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Ágrip  

Skóli án aðgreiningar byggir skólastarf á grunngildum um mannréttindi, lýðræði og 

jafnrétti. Kveikjan að rannsókninni byggist á reynslu höfundar af því hvernig sumir 

nemendur þokast meira og meira út á jaðarinn eftir því sem á grunnskólagönguna líður 

þrátt fyrir vilja kennara til að allir nemendur upplifi sig fullgilda og virka þátttakendur 

grunnskólann á enda. Skóli án aðgreiningar hafnar hvers kyns útilokun og tekur 

sérstaklega til þeirra hópa sem af einhverjum ástæðum geta átt undir högg að sækja 

eða eiga það á hættu að fá ekki fulla hlutdeild í skólalífinu. Markmið þessarar 

rannsóknar var að varpa ljósi á þær hindranir sem að mati kennara verða á vegi þeirra í 

efstu bekkjum grunnskólans til að vinna í þessum anda og þá krafta sem móta og hafa 

áhrif á faglegt sjálfstæði kennara. Einnig voru hugmyndir kennara að leiðum, skoðaðar 

út frá hugmyndum Dewey um lýðræðislegt námssamfélag, þar sem viðurkenning á 

margbreytileika er höfð að leiðarljósi í kennslu í umhverfi sem stuðlar að inngildingu (e. 

inclusion). Rannsóknin er eigindleg, tekin voru viðtöl við sex umsjónarkennara í 

jafnmörgum grunnskólum í fjórum bæjarfélögum á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem 

heimasíður skólanna voru skoðaðar.  

Niðurstöður leiddu í ljós þá skoðun kennara að námsvilji sumra nemenda og 

tækifæri til aukins þroska minnki eftir því sem á skólagönguna líður og jaðarsetning 

verður meira afgerandi fyrir suma nemendur. Kennararnir upplifðu sig oft og tíðum milli 

steins og sleggju þar sem þeim var gert erfitt um vik að tengja hlutverk sitt sem 

umsjónarkennari, við þá þekkingu og bjargir sem þeir hafa yfir að ráða. Hjá öllum 

viðmælendunum kom fram að fagleg bjargráð markist af hugmyndum annarra 

sérfræðistétta um hvar þurfi að aðstoða kennara og hvernig. Hugmyndir kennaranna 

um lýðræðislegt námssamfélag, með virkri þátttöku allra nemenda var skýr en rímar 

ekki alls kostar við einstaklingsvæðingu þar sem lögð er áhersla á samkeppni og vinnur 

oft gegn hugmyndum um skóla án aðgreiningar. Gildi sem ekki falla að 

markaðslögmálum eru jaðarsett og lítið svigrúm gefst fyrir vangaveltur um inntak og 

siðferðilegt hlutverk skóla, kennara og annarra þátta sem hafa áhrif á skólastarfið. 

Kennurum var tíðrætt um mikilvægi þess að þeir séu hafðir með í ráðum í hvers kyns 

stefnumótun er viðkemur kennslu. Aukinn sveigjanleiki í umgjörð skólans, fámennari 

bekkir, og meiri áhersla á list- og verkgreinar var skýr vilji þeirra allra. Kennararnir fundu 

til vanmáttar og upplifðu sig valdalitla, jafnvel svo að fagmennsku þeirra væri ógnað. 

Menningarleg fjölbreytni er talsverð innan hvers skóla en einn skólinn var miklum mun 

einsleitari og jafnvel allur jaðarsettur að mati viðmælanda. 
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Abstract 

“Between a rock and a sledgehammer“: Teachers‘ experience of obstacles to reach 

inclusivity at the end of the compulsory school 

Inclusive education is based on core values of human rights, democracy and equality. 

The research question is inspired by the authors experience on how some students 

move silently closer and closer to the social margins as it draws nearer to the end of 

compulsory education in spite of the teacher´s full intension and effort that all students 

feel equally valued and active participants from beginning until the end of compulsory 

education. In the conpulsary education act in Iceland it is stated that any form of 

allienation is rejected and the aim to protect students who for any reasons are socially 

vulnerable or are in danger of not getting full access to everyday school life. The aim of 

this research is to reveal the obstacles towards inclusivity that the teachers experience 

for their students in the upper compulsory classes and the powers that shape and 

influence teacher’s professional autonomytheir ideals and values. This is a qualitative 

interview study. Six semi-structured interviews were conducted with teachers in six 

compulsory schools in four different municipalities which were all part of the 

Metropolitan area of Reykjavík. 

Results indicate that teacher’s feel that the openess to schooling practces and the 

opportunity for inclusivity diminishes when draws closer to the end of compulsory 

school. Marginalizing or exclusion became more evident for some students. The 

teachers sometimes felt stuck between a rock and a sledgehammer as it was made 

difficult for them to balance their role between being a classroom teacher and their 

working conditions and resources. All participants felt that resources are delivered and 

defined by other professions, as how much and which kind of assistance or support is 

needed. Teacher’s ideas of democracy in education with active student participation 

was clearly defined but has no resonance with the individualization that emphasizes 

competition and as a result often works against ideas on the inclusive school and 

education. Values that do not pertain to rules of the market are marginalized and there 

is little space for questions on the content and ethical value of schools, teachers and 

other influences on school work. Teachers often mentioned the importance that they 

themselves participate in policy making or agenda that pertains to teaching. There was 

a clear call for increased flexibility in the school framework, smaller classes and more 

emphasis on offering art and craft. Teachers felt powerless and even to the point they 

felt their professional autonomy was jeopardized. Cultural diversity is fairly vast in all of 
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the schools but one of the schools had notably less variety than the other schools and 

participants felt the school in general was educating marginalized groups within 

society.  
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1 Inngangur 

Hugmyndir um skóla þar sem hugað er að þörfum allra nemenda í sama skóla voru 

staðfestar með lögum 1974. Engu að síður var það ekki fyrr en með nýjum lögum árið 

1990 að verulegur skriður komst á gang mála í að framfylgja þeim (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2011). Það var fyrst með lögum árið 2008, sem orðasambandið „skóli án 

aðgreiningar“ kemur fram (Lög um umgrunnskóla nr. 91/2008). Skóli án aðgreiningar (e. 

inclusion) er ef til vill mesta breyting sem orðið hefur í íslensku menntakerfi síðastliðin 

20 ár og hugmyndir um einstaklingsmiðað nám haldast í hendur við þær.  

Menn greinir á um það hvað er góð menntun. Í dag eru raddir háværar þegar rætt 

er um árangur og gæði og ríkjandi orðræða (e. discourse) um menntun virðist mikið til 

snúast um lýðræðishugmyndir, en jafnframt í takt við auknar markaðsáherslur, svo sem 

að „tryggja skuli aukið framboð“ og „auka fjölbreytni“ og notast skuli við „gagnreyndar 

aðferðir“ til að tryggja gæði náms. Umræða um „staðlað mat“ eins og það birtist í 

umræðunni á lítið sameiginlegt með skóla án aðgreiningar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2013 og 2015). Sumir hafa gengið svo langt að telja að aukin markaðsvæðing í 

skólakerfinu sé skref aftur á bak þar sem gildi eins og jafnrétti til náms, víki. Orðræðan 

verður til á grunni mismunandi hugmyndafræði og ef talsmenn hennar eru öflugir getur 

hún fengið mikinn hljómgrunn í samfélaginu og mótað hugmyndir okkar og hugsun. Að 

mati Henry Giroux (2011), getur afleiðingin stundum verið sú að þeim hugmyndum sem 

haldið er á lofti eru ekki í takt við lýðræðislegan skóla. Ingólfur Á. Jóhannesson (2006), 

telur að með póststrúktúralískri sýn á vald orðræðunnar sé gert ráð fyrir því að við sem 

þátttakendur í orðræðunni séum bæði sköpuð af henni og skapendur hennar um leið, 

þannig að orðræðan sé bæði gagnvirk og í sífelldri mótun. Orðræðuna verður því að 

reyna að skilja í því menningarlega og félagslega samhengi sem hún er í.  

„Að fagna fjölbreytileikanum“ og virðing fyrir manngildi hvers og eins felur í sér 

virðingu fyrir mannréttindum og hæfileikum nemenda og þroskamöguleikum. Enginn 

einn sannleikur er til um góða menntun fyrir ólíka einstaklinga, það geta verið margar 

tegundir, sundurleitar og jafnvel ósamræmanlegar, órökvísar og svo framvegis. Þegar 

svo ögrandi verkefni sem starf í skóla án aðgreiningar krefst; að komið sé „til móts við 

náms- og félagslegar þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti 

að leiðarljósi“ eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 41) þarf að huga að 

mörgum þáttum. Eitt megin hlutverk grunnskóla er í samvinnu við heimilin „að stuðla 

að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi“ (2. grein laga 

um grunnskóla nr.91/2008). Virk fullgild þátttaka nemenda og skóli án aðgreiningar 



11 

hafnar hvers kyns útilokun og tekur sérstaklega til þeirra hópa sem af einhverjum 

ástæðum geta átt undir högg að sækja eða eiga það á hættu að fá ekki fulla hlutdeild í 

skólalífinu (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 

Hugtakið skóli án aðgreiningar vísar til ákveðins ferils endurskoðunar bæði á almennu 

skólastarfi og sérkennslu í þeim tilgangi að móta sameiginlegt menntakerfi sem fellur að 

öllum börnum og ungmennum og geri þau að virkum, fullgildum þátttakendum í 

skólasamfélaginu (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007). 

Það er um auðugan garð að gresja þegar skyggnst er eftir efni og umfjöllun um skóla 

án aðgreiningar og sitt sýnist hverjum. Þó virðist rauður þráður liggja í gegnum 

umræðuna sem lýsir sér í því að talsverð gjá er á milli stefnu og framkvæmdar. Susan 

Tetler (2005) hefur til dæmis bent á þær mótsagnir sem ríkjandi eru í viðhorfi kennara 

til stefnunnar. Þar er annars vegar lögð áhersla á að nemandinn aðlagist ríkjandi 

skipulagi í skólanum en hins vegar að skólinn sé sveigjanlegur í að mæta þörfum 

nemandans þannig að hann geti orðið virkur þátttakandi í skólastarfinu. Hún heldur því 

jafnframt fram að kennari sem líti fjölbreytileika nemenda neikvæðum augum sé 

líklegur til að vilja halda í ríkjandi skipulag en kennari sem líti hann jákvæðum augum 

hneigist til sveigjanlegs skólastarfs sem hlýtur að vera forsenda þess að vel takist til að 

vinna í þessum anda. Margir þættir móta skoðanir kennara og hafa áhrif á starf þeirra. 

Hvort sem það er ytri umgjörð og starfsaðstæður, stjórnendur, foreldrar, ósagðar reglur 

eða vani þá er það alla vega ljóst að sá sveigjanleiki fellur betur að þeim skilgreiningum 

um skóla án aðgreiningar sem finna má í alþjóðasamþykktum, eins og Salamanca 

yfirlýsingunni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013), Lögum um grunnskóla 

(nr.91/2008) og Aðalnámskrá grunnskóla (2011). Rannsóknir Hermínu Gunnþórsdóttur 

(2014), hafa beinst að því hvernig menning og opinber skólastefna mótar skilning 

kennara til stefnunnar og hvernig sá skilningur endurspeglast í starfi þeirra. Þessi 

rannsókn beinist að reynslu umsjónarkennara sem kenna nemendum á unglingastigi, 

með áherslu á þá þætti sem hafa áhrif á það að sumir nemendur þokast sífellt meira út 

á jaðarinn eftir því sem á skólagönguna líður.  

Stefnumörkunin um jafnan rétt allra til náms í íslenskum grunnskólum virðist hafa 

fest mismikilar rætur í hugum fólks. Í nýlegum viðamiklum rannsóknum (Amalía 

Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014), á starfsháttum í íslenskum grunnskólum við 

upphaf 21. aldar kemur meðal annars fram að aðeins rúmlega helmingur fagmenntaðra 

starfsmanna skóla taldi mikilvægt að öll börn, óháð heilsufari, fötlun og 

íslenskukunnáttu, sæktu nám í sínum heimaskóla. Foreldrar voru heldur jákvæðari, en 

um tveir þriðju þeirra töldu það mikilvægt. Þessar niðurstöður ríma sannarlega ekki við 
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áherslur stjórnvalda um skóla án aðgreiningar. Könnunin tók til 20 grunnskóla víðs 

vegar um landið á árunum 2008-2013. Í annarri rannsókn (Gretar L. Marinósson, 2007) 

kom fram að bæði starfsmenn skóla sem og foreldrar töldu stóra bekki og skort á 

fjárveitingum vera megin vanda í menntun barna með þroskahömlun, en ekki 

nemendurna sjálfa, og því bent á ytri þætti og aðstæður sem móta viðhorf fólks. Í því 

samhengi mætti velta fyrir sér hvers konar breytileiki í nemendahópi kallar á sérstök 

viðhorf? Eða hvort allir nemendur hafi sama gildi í skólasamfélaginu? Trausti 

Þorsteinsson (2013) hefur spurt hvort þörf sé fyrir sérstaka reglugerð um kennslu 

ákveðsins hóps nemenda, samanber reglugerð kennslu barna með sérþarfir. Er það í 

takt við skóla án aðgreiningar? Rannsóknir hafa sýnt að það er ekki sama hvers eðlis 

fötlun nemenda er, eða skerðing. Yfirlitsgrein gerð árið 2011 (de Boer, Sip og Minnaert, 

2011), sýnir niðurstöður 26 rannsókna víðs vegar að úr heiminum. Þar kemur fram að 

viðhorf kennara eru neikvæðust gagnvart þátttöku nemenda með námsörðugleika, 

athyglisbrest og aðra hegðunarörðugleika og rannsóknir Gretars L. Marinóssonar (2007) 

í íslenskum grunnskólum styðja það. 

Fáar íslenskar rannsóknir fjalla um hvaða þröskuldar verða á vegi kennarans sem 

kenna nemendum í efstu bekkjum grunnskólans og snúa að nemendum sem standa 

höllum fæti, því það virðist sem nemendur þokist meira og meira út á jaðarinn eftir því 

sem á skólagönguna líður. Til eru rannsóknir sem sýna að í neðri bekkjum grunnskólans, 

og í leikskólum, gangi oft og tíðum nokkuð vel að vinna í anda skóla án aðgreiningar en 

eftir því sem ofar dregur í skólakerfinu þá mismunar skólinn nemendum meira, jafnvel 

þegar kennari er allur að vilja gerður til að kenna í þeim anda (Anna Kristín 

Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012).  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða aðgerðir kennara á unglingastigi og 

sjónarhorn þeirra á það hvaða þættir gera það að verkum að sumir nemendur virðast 

sífellt þokast lengra út á jaðarinn eftir því sem á skólagönguna líður ásamt því að varpa 

ljósi á þá krafta sem móta og hafa áhrif á faglegt sjálfstæði kennara til að vinna í anda 

skóla án aðgreiningar. Sjónum verður beint að umsjónarkennurum á unglingastigi. 

Til að nálgast markmið rannsóknarinnar verður leitað svara við eftirfarandi 

spurningum: 

1. Hvaða kerfislægu hindranir standa í vegi fyrir fullgildri þátttöku allra nemenda í 

efstu bekkjum grunnskólans að mati kennara? 

2. Hvaða innri og ytri kraftar móta hið faglega sjálfstæði kennarans til að vinna í 

anda skóla án aðgreiningar? 
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3. Hvaða lausnir sjá kennarar svo komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir 

allra nemenda í anda skóla án aðgreiningar í efstu bekkjum grunnskólans?  

Áhugi á efninu er tilkominn vegna starfa minna í grunnskólum til margra ára. Ég 

vænti þess að rannsóknin hafi gildi á þann hátt að hún veki umræður um þann hóp 

nemenda sem ekki hefur átt sterka rödd í skólasamfélaginu og á það á hættu að þokast 

út á jaðarinn eftir því sem á skólagönguna líður. Það er langt í frá einsleitur hópur 

nemenda heldur hluti af þeim fjölbreytileika skóla sem samkvæmt grunnskólalögum er 

fyrir alla nemendur (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Ég legg áherslu á að skoða með 

viðmælendum rannsóknarinnar hver upplifun þeirra og reynsla er af því hvort öllum 

nemendum séu veitt jafngild námstækifæri í kennslu sem byggir á þeim gildum sem 

liggja til grundvallar skóla án aðgreiningar og skerpa sýn á þá þætti sem geta leitt til 

farsæls skólastarf til handa öllum nemendum. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla, auk formála, ágrips og heimildaskrár. Í inngangi var 

fjallað um markmið rannsóknarinnar, gagnsemi hennar og gildi, tilurð rannsóknar-

spurninga og þær settar fram. Annar kafli er fræðileg umræða og umfjöllun um 

kenningar og hugtök sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar og það fléttað fyrri 

rannsóknum um efnið. Aðferðafræði rannsóknarinnar og rannsóknarvettvangur er efni 

þriðja kafla auk þess sem greint er frá íslenskri menntastefnu og alþjóðlegum 

samþykktum sem mynda ramma um umgjörð menntunar grunnskólabarna á Íslandi. Í 

kafla fjögur eru niðurstöður settar fram með undirköflum er vísa í helstu þemu 

rannsóknarinnar. Í kafla fimm eru umræður þar sem niðurstöður eru ræddar og leitast 

er við að svara rannsóknarspurningum í ljósi fræðanna. Í kafla sex eru lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur, kenningar, hugtök og 
rannsóknir 

Hér er greint frá rannsóknum er varða kennarastarfið, í skóla án aðgreiningar. Þessar 

rannsóknir eru hafðar til hliðsjónar og stuðnings og fræðilega nálgunin er tengd við 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Einnig eru þau hugtök sem nýtt eru sem verkfæri við að 

varpa ljósi á efnið, skilgreind.  

2.1 Lýðræði í anda Dewey 

Í ritröð um grunnþætti menntunnar eru lýðræði og mannréttindi einn af 

grunnþáttunum í menntun á öllum skólastigum. Þessu er spyrt saman í eitt hefti þó það 

séu ekki ný sannindi að það sé ekki gefið að þetta fari saman (Ólafur Páll Jónsson og 

Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Í lýðræðisríki þurfa borgararnir að búa við 

mannréttindi og ráða öllum stærstu málum sínum sameiginlega svo lýðræðið standi 

undir nafni. Dewey fjallar lítið um skipan mála í lýðræðisríki. Áherslur hans hafa 

aðallega snúist um lýðræði sem lífsmáta eða tiltekna hætti á að lifa og starfa með öðru 

fólki (Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Dewey skilgreindi samfélag án aðgreiningar sem lýðræðislegt samfélag. Dewey var í 

mun að skapa skóla fyrir alla. Hann kenndi þá hugsýn við lýðræði (Dewey, 1916). Menn 

greinir þó á um hvað sé lýðræði og margar hugmyndir og kenningar eru til þar um og 

ekki síður eru skiptar skoðanir á hvert lýðræðishlutverk skóla sé.  

Markaðshugmyndir um lýðræði segja að undirbúa skuli nemendur undir þátttöku í 

samkeppni á frjálsum markaði þar sem tekist er á um ýmis samfélagsleg og 

einstaklingsbundin verðmæti. Þarfir fólks eru ólíkar, sem og skoðanir og væntingar, en 

lýðræðislegar stofnanir skulu tryggja frjálsan markað fyrir þær og því ætti hlutverk 

skólans að vera að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í þess konar lýðræðislegu 

þjóðfélagi án þess beinlínis að skólinn sé hluti af lýðræðislegu þjóðfélagi. Það þarf þó að 

sjá til þess að tryggð sé lámarksþekking á réttindum og skyldum og þeim 

grundvallarreglum samfélagsins sem eru forsenda þess að þjóðfélagið geti starfað 

eðlilega (Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Annars konar áherslur er að finna í hugmyndum Dewey´s um lýðræði. Hann gerir 

ekki lítið úr ytri skilyrðum lýðræðis en kjarninn í hans hugmyndum snýst um lýðræði í 

þeim forsendum sem liggja samlífi fólks til grundvallar. Samfélagið er í manninum um 

leið og maðurinn er í samfélaginu. Það er grundvallaratriði í lýðræðislegri samveru að 

hver og einn geti upplifað sig sem hluta af samfélaginu og að framlag hans skipti máli. 
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Nauðsynlegt er að einstaklingurinn geti upplifað samfélagið sem vettvang þar sem hann 

getur leitast við að ná eigin markmiðum og er slíkt samfélag byggt á félagslegum anda 

fremur en á sérhagsmunum (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Barnið er aðalatriðið í 

skólastarfinu, ekki sem einangraður einstaklingur, heldur hluti af félagshóp. Í þessu felst 

að í gegnum sammannlega reynslu er nemendum gert kleift að þroska eigin mennsku, 

og verða meira maður, þar sem lýðræði verði að veruleika ef það á rætur í skapgerð og 

einstaklingsbundnum lífsmáta borgaranna. Þannig má segja að trú Dewey´s á möguleika 

lýðræðisins, tiltekna stjórnarhætti eða þjóðfélagsgerð, sé fyrst og fremst trúin á að 

einstaklingarnir geti orðið lýðræðislegar manneskjur og það verða þeir ekki nema þeir 

læri að sjá eigin hagsmuni sem brot af almannahag (Ólafur Páll Jónsson, 2008). Dewey 

voru hugleikin tengsl á milli raunverulegrar reynslu, náms og menntunar. Reynslan sjálf 

er uppspretta menntunar. Í því sambandi er mikilvægt að hæfileikar barnsins séu 

örvaðir strax í upphafi með kröfum þeirra félagslegu aðstæðna sem það lifir í. Það er 

örvað með þessum kröfum til athafna sem hluti af heild og til að skoða sig frá sjónarhóli 

velferðar þess hóps sem það tilheyrir. Menntun og þroski ætti að vera ævarandi ferli og 

í hverjum manni skyldi vilji til athafna vera glæddur og honum gefin skilyrði til að njóta 

sín. En það er ekki hægt nema í lýðræði, í samfélagi jafningja sem vinna að sameiginlegu 

hagsmuna- eða áhugamáli (Dewey, 1916). Samfélag er lýðræðislegt ef þátttakendur 

umgangast hver annan sem frjálsir jafningjar og vitsmunir einstaklinganna virkjaðir. 

Hver maður tilheyrir mörgum samfélögum svo sem þorpi, fjölskyldu, vinnustað og skóla 

og í bókinni The Public and its Problems (1927) fjallar Dewey um að menn myndi 

samfélag þegar þeir þurfa að leysa sameiginleg vandamál eða verkefni sem þeir hafa 

áhuga á eða hag af að leysa. En það er ekki öll reynsla menntandi að mati Dewey og 

ekki er hægt að leggja að jöfnu reynslu og menntun því sum reynsla er í menntunarlegu 

tilliti, neikvæð, hefur neikvætt menntunargildi (e. non-educative). Í bókinni Reynsla og 

menntun segir Dewey: 

Tiltekin reynsla getur verið þess eðlis að hún leiði til kaldlyndis; hún kann að 

valda tilfinningaleysi og sljóleika. Þá skerðast möguleikar á að öðlast auðugri 

reynslu síðar. Enn fremur getur tiltekin reynsla aukið sjálfvirka færni manns í 

ákveðna átt en leitt þó til þess að hann festist í þröngum vanafarvegi. Aftur 

er afleiðingin sú að svið frekari reynslu þrengist. (Dewey, 1938: 2000, bls. 

36)  

Það er sem sagt allt undir því komið hvers eðlis reynslan er, þó sérhver reynsla sé 

hreyfiafl, er greinarmunur á milli athafna og upplifana sem eru einhvers virði í 
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menntuninni og þeirra sem eru það ekki. Mælikvarðinn á menntunargildi tiltekinnar 

reynslu er samfella í reynslunni eða frumreglan um óslitinn þráð reynslunnar og samspil 

í virkum gagnkvæmum tengslum (Dewey, 1938: 2000). Áherslan er á mikilvægi þess að 

upplifanir og athafnir taki mið af fyrri reynslu og breyti með einhverjum hætti því sem 

kemur á eftir, og virkt samspil manneskjunnar við umhverfi sitt. Það má því segja að til 

þess að lýðræði virki verði nemendur að rísa undir þeirri skyldu að taka þátt í því. 

Dewey (1939: 1988) lítur svo á að það sem við tileinkum okkur í lýðræðinu sé tilkomið 

af þeim sameiginlegu viðhorfum og skoðunum sem ytri veruleikinn er sprottin af. Það 

kostar fyrirhöfn að finna leiðir sem eru almenningi til heilla og Dewey viðurkennir 

fúslega að trú hans á lýðræðið sé bjartsýnisleg. En við hljótum að spyrja okkur hvers 

konar manneskjur viljum vera og hvers konar manngerðir við viljum ala upp? 

