!ýta!má!undir!trú!nemenda!á!sjálfa!sig.!Leiðsagnarmat!er!tæki!fyrir!
kennara!til!að!efla!þátttöku!nemenda!í!eigin!námi!og!kennir!þeim!að!bera!ábyrgð!á!eigin!

framförum.!Leiðsagnarmat!endurspeglar!hugmyndina!um!lýðræðisleg!gildi!og!þátttöku!
allra!nemenda!í!skólastarfinu.!Með!notkun!þess!geta!kennarar!stuðlað!að!starfsháttum!
og!vinnubrögðum!í!anda!menntastefnunnar!um!nám!án!aðgreiningar.!Innleiða!verður!þá!

hugsun!að!mat!getur!verið!notað!í!þágu!náms!en!til!þess!þarf!breytt!hugarfar.!Mikilvægt!
er!að!þróa!hugarfar!vaxtasjálfs!hjá!kennurum!og!nemendum.!Kostir!þess!eru!ótvíræðir.!
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Fagmennska!kennara!þarf!að!vera!í!fyrirrúmi!og!þurfa!umræður!á!starfsvettvangi!að!fara!

fram!til!þess!að!draga!úr!ráðaleysi!þeirra!varðandi!námsmat!í!skólum!án!aðgreiningar.!Oft!
veltir!lítil!þúfa!þungu!hlassi!og!má!segja!að!breyting!á!hugarfari!um!mat!í!þágu!náms!geti!
haft!víðtæk!áhrif!á!þróun!skólastarfs!sem!miðar!að!menntun!án!aðgreiningar!sem!umfram!

allt!auðgar!nám!allra!barna.!

! (
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6' Lokaorð(

Þegar!litið!er!yfir!farinn!veg!er!ljóst!að!hugmyndin!um!skóla!eða!menntun!án!aðgreiningar!
(e.! inclusive.education)!hefur!sætt!mikilli!gagnrýni!og!umræðan!er!viðkvæm.!Rekja!má!

það!einkum!til!þeirrar!orðræðu!sem!hefur!ríkt!um!stefnuna!og!hvernig!þeim!úrræðum!
sem! kennurum! bjóðast! er! úthlutað.! Menntun! án! aðgreiningar! kallar! á! aukna! þróun!
fagmennsku! sem! eflir! starfshæfni! kennara! til! að! starfa! í! anda!menntastefnunnar,! en!

flestir! kennarar! gera! sér! grein! fyrir! mikilvægi! hennar.! Skólastarf! hefur! að!mínu!mati!
breyst! til! betri! vegar! með! innleiðingu! stefnunnar! en! námsmati! hafa! ekki! verið! gerð!
nægilega!góð!skil!samhliða!henni.!!

Það!er!óvinsælt!verkefni!að!fjalla!bæði!um!skóla!án!aðgreiningar!og!námsmat!innan!

skóla.!Umræðan!vekur!sterkar!og!neikvæðar! tilfinningar,!meðal!annars!vegna!þess!að!
með! námsmati! er! gerð! krafa! um! leiðsögn! og! stuðning! annars! vegar! og! um!dóm! eða!
vottun! um! árangur! hins! vegar.! Breyttar! áherslur! í! námsmati! kallar! á! endurskoðun!

kennara!á!gildum!námsmats!og!hvernig!þeir!geta!notað!námsmat!sem!hvetur!og!örvar!
nemendur!til!frekara!náms.!

Nauðsynlegt! er! að! skapa! andrúmsloft! innan! skólanna! sem! einkennist! af! jákvæðu!

hugarfari.!Kennarar!þurfa!að!fá!tækifæri!til!ígrundunar!á!eigin!starfsháttum!og!svigrúm!
til!að!prófa!nýjar!aðferðir!og!jafnvel!mistakast.!Því!af!mistökum!lærum!við.!Ég!tel!að!með!

breyttu! hugarfari! til! mats! í! þágu! náms! megi! virkja! kennara! í! lýðræðislegum!
vinnubrögðum! sem! stuðla! að! aukinni! þátttöku! allra! nemenda! í! skólastarfi.! Í! víðara!
samhengi!snýst!þetta!um!mannlegan!breytileika!í!lýðræðislegu,!réttlátu!samfélagi.!Þróun!

vaxtarsjálfs!í!gegnum!námsmat!styrkir!sjálfsmynd!einstaklinganna!og!hvetur!þá!til!að!hafa!
áhrif!á!líf!sitt!til!framtíðar.!

!
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Viðauki:(Upplýst(samþykki(fyrir(rannsókn(

Kæri!viðmælandi,!!

Ég! er! nemi! á! meistarastigi! að! ljúka! námi! í! kennslu! yngri! barna.! Nú! vinn! ég! að!

lokaritgerðinni! og! fjallar! hún! um! námsmat! í! skólum! án! aðgreiningar! og! stefnu!
Kópavogsbæjar! og! grunnskóla! í! þeim! bæ! um! málefnið.! Leitast! ég! eftir! reynslu!
umsjónarkennara!á!yngsta!stigi!á!því!hvernig!þeir!takast!á!við!daglegar!áskoranir!og!hvers!

konar!námsmat!þeir!nota!til!að!mæta!ólíkum!þörfum!og!getu!nemenda.!!

Rannsóknin! er! eigindleg! þar! sem! tekin! eru! einstaklingsviðtöl! við! umsjónarkennara! á!
yngsta! stigi.! Þessi! rannsókn! fer! einungis! fram! í! Kópavogsbæ.! Til! að! tryggja! nákvæma!

úrvinnslu!verða!viðtölin!tekin!upp!á!stafrænt!form!og!þau!afrituð!hljóðrétt.!Farið!verður!
með!allar!upplýsingar!og!gögn!sem!rannsakandi!fær!í!hendur!sem!trúnaðarmál!og!rétt!
nafn!viðmælanda!og!skóla!kemur!hvergi!fram.!Áætlað!er!að!hvert!viðtal!muni!taka!um!40!

mínútur.!Gögnum!verður!eytt!eigi!síðar!en!sex!mánuðum!að!greiningu!lokinni.!!!

Þátttakendum! er! frjálst! að! sleppa! því! að! svara! ákveðnum! spurningum! án! frekari!
útskýringa.!Einnig!er!þeim!frjálst!að!hætta!þátttöku!án!frekari!eftirmála!hvenær!sem!er.!!

Ég! hef! kynnt! mér! ofangreindar! upplýsingar! og! tel! mig! skilja! eðli! og! tilgang!
rannsóknarinnar.!Einnig!hefur!rannsakandi!svarað!þeim!spurningum!sem!ég!hef!haft!um!
rannsóknina!og! fengið!þær!útskýringar! sem!ég!hef!óskað!eftir.!Ég!veiti!því!upplýst!og!

óþvingað!samþykki!fyrir!þátttöku!minni!í!rannsókninni.! 
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