Lýðræðisfyrirkomulagið byggir á þeirri trú og er þess eðlis að það treystir hverjum og 

einum og allir hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta, óháð til dæmis uppruna, fötlun, 

hörundslit, efnislegum og menningarlegum gæðum. Það er því sameiginlegt verk að 

vinna. Það er ekkert mál brýnna en uppeldi og menntun þegnanna til að viðhalda eða 

koma á laggirnar ríki mótuðu í anda réttlætis, velferðar og lýðræðis (Páll Skúlason, 

1987). Það rímar við hugmyndir Sergiovanni (1999) þar sem hann fjallar meðal annars 

um skóla sem samfélög sem hafa tilgang. Þar er mikilvægast að ná samstöðu um 

tiltekna hugmyndafræði og þróa með sér og tileinka sér sameiginlegt gildismat. Dewey 

talar um að ytri veruleikinn sé sprottinn af þeim sameiginlegu viðhorfum sem við 

tileinkum okkur í lýðræðinu, þar sem lýðræði sem menning tengir viðhorf og viðbrögð 

við innri veru hvers og eins (Dewey, 1939: 1988). Paul Carr (2008) hefur bent á að 

kennarar framtíðarinnar þurfi að hafa mikla þekkingu á lýðræði, lýðræðislegum 

kennsluháttum og félagslegum jöfnuði í síbreytilegum heimi, þar sem alls konar 

nemendur með ólíkan bakgrunn og hæfileika eigi að geta þrifist. Þjálfun í 

lýðræðislegum vinnubrögðum felur í sér getu til aðgerða sem tekur tillit til ólíkra 

sjónarmiða af margvíslegum toga.  

2.2 Skóli án aðgreiningar og mismunandi sjónarhorn á fötlun 

Hugtakið skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) birtist fyrst í íslenskum lögum 

árið 2008. Það er margrætt hugtak sem á sér rætur í hugmyndum sem tengjast 

mannréttindamálum og gildum eins og jöfnuði, félagslegu réttlæti, borgaraskyldum og 

lýðræðislegri þátttöku í anda Dewey´s (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Hugtakið hefur 

þróast í tímans rás, í takt við breytingar á þekkingu og ekki síst í takt við breytingar á 

samfélaginu. Til að fanga merkingu ofangreindra gilda voru notuð hugtök eins og 
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normalisering, blöndun (e. intergration), skóli fyrir alla og í stefnu Reykjavíkurborgar 

tekur hugtakið skóli margbreytileikans við sem hugtak fyrir inclusive education, en í 

opinberri löggjöf á Íslandi er stuðst við hugtakið skóli án aðgreiningar. Mikill munur er á 

merkingu þessara hugtaka. Normalisering var lífseigt og kom fyrst fram árið 1959 í 

Danmörku. Það byggði á þeirri hugmynd að fatlað fólk ætti rétt á að lifa eðlilegu lífi með 

samfélagsþátttöku en þróaðist með tímanum og fékk nýja merkingu og var 

endurskilgreint 1998 (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Á sjöunda og áttunda áratug 

síðustu aldar varð hugtakið blöndun æ meira áberandi. Það fól í sér að oft voru 

stofnaðir sérbekkir með fötluðum nemendum en þróaðist þó síðar í að fötluðum 

nemendum var kennt með ófötluðum. Oft var talað um tvo einsleita hópa; fatlaða og 

ófatlaða sem óhjákvæmilega myndu blandast og tengjast ef þeir væru settir á sama 

stað (e. situational intergration) (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún 

Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðardóttir, Kristín Erla Harðardóttir, 

2014).  

Í þessum hugtökum endurspeglast mismunandi sjónarhorn á hvað er fötlun en 

ráðandi skilningur stýrir því hvernig brugðist er við fötluðu fólki í samfélaginu. 

Læknisfræðileg sýn á fötlun leggur áherslu á að líffræðileg skerðing sé uppspretta allra 

erfiðleika einstaklingsins og lítið eða ekkert tillit er tekið til aðstæðna eða áhrifa 

umhverfis. Litið er á einstaklinginn sem ólánssamt fórnarlamb og fötlunin sem slík 

verður megin einkenni og alhæft er út frá vangetu hans. Samkvæmt þessu er líffræðileg 

skerðing rót vanda þess sem telst fatlaður (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 

2007 og Rannveig Traustadóttir, 2003). Andstæð sjónarmið eru kennd við félagsleg 

líkön (e. social models), þar sem áherslan er á þær hindranir í umhverfinu sem gera 

einstaklinginn fatlaðann. Þær geta átt sér ólíkan uppruna og verið af ólíkum gerðum, til 

dæmis félagslegar hindranir eins og fordómar eða neikvæð viðhorf (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Félagsleg líkön hafa tekið breytingum í tímans rás en einn angi 

þeirra, sá félagslegi skilningur sem kallast Norræna tengslasjónarhornið á fötlun (e. 

Nordic relational approach to disability) er ríkjandi á Norðurlöndum. Segja má að það 

sjónarhorn sé helsti drifkrafturinn á bak við hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Jan 

Tössebro (2004) telur megin atriðin í norrænu nálguninni vera að fötlun sé misræmi 

milli einstaklings og umhverfis, að það sé afstætt hver sé fatlaður og hver ekki og að 

það sé hluti af hinum félagslega veruleika og bundið aðstæðum. Markmiðið með 

hugmyndum um skóla án aðgreiningar er að draga úr aðgreiningu sem útilokar, flokkar 

eða jaðarsetur nemendur til dæmis eftir námslegri færni, hegðun, fötlun, trú, þjóðerni, 

þjóðfélagsstöðu, fjölskyldubakgrunni eða kyni. Þær eru viðbrögð sem taka tillit til 
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margbreytileika nemenda og kröfunar til fullgildrar, virkrar þátttöku allra (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Dianne L. Ferguson (2008) hefur skilgreint 

hugtakið þannig að um sé að ræða ferli sem fléttar saman endurskoðun á almennu 

skólastarfi og sérkennslu svo að til verði samþætt opinbert menntakerfi þar sem öll 

börn og unglingar séu virkir þátttakendur í samfélagi skólans. Ennfremur að fjölbreytni 

sé norm, byggt á styrkleika nemenda, kennslan skilvirk, námskráin merkingarbær og 

stuðningur í boði eftir þörfum hvers og eins. Hugtakið vísar sem sé til ferils jafnt sem 

markmiðs. Það krefst þess að nemendur starfi og læri saman í fjölbreyttum hópum og 

mikilvægt sé að skólinn endurskoði starfshefðir sínar til að gera það mögulegt (Gretar L. 

Marinósson, 2007). Skilgreiningin um skóla án aðgreiningar snýst um jafnrétti og 

mannréttindi í þeim skilningi að með því að veita öllum jafnan aðgang að menntun við 

hæfi sé verið að undirbyggja það að veita öllum jöfn tækifæri til lýðræðislegrar þátttöku 

í samfélaginu (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014). Rætt hefur verið um 

að vegna þess hve margar og ósamhljóða skilgreiningar eru uppi um skóla án 

aðgreiningar sé framkvæmd stefnunnar oft og tíðum óljós. Það getur ekki síður valdið 

togstreitu hjá kennurum að orðræðan er oft lituð af markaðssjónarmiðum og 

læknisfræðilegri tæknihyggju, tæknihyggju sem einblínir á útkomumiðað árangursmat 

og gerir námsferlið að aukaatriði (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006). Það veldur óöryggi hjá kennurum og þess vegna leitast þeir við að 

halda í öryggið með gömlu kennsluaðferðunum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, Ozga, 

Hulme og McGonig, 2008). Tetler (2005) hefur líka komist að þessu í rannsóknum sínum 

og gerir hún greinarmun á kennsluaðferðum sem taka til margbreytileika 

nemendahópsins. Oft getur verið mikill munur á hugsjónum kennara, það er því sem 

þeim finnst að þeir geri með nemendum (e. theory in practice) svo og starfsháttum 

þeirra (e. theory in use), því sem þeir gera.  

Í yfirlitsgrein sem birtist í European Journal of Special Needs Education (2008), fjallar 

Ferguson um þróun skóla án aðgreiningar í Bandaríkjunum og Evrópu á 9. og 10 áratug 

liðinnar aldar. Um er að ræða samantekt á niðurstöðum rannsókna sem gerðar voru á 

því hvað hefði áunnist á þessum tveimur áratugum og hverju skóli án aðgreiningar hafi 

breytt fyrir minnihlutahópa í skólakerfinu. Þar kom meðal annars fram að það var 

mismunandi aðgengi nemenda að almennri skólastofu eftir menningarlegri og 

félagslegri stöðu. Þróunin var jákvæð fyrir nemendur með skerðingar og nemendur sem 

tilheyra menningarlegum minnihlutahópum og/eða eru með erfiðan félagslegan 

bakgrunn. Nokkur munur var á hreyfihömluðum nemendum sem tilheyra hvítri 

millistétt miðað við nemendur af erlendum uppruna og tekjulágum heimilum, 
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fyrrnefnda hópnum í vil. Verst var hins vegar útkoman fyrir nemendur með 

þroskahömlun. Thrupp M. og Lupton, R. (2006) benda á að mikilvægt sé að fjalla um 

þessi mál í tengslum við það umhverfi sem skólinn er í því áskoranir geti verið 

mismunandi. 

Af þessu sést að stefnan um skóla án aðgreiningar er oft og tíðum vandmeðfarin 

bæði hugmyndafræðilega og í framkvæmd. Skólinn sem menningarleg stofnun er 

ýmislegt annað en staður þar sem kennsla fer fram. Sérhver skóli ber svipmót þess 

samfélags sem hann er hluti af og sá vandi sem skóli án aðgreiningar glímir oft og tíðum 

við liggur ekki hjá nemendunum og að sumu leyti ekki heldur hjá kennurunum heldur 

fyrst og fremst samfélaginu, hvaða augum það lítur skólann og hlutverk hans. Roger 

Slee (2011) segir að til að stuðla að umbótum menntunar í skóla án aðgreiningar þurfi 

að byggja á skýrum markmiðum og heildarstefnu og það varði skólasamfélagið allt. 

Mikilvægt sé að fræða um útilokun (e. segregation) og mælikvarði menntunar þarf að 

vera breiður ef skólastarfið eigi að leiða til framfara. Slee leggur einnig ríka áherslu á 

hvatningu og þjálfun kennara til að læra um skóla án aðgreiningar. Því er mikilvægt að 

kennarar skilgreini það fyrir sjálfum sér og öðrum fyrir hvað þeir vilja standa og þekki 

vel þá hugmyndafræði sem öll kennsla þeirra byggir á. 

2.3 Flokkun nemenda í hópa og hinun  

Í flestum ef ekki öllum skólum er notast við margvísleg flokkunarkerfi. Mary Douglas, 

(1986) segir flokkunina tilkomna í hinum félagslega heimi vegna viðleitni okkar til að 

koma reglu á óreiðuna, einfalda flókinn veruleika svo við getum átt tjáskipti um hann 

við aðra. Flokkun nemenda er þá hluti af því regluveldi skólakerfisins sem þjónar þeim 

tilgangi að skipta gæðum á réttlátan hátt og gera reksturinn skilvirkan (Gretar L. 

Marinósson, 2003). Ef við ákveðum ekki hvort það er flokkað þá getum við stjórnað því 

hvers kyns flokkun við veljum. Víðast hvar í íslenskum skólum eru nemendur flokkaðir 

eftir aldri, sums staðar eftir kyni, jafnvel getu og fleiru. Það að vera „á eftir í námi“ er 

oft vísun í sérkennslu og réttlátt á þann veg að nemendur séu á eftir jafnöldrum sínum í 

námi. Þannig skilningur á þekkingu og færni er bundinn í kennsluefninu sem er fyrirfram 

gefið. Gretar L. Marinósson (2003), hefur bent á að öll þau gildi sem lögð eru til 

grundvallar flokkunarkerfum í skólum séu byggð á gildismati um þá þætti sem skipta 

máli í fari manna og hvers konar samfélag sé talið æskilegt í grunnskólanum og utan 

hans. Hann telur utanaðkomandi þættir hafi meiri áhrif á gerð þess en sú „umhyggja 

sem áberandi er í samskiptum kennara og nemenda“ (Gretar L. Marinósson, 2003 bls. 

207). Hann bendir á í framhaldi hvort ekki mætti nýta það fé og þá orku sem sparaðist 
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ef hætt yrði að reka það umfangsmikla greiningarkerfi sem nú er stuðst við og nýta 

frekar til að gera betur í að koma til móts við alla nemendur í grunnskólanum (Gretar L. 

Marinósson, 2003). Roger Slee (1998) hefur einnig bent á það í skrifum sínum að þess 

konar flokkun og greiningar auki ekki gæði náms né einhvers konar skilvirkni og varar 

eindregið við því að það sé gert sé í skólastarfi. Tomlinson (2012), heldur því fram að 

sumu leyti sé skólinn verkfæri stjórnvalda til að þjálfa nemendur til þátttöku í 

markaðsvæddu alþjóðasamfélagi þar sem stöðugt er verið að hækka samræmda staðla 

og því hlýtur margbreytileikinn stöðugt að víkja frá þeim stöðluðu viðmiðum. Menn 

deilir á um gildi allra þeirra greininga sem liggja til grundvallar því flokkunarkerfi sem 

víðast hvar tíðkast í skólum og margir eru þeirrar skoðunar að „sérkennsluiðnaðurinn“ 

hafi aukist mjög á undanförnum árum. Barton (2013), hefur fjallað um að með 

stórauknum kröfum um árangur hafi markaðsöflin á vissan hátt tekið völdin og 

stóraukin áhersla á samkeppnishæfi skóla hafi áhrif á hvernig litið er á menntun 

nemenda og starf kennara.  

Pierre Bourdieu sagði menntakerfið í lykilaðstöðu til þess viðhalda mismunun og 

sagði skólann einnig vera aðal flokkunarkerfið á nemendum með því að koma þeim á 

viðurkenndan stað í samfélagspíramídanum og geri það með hjálp táknbundins valds (e. 

symbolic power) (Swartz, 1997). Það mætti spyrja hvort kennarar hafi yfirleitt einhverja 

möguleika til að afhjúpa slíka valdaafstæður því ef til vill er hlutverk kennarans það 

bundið því að koma áleiðis þeirri menntun og færni sem nemendur þurfa að hafa að 

þeir geta ekki tekið slíka áhættu. Með hugtakinu félagsleg mismunun (e. discrimination) 

er átt við, að mismunandi félagslegri stöðu hópa eða einstaklinga, fylgi misjafn 

aðgangur að gæðum samfélagsins eins og til dæmis menntun. Sá mismunur sem ræðst 

af félagslegri stöðu er því aðeins mismunun að hann sé á einhvern hátt ranglátur. Það 

getur verið um að ræða mismunun til dæmis á grundvelli fötlunar, fordóma, 

meðvituðum eða ómeðvituðum, eða því sem kallað er greind, því með skírskotun til 

hugtaksins greind hefur alls kyns misrétti verið réttlætt í skólakerfinu (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2005; Gestur Guðmundsson, 2012).  

Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson (2007) hafa fjallað um hugtakið hinun (e. 

othering). Í því felst að heil samfélög, hópar eða ákveðnir einstaklingar tryggja eigin 

ímynd og stöðu með því að undiroka og útiloka aðra hópa, reyna að ráða yfir öðrum. 

Útilokunin verður til við það að skilgreina fólk með sérstökum hætti. Auðveldara er að 

gera hina að annars flokks samfélagsþegnum sem hægt er að koma fram við og 

meðhöndla á annan hátt en þá sem falla undir hugmyndir okkar. Hinun eru oft þeir 

einstaklingar sem einhverra hluta vegna falla ekki í það form sem samfélagið setur fólki. 
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Minnihlutahópar eru þeir hópar sem við tölum um sem hina í samfélaginu, til dæmis 

fatlaðir og litið er svo á að þeir séu minna virði í samfélaginu en aðrir. Hinun er náskylt 

hugtakinu stimplun (e. stigma) sem bandaríski félagsfræðingurinn Ervin Goffman (1963) 

setti fyrstur manna fram. Kenningin um stimplun felur í sér að viðkomandi víki ekki 

aðeins frá hinu viðtekna, því sem telst norm á neikvæðan máta, heldur að viðkomandi 

sé ekki lengur álitinn maður á sama hátt og annað fólk. Því gilda almenn réttindi ekki 

um stimplaða einstaklinga og litast viðmót annarra af því (Goffman, 1963).  

Hugtakið hinun hefur gildi fyrir þessa rannsókn vegna þess að í því felst mismunun, 

það skiptir máli hvaða skilning kennarar leggja í þetta flokkunarkerfi þar sem það hefur 

áhrif á hugsun þeirra, hvernig talað er um nemendur og hvernig kennsla fer fram. Fyrri 

rannsóknir hafa bent til þess að ákveðinnar tvíhyggju gæti í viðhorfi til nemenda bæði í 

skólum og hjá kennurum sem stjórnar oft og tíðum starfsháttum í skólum. Tilhneigingin 

til að skipta nemendum í venjulega og ekki venjulega hefur áhrif á kennsluvenjur sem 

skírskota til útilokunar eða jaðarsetningar sumra nemenda (Hermína Gunnþórsdóttir, 

2010). Endursköpun á því flokkunarkerfi sem viðhaft er til að stjórna fjölbreyttum 

nemendahópi krefst þess að það sé endurskoðað frá grunni á sama tíma og lagt er kapp 

á framkvæmd skóla án aðgreininga 

 

2.4 Einstaklingsmiðuð kennsla og námsmat 

Hugmyndir um eintaklingsmiðun hafa tekið á sig ýmsar myndir í tímans rás. Umræður 

um eintaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðaða kennslu eru ekki nýjar af nálinni og 

virðist skólafólk heimfæra hugtakið á áherslur í skólastarfi með ólíkum hætti. Engu að 

síður er hugtakið nátengt hugmyndinni um skóla án aðgreiningar en þó ræturnar liggi 

víða og kennsluhættir sem byggja á þeim hugmyndum geti hvílt á mismunandi 

hugmyndafræði er sú sem algengust er í dag rakin til hugmynda hugsmíðahyggjunnar 

(e. constructivism) og hefur bandaríska fræðikonan C. Ann Tomlinson skrifað mikið um 

einstaklingsmiðun í kennslu (e. differentiation in education) (Ingvar Sigurgeirsson, 

2005). Einstaklingsmiðun vísar til þess að kennarar ígrundi starf sitt, rýni í eigin 

vinnubrögð og endurskoði hlutverk sitt til að skilja hvernig eigin aðgerðir og kennsla 

hefur áhrif á nemendur (Duncan, 2011). Það getur verið nauðsynlegt í hverjum skóla að 

bjóða upp á einstaklingskennslu eða kennslu í litlum hópi nemenda en L. Gunderson 

(2000), hefur bent á að mikilvægt sé að úrræðið sé notað á sveigjanlegan hátt í stuttan 

tíma í náinni samvinnu við nemandann, umsjónarkennara hans og foreldra. Með 

einstaklingsmiðun er mikilvægt að kennari búi þannig um kennslu að námið gagnist 
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nemendum með mismunandi námsþarfir og að það sé merkingarbært í anda Dewey, 

svo nemendur geti átt samleið með bekkjarfélögum eða þeim sem þeir eru með í hópi. 

Mikilvægt er að kennarinn, sem ber ábyrgð á kennslunni, leiti mismunandi leiða, geri 

einstaklingsnámskrá með nemendum og foreldrum þeirra til styrkja námið og ekki síst 

félagslega stöðu nemendanna. Kjarninn er sá að laga námið að þörfum nemandans 

fremur en nemandann að skólastarfi. Kennari þarf að geta gefið nemendum sínum 

hlutdeild í skipulagningu námsins og leyfa röddum þeirra að heyrast. Virk þátttaka 

nemenda byggir á því að á þá sé hlustað því einungis þannig gera nemendur sér grein 

fyrir því að þeir hafi áhrif. Kennari þarf að þróa námsefni á mismunandi hátt, það er 

hvað hver nemandi lærir, koma til móts við námsstíl nemenda, það er hvernig hver 

nemandi lærir og gefa hverjum nemanda tækifæri til að sýna afrakstur, það er hvað 

hann hafi lært (Tomlinson, 2001). Nauðsynlegt er að einstaklingsnámskrá sé innan 

ramma almennrar námskrár og hafi skýr tengsl við námskrá bekkjarins.  

Þegar vinnuumhverfi nemenda einkennist af einstaklingsmiðun má gera ráð fyrir því 

að kennslan verði árangursrík. Á kennurum hvílir sú krafa að þeir kynnist nemendum 

sínum vel. Þeir þurfa að geta gripið til viðeigandi aðgerða, greint námshæfi nemenda 

sinna, kunna skil á ólíkum kennsluaðferðum og aðferðum við námsmat til að ná 

markmiði kennslunnar og koma til móts við þarfir nemendanna. Ekki síst þurfa kennarar 

að búa yfir þeirri sannfæringu að allir nemendur geti náð árangri ef þeir fá til þess 

nægan tíma og þann stuðning sem þeir þurfa (Birna María Svanbjörnsdóttir, Allyson 

Mcdonald og Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013; Amalía Björnsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014).  

Í framhaldi af þessu vakna spurningar um námsmat, viðmið þess og tilgang. Um fá 

verkefni í skólastarfi hafa ríkt jafn skiptar skoðanir. Um námsmat segir meðal annars í 

aðalnámskrá að megin tilgangur þess sé „að leiðbeina nemendum um námið og hvernig 

þeir geti náð markmiðum þess“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 54). Rannsóknir 

um námsmat hafa sýnt að orðræðan um stefnumörkun og framkvæmd þess einkennist 

oft af þversögnum, togstreitu og átökum ólíkra sjónarmiða. Þar er um að ræða ólíka sýn 

á tilgang námsmats sem á rætur í ólíkum hugmyndastefnum á sviði menntamála 

(Meyvant Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Í rannsókn 

Rúnars Sigþórssonar (2008), kemur fram að námsaðlögun nemenda á unglingstigi sé 

yfirleitt með þeim hætti að kennurum þyki nemendum betur borgið í sérkennslu eða 

jafnvel sérdeildum þar sem það sé ekki á þeirra færi að koma á móts við nemendur í 

blönduðum bekkjum og jafnvel ekki þeirra hlutverk. Í rannsókninni kemur einnig fram 

að það er skoðun margra kennara að undirbúningur samræmdra prófa og prófin sjálf 
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stjórni kennslunni og því lítið svigrúm til annars en að nemendur lagi sig að þeirri 

kennslu sem í boði er, ætli þeir að ná prófum. Þá er spurn, hvernig þessar hugmyndir 

samrýmast hugmyndum um einstaklingsmiðun. Ef til vill er breytinga að vænta því 

nýjasta útspil Mennta- og menningarmálaráðuneytisins að fenginni tillögu frá 

Menntamálastofnun birtist á heimasíðu ráðuneytisins þann 8. febrúar 2016, og kveður 

á um að lögbundið samræmt könnunarpróf í grunnskólum skuli þreytt í lok níunda 

bekkjar og „ gerir Menntamálastofnun könnunarprófin hæfnimiðaðri í takt við áherslur í 

aðalnámskrá grunnskóla frá 2013“. 

Tomlinson segir mikilvægt að tilgangur námsmats sé að þroska nemendur, en ekki til 

að kortleggja mistök (Tomlinson, 1999) og í rannsókn Rúnars (2008) kemur fram að 

kennarar í 7. bekk telji að áhrif samræmdra prófa í 7. bekk í íslensku hafi neikvæð áhrif 

á sjálfsmynd þeirra nemenda sem skora lágt á þeim prófum og dragi úr sjálfstrausti 

þeirra í náminu. Samkvæmt könnun Rúnars veldur þetta togstreitu hjá mörgum 

kennurum og stríðir jafnvel gegn starfskenningu þeirra. Sigrún Harðardóttir (2014) 

hefur rannsakað tengsl námslegrar stöðu nemenda við lok grunnskóla og 

námsframvindu í framhaldsskóla. Þar kom fram í viðtölum við nemendur með 

námsörðugleika að í grunnskóla hafi áherslan verið á raskanir þeirra en ekki styrkleika 

eða áhuga þeirra á að leggja sig fram. Þessir nemendur upplifðu óréttlæti, vanlíðan og 

reiði yfir því að vera í hópi „öðruvísi“ nemenda. Stór hluti þessara nemenda flosnar upp 

úr námi í framhaldsskóla því það virðist sem þau úrræði sem þar er gripið til dugi ekki 

fyrir þá. Sigrún talar ekki bara um brottfall þessara nemenda úr námi heldur beinlínis að 

framhaldskólarnir stundi ákveðið brottkast á ákveðnum hópi nemenda sem slakast 

standa við lok grunnskólans. Anna Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir 

(2012) hafa bent á að þó að enn sé langt í land með að ná markmiðum um 

einstaklingsmiðun sé þróun í þá átt lengra á veg komin á yngri stigum en þeim eldri.  

Stjórnvöld hafa markað stefnu um fjölbreyttara námsmat í grunnskólum til handa 

öllum nemendum, með áherslu á atriði sem ekki teljast til hinna hefðbundnari þátta í 

námsgreinum og kennslu. Áhugavert er að skoða hvernig hlúð er að því að styrkja 

sjálfsmynd nemenda og frjóa, sjálfstæða og gagnrýna hugsun þeirra. Að loknum 

grunnskóla eiga allir nemendur að geta hafið nám í framhaldskóla. Þar er um að ræða 

þrepaskiptingu sem á að koma á móts við hvern og einn. Mat á því er í höndum 

viðkomandi framhaldsskóla í samráði við nemendur og foreldra. Alltaf er um 

einstaklingsmiðað mat að ræða (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 
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2.5 Einstaklings- og markaðsvæðing 

Markaðsvæðing er ein af birtingarmyndum nýfrjálshyggju (e. neo-liberalism). 

Nýfrjálshyggja er hluti af þeim hugmyndaheimi að allir þættir mannlífs eigi að vera á 

markaði og þar sem markaður er ekki til staðar ber að koma slíkum á (Kristín Dýrfjörð, 

2014). Páll Skúlason (2008) telur að hnattvæðing og alþjóðlegir straumar hafi orðið til 

þess að markaðsvæðingin nái nú að teygja sig inn á ný svið. Í því sambandi nefnir hann 

að farið sé að líta á menntun sem nokkurs konar markaðskerfi, þar sem lögmál 

framboðs og eftirspurnar ríki. Gildi sem ekki lúta markaðslögmálum eru jaðarsett og 

orðræðan einkennist af trú á tæknilega skynsemi og gagnsemi markaðarins.  

Einstaklingsvæðing (e. individualization) er félagsfræðileg kenning um hvernig 

einstaklingar skilgreina sig og þar sem einstaklingurinn verður viðmið alls (Gestur 

Guðmundsson, 2012). Litið er til þess hvernig einstaklingar líta á sjálfa sig og leitast við 

að svara spurningum eins og; hver er ég?, og hvað er ég? (Ólafur Páll Jónsson, 2012). 

Áherslan verður á persónueinkenni en félagsheildir hverfa. Hlutverk einstaklinga í 

samfélaginu er að finna út persónueinkenni sitt og þá hæfni sem viðkomandi hefur til 

þess að komast af í nútíma samfélagi (Gestur Guðmundsson, 2012). Í auknum mæli 

hefur skólakerfið lagt meiri áherslu á einstaklingsviðmið og á sama tíma ábyrgð 

nemenda á þeim sjálfum og þeirra námi.  

Beck (1999) velti fyrir sér hvort krafan um frelsi hafi verið einstaklingnum og 

samfélaginu til góðs. Því eins og Collins og Macowsky (2005) benda á er um að ræða 

frelsi um val í heimi þar sem aðeins eitt takmark er; eiginhagsmunir og gróði. Kenningar 

Beck um lífssögu vals kemur að samspili hugmynda um frjálst val og félagslegra 

skilyrðinga um val í námi (Beck, 1999). Einstaklingar taka ákvarðanir um leið og tækifæri 

birtast og lífið því ekki í eins föstum skorðum og áður fyrr. Þeir velta fyrir sér öllum 

kostum og göllum sem fylgja ákvörðuninni sem þeir taka. Og þegar einstaklingar lýsa lífi 

sínu í dag kemur í ljós að það er röð ákvarðana sem þeir hafa tekið í gegnum tíðina, 

með öðrum orðum kallað lífssaga vals (Gestur Guðmundsson, 2012). En á sama sama 

tíma kemur upp menningarleg leysing (e. cultural liberation) þar sem menningarleg 

viðmið og gildi eru ekki eins sjálfssögð. Það er hægt að segja að einstaklingsvæðing og 

menningarleg leysing hafi brotið upp ótal hefðir og fordóma en á sama tíma er afleiðing 

þess óöryggi og rótleysi sem getur beinst að gildum einstaklinga. Sú ákvörðun að vera í 

námi, að læra, er ekki aðeins ákvörðun um starf framtíðarinnar heldur ákvörðun um 

hver maður er og hver maður verður í samfélaginu (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Hins 

vegar getur einstaklingsvæðingin stofnað lýðræðinu í hættu. 
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Eitt af markmiðum skólastofnana er að gera börn hæf til þess að lifa og starfa í 

síbreytilegu samfélagi. Gamla samfélagið sem einkenndist af hefðum er að mestu horfið 

og einstaklingsvæðingin hefur tekið öll völd þar sem leitað er eftir vissum eiginleikum 

barna með til dæmis skimun á lestri og lesskilningi. Þegar upp er staðið ná nemendur 

jafnvel ekki settum markmiðum nema að vera ákveðnum eiginleikum gædd. Hins vegar 

er ekki alltaf um val að ræða heldur ákvarðar félagsleg staða barnanna oft og tíðum 

hvernig til tekst.  

Ziehe (2000) telur að þegar einstaklingsvæðingin á í hlut séu einstaklingarnir orðnir 

viðmiðun heildarinnar. Í auknum mæli hefur skólakerfið lagt meiri áherslu á 

einstaklingsviðmið og á sama tíma ábyrgð nemenda á þeim sjálfum og þeirra námi. 

Þegar skólaskyldu er lokið tekur við ákvarðanataka um næsta skóla, námsleiðir og fög 

sem ákvarða þann möguleika sem viðkomandi hefur til þess að komast í háskóla, hér á 

landi eða annars staðar. Í samfélagi þar sem einstaklingsvæðing ríkir er krafa lögð á 

kennarann að hann hugsi um hvern nemanda og byggi ákvarðanir sínar á stöðugum 

upplýsingum en ekki að eitt gangi yfir alla. Hann telur að einstaklingsvæðingin hafi áhrif 

á námið, á félagsleg samskipti og það samband sem nemendur eiga við sig sjálfa. 

Hugmyndir um einstaklingsvæðingu og einstaklingsmiðun í kennslu skarast að því leyti 

að vert er að veita því athygli hverjir eru á heimavelli í einstaklingsvæðingu og hvað 

hefur áhrif á að einstaklingar geti ekki notið kosta hennar. Samkvæmt Gesti 

Guðmundssyni (2012) hefur einstaklingsvæðing þann ótvíræða kost að einstaklingar 

geta rofið vítahring félagslegra aðstæðna en hún getur líka verið hindrun og viðhaldið 

félagslegri mismunun.  

Markaðslögmál í menntun henta best þeim nemendum best sem falla að norminu 

og samkvæmt Dudley-Marling og Baker (2012), hafa nemendur með fötlun eða 

„stimpla“ ekki aðdráttarafl né eru eftirsóknarverðir á markaði og standa því illa. 

Hugmyndinni um að menntun eigi að vera almannagæði (e. public good) er ýtt til hliðar 

og áhersla er lögð á ábyrgð einstaklingsins en minna gert úr kerfislægri mismunun sem 

einstaklingar mega sín lítils gegn (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Páll Skúlason 

(2008) talar um að það hafi átt sér stað hugarfarsbreyting. Áherslan er á ábyrgð sem 

byggir á kröfu um þjónustu sem áður var sameiginleg ábyrgð. Hann telur því mikilvægt 

að endurheimta orðræðuna um menntun og endurskilgreina hugtakið. Hatcher (2004) 

álítur að nú sé áhersla hjá stjórnvöldum í þá áttina að þróa skólakerfið að nýfrjálshyggju 

í átt frá lýðræðislegum áherslum með það aðalmarkmið að framleiða samkeppnishæfan 

mannauð á markaði. 
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2.6 Fagmennska kennara og trú á eigin getu  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011), segir meðal annars um fagmennsku kennara að hún 

„byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins“ (bls. 

13). Einnig að hún snúist „um nemendur, menntun þeirra og velferð“ . Kennurum er 

auk þess gert að „skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi 

námsumhverfi“ og það „er á ábyrgð kennara að útfæra á faglegan hátt í kennslu sinni 

og öðru skólastarfi fyrirmæli menntalaga og þá stefnu sem birtist í aðalnámskrá“ . Starf 

kennarans er því margþætt og umfangsmikið. Um starf umsjónarkennara segir 

ennfremur, að hann beri „öðrum starfsmönnum fremur ábyrgð á námi nemenda sinna, 

þroska þeirra, líðan og velferð“ . Hann skal leggja sig fram við að kynnast nemendum 

sínum sem best, kynna sér aðstæður þeirra og leggja áherslu á foreldrasamstarf 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 44). 

Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur og Barkar Hansen (2009), kom fram að kennarar 

vilja hafa áhrif á mikilvæg mál í skólastarfi, meiri en þeir telja sig hafa. Munur var á 

skoðunum reyndra kennara og lítt reyndra kennara í starfi. Því meiri starfsreynsla, því 

meiri áhrif töldu þeir sig hafa, til dæmis á kennslu nemenda með sérþarfir. Kennarar 

með stuttan kennsluferil töldu sín áhrif mjög takmörkuð á mörgum sviðum skólastarfs. Í 

þessari sömu rannsókn kom einnig fram að kennarar töldu sig finna fyrir auknum 

kröfum frá foreldrum.  

Fagmennska er hugtak sem í víðum skilningi skírskotar til siðferðilegrar 

skuldbindingar fagmannsins og þá starfstengdu kunnáttu, alúð og færni sem hann býr 

yfir og sýnir fram á með viðurkenndum hætti (Sigurður Kristinsson, 2013). Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) notar hugtakið uppeldis- og menntunarsýn þegar hún vísar í 

hvernig kennari fléttar saman hlutverk sitt sem kennari, fræðilega þekkingu sína og 

gildi. Í því hvernig kennari vinnur að ýmsum verkefnum með nemendum sínum, birtist 

leynt og ljóst skilningur hans og reynsla og það hvernig hann tengir gildi sín við fræði og 

framkvæmd. Dale (2003) telur að ábyrgð á námi nemenda verða að fela í sér kröfur um 

sjálfstæði kennara í ákvarðanatöku og getu til að rökstyðja gerðir sínar.  

Margir fræðimenn telja að hvers kyns umbætur í skólastarfi sem ekki spretta af 

faglegu samstarfi kennara hafi mikil áhrif á fagmennsku þeirra. Day og Smethem (2009) 

hafa talað um að opinber inngrip af ýmsu tagi, til dæmis í formi eftirlits, gæðamats á 

skólum og leiðbeininga sem kennurum er ætlað að fylgja svo árangur nemenda verði 

meiri, hafi dregið úr möguleikum kennara til að hafa áhrif á eigin starfsþróun. Day 

(2007) segir kennara með lægri starfsaldur sætta sig frekar við minna faglegt sjálfræði 

en reynsluboltar í starfinu hafi gagnrýnt það hversu lítið svigrúm þeir telja sig hafa og þá 
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sér í lagi svigrúm til að fylgja eigin sannfæringu í siðferðilegum tilgangi (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Connell (2009) fjallar um mikilvægi þess að fagstéttir eigi samtal við 

stjórnvöld og vinnuveitendur til að sátt náist um viðmið og kröfur sem starfið krefst. 

Hann heldur því fram að nauðsynlegt sé að spyrja spurninga á borð við: Hvað felst í því 

að vera góður kennari? Og til að þeirri spurningu sé svarað af sanngirni þurfa raddir 

kennara og jafnvel nemenda að heyrast. Taka þarf tillit til ólíkra sjónarmiða og í hvers 

kyns stefnumótun á makró sviðinu, þar sem um er að ræða menntapólitíska stefnu, 

þurfa kennarar að eiga hlutdeild. Þetta er mikilvægt til forðast að kennarar upplifi að 

vegið sé að fagmennsku þeirra. Hvers kyns inngrip stjórnvalda, sem án aðkomu kennara 

segir þeim hvernig þeir eigi að kenna eða hvað felist í góðri menntun til handa öllum 

nemendum grefur undan fagmennsku þeirra. Ennfremur segir Connell að starf kennara 

snúist mikið um tilfinningar bæði er snúa að nemendum og kennurunum sjálfum. 

Skilgreiningar í hinum ýmsu opinberu stefnuplöggum um góða kennslu eða hvað felist í 

góðri menntun, rúma ekki alltaf slík hugtök og þá mörgu eiginleika og þræði sem taka 

þarf tillit til í starfi kennara. Menntun er skapandi ferli sem byggir á gömlum grunni en 

skal alltaf leiða af sér eitthvað nýtt. Hún snýst um það hvert við viljum stefna. 

Kanes (2010) hefur bent á að margir kennarar hafni þeirri auknu stjórn- og 

neytendavæðingu sem víða birtist í opinberum stefnuskjölum og segir hana vinna á 

móti faglegri þróun kennara og skapi jafnvel hagsmuni sem ekki þjóni nema hluta 

nemendahópsins og jaðarsetji aðra. Fredriksson (2009) bendir á að markaðsvæðing 

skólanna hvetji kennara til að láta af gömlum gildum (e.teaching values), hvort heldur 

sem er í einkaskólunum sem reknir eru í hagnaðarskyni eða í opinbera skólakerfinu. 

Ennfremur segir hann þörf á frekari rannsóknum á áhrifum markaðsvæðingar í 

menntakerfinu á hið opinbera skólakerfi. 

 Berglind Rós Magnúsdóttir (2013) telur mikla hættu á að mikilvæg skólagildi verði 

jaðarsett, gildi sem leggja megin áherslu á félagslegt réttlæti nemenda. Þetta getur átt 

sér stað ef þróunin verði í þá átt að líta á stefnumótun sem fyrst og fremst tæknilegt 

úrlausnarefni og nemendur, kennarar og einstakir skólar verði gerðir ábyrgir fyrir hvers 

kyns vandamálum. Þannig verði horft framhjá neikvæðum afleiðingum af félagslegum 

og hagrænum þáttum fyrir skólastarfið og námsferlið er gert að aukaatriði. Fyrst og 

fremst sé horft á lokaniðurstöðu. Tæknilegar kröfur og stjórnunarhættir sem minna á 

stjórnun fyrirtækja hafa smættað tilgang menntunar niður í stöðluð próf og námsmat, 

og sett kennara í þá stöðu að þeim finnst vegið að eigin fagmennsku. 

Goodson (2000) hefur bent á þá hættu sem þessu geti fylgt fyrir faglegt sjálfstæði 

kennara og Jóhanna Einarsdóttir (2002), hefur talað um mikilvægi þess fyrir 
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fagmennsku kennara að þeir fái tíma til ígrundunar (e. reflexivity) varðandi það hvað 

móti gildismat og sannfæringu þeirra og velti því fyrir sér hvers vegna þeir geri hlutina 

eins og þeir geri. Ígrundun felur í sér markvissa og skipulega leit að nýrri þekkingu og 

lausnum og mótar eigin viðhorf um mannlegar athafnir sem skipta máli og mögulegar 

afleiðingar breytni sinnar (Trausti Þorsteinsson, 2013). Ingólfur Á. Jóhannesson (2007), 

hefur einnig í þessu sambandi bent á mikilvægi þess að kennarar þori að takast á við 

málefni sem eru eldfim í samfélaginu.  

Hugtakið self-efficacy er fengið að láni úr smiðju Alberts Bandura og hefur annað 

hvort verið íslenskað sem „sjálfstrú“ eða „trú á eigin getu“. Margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að trú á eigin getu sé einn stærsti áhrifaþáttur á velgengni kennara í starfi 

(Guðrún Alda Harðardóttir og Kristján Kristjánsson, 2012). Segja má að kjarninn í 

kenningum Bandura um trú á eigin getu sé að trú einstaklingsins sé lykill að gjörðum 

hans. Þessi kenning er bæði fylgni- og orsakakenning í þeim skilningi að hún kortleggur 

þá þætti sem ýta undir eða draga úr styrk sjálfstiltrúar einstaklingsins. Sú reynsla eða 

upplifun að takast ákveðin viðfangsefni verður drifkraftur eða áskorun til að beita getu 

sinni við áður ókannaðar kringumstæður og setja sér jafnvel háleitnari markmið og gera 

enn betur. Jákvæð frammistaða við úrlausn verkefna kallar á sjálfsprottinn metnað í að 

ráðast í verkefni sem eru meira krefjandi. Að sama skapi talar Bandura um að á hinn 

veginn geti of krefjandi verkefni haft þau áhrif að draga úr stjálfstiltrú einstaklingsins og 

styrkja þar með sjálfhamlandi væntingar og ótta við viðfangsefni áfram. Sannfæring um 

eigin getu er líkleg til að hafa áhrif á það hvort einstaklingur mun yfir höfuð reyna að 

ráða við ákveðin viðfangsefni því einstaklingurinn hefur tilhneigingu til að forðast 

aðstæður sem hann telur að sé fyrir utan getusvið sitt. Sú reynsla að bíða endurtekna 

ósigra veikir trú einstaklingsins á eigin getu. Aftur á móti telur Bandura að einn 

mikilvægasti þáttur í að byggja upp sjálfstiltrú kennara sé að hrós og hvatning sé sett 

fram af einlægni og rökstuðningi þannig að kennarinn sannfærist um og fái staðfestingu 

á eigin færni (Bandura, 1997). Samfélagslegar umræður um störf kennara undanfarin ár 

hafa oft og tíðum verið neikvæðar. Launamál og vinnutími hafa verið í forgrunni en 

minna farið fyrir umræðu um hvað raunverulega felist í starfi þeirra. Kennarar hafa 

talað um að þeir upplifi vantraust. Starfsánægja kennara veltur mikið á því að þeim 

finnist þeir eiga hlutdeild í hvers kyns stefnumörkun er varðar starf þeirra og hefur áhrif 

á fagmennsku þeirra (Bascia, N. og Rottmann, C., 2010). 
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2.7 Samantekt 

Í samfélaginu hvort sem er á míkró sviði sem tekur til vinnubragða og skipulags kennara 

og nemenda í félagshópum og bekkjum eða makró sviði þar sem um er að ræða 

menntapólitíska stefnu, þá togast á hugmyndir um lýðræðislegt námssamfélag, með 

virkri þátttöku allra nemenda annars vegar, og einstaklingsvæðing sem leggur áherslu á 

samkeppni og vinnur oft gegn hugmyndum um skóla án aðgreiningar hins vegar. Þetta 

skapar togstreitu hjá kennurum því aukin markaðsvæðing í grunnskólum hefur þau áhrif 

að gildi sem ekki falla að markaðslögmálum eru jaðarsett. Minna svigrúm gefst fyrir 

vangaveltur um inntak og siðferðilegt og pólitískt hlutverk skóla, kennara og annarra 

þátta sem hafa áhrif á skólastarfið (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013).  

Með grunnskólalögunum frá 2008 er lögð áhersla á aukna þátttöku og hlutverk 

foreldra í skólastarfinu. Foreldrum er ætluð meiri ábyrgð og áhrif sem næst vettvangi 

og þau áhrif sem slíkt kann að hafa á starfsumhverfi kennara, hafa lítt verið rannsökuð í 

íslensku skólaumhverfi. Gunnar E. Finnbogason (2009) segir að menntapólitísk rök styðji 

þær áherslur sem kröfurnar til foreldra byggja á og kveða meðal annars á um aukna 

ábyrgðarskyldu foreldra. 

Hvað varðar námsmat er mjög óljóst hvernig því skuli háttað í lok grunnskólans hjá 

nemendum með einstaklingsnámskrá, en eins og stendur í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011, bls. 57) er lögð áhersla á að greina hugsanlega erfiðleika snemma til að „auka 

líkur á að ráðin verði bót á þeim með skipulegum aðgerðum“ og skólum ber að gera 

„það sem unnt er til þess að koma til móts við hlutaðeigandi nemanda í þessu efni“ 

(Aðalnámskrá, 2011, bls. 58).  

Í rannsókn sem Rúnar Sigþórsson (2008) gerði kemur fram að námsmenning á 

unglingastigi einkennist oft og tíðum af litlum áhuga nemenda þar sem aðaláherslan 

væri á einkunnir en ekki nám sem krefðist til dæmis ígrundunar, sjálfstæðis eða 

framlags nemenda. Ennfremur hafa íslenskar rannsóknir sýnt (Ragnheiður 

Hermannsdóttir, 2008) að samræmd stöðluð könnunarpróf sem fela í sér samræmdar 

kröfur um árangur sem telst fullnægjandi, þjóni síst hagsmunum þeirra sem glíma við 

námsörðugleika. Þau eru ekki í takt við markmið stjórnvalda um einstaklingsmiðun og 

fela einungis í sér mismunun nemenda.  

Sigrún Harðardóttir (2015) bendir á að eins og staðan er í dag hafi sérkennslan verið 

allsráðandi með sína læknisfræðilegu nálgun sem felst í því að gera þá sem eru veikastir 

fyrir eins og alla hina. Allir séu flokkaðir eins, allir fara í sama próf og í lok 

grunnskólagöngunnar er mælt með sömu mælistikunni, þar sem einn fær tíu en annar 

tvo. Það má ætla að áhrifin á nemendur sem ekki standast fyrirframgefin viðmið geti 



30 

varla verið námshvetjandi fyrir þá nemendur. Það má leiða líkum að því þetta sé einn af 

þeim þáttum í starfsumhverfi kennara sem veldur þeim togstreitu. Ný námsmatsviðmið 

sem nú er verið að innleiða í öllum grunnskólum gefa von um að þessu verði á annan 

veg farið en það er einmitt eitt af markmiðum þessarar rannsóknar að rýna í reynslu 

kennara af því. 

Fleira en viðhorf kennara, stjórnenda og jafnvel nemenda, sem og krafa stjórnvalda 

um aukið skilvirkt gæðaeftirlit hafa áhrif á reynslu kennara. Það eru til dæmis auknar 

áherslur á opinberar námskrár, kröfur frá foreldrum og kröfur sem eiga rætur að rekja 

til vonbrigða með frammistöðu nemenda í alþjóðlegum samanburðarransóknum svo 

sem PISA (Rúnar Sigþórsson, 2008). Ritaða námskráin er ekki endilega sú áhrifamesta í 

skólum, fleira hefur áhrif sem allt eins getur verið hulið og óskráð og á sinn þátt í mótun 

viðhorfa kennara og reynslu þeirra og er ef til vill það sem helst hefur áhrif á menntun 

nemenda. 
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3 Aðferðafræði og rannsóknarvettvangur 

Hér verður greint frá aðferð rannsóknarinnar, rannsóknarsniði og framkvæmd hennar. 

Einnig verður fjallað um greiningu og úrvinnslu gagnanna sem aflað var. Siðferðileg 

atriði verða tíunduð sem og trúverðugleiki rannsóknarinnar og ábyrgð rannsakandans. 

Að lokum er gefin innsýn í þann rannsóknarvettvang sem er til skoðunar. Gerð er grein 

fyrir helstu reglugerðum, lögum og alþjóðlegum samningum er varða kennslu nemenda 

í grunnskólum á Íslandi og loks eru viðmælendur og skólaumhverfi þeirra kynnt til 

sögunnar. 

3.1 Rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg, en forsenda eigindlegra hefða er hugsmíðahyggja 

(constructivism) og túlkunarfræðileg nálgun (interpretive approach); að veruleikinn sé 

félagsleg hugsmíð með áherslu á merkingu og að hún sé háð túlkun okkar sem er 

félagslega sköpuð (McMillan, 2012). Við rannsóknarspurningunum sem lagt var upp 

með og komu fram í inngangi er ekkert eitt rétt svar til eða einn sannleikur en 

markmiðið með rannsókninni er engu að síður að draga fram og dýpka skilning og túlka 

sjónarhorn viðmælenda á þeim tíma sem rannsóknin stóð yfir. Sá skilningur getur fært 

lesanda nýja valkosti eða dýpkað skilning hans á tilteknum þáttum í skólastarfi. Það er 

kostur eigindlegra rannsókna að greina hið sérstaka og einstaka sem í megindlegum 

rannsóknum fær ekki notið sín. Eðli eigindlegra rannsókna er aldrei fólgin í alhæfingum 

en allar rannsóknir eru leit að þekkingu og því mikilvægt að velja rannsóknarsnið sem 

þjónar þeim tilgangi að fá sem bestu svör við rannsóknarspurningunum sem lagt er upp 

með og það er síðan lesandans að meta yfirfærslugildið (Bogdan og Biklen, 2003; 

Creswell, 2007; Silverman, 2013). Eigindlegar rannsóknir rúma ýmiss konar 

rannsóknarsnið. Hitchcock og Hugher (1995) telja tilviksrannsókn (e. case study 

research) eiga vel við þegar skoða á nokkur tilvik sem hvert um sig segir ákveðna sögu 

og hægt er að tengja í heildstæða mynd.  

3.2 Viðtöl 

Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð hentar vel þegar reynsla fólks er skoðuð eða fyrirbæri 

í reynsluheimi fólks eru rannsökuð. Markmiðið er að öðlast djúpan skilning á reynslu 

viðmælenda, milliliðalaust. Það er enginn óbreytanlegur heimur til og félagsveruleikann 

reynir rannsakandinn að skilja eins og einstaklingur lýsir honum og skýrir hann. 

Mikilvægt er að rannsakandi kalli fram blæbrigðaríkar lýsingar viðmælenda á reynslu 
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sinni og reyni að skyggnast undir yfirborðið. Viðtölin eru megin aðferðin í 

gagnaöfluninni og er það skoðun Bogdan og Biklen (2003) að mikilvægt sé að skapa 

þannig aðstæður að viðmælandinn fái tækifæri að lýsa sem best og af einlægni 

sjónarmiðum sínum og skoðunum. Viðmælendurnir í þessari rannsókn völdu sér sjálfir 

stað og stund fyrir viðtalið. Þau voru tekin í febrúar og mars 2016 og tóku 60 til 90 

mínútur hvert viðtal.  

Til að varpa sem skýrastu ljósi á þær hindranir sem að mati kennara standa í vegi 

fyrir fullgildri þátttöku allra nemenda voru valdir sex viðmælendur sem voru 

umsjónarkennarar á unglingastigi, með mismikla kennslureynslu. Rannsóknarefnið 

byggir á þeirri hugmynd rannsakanda að sumir nemendur þokast meira og meira út á 

jaðarinn eftir því sem á skólagönguna líður, þrátt fyrir vilja flestra kennara til að starfa í 

anda skóla án aðgreiningar. Hvaða innri og ytri kraftar móta hið faglega sjálfstæði 

kennara og ekki síst hvaða lausnir, ef einhverjar eru, sjá kennarar svo komið sé til móts 

við náms- og félagslegar þarfir allra nemenda í efstu bekkjum grunnskólans? Allir 

skólarnir sem kennararnir starfa í eru á höfuðborgarsvæðinu í fjórum bæjarfélögum. 

Rannsakanda fannst mikilvægt að hlusta á raddir umsjónarkennara þar sem ábyrgð 

þeirra á nemendahópnum er önnur en annarra kennara. Þó allir kennarar beri 

sameiginlega ábyrgð á nemendahópnum er verksvið umsjónakennara skilgreint 

aukreitis á þann veg að hann „ [… ] tekur öðrum starfsmönnum fremur ábyrgð á námi 

nemenda sinn, þroska þeirra, líðan og velferð“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Viðtölin voru hálfopin (e. semi structured) byggð á opnum spurningum og stuðst við 

spurningarramma með nokkrum lykilspurningum. Einnig bætti rannsakandi við 

spurningum eftir því hvaða stefnu viðtölin tóku og fylgdi nýjum þráðum eins og gert er 

ráð fyrir í slíkum viðtölum sem hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í 

tilveru fólks (Kvale, 1996). Flick (2006) telur að með einstaklingsviðtölum sé hægt leita 

eftir persónulegri reynslu fólks, skoðunum, gildismati og tilfinningum. Viðtölin voru öll 

hljóðrituð og afrituð jafnóðum að fengnu leyfi viðmælenda og fyllstu nákvæmni gætt. 

Auk þess skráði rannsakandi minnispunkta jafnóðum og að viðtölunum loknum. 

Rannsakandi talaði við tvo viðmælendur tvisvar sinnum til að fá nánari útskýriringar 

á atriðum sem þóttu óljós. Kvale (1996) hefur bent á að svona viðtal geti leitt til þess að 

þátttakendur ígrundi það sem sjálfsagt þykir í hinu daglega starfi og jafnvel ekki oft 

íhugað, og því ákvað rannsakandi að gefa viðmælendum nægan tíma til að ná mettun 

(e. saturation), heildarmynd hafði tekið á sig form og var orðin skýr (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 
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3.3 Úrvinnsla gagna 

Samhliða gagnaöflun fór fram frumgreining á þeim. Að aflokinni afritun voru viðtölin 

lesin aftur og aftur uns hægt var að greina ákveðin mynstur. Þemagreining (e. thematic 

analysis) er gagnagreiningaraðferð sem gerir ráð fyrir að þessum mynstrum sé raðað 

saman í ákveðin þemu (Braun og Clarke, 2006). Það var gert í þessari rannsókn. Þemun 

voru mörg til að byrja með en fækkaði smám saman og voru meginþemun þrjú að 

aflokinni greiningu með nokkrum undirþemum. Hægt er að segja að greiningin sé að 

vissu leyti samræða við gögnin. Braun og Clarke (2006) segja það rannsakandans að 

uppgötva söguna sem gögnin segja, að koma auga á, ígrunda, velja, raða saman og túlka 

megin stefin sem skipta máli fyrir rannsóknina. Smám saman mynda þau heildstæða 

mynd í huga rannsakandans og endanleg þemu eru ákveðin með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum.  

Sérhver einstaklingur sér heiminn með sínum augum og sýn hans mótast af fyrri 

reynslu og eigin túlkun hans á þeirri reynslu. Það er mikilvægt að vanda til verka þegar 

orðrétt er haft eftir viðmælendunum í rannsókninni. Í eftirfarandi töflu má sjá 

meginþemu og undirþemu greiningarinnar. 

Tafla 1. Meginþemu og undirþemu greiningarinnar 

Meginþema Meginþema Meginþema 

Hindranir sem vinna á móti inngildingu 

allra nemenda á unglingastigi 

Fagmennska kennara á 

krossgötum 

„Áhuga- og styrkleikadrifin kennsla er 

farsæl leið til virkrar þátttöku allra 

nemenda í skólastarfinu“  

Undirþemu Undirþemu Undirþemu 

Hugmyndafræðileg togstreita Ógn við fagmennsku kennara Að brjóta niður múra félagslegs óréttlætis 

Skólaumgjörðin kyndir undir aðgreiningu Aukin krafa um árangur í 

markaðsvæddu menntakerfi 

Nám grunnskólanemenda er samfellt ferli 

grunnskólagönguna á enda 

Faglegar bjargir á forsendum greininga „Að finna til vanmáttar” - 

fagleg aðstoð í formi 

greininga 

Umhyggja og mannleg reisn 

Að vera ekki „greiningartækur“ , en samt 

á jaðrinum 

Fagleg aðstoð eftir greiningu  
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3.4 Siðferðilegur hluti 

Bæði sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) og skaðleysisreglan (e. 

the principle of non-maleficence) eru mikilvægar í rannsókn sem þessari til að uppfylla 

bæði siðferðilegar sem og aðferðafræðilegar kröfur. Sjálfræðisreglan snýr að því að 

viðmælendur fái nægar upplýsingar um rannsóknina og tilgang hennar sem er forsenda 

þess að þeir geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku og hætt henni hvenær sem er án 

skilyrða. Heiðarleiki rannsakandans skiptir hér miklu máli því það er í hans höndum 

hvað viðmælendur fá að vita og hvað ekki. Skaðleysisreglan gerir ráð fyrir því að 

viðmælendur beri engan skaða af þátttöku sinni í rannsókninni og að hún samrýmist 

hagsmunum þeirra (Sigurður Kristinsson, 2003; Lichtman, 2013). Viðmælendur í þessari 

rannsókn voru vel upplýstir og þeim tryggður fullur trúnaður. Leyfi þeirra var fengið 

fyrir því að viðtölin yrðu hljóðrituð og afrituð og var þátttaka tilkynnt til 

persónuverndar. Allt rannsóknarferlið lagði rannsakandi sig fram að virða það traust 

sem viðmælendur sýndu rannsakanda með þátttöku sinni. Í viðleitni sinni til að 

fyrirbyggja siðfræðileg álitamál beitti rannsakandi gagnrýninni hugsun og gerði sér far 

um að vera athugull á allar hliðar máls, ekki síst til að tryggja sameiginlegan skilning og 

túlkun hugtaka og atriða hjá viðmælendum og rannsakanda. Rannsakandi bar undir 

viðmælendur hvort skilningur væri réttur á meðan á viðtalinu stóð, það er hvort þeir 

voru sammála túlkun hans (Kvale, 1989). Rannsókn sem þessari fylgir ábyrgð og 

meðferð viðtala reynir á trúnað og varkárni rannsakandans þannig, að engar 

rekjanlegar eða persónugreinandi upplýsingar komi fram. Í þessari rannsókn er í 

niðurstöðum vitnað í viðmælendur undir dulnefnum og haft orðrétt eftir þeim en stöku 

sinnum hafa smáorð verið tekin út svo textinn sé skýrari.  

Trúverðugleiki (e. trustworthyness) rannsóknarinnar felst að miklu leyti í öguðum 

vinnubrögðum rannsakandans og ítarlegri gagnaöflun sem hæfa viðfangsefninu og 

snúast raunverulega um það sem rannsaka á (Bogdan og Biklen, 2003). Rannsakandi 

lagði sig fram allt rannsóknarferlið að virða siðareglur vísindasamfélagsins um 

nákvæmni í meðferð gagna og virða það traust sem viðmælendur sýndu með þátttöku 

sinni í rannsókninni. Rannsakandi lagði áherslu á að leyfa blæbrigðaríkum lýsingum 

kennaranna að njóta sín og vitnað er beint í viðmælendur í niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Það undirstrikar trúverðugleikann og sýnir að rannsóknarniðurstöður 

byggja að hluta til á orðum viðmælenda og raddir þeirra heyrast.  
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3.5 Íslensk menntastefna og alþjóðlegar samþykktir 

Stefnan um skóla án aðgreiningar (e. inclusive education) hefur verið yfirlýst 

menntastefna á Íslandi frá árinu 2008 og stefna Reykjavíkurborgar í sérkennslumálum 

frá árinu 2002 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008; Sigrún Magnúsdóttir, 

Sigrún Elsa Smáradóttir og Bryndís Þórðardóttir, 2002). Hún er bundin í ýmsum 

alþjóðasamþykktum eins og Salamanca-yfirlýsingunni (Menntamálaráðuneytið, 1995) 

um stefnu í menntun nemenda með sérþarfir og Dakar-yfirlýsingunni (UNESCO, 2000), 

um menntun fyrir alla og fjallar um mannréttindi án mismununar. Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun tók gildi árið 2009 

(Innanríkisráðuneytið, 2013) og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (1992), var 

lögfestur 2013. Samkvæmt honum eiga öll börn rétt á aðgengi að menntun auk 

fullgildrar þátttöku í samfélaginu.  

Skilgreiningar á menntun án aðgreiningar hafa með tímanum færst frá þeirri hugsun 

að hún sé hugmynd sem snýr að þeim sem búa við einhvers konar hömlun eða fötlun. 

Hún er víðtækari en svo, og áherslan er að beina athyglinni frá skorti nemandans á 

einhverju, einstaklingsábyrgð hans eða fráviki og horfa fyrst og fremst á 

margbreytileikann án þess að stimpla, útiloka eða jaðarsetja. Stefnan um skóla án 

aðgreiningar felur í sér framkvæmd á alhliða þátttöku, aðgengi og hlutdeild allra 

nemenda í skólastarfinu (UNESCO, 2008). Í íslenskum lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) segir að allir nemendur eigi „rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í 

almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis“ 

(17.gr., 1. mgr.). Í 13. grein um rétt nemenda segir meðal annars: [ … ] „ Allir nemendur 

grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi 

húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í 

hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika 

sinna. Nemendur eiga rétt á því að njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans. [ … 

] Nemendur eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi 

námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta 

þá.“ Og um starfshætti grunnskóla segir í 2. grein laganna, að þeir skuli mótast af „[ … ] 

jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi“ 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Sex grunnþættir eru tilgreindir í íslenskri menntastefnu og mynda kjarna hennar og 

skulu móta starfshætti skóla. Þeir eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, 

heilbrigði og velferð, jafnrétti og sköpun. Inntak grunnþáttanna er sótt í löggjöf um 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og aðra löggjöf tengda menntun, eins og lög 
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um jafnrétti kynjanna. Einnig Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, stefnu 

Evrópuráðsins um lýðræði og mannréttindi og stefnu UNESCO um almenna menntun og 

sjálfbæra þróun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Um grunnþættina segir 

meðal annars: „Þeir eru samfélagsmiðaðir þar sem þeim er ætlað að stuðla að auknu 

jafnrétti og lýðræði og að vinna að því að samfélagið fái vel menntað og heilbrigt fólk, 

bæði til þátttöku í að breyta samfélaginu til betri vegar og til þeirra starfa sem unnin 

eru í samtímanum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14). Áhersla er 

lögð á að ábyrgð á innleiðingu grunnþáttanna, sem flétta skal inn í almennt skólastarf, 

hvíli á herðum stjórnenda skóla í samvinnu við kennara og annað starfsfólk. 

3.6 Viðmælendur og þátttökuskólar 

Þátttakendur í rannsókninni voru sex umsjónarkennarar á unglingastigi, allt konur, sem 

störfuðu í jafnmörgum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Bæjarfélögin voru fjögur. 

Öllum kennurunum verður lýst, kennslureynsla þeirra tíunduð og nemendahópnum 

sem þeir hafa umsjón með lýst. Einnig verður gerð stutt grein fyrir skólunum og 

skólaumhverfinu sem kennararnir starfa í. Söluverð fasteigna er tíundað í töflu 2, því 

líklegt er að söluverð húsnæðis hafi áhrif á samsetningu íbúa hverfisins. Allir 

kennararnir höfðu velt fyrir sér að ákveðnum nemendum væri meiri hætta búin að 

lenda út á jaðri skólasamfélagsins og með það að leiðarljósi hafa þeir allir kappkostað 

að koma í veg fyrir að það gerist með misgóðum árangri þó. Á heimasíðum allra 

skólanna var að finna umfjöllun um kennslu ólíkra hópa nemenda. Um var að ræða 

ákveðinn samhljóm við hugmyndir um skóla án aðgreiningar en enga sérstaka 

aðgerðaráætlun var að finna varðandi þróun þeirra hugmynda í neinum þessara skóla. Í 

öllum skólunum var birt á heimasíðunni stefna um sérkennslu. Deildir fyrir nemendur 

með einhverfu voru í tveimur bæjarfélaganna. Í sömu bæjarfélögunum eru safndeildir 

nemenda á unglingastigi sem af einhverjum ástæðum víkja frá bekkjarnámskrá og er 

það val foreldra hvort þeir láti börn sín þangað eða sinn heimaskóla. Val skólanna 

byggðist á því að þeir hefðu almenna stefnu sem næði til allra nemenda. Markmiðið var 

einnig að skoða skóla í fleiri en einu bæjarfélagi og urðu fjögur fyrir valinu. Val á 

kennurum réðst af því að þeir væru umsjónarkennarar á unglingastigi og ekki 

nýgræðingar í starfi. Allir nema einn kennaranna hafa mikla kennslureynslu en 

kennarinn með minnstu reynsluna var að koma aftur til kennslu eftir langt hlé og var að 

fóta sig á vettvanginum á ný. Til þess að fyllsta trúnaðar sé gætt fengu skólarnir 

gervinöfn og viðmælendurnir einnig.  
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Kjölur, skóli Kötu, var fámennasti skólinn. Hann er staðsettur í hverfi þar sem 

fasteignaverð er lægst á höfuðborgarsvæðinu. Þessi skóli hefur verið misfjölmennur í 

gegnum tíðina en sjaldan fámennari en nú. Á vettvangi blasti við mjög líflegur og 

fjölbreyttur nemendahópur og hlutfall nemenda af erlendum uppruna er mjög hátt. 

Kata er með lengstu kennslureynsluna af viðmælendunum og búin að starfa við skólann 

í nær fjóra áratugi. Hún sagði sinn nemendahóp mjög fjölbreyttan og er með 27 

nemendur í umsjón. Af þeim eru átta nemendur með formlegar greiningar. Hún sagði 

78% nemenda í umsjónarbekknum sínum með annað móðurmál en íslensku en hjá 

tveimur þeirra er töluð íslenska heima. Kata vildi ekki gera upp á milli nemenda um það 

hvort einhver væri í meiri hættu en aðrir á að þokast út á jaðarinn náms- og félagslega á 

unglingsárunum. Hún sagði alla nemendur sína geti verið í þeim hópi. Enginn einn 

frekar en annar.  

Ból, þar sem Bára kennir, er skóli í grónu hverfi. Hverfið er mjög blandað og 

fasteignaverð í meðallagi á höfuðborgarsvæðinu. Bára er með 18 ára kennslureynslu og 

hefur alla tíð unnið í þessum skóla. Hún hefur gegnt mismunandi störfum í skólanum en 

undanfarin 5 ár hefur hún eingöngu kennt á unglingastigi. Í hennar umsjónarbekk er 21 

nemandi og fjórir einstaklingar með formlega greiningu. Bekkurinn er mjög krefjandi, 

margir nemendur sem þurfa einhvers konar stuðning og námslega er breiddin mikil. Í 

sínum umsjónarbekk telur Bára nemendur með athyglisbrest og börn sem glíma við 

kvíðaröskun vera í mestri hættu á að einangrast frá hópnum.  

Völlur er skóli Völu. Fasteignaverð hverfisins er frekar hátt en hverfið er engu að 

síður nokkur blandað. Vala hefur kennt á Völlum í 3 ár og eingöngu á unglingastigi. Hún 

er umsjónarkennari bekkjar sem telur 20 nemendur. Hópurinn er mjög fjörugur og 

breiddin námslega mikil. Hún hefur verið í mjög góðu samstarfi við sérkennara í 

skólanum sem reyndar er hættur og nokkur óvissa ríkir um samstarf við nýjan 

sérkennara. Fimm nemendur eru með formlegar greiningar en Vala hefur mestar 

áhyggjur af nemendum sem ekki uppfylla skilyrði greininga og fá þess vegna litla sem 

enga aðstoð. Hún nefnir sérstaklega snúbúa, íslenska nemendur sem alla sína ævi hafa 

búið erlendis en tala litla íslensku. Einnig var henni mjög tíðrætt um drengi sem eyddu 

miklum tíma í tölvunotkun. Hún sagði þá bæði þreytta í skólanum og væru greinilega að 

einangrast frá bekkjarfélögum sínum. Vala er gagnrýnin á skólafærnikerfi sem öllum 

skólum bæjarins er uppálagt að fylgja. Hún telur það ekki í takt við hennar eigin 

fagmennsku. Um er að ræða útfærslu á bandarísku aðferðinni PBS (e. Positive Behavior 

Support), sem leggur meðal annars áherslu á samræmd viðbrögð alls starfsfólks skóla 

gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun, þjálfa félagsfærni og styrkja jákvæða 
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hegðun nemenda (Carr o.fl., 2002). Vala segir starfsandann í skólanum góðan bæði hjá 

nemendum og kennurum. 

Gil er staðsettur í rólegu, grónu hverfi. Gerða sem þar starfar er reyndur kennari og 

hefur kennt í 27 ár, lengst af við list- og verkgreinakennslu allra aldurshópa. Hún hefur 

einungis verið umsjónarkennari á unglingastigi í eitt ár og er þess fullviss að gera það 

ekki aftur, alla vega ekki í þeirri mynd sem hún kennir nú. Hún er ásamt öðrum kennara 

umsjónakennari í 30 nemenda bekk og formlega hefur hún umsjón með 15 nemendum. 

Hún segir starf umsjónarkennaranna skarast óhjákvæmilega en ekki er gefinn mikill tími 

til samráðs og ráðagerða. Hún kennir bekknum aðeins eina kennslustund á viku og erfitt 

er fyrir umsjónarnemendur hennar að ná tali af henni þar sem hún er að kenna öllum 

stundum annars staðar. Fyrirkomulagið býður ekki upp á mikil tengsl við nemendur en 

hún þekkir engu að síður marga þeirra þar sem hún hefur kennt þeim áður á yngri 

stigum. Gerða er þess fullviss að mikið meira væri hægt að gera fyrir nemendur sem 

standa höllum fæti, bæði í hennar umsjónarbekk og aðra. Formlegar greiningar 

nemenda bekkjarins eru fimm. Reynslan hefur kennt henni að margir nemendur verði 

utanveltu á námstímanum meðal annars vegna þess að skortur er á getu skólans til að 

koma til móts við þarfir þeirra og hún telur að það væri miklu farsælla í skólastarfinu ef 

lögð væri meiri áhersla á list- og verkgreinakennslu, ekki einblínt svona mikið á bóklegt 

nám eins og gert er. Gerða telur að meðal annars af þessum sökum þokist margir 

nemendur út á jaðarinn sem þeir annars hefðu ekki gert. Skólahverfið er blandað og 

fasteignaverð frekar hátt. Í bæjarfélagi Gerðu er safndeild allra skólanna í bæjarfélaginu 

fyrir nemendur á unglingastigi sem víkja frá námskrá síns árgangs. Einnig er 

einhverfudeild og hafa nemendur úr hennar skóla farið í báðar þessar deildir. 

Drangi er skóli sem að sögn Dóru sem kennir þar, byggir skólastarf sitt á grónum 

hefðum þó skólinn sjálfur sé ekki svo ýkja gamall. Mikil festa og snyrtimennska virtist 

ríkja þar í umgengni og skipulagi starfsins og er skólinn mjög prófamiðaður; mikil 

áhersla er á skrifleg próf á kostnað annars konar námsmats, að sögn Dóru. Hverfið 

skorar hæst í fasteignaverði. Í umsjónarbekk Dóru eru 26 nemendur. Dóra fær ekki 

mikla aðstoð frá sérkennurum þar sem áherslan í sérkennslunni beinist fyrst og fremst 

að yngri deildum. Hún hefur lagt sig alla fram að einstaklingsmiða námið til handa þeim 

nemendum sem það þurfa en segist engan veginn komst yfir það allt ein. Fjórir 

nemendanna eru með formlegar greiningar og þurfa mikinn stuðning og tveir 

nemendur eru erlendir og tala litla íslensku. Þennan sex nemenda hóp telur Dóra ekki fá 

þann stuðning sem honum ber og þykist merkja það að honum sé sífellt ýtt meira og 

meira út á jaðarinn bæði náms- og félagslega. Auk þess telur Dóra að mjög rólegir 
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nemendur sem ekki eru frekir á athygli kennarans, séu þeir nemendur sem sérstaklega 

þarf að hlúa að svo hagur þeirra sé tryggður. Dóra hefur níu ára kennslureynslu á 

unglingastigi og kenndi áður í tvö ár á yngsta stigi. Í hennar bæjarfélagi er 

einhverfudeild. Einnig safndeild fyrir nemendur sem einhverra hluta vegna fylgja ekki 

námskrá bekkjar síns á unglingastigi og hafa nokkrir nemendur úr hennar skóla farið í þá 

deild. 

Engi er elsti skólinn og jafnframt sá fjölmennasti. Eva hefur starfað þar í fimm ár. 

Hún hefur 21 árs kennslureynslu og hefur kennt á öllum námsstigum. Hún lýsir 

skólanum sínum sem formföstum skóla sem byggir á gömlum grunni. Hverfið er 

rótgróið og nemendahópurinn mjög fjölbreytilegur. Umsjónarbekkurinn hennar Evu 

telur 25 nemendur og stuðningsfulltrúi fylgir bekknum allan skólatímann. Eva er í góðu 

samstarfi við námsráðgjafann í skólanum. Bekknum er getuskipt í stærðfræði og 

íslensku og hefur það fyrirkomulag verið við lýði frá því áður en Eva hóf störf við 

skólann. Fimm nemendur eru með formlegar greiningar og eru það þeir nemendur sem 

Eva segir vera í mestri hættu á jaðarsetningu. Fasteignaverð hverfisins er í meðallagi á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Tafla 2. Yfirlit yfir viðmælendur og skólana 
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Deildir við skóla eða í 

bæjarfélagi/sérkennari/námsráðgjafi/ 

námsver/stuðningsfulltrúi 

Meðalkaupverð 

fasteigna 

kr./pr.m2 í 

skólahverfinu 

árið 2016 • 

Kata Kjölur 40 ár 27 10.b. Einhverfudeild í 

skóla/námsver/sérkennari 

261718 

Bára Ból 18 ár 21 10.b Sérkennari/ námsráðgjafi 292731 

Vala Völlur 5 ár 20 10.b. Sérkennari 274062 

Gerða Gil 27 ár 15 10.b. Sérdeild í bæjarfélaginu og 

einhverfudeild 

295826 

Eva Engi 21 ár 25 8.b. Stuðningsfulltrúi allan tímann með 

bekknum/ sérkennari/ námsráðgjafi 

292731 

Dóra Drangi 11 ár 26 10.b. Sérdeild í bæjarfélaginu og 

einhverfudeild/ sérkennari 

320378 

•(Þjóðskrá Íslands, e.d. 2017) 
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4 Niðurstöður  

Hér verður greint frá niðurstöðum viðtala við sex umsjónarkennara á unglingastigi í 

jafnmörgum grunnskólum í fjórum bæjarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með voru:  

1. Hvaða kerfislægu hindranir standa í vegi fyrir fullgildri þátttöku allra nemenda í 

efstu bekkjum grunnskólans að mati kennara? 

2. Hvaða innri og ytri kraftar móta hið faglega sjálfstæði kennarans til að vinna í 

anda skóla án aðgreiningar?  

3. Hvaða lausnir sjá kennarar svo komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir 

allra nemenda í anda skóla án aðgreiningar í efstu bekkjum grunnskólans?  

Niðurstöðum er skipt í þrjá kafla með undirköflum sem vísa í helstu þemu 

rannsóknarinnar. Fyrsti kaflinn fjallar um þá þætti sem að mati viðmælendanna eru 

þröskuldar á vegi þeirra til að vinna í anda skóla án aðgreiningar og geta stuðlað að 

jaðarsetningu nemenda. Næsti kafli fjallar um fagmennsku kennara og þá þætti sem 

hafa mótandi áhrif á gerendahæfni og rými kennara til athafna og ákvarðana að mati 

viðmælenda. Loks fjallar síðasti kaflinn um hugmyndir og reynslu viðmælendanna af 

farsælum leiðum í starfi sínu til að tryggja öllum nemendum á unglingastigi fullgilda 

þátttöku í skólastarfinu. Raddir kennaranna hafa mikið vægi í umfjölluninni til að varpa 

skýru ljósi á sýn þeirra á viðfangsefni rannsóknarinnar. Nöfnin sem viðmælendum voru 

gefin eru: Bára, Dóra, Eva, Gerða, Kata og Vala. Skólarnir fengu nöfnin: Ból, Drangi, Engi, 

Gil, Kjölur og Vellir. 

4.1 Hindranir sem vinna á móti inngildingu allra nemenda á 
unglingastigi  

Það var skoðun flestra viðmælendanna að skólanum hafi ekki tekist sem skyldi að koma 

til móts við þarfir og hæfileika allra nemenda í efstu bekkjum grunnskólans. Námsvilji 

sumra nemenda og tækifæri til aukins þroska minnkar eftir því sem á skólagönguna 

líður. Þeir þættir sem kennararnir sögðu hafa áhrif verða tíundaðir í eftirfarandi köflum. 

Fyrst verður fjallað um hugmyndafræðilegan grunn stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar og þætti sem valda togstreitu sem kennarar finna fyrir og hefur áhrif á 

störf þeirra. Því næst er umfjöllun um skólaumgjörðina, það er hvernig hún getur verið 

hindrun í að vinna í anda skóla án aðgreiningar. Viðbrögð sveitafélaga og jafnvel 

einstakra skóla innan sama sveitafélags eru með ólíkum hætti eins og fram kemur í 

viðtölum kennaranna.  
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4.1.1 Hugmyndafræðileg togstreita 

Í öllum viðtölunum kom fram hjá kennurunum jákvætt viðhorf í garð stefnunnar skóli 

án aðgreiningar. Margt hefur áunnist í gegnum tíðina, en betur má ef duga skal var 

skoðun þeirra allra. Það virðist nokkuð óljóst í hugum sumra viðmælendanna, hvenær 

stefnan var innleidd en í Reykjavík, fyrst bæjarfélaga, kom hún til framkvæmda árið 

2002. Stefnan var lögfest 2008 en misjafnt hvenær önnur bæjarfélög innleiddu hana. 

Innleiðingin virðist sums staðar ekki hafa farið hátt í upphafi þar sem viðmælendur 

rannsóknarinnar sögðust lítið hafa orðið varir við hana og virtust ekki geta tímasett 

innleiðinguna nákvæmlega. Það virðist því sem ekki hafi farið fram miklar umræður um 

hugmyndafræðilegan grunn stefnunnar og enginn viðmælandanna minntist þess að hún 

hafi verið rædd markvisst af kennurum, stjórnendum og öðru fagfólki skólans við 

einhver tækifæri, eins og á vinnufundum eða formlegum kynningarfundum í upphafi. 

Hjá einum viðmælanda, Dóru, hefur stefnan aldrei verið rædd á vinnustaðnum.  

Af orðum kennaranna má greina væntumþykju og hlýju í garð allra nemenda. Það 

er keppikefli þeirra allra að nemendum líði vel í skólanum og þar skal enginn nemandi 

undanskilinn. Að hlúa að andlegum þörfum og félagslegri velferð er ekki síður mikilvægt 

en námslegar þarfir nemendanna. Það var sammerkt með öllum kennurunum að það er 

áhyggjuefni hvernig hefur til tekist að ná því markmiði svo vel sé. Þegar kennnarnir voru 

spurðir um skilning sinn á stefnunni skóli án aðgreiningar kemur ekki fram mikill munur, 

þó greina mætti mun á því hversu mikið þeir höfðu ígrundað (e. reflexivity) 

hugmyndafræðina.  

Allir kennararnir voru komnir yfir fertugt og sú elsta 65 ára og um það bil að ljúka 

starfsævinni. Þeir voru flestir á þeirri skoðun að með aukinni lífs- og starfsreynslu skipti 

það þá meira máli hvernig þessum málum sé háttað. Eva lagði ríka áherslu á það í 

daglegu starfi sínu að ræða við nemendur um það hvað felst í að vinna í anda skóla án 

aðgreiningar og „ekki tala um annað en hvað það er frábært hvað allir eru ólíkir, af því 

mér finnst það“ sagði hún. Allir kennararnir voru á því að margbreytileikinn gæfi 

tækifæri til víðsýni og gerði starfið miklu skemmtilegra, ekki bara fyrir kennarann heldur 

allan nemendahópinn. „Það gefur nemendum fleiri tækifæri til að skilja veruleika hvers 

annars ef hópurinn er fjölbreytilegur“ sagði Eva ennfremur og að það væri 

umhugsunarefni fyrir sig að þegar hún byrjaði að kenna fyrir 27 árum hafi hún ekki spáð 

svo mikið í né haft sérstaka skoðun á þessum málum „en svo eignast maður börn og 

kynnist fleira fólki og guð minn góður, með auknum þroska þorði maður að hafa skoðun 

á þessum málum”.  
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Í ljósi þess að stefnan skóli án aðgreiningar leitast stöðugt við að vinna gegn útilokun 

nemenda og gerir þá kröfu að beina athyglinni að því hvað hamlar virkri þátttöku allra 

nemenda í skólastarfinu eru allir kennararnir samt sem áður á því að skólinn vinni leynt 

og ljóst að jaðarsetningu sumra nemenda. Þótt viðhorf flestra kennara í skólunum sem 

þessir kennarar vinna í stangist ekki á í megin aðtriðum að þeirra mati eru þó misjafnar 

skoðanir á því hvernig útfærslunni skuli háttað. Menntun sem hefur félagslegt réttlæti 

að leiðarljósi næst ekki nema allt starfsfólk skóla leggist á eitt við að bjóða 

margbreytileikann velkominn. Dóra sagði frá miklum skoðanaágreiningi við samkennara 

sinn og að sem umsjónarkennari hafi hún oft verið sett í þá stöðu að svara fyrir hluti 

sem hún kærði sig ekki um.  

Mér finnst það bara hálf glatað og ömurlegt [ … ] og satt að segja hélt ég að 

þetta væri ekki til, ekki í okkar skólum einhvern veginn, kom mér mjög á 

óvart, hélt að þetta væri liðin tíð. Það er eins og að skólinn eigi bara að vera 

fyrir suma nemendur. Ég hef rætt þetta við kennarann margoft en það er 

eins og að tala við vegg. Það breytist ekkert og já það gerist ekkert. Ég er 

mjög ósammála en það hefur verið þannig gegnum tíðina og bara í síðasta 

slag sem ég tók komst ég að þeirri niðurstöðu að ég væri bara að gera sjálfri 

mér vont með því að vera að standa í þessu. Ég komst hvorki lönd né 

strönd. (Dóra)  

Ágreiningurinn fólst í því, eins og Dóra hafði eftir samkennara sínum, að vinna í anda 

skóla án aðgreiningar er ekki það sem sumir kennarar ætli að tileinka sér. Þeir hafna 

sumum nemendum og telja að það eigi að vera í höndum annarra að kenna þeim 

nemendum sem ekki geta farið eftir fyrirfram gefinni námskrá bekkjarins. Vala vildi 

meina að þótt skilningurinn væri svipaður í hennar skóla upplifði hún oft viðbrögð af 

hálfu kennara á þann veg að vilja losna við suma nemendur út úr bekknum.  

Ég held að við í skólanum skiljum hugmyndina svipað en það eru samt alltaf 

ólíkar hugmyndir um hvernig eigi að nálgast kennsluna. Kannski, þú veist 

eru sumir pínu fastir í því að þessi nemandi eigi að fara, getur ekki verið inn í 

bekknum eða getur ekki gert þetta eða hitt og þurfi að fara út til að ná 

sínum markmiðum sko, þannig er það stundum já. (Vala) 

Vala vissi líka um nemendur sem vildu alls ekki fara út úr bekknum en þeim ekkert sinnt 

og væru verkefnalitlir þar og stundum væri þeim jafnvel vísað út. „Já, þeir vilja bara 

vera með í bekknum, þú veist vera með“ sagði hún. Þetta átti hún erfitt með að 
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samþykkja og gerði í raun ekki og bætti við: „En maður velur sér barátturnar“ . Engu að 

síður er hún umsjónarkennari nemenda sem lenda í þessari stöðu og svona vinnubrögð 

af hálfu samkennara geta valdið mikilli togstreitu í hennar huga. Þessi viðbrögð eða 

viðbragðsleysi fela í sér aðgreinandi viðmót og athafnir, líkt og ákveðinn hluti nemenda 

tilheyri ekki heildinni og því skilningur á þörfum og aðstæðum nemenda mjög 

einstaklingsbundinn í kennarahópnum. Viðnám við breytingum virðist víða vera mjög 

öflugt í kennarahópum og nýlegar rannsóknir sýna (Amalía Björnsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014) að aðeins rúmlega helmingur fagmenntaðra starfsmanna skóla taldi 

mikilvægt að öll börn, óháð heilsufari, fötlun og íslenskukunnáttu, sæktu nám í sínum 

heimaskóla. Af þessu sést mikilvægi þess sem Slee (2011) heldur fram; að í hvers kyns 

umbótum í skólastarfi, og þar með skóla án aðgreiningar, þurfi öllum að vera ljóst að 

hverju er stefnt og hugmyndafræðilegur grunnur og heildarstefna þurfi að vera skýr. 

Ziehe (2000) leggur ennfremur mikla áherslu á hvatningu til handa kennurum og 

fræðslu um útilokun þar sem samskipti fólks og gjörðir mótast af viðhorfum þess og 

skoðunum.  

4.1.2 Skólaumgerðin kyndir undir aðgreiningu 

Að undanskildum einum kennaranna í rannsókninni eru allir kennararnir með mikla 

starfreynslu og höfðu kennt á fleiri stigum en unglingastigi. Þegar talið barst að því 

hvenær á skólagöngunni sumir nemendur þokuðust meira út á jaðarinn voru þeir á því 

að yfirleitt gengi vel að vinna með öllum nemendum á yngri stigum en á seinni hluta 

miðstigs þyngdist róðurinn hjá sumum nemendum. Aðspurðar um hvað veldur, kom 

ýmislegt í ljós.  

Já, maður sér það bara, þeim gengur ágætlega á yngsta stigi þar er 

auðveldara námsefni og allt þetta. Svo um leið og námsefnið fer að þyngjast 

að þá er farið að verða erfiðara og þá kannski hafa þau ekki sama úthald eða 

sömu getu [ ... ] þau finna fyrir því að þau standa hallari fæti og finna fyrir 

sínum vanmætti og þá kannski breytist líka aðeins þeirra hegðun. Þú veist ef 

maður er alltaf kannski yfir daginn marga tíma þar sem þú getur ekki gert 

hlutina, skilurðu hvað ég meina, þau finna vanmátt sinn og þá brýst það út í, 

þú veist, kannski fíflahegðun eða trufla eða eitthvað eða þau fara inn í sig, 

þau geta líka gert það, alveg lokað sig af eða eitthvað svona, en svo er það 

bara einstaklingsbundið hvernig þau bregðast við. (Gerða)  
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Samvinna kennara á milli aldursstiga gekk misjafnlega og fjórir kennaranna upplifðu það 

að unglingadeildin væri sérstakur skóli sem væri í litlum tengslum við nemendur á yngri 

stigum og kennarana sem þar kenndu. Hjá Evu var unglingadeildin í sérstakri byggingu, 

spölkorn frá yngri deildum. Samvinna kennaranna í Engi var nær eingöngu innan 

unglingastigsins og oft lítil vitneskja um það sem var að gerast á öðrum aldursstigum. 

Svona fyrirkomulag var ólíkt reynslu þeirra sem höfðu líka kennt á yngri stigum. Þar var 

samvinna kennara með öðrum hætti. 

Það er sko allt annað á yngri stigum. Þar kennir maður allar greinar og fyrir 

mér endalaust samstarf, fundir þú veist, hvert ertu komin, hvað eigum við 

að gera? Í unglingadeildinni er þetta fagbundnara, þú ert bara með 

fagbundna fundi. (Eva)  

Á þessum fagbundnu fundum hjá Evu var mikil áhersla lögð á fagið sem kennarinn 

kenndi, kennsluaðferðir ræddar en minna rætt um nemendur. En það var alls ekki 

reynsla allra kennaranna. Oftast var samvinnan með ágætum og félagsleg og námsleg 

staða nemenda rædd en þó alltaf eingöngu innan unglingastigsins. Dóra sagði: „Á níu 

árum höfum við einu sinni verið með svona kynningu á því sem að við erum að gera, 

svona stigin blönduð, sem er svolítið skrítið.“  

Víða á yngri stigum er lögð meiri áhersla á að deila skipulagi og ábyrgð kennara á 

nemendahópnum með teymiskennslu (e. team-teaching eða co-teaching) (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014). Lítið virðist gert af því á unglingastigi. Roger Slee (2011) segir 

mikilvægt að kennarar líti á sig sem hluta af heild í gangverki skólans. En verkefnið er 

margslungið, háð þeirri umgjörð sem felst í meiri sérhæfingu kennara á unglingastigi og 

er háð þeim vettvangi þar sem sú stefna er mörkuð. 

Umsjónarhópar kennaranna voru misjafnlega fjölmennir, allt frá 15 nemendum upp 

í 30. Þegar viðmælendur í rannsókninni lýstu umsjónarbekknum sínum voru þeir á einu 

máli um að margbreytileikinn væri mikill. Það var einnig mjög misjafnt hversu mikið 

umsjónarkennarar kenndu bekkjum sínum og hversu miklum tíma þeir vörðu með 

nemendum utan kennslustunda á skólatíma. Gerða kennir til dæmis bekknum sínum 

aðeins eina kennslustund á viku. Það sagði hún alltof lítið og í rauninni næsta 

ómögulegt og hún ætlaði ekki að gera það aftur. Félagsleg samskipti umsjónarkennara 

við bekkinn sinn voru því mjög misjöfn en mörkuðust þó ekki eingöngu af því hversu 

margar kennslustundir þeir kenndu bekknum. Vala sagði að lögð væri rík áhersla á það í 

hennar skóla að kennarar hefðu mikil félagsleg samskipti við umsjónarnemendur sína 

og til þess var gefinn tími. Það einkenndi það viðtal hversu mikill félagi nemandanna sá 
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kennari var og hversu vel hún virtist þekkja þá. Hún sagði: „Við kappkostum að efla 

félagsþroska nemenda og mikil áhersla er lögð á að kynnast öllum nemendum í 

skólanum og fylgjast vel með félagslífi nemenda og hvetja þá mikið“ . Í skólanum Kili má 

ætla af tali Kötu að umgjörðin á unglingastigi væri lausari og meiri áhersla á lögð á 

sveigjaleika.  

Við kennararnir höldum utan um alla krakkana öll saman, við leggjum 

áherslu á það. Við erum samábyrg á öllum stigum. Mér finnst skilningur á 

því að við erum með barn hérna í höndunum og við erum hérna í skólanum 

að styðja við barnið og foreldrana heima. (Kata) 

Allir kennararnir vildu samt sem áður fá meiri tíma með umsjónarnemendum sínum til 

þess að efla samskiptin og tíma til að vinna námskrár fyrir einstaka nemendur. Það 

væru svo margir sem þyrftu meiri einstaklingsmiðun eins og Kata sagði: „Það vantar 

miklu meiri tíma svo maður geti það, þó við gerum helling“. En þó tímann með 

nemendum skorti var ósk um meiri sveigjanleika í starfinu á unglingastigi þó 

grunntónninn hjá þeim öllum og að í því fælist til dæmis að þeir hefðu meira frelsi til 

námskrárgerðar fyrir einstaka nemendur. 

Sveigjanleiki er náttúrulega algjörlega nauðsynlegur, það er ekki hægt að 

gera þetta öðruvísi, það er bara þannig. Sum börn nota ipada, sum börn 

þurfa að standa upp í miðjum tíma og hlaupa hringinn í kringum skólann, 

sum börn þurfa að vinna frammi, sumir eru bara svona og aðrir fá að hafa 

svona mann með sér, sumir þurfa næði og eitthvað. (Eva)  

Mörgum kennurunum fannst líka að í skólunum væri of mikil áhersla lögð á að 

nemendur gerðu allir það sama og töldu hvers kyns afslætti ekki alltaf réttlætanlega. 

Betra væri að viðurkenna að mismunandi námsefni hentar mismunandi nemendum. 

„Það þurfa ekki alltaf allir að gera það sama“ sagði Gerða. Kennurum eru því oft og 

tíðum ekki sköpuð þau skilyrði sem þeir þurfa til að takast á við það verðuga verkefni að 

koma til móts við alla nemendur, bæði náms- og félagslega. Bæði Dóru og Báru fannst 

að þeim tækist oft vel upp en það væri misjafnt eftir árum því nemendahópar eru 

misjafnir. 

Stundum vildi maður geta sinnt öllum betur en það er náttúrulega rosalega 

erfitt þegar maður er með svona fjölmenna bekki og samviskubitið stöðugt 

þegar maður fer heim á daginn að hafa ekki sinnt öllum nógu vel [ … ]. Mér 
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finnst við alls ekki koma til móts við þetta í skólanum mínum, segi kannski 

ekki alls ekki þú veist, við reynum náttúrulega en við gætum gert miklu 

betur. (Dóra) 

Dóra talar um að hún einstaklingsmiði kennsluna eftir bestu getu en þó væru alltaf 

takmörk fyrir því sem hægt er að gera fyrir nemandann þó hún komi með hugmyndir 

um útfærslu einstaklingsnámskráa og um fjölbreytt námsmat. Hinir kennararnir voru á 

svipaðri skoðun. Flestir höfðu þeir mætt hindrunum í þeirri viðleitni sinni en fundu til 

mikillar ábyrgðar sem umsjónarkennarar. Framkvæmdin og eftirfylgnin væri oft þyrnum 

stráð. Vinnuumhverfið einkenndist um of af ósveigjanleika og takmarkar möguleika 

þeirra að kynnast nemendum sínum vel. Þeir þurfa að geta gripið til viðeigandi aðgerða 

þegar þörf er. Ef kennurum er skapað það svigrúm að geta einstaklingsmiðað kennsluna 

betur má ætla að kennslan verði árangursríkari og þeir nái betur því markmiði að koma 

til móts við þarfir nemendanna. En það að uppfylla námskrá nemenda eins og best 

verður á kosið, stjórnast af fleiru en því sem kennararnir hafi yfir að ráða. 

Þótt kennararnir væru vissulega á þeirri skoðun að skólinn sem stofnun þarfnaðist 

ákveðins stöðugleika voru þeir á því að starfshætti á unglingastiginu mætti endurskoða 

sérstaklega með tilliti til sveigjanleika í námsumgjörð og tíma sem kennurum er 

skammtaður með umsjónarnemendum sínum. Anna Kristín Sigurðardóttir og 

Gunnhildur Óskarsdóttir (2012) hafa bent á að þótt enn sé langt í land með að ná 

markmiðum um einstaklingsmiðun sé þróunin komin miklum mun styttra á veg á eldri 

stigum en þeim yngri og kemur það sumum nemendum að óþörfu í jaðarstöðu. Í þessu 

ljósi er samvinna og sá stuðningur sem kennarar fá hverjir frá öðrum mikill ávinningur 

sem eflir hvern og einn svo faglegur styrkur allra verður meiri. 

4.1.3 Faglegar bjargir á forsendum greininga 

Öllum viðmælendunum var tíðrætt um greiningakerfið í umgjörð skólans og voru á einu 

máli um að kerfið sjálft geti stuðlað að jaðarsetningu nemenda og verið hindrun í að 

vinna í anda skóla án aðgreiningar. Það að formleg greining sé forsenda þess að 

kennarar fái þann faglega stuðning sem þeir telja sig þurfa rýrir inntak menntunar að 

þeirra mati. Flokkun nemenda og heiti greininga fer eftir eiginleikum í fari nemenda. 

Gretar L. Marinósson (2003), hefur bent á að öll þau gildi sem lögð eru til grundvallar 

flokkunarkerfum í skólum séu byggð á gildismati um þá þætti sem skipta máli í fari 

manna og hvers konar samfélag sé talið æskilegt í grunnskólanum og utan hans. 

Greiningar og heitin á þeim eru ekki óþörf og þurfa ekki að leiða til stimplunar eða 

útilokunar; það fer eingöngu eftir því gildi sem þau fá í hugum fólks. Öll viðmið sem 
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liggja þessu kerfi til grundvallar eru félagsleg hugsmíð, háð breytingum og eru í stöðugri 

þróun (Gretar L. Marinósson, 2003: og Gretar L. Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 

2016). 

Að mati allra viðmælendanna hefur greiningum fjölgað mikið á síðustu árum, 

áherslan er á sérkenni nemenda sem kalla á sérþarfir eða jafnvel sérúrræði eins og tveir 

viðmælendur höfðu reynslu af. Þá var það val foreldra hvort þeir létu börn sín sem ekki 

fylgdu námskrá árgangsins í sérstakar deildir í bæjarfélaginu, ætlaðar unglingum.  

Ég hef ekki hugmynd um hvernig þetta fer fram. Held það sé í hendi 

foreldranna svolítið að ákveða það. Þú veist það eru til sérdeildir fyrir 

nemendur og svona, en æi ég veit það ekki. (Gerða) 

Þarna er um að ræða hliðarkerfi, sérdeildir fyrir nemendur sem ekki standa undir 

kröfum skólans sem hefur blásið út hægt og hljóðlega og vinnur á móti skóla án 

aðgreiningar. Af hálfu bæjarfélagsins er litið svo á að deildirnar séu tímabundin úrræði 

fyrir nemendur (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). 

4.1.4 Að vera ekki „greiningartækur“ en samt á jaðrinum 

Aðspurðir hvort einhverjir nemendur væru líklegri en aðrir til að lenda í jaðarstöðu voru 

kennararnir allir á því að svo væri í raun ekki. Það færi mikið eftir kringumstæðum 

hverju sinni. Nemendur í umsjónarbekkjum kennaranna eru eins misjafnir og þeir eru 

margir. Nemendahópar og bekkir eru mismunandi frá ári til árs en ekkert eitt greindi 

einn nemendahóp frá öðrum. Í hverjum skóla eru stúlkur og drengir með ólíka 

hæfileika, af mismunandi þjóðerni eða litarhætti. Nemendur búa við mismunandi 

félagslegar aðstæður, eru með margs konar áhugamál og margvíslegar skoðanir. Kata 

var búin að reikna það út að 78% nemenda í hennar umsjónarbekk væru af erlendum 

uppruna og hjá þeim flestum var ekki töluð íslenska heima. Einnig var breiddin mikil 

námslega.  

Það er enginn einn hópur nemenda sem á það á hættu að lenda á jaðrinum, 

allir gætu lent þar. Allir eru öðruvísi og umsjónarnemendur mínir eru bara af 

öllum stærðum og gerðum, bara öll flóran hérna held ég. (Kata) 

Aðstæður nemenda í grunnskólum geta verið afar ólíkar en greiningar sem byggja á 

stöðluðum prófum taka ekki tillit til slíks (Gretar L. Marinósson og Kristín L. 

Magnúsdóttir, 2016). Það er heldur ekki nýtt af nálinni að kennarar telji nemendur með 
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hegðunarörðugleika eiga erfitt uppdráttar í skólanum. Það hefur margsinnis komið fram 

í erlendum eldri rannsóknum (de Boer, Sip og Minnaert, 2011). 

Nemendur með hegðunarvandamál fá ekki að sýna hæfileika sína, þeir 

verða útundan þeir eru alltaf að ströggla, alltaf að djöflast áfram. Þeir fá 

ekki verkefni við hæfi. Líka þeir sem skara framúr þeir fá ekki alltaf næg 

verkefni. Þegar maður veit að eitthvað er hægt að gera fyrir nemandann, en 

getur ekki. Mér finnst sárt að horfa upp á nemendur sem líður alltaf illa af 

því þeir fá ekki að sýna hæfileika sína. Þeir eru alltaf að tapa, þú veist. 

(Gerða) 

Rannsókn Gretars L. Marinóssonar (2007) í íslenskum grunnskólum styður þetta. Þar 

kemur einnig fram að auk hegðunarörðugleika sé þátttaka nemenda með ýmsa 

námsörðugleika eins og athyglisbrest oft þyrnum stráð í skólastarfinu, sem rímar vel við 

það sem fram kom hjá viðmælendunum í þessari rannsókn.  

Kennurum var einnig tíðrætt um rólega nemendur og nemendur sem glímdu við 

kvíða. Kvíði hjá nemendum hefur aukist mikið undanfarin ár að sögn flestra 

viðmælendanna. Með þessum nemendum þarf að hafa vakandi auga. Dóru og Báru 

fannst gengið á rétt þeirra. Þetta eru oft nemendur sem ekki gerðu háværar kröfur og 

þeir ættu það til að gleymast. 

Þessir nemendur kunna bara að fela sig í fjöldanum. Ég er ótrúlega upptekin 

af því þegar ég veit að einhverjir aðilar hafi orðið útundan þá legg ég mig 

fram við að sinna þeim meira næst. Ég skrifa það hjá mér. Ég þarf að minna 

mig á það, einmitt. (Dóra) 

Dóra leggur reglulega fyrir tengslakannanir sem henni finnst gagnast ágætlega og þá 

komi stundum í ljós sitthvað sem hún taldi að annars færi framhjá henni. Mikilvægast 

fannst henni samt, og öllum hinum viðmælendunum líka, að hafa nemendahópana 

fámennari og fá fleiri tíma með umsjónarbekknum sínum svo meiri líkur séu á að 

kennararnir geti sinnt starfi sínu eins og þeir telja þörf á. Dóra sagði: „Maður er með 

fjölbreyttan umsjónarbekk og þarf að geta sinnt öllum.“  

Hópurinn minn er fjölmennur og svolítið krefjandi, ótrúlega ólíkir 

einstaklingar og svona í rauninni öll getustig, já svona erfitt til að byrja með 

en svo bara flottur hópur sem mér fór að þykja vænt um. Svolítið sérstakir 

karakterar sem mér finnst bara skemmtilegt. (Dóra) 
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Völu og Báru var tíðrætt um nemendur sem litla eða enga aðstoð fá og töluðu um 

nemendur á „gráu svæði“ , þeir passa ekki inn í neinn flokk greininga og fá því litla sem 

enga aðstoð. 

Þeir falla ekki inn í þetta kerfi. Til dæmis nemandi sem á íslenska foreldra en 

talar litla íslensku, er íslenskur sem sagt og passar ekki inn í 

nýbúakennslukerfið, sko af því að hann er ekki nýbúi, þú veist hann er þessi 

snúbúi. (Vala)  

Við erum alltaf að bjarga en þetta er orðið svo langvarandi, þú veist eins og 

nemendur sem eru svona, bíddu, á hvergi heima, á ekki heima í einhverri 

greiningu hjá sálfræðingi eða það kemur ekkert út úr því, fær enga tilvísun á 

BUGL, en það er alltaf vanlíðan, allt ómögulegt og þá er maður svo 

bjargarlaus. (Bára) 

Hvernig sem eiginleikar nemanda eru, skapgerð þeirra, fötlun eða erlendur uppruni, 

virðast sumir þeirra falla ofan í sprungu eða gjá vegna þess að þeir passa ekki inn í neitt 

kerfi eða flokk greininga og er það vegna þeirrar tilhneigingar að hugsa um nemendur 

sem venjulega og ekki venjulega. Það hefur áhrif á kennsluvenjur og getur leitt til 

útilokunar, eða að sumir nemendur verði jaðarsettir (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Stundum var sérkennara ætlað að „redda“ nemendum og þá helst annars staðar en inn 

í bekknum en það má telja næsta víst að enginn nemandi velji sér það hlutskipti að vera 

utan þess hóps sem hann tilheyrir eða er hluti af hverju sinni. Að vera viðurkenndur 

sem fullgildur þátttakandi á sínum eigin forsendum er hverjum manni nauðsyn svo 

hann geti þrifist.  

Allir viðmælendurnir í rannsókninni sögðu að í margbreytilegum nemendahópi væru 

fólgin tækifæri sem auðga skólastarfið. Með því að leggja áherslu á styrkleika 

einstaklinganna og einblína ekki um of á veikleikana ættu allir að geta stundað nám í 

sínum heimaskóla og fengið gæðakennslu.  

4.1.5 Samantekt 

Viðmælendur rannsóknarinnar sögðust lítið hafa orðið varir við innleiðingu stefnunnar 

um skóla án aðgreiningar í upphafi. Litlar formlegar umræður kennara, stjórnenda og 

annars starfsfólks skólans hafi átt sér stað um það hvað í stefnunni felist. Viðhorf flestra 

kennara í skólunum sem þessir kennarar vinna í voru oftast jákvæð og samhljóma þó 

hugmyndir um útfærslu væru misjafnar. Kennararnir höfðu þó reynslu af því að sumir 

samkennarar ætli sér ekki að tileinka sér það að vinna í þessum anda og því hafni þeir 
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sumum nemendum og telji það eigi að vera í höndum annarra að kenna þeim 

nemendum sem ekki fara eftir fyrirfram gefinni námskrá bekkjarins. Það er því ekki á 

vísan að róa að innleiðingin ein og sér bjóði margbreytileikann velkominn því menntun 

sem hefur félagslegt réttlæti að leiðarljósi næst ekki nema allt starfsfólk skóla leggist á 

eitt að framfylgja henni.  

Skólaumgjörðin ýtir undir aðgreiningu nemenda á unglingastigi að mati 

viðmælendanna. Þar er lítill sveigjanleiki, námsefni og kennslufyrirkomulag oft í mjög 

föstum skorðum og unglingadeildin oft í litlum tengslum við nemendur og kennara á 

yngri stigum. Kennararnir sögðu allir að starfshætti á unglingastiginu yrði að 

endurskoða sérstaklega með tilliti til sveigjanleika í námsumgjörð og tíma sem 

kennurum er skammtaður með umsjónarnemendum sínum. Dæmi var um að 

umsjónarkennari kenndi bekknum sínum eina kennslustund á viku. Allir sögðu 

viðmælendurnir að félagsleg samskipti umsjónarkennara við bekkinn sinn væru of lítil 

því nauðsynlegt er að kennarar þekki nemendur sína vel svo hægt sé að koma til móts 

við náms- og félagslegar þarfir þeirra. Meðal annars af þessum sökum upplifðu margir 

viðmælendanna mikið samviskubit, þar sem þeim fannst þeir ekki geta gert það fyrir 

nemandann sem þeir töldu sig þurfa að gera.  

Kennararnir sögðu það færi eftir kringumstæðum hverju sinni, skólaumgerð hvers 

skóla og jafnvel skólaumhverfi hvort einhverjir nemendur eða hópur nemenda séu 

líklegri að lenda í jaðarstöðu.  

Flokkun nemenda eftir eiginleikum eins og skapgerð þeirra, fötlun eða erlendum 

uppruna gerir það að verkum að sumir þeirra falla ofan í sprungu eða gjá þar sem þeir 

passa ekki inn í neitt fyrirframgefið kerfi eða flokk greiningar og skírskotar það til þeirrar 

tilhneigingar að hugsa um nemendur sem venjulega og ekki venjulega og hefur áhrif á 

kennsluvenjur sem geta leitt til útilokunar eða jaðarsetningar sumra nemenda. Í sumum 

bæjarfélögunum hefur hljóðlega blásið út hliðarkerfi, sérdeildir fyrir nemendur sem 

ekki standa undir kröfum skólans. Slíkt kerfi vinnur á móti skóla án aðgreiningar. 

4.2  Fagmennska kennara á krossgötum 

Til þess að framfylgja íslenskri menntastefnu þurfa kennarar að finna fyrir stuðningi 

menntayfirvalda og hafa tryggingu fyrir því að bjargir séu nægar svo þeim sé gert kleift 

að veita öllum nemendum fullgilda þátttöku og aðild að jafngildum námstækifærum. 

Jafngild námstækifæri þýða ekki að allir séu alltaf að gera það sama eða að sama 

útkoma sé fyrir alla, alltaf. Í því felst hins vegar að öllum nemendum á grunnskólaaldri 

séu tryggð jöfn gæði og tækifæri til menntunar og sá stuðningur sem til þarf svo það 



52 

markmið náist. Í þessu samhengi getur þörfin verið ólík eftir aldri og þroska 

nemendanna og breytileg hjá sama nemanda frá einu ári til annars.  

Mikilvægt er að hvers kyns umbætur í skólastarfi spretti af faglegu samstarfi 

kennara því ætla má að það hafi mikil áhrif á fagmennsku þeirra. Day og Smethem 

(2009) hafa talað um að opinber inngrip af ýmsu tagi, til dæmis í formi eftirlits, 

gæðamats á skólum og leiðbeininga fyrir kennara til að fara eftir svo árangur nemenda 

verði meiri, hafi dregið úr möguleikum kennara til að hafa áhrif á eigin starfsþróun. Eins 

og málum er háttað í grunnskólum í dag hafa fagleg bjargráð sem kennarar hafa til 

umráða markast af hugmyndum annarra sérfræðistétta um hvar þurfi að aðstoða 

kennara og hvernig. Tæknilegar kröfur og stjórnunarhættir sem minna á stjórnun 

fyrirtækja hafa smættað tilgang menntunar og sett kennara í þá stöðu að þeim finnst 

vegið að eigin fagmennsku. Fræðimenn hafa varað við þessari þróun og bent á að ef 

kennarar sætta sig við að líta eingöngu á starf sitt sem tæknilegs eðlis geti það brotið í 

bága við siðferðilegar skuldbindingar starfsins. 

4.2.1 Ógn við fagmennsku kennara  

Allir viðmælendurnir töldu að fáar starfsstéttir þyrftu að gera jafn nákvæma grein fyrir 

vinnuframlagi sínu og kennarar þurfa að gera. Vinnumat, þar sem hver mínúta skal 

skilgreind, var farið að valda vissri úlfúð og togstreitu hjá kennurum og þeim var tíðrætt 

um faglegt sjálfstæði sitt. 

Það er búið að taka það frá, það hefur minnkað. Já, algjörlega. Það eru orðin 

ýmis svona stýringaröfl sem eru farin að stjórna sem er algjörlega fáránlegt í 

svona starfi. Til dæmis þetta vinnumat sem skólastjórar og svo yfirvöld 

ganga á eftir [ …] þar er bara sett í mínútur, þú ætlar að kenna þetta margar 

mínútur, þú ætlar að eiga foreldrasamstarf í tuttugu mínútur á viku, en 

bíddu eina vikuna eru það bara sjötíu mínútur hjá mér en kannski næstu 

ekkert, þú veist í svona starfi er einfaldlega ekki hægt að mínútusetja allt 

sem þú gerir ef þú ætlar að hafa mannlegan þátt í samskiptum og vera 

fagleg. En maður velur í þessu lífi hvað maður lætur setja sig úr jafnvægi og 

hvernig maður bregst við og ég tók alveg meðvitaða ákvörðun í haust að 

láta þetta ekki ræna mig gleðinni, ég vinn bara áfram mína vinnu [ … ] því í 

hjarta mínu er ég með góða samvisku og held áfram að hugga grátandi 

ungling, sendi hann ekki burt og segi ég ætla ekki að hugga þig af því að 

samkvæmt vinnumati á ég að fara í hádegismat. Starfið er bara ekki þannig. 

Okkur er ekki treyst. (Bára) 



53 

Í sama streng tók Kata: „Svona kerlingar eins og ég sem erum búnar að vinna svona 

lengi. Ég veit hvað á að hafa forgang. Það eru nemendurnir.“ Vala var líka ósátt við að 

geta ekki haft það vald sem hún taldi nauðsynlegt í starfinu og út á við sagði hún 

kennara sífellt vera að verja starf sitt og þurfa að gera grein fyrir vinnuframlagi sínu. 

Allir í hennar skóla þurfa að vinna eftir skólafærnikerfi sem kemur frá skólaskrifstofunni 

í bæjarfélaginu og sagði hún að það legðist misvel í samkennara sína. 

Við erum pínu komin á þá skoðun í unglingadeildinni að kannski aðeins að 

breyta þessu. Það er kannski ekki góður hljómgrunnur fyrir því hjá 

stjórnendum. Þeir eru alveg ákveðnir í því að þetta kerfi eigi að halda sér en 

það er voðalega erfitt að vinna eftir kerfi sem maður trúir ekki alveg á eða 

sem manni finnst ekki virka og mér finnst ég stöðugt vera að hóta 

einhverjum stoppmiðum og eitthvað svona. En ég þarf bara að finna taktinn 

hjá mér og reyna að útfæra þetta bara með sjálfri mér. Stundum nota ég 

þetta kerfi þegar mér hentar [ … ], bíddu þetta er mín kennslustofa og ég 

verð að finna út úr þessu og maður reynir að fylgja kerfinu eftir því sem 

manni líður best með. (Vala)  

Vala ítrekaði þó samt að sumir væru mjög ánægðir með kerfið og tiltók sérstaklega 

stærðfræðikennara skólans. Hún upplifði að ekki væri gefið svigrúm til endurskoðunar á 

því, og um það væru litlar umræður en kennarar á unglingastigi efuðust margir hverjir 

um gildi þess. „Það er svona pínu einræðisvald og það er eins með skóladagatalið.“ 

Kennarar hefðu lítið um það að segja, það kemur tilbúið frá bæjarfélaginu og þó 

kennarar geti haft á því skoðanir og komið með uppástungur um breytingar væri það 

algjörlega háð vilja bæjaryfirvalda hvort tekið væri tillit til þess og Vala efaðist um að 

það samrýmdist kjarasamningum kennara, þar sem „það á að vera kennara og 

stjórnenda skólans að vinna þetta í samstarfi og ákveða það“ eins og hún sagði. Þetta 

styður hugmyndir Day og Smethem (2009) um að hvers kyns opinber inngrip sem ekki 

spretta af faglegu samstarfi kennaranna og varða umbætur í skólastarfi, hafi dregið úr 

möguleikum kennara til áhrifa á eigin starfsþróun, jafnvel svo að þeir telji fagmennsku 

sinnni vera ógnað.  

Kennararnir með mestu kennslureynsluna sögðu starfið hafa breyst mikið á 

undanförnum árum. Þeim fannst nemendur fá hlutfallslega minni tíma af starfi 

kennaranna. Enginn viðmælandanna var þó á móti þróun starfs síns í takt við 

samfélagsbreytingar en sögðu meira samráð við kennara nauðsynlegt. Kennarar ættu 

að sinna nýjum verkefnum, oft án samráðs við þá.  
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Mér finnst það vont, vegna þess að nemandinn á að vera númer eitt, tvö og 

þrjú, það er bara þannig og ef það er eitthvað afgangs þá verður 

vinnudagurinn bara að vera lengri því ég mæti ekkert hér ef að ég er ekki 

tilbúin til þess að mæta hérna eins vel og ég get gert, vel undirbúin fyrir 

kennsluna, ef ég get það ekki þá hætti ég. Þannig að ég er sjálfstæð. Ég er 

bara að finna það alls staðar í þjóðfélaginu að þetta er allt að koma meira og 

meira inn á starf kennarans, hann hefur ekki eins mikið rými og frelsi og 

hann hafði. (Kata) 

Það var vantraust sem Kata og fleiri kennarar upplifðu. 

Það er stundum eins og sé bara einhver valdboð, ég er ekki að tala um mína 

stjórnendur, heldur er ég að tala um þá sem ráða yfir þeim, að það sé nú 

alveg öruggt að við séum að vinna vinnuna okkar. Það skiptir mig engu máli 

þessi stimpilklukka, ég er búin að vera hérna mörg ár til átta á kvöldin 

þannig að ég er alltaf með fleiri hundruð tíma umfram, hún er ekkert að 

pirra mig en það er samt, hérna, það er ekki verið að treysta manni til að 

vinna vinnuna sína eða eitthvað. Mér finnst það stundum bara koma frá 

bæjarfélaginu. Mér finnst bæjarfélagið ekki skemmtilegur vinnuveitandi ef 

ég segi alveg eins og er. (Kata) 

Allir kennararnir sögðust vilja eyða hlutfallslega meira af vinnutíma sínum í að 

einstaklingsmiða kennsluna betur. Þeir vildu hafa meira frelsi til að forgangsraða sjálfir 

verkefnum og hafa meira um það að segja hvernig fjármunum er úthlutað.  

Mér finnst verið að taka tímann frá mér sem ég hefði viljað vera meira með 

krökkunum og eiga ennþá meiri tíma til þess að undirbúa og gera verkefni 

og mér finnst það ekki rétt. (Kata)  

Allir kennararnir voru á þeirri skoðun að leggja beri meiri áherslu á að kennarar ígrundi 

starf sitt. Slík ígrundun myndi kalla fram dýpri skilning og skerpa sýn þeirra á megin 

inntak menntunar að þeirra mati og rímar það við niðurstöður Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2015) að nauðsynlegt sé að kennarar ígrundi eigið starf til 

valdeflingar. Ígrundun á eigin starfi myndi styrkja stöðu þeirra og sjálfsmynd og efla 

fagmennsku þeirra og tiltrú á eigin getu sem er forsenda þess að kennari hafi nægt 

sjálfstraust og þá sannfæringu til að geta framkvæmt það sem hann vill stefna að og 

telur skipta máli í starfi sínu (Bandura, A.,1997). Viðmælendurnir voru flestir á því að 
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kröfur samtímans til fagmennsku kennara hefðu breyst, þeir upplifðu sig valdaminni en 

áður og að þeim sé ekki treyst. Sumum viðmælendanna fannst jafnvel að fagmennsku 

þeirra væri ógnað. Kennararnir töldu sig hafa lítinn tíma til faglegra umræðna vegna 

þess að verkefnin voru oft svo mörg að það mætti afgangi.  

 

 

 

 

4.2.2 Aukin krafa um árangur í markaðsvæddu menntakerfi 

Flestir kennaranna hafa lagt sig fram við að einstaklingsmiða námið til handa þeim 

nemendum sem á því þurfa að halda. Það er samdóma álit þeirra að vissulega sé það 

verðugt verkefni að hlúa að hverjum og einum nemanda skólagönguna á enda en það 

geti líka verið snúið og oft og tíðum erfitt. Námskröfur breytast, sérstaklega þegar líður 

á skólagönguna og árangur er stundum metinn á annan hátt. Á seinni hluta miðstigs er 

áskorunin oft enn meiri. Reynslan hefur kennt viðmælendunum að þá sé meiri hætta á 

jaðarmyndun nemenda sem ekki falla inn í ramma unglingastigsins og það eru alltaf 

einhverjir. Bára sagði: „Skóli án aðgreiningar snýst náttúrulega alveg rosalega mikið um 

einstaklingsmiðað nám. En maður er nú lausnamiðaður, þetta er ekkert vesen bara 

dálítið snúið“.  

Í efstu bekkjum grunnskólans fer að bera á auknum kröfum frá mörgum foreldrum um 

námsárangur og hærri einkunnir nemenda. Á það sérstaklega við foreldra nemenda í 

10. bekk. Bæði Bára og Dóra nefndu mjög ágenga foreldra.  

Bæði nemendur og foreldrar vakna allt í einu upp og gera kröfur [ … ] 

foreldrar kannski almennt afskiptalausir sko framan af og bara ánægðir með 

sjöurnar sem koma eða hvað það nú er, svo allt í einu þegar viðkomandi er 

kominn í 10. bekk eru sjöurnar ekki orðnar nógu góðar og kröfurnar meiri. 

(Bára)  

 Þeir ætla að láta börnin sín fara í hinn eða þennan skólann og nemendur 

eiga að standa sig. Stundum vilja þeir bara hærri einkunn og virðast vita 

betur hvað nemandinn á skilið að fá í einkunn, þrátt fyrir að markmiðin séu 

skýr og ég geti farið yfir það. (Dóra) 
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Sumir nemendur verða líka mjög kröfuharðir og frekir á athygli kennaranna, sem 

vissulega gat verið jákvætt í sumum tilvikum en þegar tíminn er af skornum skammti 

gat það leitt til mismununar nemenda. Átti það sérstaklega við nemendur í 10. bekk. 

Krefjandi, eldklárir krakkar, geta vel en ætla að fá sitt, geta verið ansi frekir 

á aðstoðina og það oft á kostnað einmitt annarra, finnst mér, sem ættu 

frekar að fá aðstoðina mína. (Dóra)  

Flestir kennaranna sögðu mjög mikla áherslu á íslensku og stærðfræði á kostnað annars 

skólastarfs, sérstaklega list- og verkgreina. Það ágerðist eftir því sem liði á 

skólagönguna. „Þessi ofuráhersla á bóklegt nám á kostnað verklegra greina“, fannst 

Gerði mjög miður. Einnig hafði sú mikla áhersla á íslensku og stærðfræði á þessum aldri 

þau áhrif að ekki er „pláss“ eins og hún sagði, fyrir nemendur sem ekki væru að vinna 

eftir staðlaðri námskrá í þeim fögum. Bára sagði suma nemendur stundum neydda út úr 

kennslustofunni. „Þeir vilja bara stundum vera inn í bekknum sínum, þú veist og vera 

með, en það er líka þannig að sumum finnst gott að vera í minni hópum og vilja fara 

út.“ Við svona aðstæður getur nemandi upplifað höfnun þar sem hann hefur stundum 

lítið um það að segja við hvers konar aðstæður hann vinnur. Í skóla getur það verið 

nauðsynlegt að bjóða upp á einstaklingskennslu eða kennslu í litlum hópi nemenda en 

L. Gunderson (2000), hefur bent á mikilvægi þess að úrræðið sé notað á sveigjanlegan 

hátt í stuttan tíma í náinni samvinnu við nemandann, umsjónarkennara hans og 

foreldra. 

Í skóla Evu var skipt í hópa í íslensku og stærðfræði í unglingadeildinni; hraðferð, 

miðferð og hægferð. Hún sagði krakkana í hraðferð vera upp með sér og að þeim finnist 

mikið til sín koma. Ekki væri sama upp á teningnum í nemendahópnum í hægferðinni. 

Hún var ekki alls kostar ánægð með þetta fyrirkomulag sem var til staðar þegar hún 

byrjaði að kenna í þessum skóla, taldi það illa samræmast skóla án aðgreiningar. Þó svo 

nemendur ættu möguleika á að færast á milli „ferða“ var raunin önnur að mati Evu.  

Maður verður að detta inn í þetta og reyna að vinna með þessu, en þetta er 

svolítið svona, já hvað vilja framhaldsskólarnir, þú veist er það ekki 

spurningin um hvað þeir vilja? Öllu beint inn á ákveðna braut. (Eva) 

Þetta eru starfshættir í þessum skóla sem nýir kennarar eru felldir inn í og geta haft 

áhrif á skilning þeirra eða viðhorf á því hvernig skólinn eigi að vera. Þannig getur skólinn 

sem stofnun haft áhrif á og mótað ákveðna starfshætti og hugsunarhátt sem erfitt er að 

breyta (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). 
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Það var skoðun flestra viðmælendanna, að sú mikla áhersla á einkunnir í lok 

grunnskólans, þar sem sama mælistikan er notuð á alla nemendur, rýri inntak 

menntunar. Evu var mikið niðri fyrir og talaði, eins og fleiri viðmælendur, um að mikil 

ósanngirni væri fólgin í því að nota sömu mælistikuna á alla, því reynslan væri að sumir 

nemendur þvertækju fyrir að vera stjörnumerktir þar sem þeir litu á það sem annars 

flokks nemendur. 

Að fá stjörnumerkta einkunn eða fara í sama próf og fá tvo. Það er krafan, 

en svo vilja framhaldskólarnir ekki sjá þennan með tvo, en maður hefur 

ekkert um þetta að segja, maður er bara, æ ég veit það ekki, bara peð [ …] 

og þau eru bara að læra að þau séu bara glötuð og verða bara reiðari og 

reiðari. Skólinn er bæði að koma til móts við nemendur og ýta þeim út á 

jaðarinn. Þetta er tilraun og þægilegra fyrir kennarann, miklu þægilegra, ég 

ætla ekki að segja þér muninn. (Eva)  

Evu fannst þetta fyrirkomulag tvíbent en í þessum skóla er það tilraun hjá stjórnendum 

sem búin er að standa yfir í nokkur ár með það að markmiði að koma til móts við 

fjölbreyttan nemendahóp í unglingadeildinni í íslensku og stærðfræði. Hún gengur inn í 

starfshætti skólans sem fyrir eru, þó ekki alls kostar sannfærð. Berglind Rós 

Magnúsdóttir (2016) hefur bent á að menntastefna sem leggur slíka ofuráherslu á 

einkunnir í lok grunnskólans geti ógnað stefnu um skóla án aðgreiningar.  

4.2.3 „Að finna oft til vanmáttar“ – fagleg aðstoð í formi greininga 

Gerða kennir mjög fjölbreyttum nemendahópi með ólíkar þarfir og stendur frammi fyrir 

því, eins og aðrir viðmælendur í rannsókninni, að „finna oft til vanmáttar í kennslunni”, 

eins og hún orðaði það. Hún sagðist líka vera þess fullviss að biðin eftir aðstoð ylli því að 

stundum yrðu vandamálin stærri en þau þyrftu að vera og að oft væri alveg hægt að 

koma í veg fyrir þau.  

Það vantar bjargir, stuðning sálfræðinga, sérkennara eða einhverja 

sérfræðiaðstoð. Það vantar að ef einhver nemandi þarf aðstoð hjá 

sálfræðingi eða einhverjum sem tengist skólanum, þá þarf hann að bíða svo 

lengi. Þú getur náttúrulega farið til sálfræðings út í bæ en það kostar 

peninga og það hafa ekkert allir efni á því. Kennarinn ætti líka að geta fengið 

tíma til þess að leita ráða. Ég var með nemanda sem þurfti meira en skólinn 

gat veitt, það var bara bið og bið og alveg heljarins mál og á meðan var 
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ástandið alltaf verra og verra eins og tikkandi tímasprengja og það er svo oft 

í gegnum árin sem maður hefur séð þetta. Mér finnst ég ekki geta gert neitt, 

voðalega lítið, það eina sem ég gat gert var að klappa nemandanum. 

(Gerða)  

Það var sameiginleg reynsla kennaranna að lítinn stuðning væri að fá og oft engan ef 

ekki lá fyrir einhver greining. Það gat leitt til átaka og oft mikillar gremju hjá kennurum 

að fá ekki þá aðstoð eða það svigrúm sem þeir töldu nauðsynlegt. Eva sagði: „Í staðinn 

bauð skólastjórinn mér hæli sem sagt inn á skrifstofunni hjá sér ef ég þyrfti á því að 

halda, til að pústa, hann meinti það þannig”. Eva var á því að skólastjórinn væri jafn 

ráðalaus og hún. Hann væri allur að vilja gerður en taldi enga lausn vera að finna. 

Aðeins einn kennari hafði reynslu af samskiptum við kennsluráðgjafa. 

Við kennararnir vorum sosum búnir að leysa málin þegar hann kom, en 

engu að síður var gott að fá hann. Það var bara líka gott að fá að vita og það 

styrkti okkur að heyra að við værum á réttu róli. (Kata) 

Biðin eftir aðstoð veldur óöryggi hjá flestum viðmælendunum og stundum vantreysta 

kennararnir sér til að aðhafast eitthvað af ótta við mistök. Hins vegar talaði Gerða um 

að oft vissi hún hvað hægt væri að gera en vanmátturinn og aðgerðaleysið sem hún 

upplifði í málefnum sumra nemenda ylli sér mikilli togstreitu.  

Eva og Kata sem voru með mestu kennslureynsluna sögðu nemendahópinn ekkert 

endilega hafa breyst frá því þær byrjuðu að kenna, en stuðningur væri ónógur og 

jafnvel færri bjargráð en áður. Fyrir tæpum 30 árum fannst Evu að í sama skóla hefði 

meiri aðstoð verið að fá en í dag. Þá var sérkennari með henni inn í bekk í öllum tímum 

og saman skipulögðu þær kennsluna. Í dag er stuðningsfulltrúi sem fylgir bekknum 

flestar stundir, en Eva sér um alla skipulagningu kennslunnar. 

Nú er þetta allt öðruvísi, ég ætla ekki að segja það, ég þarf að vera verkstjóri 

yfir og það er auðvitað viðbót, kommon og happdrætti en ég er búin að vera 

nokkuð heppin í þessu happdrætti, er með tvítugan ungling sem veit sosum 

ekkert meira en ég, þó hann sé ágætur, sko. (Eva) 

Það eru ekki jöfn skipti á sérkennara og ófaglærðri manneskju. Í mörgum skólum og þar 

á meðal skóla Evu hefur orðið mikil aukning á stuðningsfulltrúum. Í rannsókn Snæfríðar 

Þóru Egilson (2006) kemur fram að mikill munur sé á því á hvers konar forsendum 

stuðningsfulltrúi sé ráðinn til starfa. Sé hann ráðinn til að fylgja einum nemenda sem til 
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dæmis er með fötlun voru samskipti og tengsl kennara við nemandann minni en ef 

stuðningsfulltrúinn sinnti aðstoð í öllum bekknum. Engu að síður sýndi rannsóknin 

ennfremur að stuðningsfulltrúar fá litla fræðslu um starf sitt og lítinn stuðning.  

Allir sögðu kennarnir of fá bjargráð. Nemandinn passaði ekki inn í fyrirfram gefið 

úrræði eða einhvern flokk greininga og því enga aðstoð að fá eða biðin of löng. Allir 

kennararnir lögðu áherslu á að nemendur væru sem mest inni í sínum bekk og lögðu sig 

fram um að eiga góða samvinnu við aðra kennara, bæði sérkennara og aðra sem komu 

að umsjónarbekknum þeirra. Tvær þeirra nefndu námsráðgjafa sem þær treystu mjög 

á. 

4.2.3.1 Fagleg aðstoð eftir greiningu 

Allir kennararnir höfðu reynslu af skilafundum þar sem greiningar eru tíundaðar eins og 

til dæmis ADHD og dyslexia. Skilafundir voru með sama sniði hjá öllum kennurunum, 

þar skilaði miðstigskennari umsjónarbekknum sínum að hausti í hendur kennara á 

unglingastigi og kom „skilaboðum“ áleiðis oft með aðstoð sérkennara. Einn 

viðmælandanna vann nokkuð náið með námsráðgjafa skólans. Hún sagði samstarfið oft 

gott en það mætti vera meira. 

Það er enginn fastur tími sálfræðingsins hér, þetta eru endalausar 

greiningar, þó námsráðgjafinn og ég séum í mikilli samvinnu er það sama, 

maður þarf einhver úrræði og ég væri alveg til í að fá í viðbót á þessu sviði. 

(Bára) 

Í svipaðan streng tók Eva og sagði að sem umsjónarkennari þyrfti hún að hafa góða 

þekkingu á málefnum allra sinna umsjónarnemenda og eftirfylgni í kjölfar greininga. 

Hún leit svo á að það væri hennar að styðja við og upplýsa aðra kennara um 

umsjónarnemendur sína. 

Maður fer einu sinni á fund á BUGL og þar er einhver læknir en hann hafði 

engar leiðbeiningar fyrir mig en ég og mamman eigum bara í góðum 

samskiptum. Ég vildi hafa meiri faglegan stuðning því ég finn til vanmáttar. 

Til dæmis þegar annar kennari spyr mig kannski, hvað á ég að ganga langt 

með þennan nemanda, þá segi ég bara, ég veit það ekki. (Eva) 

Þó Eva nálgaðist fræðiefni tengdu starfi sínu utan vinnutíma síns dygði það oft ekki. 

Mestu skipti hana jákvæð samvinna við foreldra. Það að geta sameinað krafta þeirra og 

kennarans er ef til vill það mikilvægasta í námi nemandans en því er alls ekki alltaf við 
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komið. Yfirleitt voru viðmælendurnir á því að samvinna kennaranna væri með ágætum 

og að þeir reyndu að hjálpast að. Bára sagði hins vegar að svona viðbragðsleysi væri 

orðið mjög langvarandi, það er nemendur með greiningar sem ekki er brugðist við.  

Þótt kennararnir væru duglegir að sækja endurmenntun og fræðslu voru þeir á því 

að það dygði ekki og stundum væri óþægilegt að geta ekki nálgast fræðsluna þegar 

mest væri þörfin. Jafnvel væru niðurstöður greininganna illskiljanlegar sumum 

kennurum og sagði Eva að stundum þyrfti hún að fá betri leiðbeiningar við lestur þeirra 

og nánari útskýringar. Allir kennararnir voru á því að greiningin ein og sér gerði ekki 

mikið gagn og vildu sumir viðmælendurnir meina að þær gerðu jafnvel ógagn, fælu 

einungis í sér stimplun ef niðurstöður væru ekki nýttar í þágu nemandans og bætta 

stöðu hans. Í bæjarfélagi Evu er stundum er boðið upp á fræðslufundi og fyrirlestra á 

vinnutíma en oftast á kvöldin.  

Við ráðum hvort við förum á vinnufundina. Við mætum bara, en það dugar 

ekki. Þetta er yfirleitt áhugavert en þó ég mæti á einn fyrirlestur um 

einhverfu þá er ekki þar með sagt að ég geti kennt barni með einhverfu, æi, 

skilurðu mig einhvern veginn? (Eva) 

Allir viðmælendurnir höfðu reynslu af því að greiningar og greiningargögn enduðu of oft 

ofan í skúffu án þess brugðist sé við aðstæðum og þörfum nemendanna sem í hlut áttu. 

Slík vinnubrögð gerðu meira ógagn en gagn og fælu einungis í sér stimplun nemenda og 

vanmáttartilfinningu kennara. Greiningar nemenda virðast því oft og tíðum vera eins og 

hver önnur færibandavinna og lítill tími gefinn til þess að ígrunda með kennurunum 

hvernig bregðast skuli við hegðun eða hjálpa nemandanum að hafa vald á hegðun sinni. 

Merkimiðinn einn og sér, byggður á læknisfræðilegri greiningu beinir kennurum og 

nemendum því oft og tíðum í aðrar áttir en lagt var upp með. Viðmælendurnir voru allir 

á því að þegar talað væri um faglega aðstoð í grunnskólum til handa kennurum væri 

nær eingöngu um að ræða sérfræðilegar greiningar á nemendum unnar af öðrum 

fagstéttum, oftast sálfræðingum eða geðlæknum. Nær væri að meta hvort 

skólaumgjörðin sé í takt við lagaákvæði og reglugerðir um skóla án aðgreiningar því þar 

væru kennarar á heimavelli. Nokkrir kennaranna höfðu þá reynslu að foreldrar töldu 

börnum sínum betur borgið í sérúræðum eða sérskólum þegar málum væri háttað á 

þennan veg. Í grunnskólalögunum segir að sveitafélög hafi heimild til að beita sér fyrir 

sérúrræðum eða til reksturs skóla „ [...] þegar almennt nám og kennsluhættir hæfa ekki 

þörfum eða hag nemenda„ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 42.grein). Í þessu er fólgin 
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mótsögn við stefnu skóla án aðgreiningar sem kennaranir voru ekki alls kostar sáttir við 

og stríddi gegn þeirra betri vitund.  

4.2.4 Samantekt  

Hér að að framan kemur fram að fagleg bjargráð markast af hugmyndum annarrar 

sérfræðistéttar til dæmis sálfræðinga og geðlækna um hvar þurfi að aðstoða kennara 

og hvernig. Greiningar nemenda eru hjá öllum viðmælendunum forsenda þess að fagleg 

aðstoð fáist. Biðin gat oft verið löng og stundum var aðstoðin sú að óhörðnuðum 

unglingum var ætlað að „leysa málin“. Kennararnir höfðu reynslu af því að greiningar-

gögn enduðu oft ofan í skúffu án þess að brugðist hafi verið við aðstæðum og þörfum 

nemendanna sem í hlut áttu. Slík vinnubrögð gerðu þá meira ógagn en gagn því þau 

fælu einungis í sér stimplun nemenda og vanmáttartilfinningu kennara.  

Þar sem greiningar virðast oft og tíðum eins og hver önnur færibandavinna gefst lítill 

tími fyrir kennara að ígrunda saman hvernig bregðast skuli við og aðstoða nemendur 

sem á því þurfa að halda. Aukin krafa um árangur í lok grunnskólans jaðarsetur margan 

unglinginn því einstaklingshyggja er einkennandi fyrir orðræðuna á sama tíma og lagt er 

kapp á að koma til móts við alla nemendur. Kennara vantar tíma til að einstaklingsmiða 

námið að þörfum nemenda því of mikil áhersla er lögð á að skólinn komi vel út 

samræmdum könnunum til að skapa rétta ímynd. Það var skoðun sumra 

viðmælendanna að kröfuharðir foreldrar þeirra barna sem berjast um að komast í 

„bestu framhaldsskólana“ geti ýtt undir aukna aðgreiningu nemenda.  

„Að finna oft til vanmáttar“ og að þeim sé ekki treyst, eins og oft kemur fram að 

kennarar upplifðu, er sú tilfinning sem fylgir því að kennara skorti stöðugt fagmennsku 

því hún er skilgreind upp á nýtt út frá forsendum læknisfræðilega líkansins. Það heftir 

kennara í að takast á við verkefni sem sum hver hafa ekki einhverja eina leið eða 

fyrirframgefna lausn og hefur áhrif á starfsánægju þeirra. 

4.3 „Áhuga- og styrkleikadrifin kennsla er farsæl leið til virkrar þátttöku 
allra nemenda í skólastarfinu“  

Margt hefur áhrif á velgengni nemenda í námi. Hér er sagt frá þeim hugmyndum sem 

viðmælendur rannsóknarinnar töldu vænlegar til árangurs svo tryggja mætti öllum 

nemendum á unglingastigi fullgilda þátttöku í skólastarfinu. Meiri áhersla á list- og 

verkgreinar og lýðræðisleg virkni kennara og nemenda í skólastarfinu var það sem 

flestir viðmælendurnir nefndu. Einnig mikilvægi þess að í námi allra nemenda sé 

samfella; ekki jafn mikil skil á milli miðstigs og unglingastigs og svo framhaldsskólans og 
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raunin er. Að lokum var umhyggja í garð nemenda kennurum mjög hugleikin, og 

hvatning til handa þeim. 

4.3.1 Að brjóta niður múra félagslegs óréttlætis 

Kennararnir segja að kennsla í lífsleikni, „leiknin í lífinu“, eins og Bára sagði, og 

samfélagsfræðikennsla, gefi flest færi á að tala um mismunun og félagslegt réttlæti og 

gefi nemendum á unglingastigi flest færi á að tjá eigin skoðanir og hafa áhrif á 

námsumhverfi sitt. Lýðræðishugmyndir hvers konar bar oft á góma í viðtölunum. 

Kennararnir voru sumir á þeirri skoðun að stundum vantaði töluvert upp á að 

stjórnendur temdu sér lýðræðisleg vinnubrögð í samskiptum við kennarana, og að það 

virtist hafa áhrif á frumkvæði þeirra til að láta til sín taka á skólavettvanginum. Góðir 

stjórnendur gefa kennurum færi á að tjá sig og hafa skoðanaskipti um hvers kyns 

málefni er varða skólastarfið og voru sumir viðmælendurnir á því að stundum væri ekki 

nóg að gert. Kennararnir voru á einu máli um að helsta hvatning þeirra í starfi væri 

þeirra innri sannfæring um mikilvægi sitt og samskiptin við nemendurna. 

Það er bara minn innri hvati, jú og samkennarar, en vinnan mín með 

nemendum og foreldrum hvetur mig sannarlega mest. Ég bý líka vel að 

stjórnendur treysta mér og ég er svo heppin að fá að kenna það sem mér 

finnst mikilvægast. Ég fæ svolítið að sprikla hérna. (Bára)  

Ég er með yfirstjórnendur sem hvetja starfsmenn mjög mikið. Ég fæ 

hugmynd þú veist mig langar að gera eitthvað og þá bara, já go for it, þú 

veist yfirleitt tekið mjög jákvætt í það ef að við viljum gera eitthvað. Þeir eru 

mjög öflugir að styðja okkur í því sem við reynum að gera og þetta er mjög 

hvetjandi, gefur manni líka vilja til þess að fara pínulítið út úr boxinu. (Vala) 

Sumir kennaranna virtust lítið svigrúm hafa til annars en að kenna nákvæmlega fagið 

sitt því faggreinkennsla er mjög niðurnjörvuð víða á unglingastigi. Það var skoðun allra 

kennaranna að það væri mjög mikilvægt að leggja sig fram við að viðhalda áhuga 

nemendanna á náminu en til þess þyrftu kennarar að geta haft meiri áhrif á það hvað er 

kennt og aukið svigrúm til samvinnu við nemendur um það. Þeir voru á því að mikið 

drægi úr því á unglingastigi og að þörf væri fyrir meiri sveigjanleika í þeim efnum. Bára 

talaði um að kennsla í íslensku og öðrum tungumálum væri mikilvæg en leggur ríka 

áherslu á áhuga nemenda á því sem þeir eru að fást við hverju sinni.  

Námið á að vera miklu, miklu meira áhugadrifið og styrkleikadrifið, sumt er 

svo mikill óþarfi, það er svo mikill óþarfi á mörgum stöðum hérna, en til 
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dæmis í alþjóðasamhengi finnst mér samfélagsfræðikennsla mikilvægust. 

(Bára) 

Misjafnt var hvernig kennararnir hugsuðu um lýðræði í skólastarfi og á hvern hátt 

lýðræðisleg vinnubrögð gætu stuðlað að virkri þátttöku allra nemenda. Allir höfðu þeir 

jákvætt viðhorf til þess en mismikla reynslu.  

Bára hafði nokkurra ára reynslu í starfi af því sem hún kallaði kennslu í lýðræði um 

lýðræði. Þar var um að ræða þverfaglegt nám sem kom víða við. Það einskorðaðist við 

unglingastigið og gert var ráð fyrir því í skipulagi skólans. Það má segja að þau 

lýðræðislegu vinnubrögð hafi falið í sér að gefa nemendum tækifæri til að hafa áhrif á 

eigið nám og því valdeflandi fyrir hópinn. Bára sagði kennara leggja sig fram við að 

hvetja nemendur til umræðna og vangaveltna um ýmis álitamál, stór og smá og gefa 

þeim tækifæri til að öðlast hlutdeild í ákvörðunum sem þá varða. Það ætti til dæmis við 

um námsefni, kennsluhætti, félagslífið, aðbúnað í skólanum og námsmat.  

Það skiptir svo miklu máli að nemendur finni að þeir hafi áhrif, sem þeir 

hafa sannarlega. Þeir koma með hugmyndir og sjá hugmyndirnar fara í 

framkvæmd. Við vinnum að ýmsum verkefnum sem koma að samkennd og 

svona, að öllum líði vel í skólanum, að við séum öll með augu og eyru fyrir 

líðan allra og fáum hugmyndir um hvað við getum gert og við erum að efla 

svona oft samveru og svona. Ég vinn svona í hverri einustu kennslustund 

almennt bara. (Bára) 

Það er svo á áætlun skólans að vinna áfram og þróa þessa vinnu og framkvæma einnig á 

miðstigi á næsta skólaári.  

Í skóla Báru voru lokapróf með hefðbundnu sniði þótt nemendur hefðu ýmislegt að 

segja um námsmat í stöku verkefnum. Einstaklingar sem voru með einstaklingsnámskrá 

fengu stjörnumerkta einkunn, en eins og í öllum skólunum er nýtt námsmat í þróun. 

Kennararnir töluðu allir um hefðbundið lokamat á hverju námsári en þeir gáfu 

nemendum stundum svigrúm til að hafa áhrif á hvernig þeir skiluðu einstöku verkefnum 

að vetri til.  

Dóra sagði sinn skóla „mjög prófamiðaðan“, mikil áhersla á próf á kostnað annars 

konar námsmats. Tvo síðastliðna vetur hefur hún gefið öllum nemendum tækifæri til að 

koma með hugmyndir um verkefnaskil og sagði það mjög áhugavert sem komið hefur út 

úr því. Nemendur væru áhugasamari um námið og stæðu sig vel. Engu að síður virtist 

það mikil pressa hjá öllum kennurunum að „komast yfir námsefnið“ eins og Gerða 
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sagði, í sínu fagi, og oft væri mikil fastheldni við bókina. Þessi pressa sem kennararnir 

fundu jókst með hækkandi aldri nemenda og það var skoðun þeirra allra að svigrúmið 

til verklegra þátta þrengdist mjög með auknum aldri nemenda. Gerða sagði: „Það er 

miklu meiri kennslubókarstýring eftir því sem ofar dregur og minni tími til fjölbreyttra 

verkefna“. Fjölbreytt og jafngild námstækifæri auka líkur á viðurkenningu ólíkra 

nemenda. Að nemendur fái tækifæri til að hafa meiri áhrif á nám sitt er farsæl leið sem 

kæmi til móts við nemendur og gæfi fleirum tækifæri til að sýna hvað í þeim býr.  

Tveir kennaranna höfðu mikla reynslu af list- og verkgreinakennslu nemenda á 

unglingastigi. Áherslan var misjöfn eftir fögum en Kata sagðist samtvinna 

skólabókarlærdóm og verklega vinnu. Einnig lagði hún ríka áherslu á munnlega tjáningu 

nemenda í ýmsu sem hún gerði með þeim. Það var líka athyglisvert að lögð var mikil 

áhersla í hennar skóla á að auka samveru með nemendum utan hefðbundinna 

kennslustunda. Kennarar tóku meiri þátt í félagsstarfi nemenda og sagði hún að það 

hefði mikil áhrif á félagsleg samskipti í nemendahópnum. Í hennar skóla ríkti öllu jafna 

mikil samkennd sem skilaði sér í allt skólastarfið. Kata sagði: „Krakkarnir hjálpast mikið 

að og styðja hvert annað og ég veit ekki um neinn í umsjónarbekknum mínum sem ekki 

á einhvern vin í skólanum“. Það var síst Kata sem upplifði jaðarsetningu einstakra 

nemenda í sínum skóla. Hún sagði: „Nemendur hjálpast að og standa saman, það 

gerum við kennararnir líka og stjórnendurnir“.  

 Í nokkuð mörg ár hefur Kata unnið „alveg helling með lýðræði“ í skólanum sínum, 

eins og hún sagði. Þar stjórnar hún starfi með fulltrúum nemenda á öllum aldri sem 

koma með alls kyns hugmyndir varðandi skólastarfið. Þar er rætt um námsefni, 

námsmat, félagslíf og aðra þætti skólastarfsins. Nemendur eru mikið með í ráðum um 

hvers kyns útfærslu þessara þátta, meira en tíðkaðist hjá hinum viðmælendunum. Kata 

sagði: „Í skólanum er alveg bullandi sköpun og gefið rými í töflu og svo er mikið rætt 

saman“. Einnig voru á hverju ári tvö viðtöl einslega við hvern nemanda í hennar 

umsjónarbekk auk foreldraviðtala þar sem nemendurnir voru með, eins og tíðkaðist hjá 

öllum kennurunum.  

Þótt hugmyndir kennaranna um lýðræði í skólastarfi væru ekki eins bar þeim saman 

um að grundvallaratriði í lýðræðislegri samveru væri að tryggja að hver og einn geti 

upplifað sig sem hluta af skólasamfélaginu og að framlag hans skipti máli. Nemandinn 

er aðalatriðið í skólastarfinu, ekki einangraður einstaklingur, hann er hluti af félagshópi.  
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4.3.2 Nám grunnskólanemenda er samfellt ferli grunnskólagönguna á enda  

Flestir kennararnir sögðu það oft stórt stökk þegar nemendur fara í unglingadeild af 

miðstigi. Þeir voru á því að mikilvægt sé að auka skilning allra kennara og stjórnenda á 

mikilvægi þess að það sé samfella í námi nemenda, of mikið rof geti gert það að verkum 

að sjálfsmynd sumra nemenda bíði hnekki, sjálfstraust þeirra minnkar og þeir 

nemendur sem þokast út á jaðarinn fara oft enn lengra.  

Félagsleg staða sumra nemenda veldur þeim óöryggi og nemendur upplifa sig oft 

utangátta og missa jafnvel trúna á eigin getu. Á þessum mótum, það er við upphaf 

unglingastigs, er oft mikil þörf fyrir hvers kyns stuðning fyrir nemendur, bæði náms- og 

félagslega. Námsumhverfið er oft ólíkt því sem er á yngri stigum skólans, þar sem 

umsjónarkennarinn kennir sínum umsjónarbekk oft lítið og margir nýir fagkennarar 

koma inn. Kennsluaðferðir eru oft einhæfari og ekki jafn einstaklingsmiðaðar og áður að 

sögn viðmælendanna. Dóru fannst svipað upp á teningnum þegar nemendur byrja í 

framhaldsskóla. Hún ítrekaði gildi þess að kennarar á þessum skólastigum ræði betur 

saman. Gerða sagði það umhugsunarefni að ekki væri gefinn tími eða svigrúm til þess 

háttar samvinnu milli aldursstiga nema að svo litlu leyti, eins og hún sagði: „Bara fara 

yfir greiningar, hver er með þetta og hver er með hitt, en svo lítið meira. Það krefst 

mannafla og fjármagns, þess vegna er það ekki gert“, sagði hún. Dóra sagði að það gæti 

verið svo miklu heilladrýgra fyrir bæði skólastigin að auka gagnkvæm tengsl og vinna 

meira saman. En til þess þyrfti stuðning stjórnenda og skilning. Dóra sagði: „Það væri 

svo gaman að sjá hugmyndir sem yngsta stigið og miðstigið eru að nota og gagnast 

alveg jafn vel á unglingastigi“ .  

Það kom fram í viðtölunum að það er ekki áhugaleysi þessara kennara sem stendur í 

vegi fyrir aukinni samvinnu milli aldursstiga. En þeir sögðu að til þess að það gangi þurfi 

aukið svigrúm og sveigjanleika í starfið á unglingastigi. Einnig samstilltan kennarahóp 

sem lítur á nám nemenda sem samfellt ferli alla grunnskólagönguna og ekki síður upp í 

framhaldsskólann. Þrír af viðmælendunum töluðu um að lítið væri um þverfaglega 

kennslu á unglingastiginu eða kennslu þvert á árganga, mikið meira væri um það á yngri 

stigum í skólunum. Það var skoðun þeirra að við skipulagningu skólastarfsins ætti að 

leggja meiri áherslu á ræktun félagslegra samskipta og félagsfærni, sérstaklega með það 

í huga að flestir unglingar verðu miklu meira af tíma sínum við tölvur en áður og 

samskipti nemenda væru í miklu meira mæli en áður orðin stafræn.  

Kata sagði að í hennar skóla væri allt starfsfólkið mjög samheldið. Kennararnir, 

næstum allir, með mikla kennslureynslu og áhugasamir um starfið.  
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Það er enginn einn myndi ég segja, það er nóg af fólki til þess að styðja 

þannig að það er góður stuðningur, mér finnst allir kennararnir vera 

samábyrgir á öllum stigum hérna. Við erum eitt lið og höldum utan um 

krakkana öll saman, við leggjum áherslu á það. Allir kennararnir leggja sig 

fram við að tala vel um nemendur og til þeirra, það er áherslan í mínum 

skóla og engir sleggjudómar hvorki um foreldra eða nemendur. (Kata) 

Skólinn sem Kata vinnur í var fámennasti skólinn. Þar var nóg rými sem bauð upp á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Mikil áhersla var lögð á samfellu í námi nemendanna, að 

ekki væru skörp skil á milli stiga. 

 Mér finnst bara vera skilningur að við erum bara með barn hérna í 

höndunum og við erum hérna í skólanum að styðja við barnið og 

foreldrarnir heima. Í flestum tilfellum er það þannig en við vitum það 

náttúrulega líka að það eru börn sem hafa engan stuðning að heiman og þá 

er það bara að skólinn verður að vera akkerið. Ef þau læra ekki góða siði 

heima hjá sér þá verða þau að læra þá hérna í skólanum. (Kata) 

Það birtist visst æðruleysi hjá þessum kennara í garð nemendahópsins. 

Þessir krakkar eru bara frábærir, þetta eru bara frábærir einstaklingar en við 

erum ekki að skora hátt í samræmdum prófum en þeim virðist líða vel og 

maður sér það á böllum, þú veist, það mega allir vera með og þú mátt vera í 

flottum fötum eða ekki, þú mátt tala bjagaða íslensku, eða enga íslensku 

skiptir engu máli hvort þú ert einhverfur eða ekki, þau eru bara saman. 

Þannig að ég myndi segja að þau væru svona í flestum tilfellum rosalega góð 

hvert við annað, mér finnst það einkenna þennan skóla. (Kata) 

Góð samskipti og samvinna kennara á öllum aldursstigum eykur jákvæð tengsl og 

stuðlar að hugarfari inngildingar allra nemenda. Ef nemendur skynja að hugmyndafræði 

skóla án aðgreiningar liggur öllum starfsháttum kennara til grundvallar má ætla að sú 

hugsun yfirfærist á nemendur í skólastarfinu. 

4.3.3 Umhyggja og mannleg reisn  

Eins og áður sagði einkenndi öll viðtölin við kennarana mikil hlýja í garð nemendanna og 

umhyggja fyrir velferð þeirra. Hún er fólgin í vilja þeirra til að allir nemendur njóti 

viðurkenningar og menntunar á eigin forsendum svo koma megi í veg fyrir jaðarmyndun 

einstaklinga eða hópa.  
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Þau mega bara vera eins og þau eru. Það skiptir svo miklu máli að krakkarnir 

geti leitað til þín í öllu sem þeim dettur í hug í persónulegum málum sem 

öðru. Þú ert alltaf vinur þeirra alveg sama þó þú sért að halda aga. (Kata) 

Dóra talaði mikið um traust. Það að nemendur treysti umsjónarkennaranum sínum væri 

grundvallaratriði svo hægt sé að koma á móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra. 

„Nemandinn verður að finna fyrir öryggi, verður að geta fundið traust. Hann verður að 

geta tjáð sig og leitað til þín um öll mál, finna að hann geti treyst kennurum,“ sagði hún. 

Að hvetja nemendur var mikilvægt að mati allra viðmælendanna og að styrkja 

nemendur í trúnni á eigin getu var öllum kennurunum mjög hugleikið.  

Og það er bara að peppa þau og segja þeim þú getur þetta og haltu þínu 

striki og ef þig langar að gera þetta þá segir maður bara ef þig langar að vera 

flugmaður þá á ég bara eftir að fljúga með þér seinna. Ég reyni að hvetja 

þau mikið. (Kata) 

 Kata sagðist einnig oft upplifa þá ánægju sem fylgdi því að fyrrverandi nemendur 

kæmu í heimsókn í gamla skólann sinn. 

Það er það sem að mér finnst líka einkennandi fyrir skólann minn, þau koma 

svo mikið hingað aftur. Þau koma líka þegar þau eru búin að eignast börn og 

sýna okkur börnin sín. Ég fór bara að hugsa um mína grunnskólagöngu sem 

var nú bara ágætlega farsæl sko, en ég var ekkert að heimsækja gamla 

skólann minn en þau eru að koma hingað. (Kata) 

Að vera viðurkenndur og samþykktur eins og maður er, birtist í samkennd sem Kata 

upplifði að væri í nemendahópnum í skólanum Kili.  

Það er styrkur í margbreytilegum nemendahópi, það er mín tilfinning að það 

sé mikil samkennd hérna hjá krökkunum og ef að eitthvað kemur upp á hjá 

einhverjum þá er hann faðmaður og huggaður og er ekki allt í lagi og 

eitthvað svona. Þetta sé ég hjá unglingunum og ég vil bara hrósa þeim, mér 

finnst þeir æðislegir krakkar, mér finnst þeir góðir krakkar og svo verðum 

við bara að sjá hvað við getum potað þeim áfram menntaveginn. (Kata) 

Umhyggja og hvatning sem kennurunum sjálfum fannst þeim vera sýnd í starfi var 

misjöfn. Flestir voru þeirrar skoðunar að eflaust mætti gera meira af því. Það var 

sameiginleg skoðun allra viðmælendanna að umhyggja fyrir öllum nemendum væri 
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lykillinn að árangursríkri menntun nemenda. Umhyggja snýst um mannlega reisn og 

forsenda þess að nemendur upplifi sig ekki á jaðrinum þegar grunnskólagöngunni lýkur.  

4.3.3.1 Samantekt 

Viðmælendurnir voru á því að ef grunnskólinn endurspeglar lýðræðisleg vinnubrögð 

kennara, nemenda og alls starfsfólks má ætla að það hafi mótandi áhrif á alla 

nemendur. Kennararnir töldu lýðræðisfyrirkomulagið og kennslu í lýðræði þess eðlis að 

það treystir hverjum og einum og allir hafi sameiginlegra hagsmuna að gæta án tillits til 

uppruna, fötlunar, hörundslitar, ólíks bakgrunns eða hvers kyns eiginleika í skapgerð 

svo dæmi séu nefnd. Þeir voru flestir á þeirri skoðun að lýðræðislegt skólastarf sé leið 

sem stuðlar að því að nemendur geti öðlast meiri hlutdeild í námi sínu. Það að leggja 

áherslu á að kennslan sé drifin áfram af styrkleikum nemenda og áhuga, auk meiri 

áherslu á list- og verkgreinar á unglingastigi, minnkar líkur á því að einstaklingar eða 

hópar upplifi sig á jaðrinum. Mikilvægt væri að viðurkenna jafngild námstækifæri 

nemenda og að menntun sé ekki minna virði þótt allir séu ekki alltaf að gera það sama 

og útkoman sú sama.  

Til að nemendur njóti viðurkenningar og menntunar á eigin forsendum þarf 

samheldan hóp kennara og starfsfólks sem lítur á nám nemenda sem samfellt ferli alla 

grunnskólagönguna. Kennararnir litu á margbreytileikann sem styrk hvers skóla og voru 

sammála um nauðsyn þess að allir nemendur finni til öryggis og geti treyst kennurunum 

sínum. Sú umhyggja sem umsjónarkennararnir sýndu í garð allra nemenda sinna snýst 

um mannlega reisn. Það er forsenda þess að nemendur upplifi sig fullgilda og virka 

þátttakendur skólagönguna á enda. 
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5 Umræður 

Grunnskólinn okkar er ekki, og verður aldrei, eyland. Hann verður ekki skoðaður sem 

einangrað fyrirbæri í tómarúmi óháður því menningarlega, félagslega og efnahagslega 

samhengi sem hann er í. Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á þær 

hindranir sem verða á vegi kennara, að þeirra mati, í efstu bekkjum grunnskólans til að 

vinna í anda skóla án aðgreiningar. Rannsóknarefnið var byggt á þeirri hugmynd 

rannsakandans að sumir nemendur þokist alltaf meira og meira út á jaðarinn eftir því 

sem á skólagönguna líður þrátt fyrir ásetning flestra kennara að sporna gegn því og vilja 

þeirra til að allir nemendur upplifi sig fullgilda, og virka þátttakendur grunnskólann á 

enda. Raddir kennara eru ólíkar og grunnskólinn langt í frá einsleit stofnun. Það á einnig 

við um skólahverfin og ætla má að það eitt og sér hafi áhrif á og móti skoðanir og 

menntasýn sumra kennara. Því er mikilvægt að leyfa röddum kennara að heyrast svo 

hægt sé að átta sig á þeim innri og ytri kröftum sem hafa áhrif á rými þeirra til 

ákvarðana og gerendahæfni, í þeirri viðleitni að tryggja öllum nemendum jafna stöðu 

sem fullgildum þátttakendum í skólasamfélaginu eins og gert er ráð fyrir í lögum og 

alþjóðlegum samþykktum. 

Fagmennska kennara er alltaf háð því pólitíska landslagi sem við erum öll hluti af og 

því hvernig samfélagið skapar ramma umhverfis grunnskólamenntun. Hún er því fagleg, 

það er kennarar þurfa að kunna það sem þeir eru að kenna, persónuleg og ekki síst 

félagsleg. Faglegt sjálfstæði kennara er undir því komið að kennari hafi nægt svigrúm til 

athafna sem stangast ekki á við faglegt mat þeirra og það vald yfir starfi þeirra sem gerir 

þeim kleift að stunda það. 

Mikilvægt er að hafa í huga að einungis var rætt við sex kennara í jafnmörgum 

skólum á höfuðborgarsvæðinu og því varhugavert að yfirfæra þær upplýsingar sem 

fram koma á stærri hóp. Þær geta engu að síður gefið innsýn í stærri hóp því þessar 

raddir eru jafnmikilvægar og raddir annarra kennara. Þær voru ólíkar og sömuleiðis þær 

leiðir sem þessir kennarar telja vænlegar svo komið sé til móts við náms- og félagslegar 

þarfir allra nemenda í anda skóla án aðgreiningar í efstu bekkjum grunnskólans til að 

forðast jaðarsetningu einstaklinga eða hópa. Í kaflanum verða niðurstöður 

rannsóknarinnar ræddar í ljósi þeirra rannsókna og fræðilegu skrifa sem fjallað var um 

að framan. 
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5.1 Kerfislægar hindranir 

Það er mikilvægt að átta sig á því hvað stendur í vegi fyrir því að hugmyndir um jafngild 

námstækifæri til handa öllum nemendum nái fram að ganga.  

Það kom nokkuð á óvart hversu lítil markviss umræða hefur átt sér stað meðal 

kennara í sumum skólum um hugmyndafræðilegan grunn stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar í ljósi þess hversu mikil stefnubreyting hún er og ef til vill sú umfangsmesta 

í áratugi. Það virðist sem hugmyndin hafi borist hljóðlega inn í suma skólanna án þess 

að kennarar hafi rætt hvernig bregðast skuli við breyttum áherslum í skólastarfinu.  

Niðurstöður leiddu í ljós ákveðna togstreitu hjá kennurunum við framkvæmd 

stefnunnar og það er freistandi að geta sér til um að skýringin sé sú að kennurum sé 

stefnan ekki nægilega ljós. Svo var þó ekki. Kennararnir tjáðu allir margþættan skilning á 

hugmyndinni sem rímar við opinbera menntastefnu. Menntastefnu sem felur í sér 

framkvæmd á alhliða þátttöku, aðgengi og hlutdeild allra nemenda án útilokunar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Fram kom að þótt almenn jákvæðni ríkti og sátt um 

löggildingu stefnunnar höfðu kennararnir engu að síður reynslu af því að samkennarar 

ætluðu ekki að framfylgja stefnunni, sögðu það ekki vera í sínum verkahring að kenna 

nemendum sem ekki fylgdu námskrá bekkjarins. Viðhorf sumra kennara á unglingastigi 

er greinalega hindrun þar sem þessir kennarar hafna sumum nemendum. Til þess að 

hægt sé að koma til móts við margbreytilegan nemendahóp þarf vilji allra kennara sem 

koma að nemendum að endurspegla þá trú að allir nemendur séu fullgildir 

þátttakendur í skólastarfinu. Þau gildi og viðhorf sem liggja til grundvallar stefnunni um 

skóla án aðgreiningar þurfa að vera öllum kennurum ljós (Slee, 2011).  

Margbreytileikinn er skilgreindur í ljósi læknisfræðilegra líkana og eina leiðin til að 

kennarar fái faglega aðstoð. Nemendur eru skilgreindir út frá norminu, það er hinum 

„venjulega nemanda„ og talað er um frávik frá hinu „eðlilega“ í stað þess að tala um 

margbreytileikann sem eðlilegan þátt mannlegs lífs sem er grunntónn félagslegra líkana 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Í því felst að skuldinni er skellt á nemandann, hann 

þarf að laga, fremur en að skoða umgjörðina, námsumhverfi nemandans og starfshætti 

skólans, skólakerfið sjálft og ekki síst hefðir og venjur. Slík hugsun hefur tilhneigingu til 

að jaðarsetja suma nemendur. Nemendur eru flokkaðir samkvæmt því gildismati sem 

telst æskilegt og óæskilegt, vandi þeirra skilgreindur og settir á þá margvíslegir 

merkimiðar.  

Í ljósi læknisfræðilegra líkana er það er tæknilegt úrlausnarefni hvers kennara og 

einkamál þess nemenda og foreldra hans sem í hlut á að sjá til þess að nemandi fái það 

sem honum ber. Það er jafnvel látið líta svo út að ábyrgðin á nemandanum hvíli á fáum 
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kennurum, jafnvel umsjónarkennaranum einum, sem í sumum tilvikum er algjörlega 

háður leiðbeiningum foreldra viðkomandi barna, oftast móður eins og kom fram í 

niðurstöðum eða sérkennara og stundum aðstoð ófaglærðs starfsmanns. Ef ekki tekst 

vel til að þá hafi kennaranum mistekist ætlunarverk sitt sem umsjónarkennari, en 

minna fer fyrir þeirri sameiginlegu ábyrgð sem gert er ráð fyrir í lögum (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Gretar L. Marinósson (2003) hefur sagt að kennarar notuðu læknisfræðilegar 

aðferðir til flokkunar og úrræði af þeim toga vegna þess að það er það sem þeim 

stendur til boða, sem án efa er oft rétt, en að mati Hermínu Gunnþórsdóttur (2010) 

endurspeglar sú sýn ákveðna tvíhyggju í viðhorfi til nemenda. Þetta viðhorf byggir á 

rótgrónum hugmyndum og birtist að hluta til í starfsháttum kennaranna, það er 

starfsháttum sem geta leitt til útilokunar sumra nemenda, því oft fannst kennurum þeir 

ekki hafa kost á öðru eins og kom fram í niðurstöðum. Dóra S. Bjarnason og Gretar L 

Marinósson (2007) hafa fjallað um að í hugtakinu hinun (e. othering) felist að heil 

samfélög tryggja eigin ímynd og stöðu til að útiloka eða undiroka aðra. Útilokunin 

verður til með því að skilgreina fólk með sérstökum hætti. Hugtakið nær yfir þá 

einstaklinga sem einhverra hluta vegna falla ekki í það form sem samfélagið setur fólki. 

Goffman (1963) talar um nátengt hugtak, stimplun (e. stigma). Einstaklingurinn sem í 

hlut á víkur ekki aðeins frá því viðtekna eða því sem telst norm, og þá á neikvæðan hátt, 

heldur gilda ekki um hann almenn réttindi og litast viðmót annarra af því. Ef nemandi 

passaði ekki inn í neinn flokk greininga voru allir viðmælendurnir á því að litla faglega 

aðstoð væri að fá.  

Skólafærnikerfið sem Vala sagði vera í sínu bæjarfélagi á sér skírskotun í 

læknisfræðilega líkanið að því leyti að lögð er mikil áhersla á samræmda greiningu og 

flokkun til dæmis varðandi einkenni hegðunar- og tilfinningaerfiðleika, sem leggur 

kennurum í hendur verkfæri sem hafa þann tilgang að laga barnið að þeim markmiðum 

sem sett eru. 

Greiningum hefur fjölgað mjög á síðustu árum og skólaárið 2014 til 2015 er það 

hlutfall nemenda sem teljast með sérþarfir komið upp í 28,4% samkvæmt tölum frá 

Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2016). Það má velta því fyrir sér hvort þessi fjölgun 

greininga eða „greiningarárátta“, eins og stundum er talað um, sé hluti af þeirri 

markaðshyggju sem er fylgifiskur hugmynda í anda nýfrjálshyggju og hefur lætt sér inn í 

grunnskólann undanfarin ár og haft áhrif á störf hans. Greiningar hafa meðal annars 

þann tilgang að flokka nemendur. Ætla má að greiningarkerfið eins og það er í dag vinni 

gegn hugmyndum um skóla án aðgreiningar að því leyti að enn er talað um nemendur 
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sem „sér“ og stuðli því að hugarfari mismununar. Þeir þurfa sérkennslu og eru með 

sérþarfir.  

Greiningar eru ekki óþarfar en mikilvægt er að þeim sé beitt af varúð. Í niðurstöðum 

bar kennurunum saman um að þegar greining liggur fyrir var oft ekkert að gert. 

Stundum tókst þó vel til og greining leiddi til góðs fyrir nemandann. Hins vegar má segja 

að greiningar sem nánast eru unnar á færibandi virðast vera eins og hver önnur vara á 

markaði, en þó eina aðferðin sem skólafólk getur beitt til að fá viðbótarfjármagn og því 

skiljanlegt að hún sé farin.  

Greiningar eru dýrar og mætti huga betur að því hvort ekki væri hægt að nota það 

fjármagn í bætta kennslu, nýtt námsefni og aukinn mannafla eða jafnvel huga að nýjum 

verkfærum sem beina athyglinni að þroska nemenda og hvernig þeir læra og skapa 

þeim gott námsumhverfi eins og Gretar L. Marinósson (2003) hefur bent á. Sú tregða að 

geta brugðist strax við aðstæðum nemenda sem öllum eru augljósar og jafnvel 

auðleystar strandar á greiningum sérfræðinga og sérhæfðra stofnana þar sem biðlistar 

eru langir og alls ekki á vísan að róa að viðunandi lausnir fáist þegar greining liggur fyrir. 

Þetta er einn af þeim þáttum sem augljóslega var hindrun í starfi viðmælendanna til að 

tryggja öllum nemendum jafngild námstækifæri og stangast á við uppeldisfræðileg 

sjónarmið þeirra. Skipulag í umgerð og miklum mun ósveigjanlegri kennsluhættir 

einkenndu kennslu í unglingadeildinni hjá flestum kennurunum. Formfast skipulag kom 

í veg fyrir þann sveigjanleika sem kennararnir töldu nauðsynlegan og var þröskuldur á 

vegi þeirra til að mæta margvíslegum þörfum nemendanna. Erfitt var að búa þannig um 

hnútana að námsumhverfið væri hvetjandi svo kennslan kæmi í hvívetna til móts við 

náms- og félagslegar þarfir hvers og eins. Sumir kennaranna áttu í raun fá tækifæri til 

samskipta við umsjónarnemendur sína, miklu minni en þeir hefðu kosið, því allir lögðu 

þeir mikla áherslu á að kynnast nemendum sínum vel, þar sem þeir töldu það hafa mikil 

áhrif á félagslega velgengni nemenda sinna sem þeir sögðu ekki síður mikilvæga en 

námsleg velgengni.  

Jaðarsetning sumra nemenda kallar á breytt skipulag. Skipulag sem ekki tekur bara 

til sérkennslunnar eins og hún tíðkast víða heldur leiðir til endurmats á allri kennslu þar 

sem margbreytileikinn er viðurkenndur sem eðlilegur þáttur mennskunnar. 

Kennurum fannst þeim gert erfitt um vik að sameina hlutverk sitt sem umsjónar-

kennari við þekkingu sína og þau bjargráð sem þeir hafa yfir að ráða. Í niðurstöðum 

kom fram að kennurum fannst þá vanta meiri tíma til að undirbúa kennsluna og til 

félagslegra samskipta með umsjónarnemendum sínum. Kennslurými var oft af skornum 

skammti, sem og námsgögn. Þeir vildu aukið faglegt svigrúm til ákvarðana og 
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sveigjanleika í umgjörð skólans svo hægt sé að bregðast skjótt við breyttum aðstæðum 

sem alltaf geta komið upp, í vinnu með nemendum. Flestir töluðu þeir einnig um of 

fjölmenna bekki og vildu fá fleiri kennara til að ná fram markmiðum sínum. Að mati Slee 

(2011) þarf mælikvarði menntunar að vera breiður til að skólastarfið leiði til framfara, 

sem kemur einnig skýrt fram hjá viðmælendum. Ekki nægi aðgengi allra nemenda að 

sínum heimaskóla eitt og sér. Að fleiru þurfi að hyggja, fleiri bjargráðum. 

5.2 Faglegt sjálfstæði kennarans til að vinna í anda skóla án aðgreiningar 

Að framansögðu má vera ljóst að fagmennsku kennara er búið að skilgreina upp á nýtt 

út frá forsendum læknisfræðilega líkansins og gerendahæfni kennara smættuð, þannig 

að þeir upplifðu sig valdalitla í þróun starfs síns og heftir það kennara til að takast á við 

verkefni sem sum hver hafa ekki einhverja eina leið eða fyrirframgefna lausn. Fagleg 

bjargráð markast af hugmyndum annarra sérfræðistétta um það hvernig eigi að kenna. 

Allir kennaranna upplifðu sig vanmáttuga, og að þeim væri ekki treyst. Þeir voru allir 

nema einn með mikla kennslureynslu og þeir fundu til vanmáttar þegar þeir upplifðu að 

þeir réðu ekki för í starfi sínu.  

Hugmyndir kennaranna um nemandann í brennidepli var ljós hjá þeim öllum og 

mikil togstreita fólst í því að finnast þeir ekki geta tryggt nemendum jafnrétti til náms 

en það var skýr vilji þeirra allra. Kennsla sem kallar á raunverulega virkni allra 

nemendanna í umhverfi sem stuðlar að inngildingu (e. inclusion) og útilokar ekki suma 

nemendur.  

Á hverjum degi stendur kennari frammi fyrir mörgum áskorunum í starfi sínu. Hann 

þarf að skipuleggja kennslu sína í samræmi við þær lagaforsendur sem skólinn býr við 

og taka mið af þeim úrræðum sem honum standa til boða. Einnig þarf kennarinn að 

huga að siðferðilegum skyldum starfsins til dæmis um sanngirni og réttlæti.  

Það kom nokkuð á óvart að kennararnir með hæsta starfsaldurinn voru á þeirri 

skoðun að nemendahópurinn hafi lítið breyst frá því þeir byrjuðu að kenna, en sá með 

mestu kennslureynsluna var búin að kenna í tæp 40 ár. Tveir þeirra töldu að aðgreining 

hefði beinlínis aukist undanfarin ár.  

Það má spyrja hvort ótti við að mistakast hafi dregið úr sjálfstrausti kennara, eins 

kom fram hjá sumum kennaranna. Að þessi ótti leiði til þess að þeir fari að efast um 

færni sína og gerendahæfni og veiki trú þeirra á eigin getu. Bandura (1997) talar um að 

ef svo er hafi það hamlandi áhrif á að kennarar reyni að ráða við ákveðin úrlausnarefni 

því einstaklingurinn hafi tilhneigingu til að forðast aðstæður sem hann telur að sé utan 

við getusvið sitt. Það er þó líklegra að meiri áhrif hafi togstreita kennara sem upplifðu 
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sig á milli steins og sleggju þar sem kröfur stjórnvalda eru annars vegar og eigin lífsgildi 

og fagmennska hins vegar.  

Sú hugmyndafræði sem byggir á hugmyndum nýfrjálshyggju hefur haft mikil áhrif á 

áherslur í menntamálum víða um heim (Dudley-Marling og Baker, 2012). Ísland hefur 

ekki farið varhluta af því og þeirri umræðu, að gæði náms felist meðal annars í 

gagnreyndum aðferðum og mælanlegum árangri. Þessi umræða hefur þá tilhneigingu 

að jaðarsetja nemendur og hópa sem ekki uppfylla fyrirfram gefin viðmið um hæfni. 

Hún tekur síður tillit til siðferðilegra þátta eins og sanngirni. Orðræðan um menntun 

litast meira af þeim gildum sem markaðurinn leggur áherslu á og er að mati 

viðmælendanna meira ríkjandi á eldri stigum en yngri í grunnskólanum þar sem enn 

meiri áhersla er lögð á árangur. Hún einkennist af einstaklingshyggju og ábyrgð 

einstaklingsins og horft er framhjá eða minna gert úr þeirri kerfislægu mismunun sem 

einstaklingarnir mega sín lítils gegn. Orðræðan mótar hugsun okkar og ákveðin orðræða 

er talin lýsa því sem er rétt og því getur vald hennar orðið svo mikið að erfitt er að 

hegða sér og hugsa á annan hátt en viðeigandi er fyrir orðræðuna (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2005 og 2016).  

Þær breytingar sem hafa átt sér stað í íslenska skólakerfinu í átt til aukinnar 

markaðsvæðingar á undanförnum árum hafa ekki farið hátt. Lítil samfélagsleg umræða 

hefur átt sér stað og jafnvel er talað um „hina hljóðu markaðsvæðingu“ (Kristín Dýrfjörð 

2014, bls. 1). Menntastefnur sem byggja á ólíkri hugmyndafræði skapa óhjákvæmlega 

mótsagnir í framkvæmd skóla án aðgreiningar. Það er því mikil áskorun í því fólgin fyrir 

kennara að reyna að fóta sig á skólavettvangi með menntastefnur sem ganga þvert hver 

á aðra. Ball (1997) hefur meðal annars bent á mikilvægi þess að átta sig á því hvernig 

menntastefna getur virkað á mismunundi hátt milli skólastiga. Það sama á við um skóla 

eða kennara. Í niðurstöðum kom fram að Kata, sú með mestu kennslureynsluna, 

upplifði vissulega þær auknu áherslur á árangur sem einkennir skólastarf í dag, en það 

var eins og þær hefðu ekki sömu áhrif á hana og hina þátttakendurna. Hún efaðist síður 

um fagmennsku sína, hafði meira sjálfsöryggi, og sýn hennar á menntun gerði það að 

verkum að hún sýndi mikla áræðni svo nemendur fengju notið hæfileika sinna og 

styrkleika. En aftur á móti má segja að hennar skóli og skólaumhverfi hafi skorið sig úr. 

Þar hafi stærsti hluti nemendahópsins verið það sem kallast myndi jaðarhópur í hinum 

skólunum og má þá velta fyrir sér hvort skólinn allur sé jaðarsettur, vegna 

nemendasamsetningarinnar. Ekki er gert ráð fyrir því í fjármögnunarkerfinu og 

sérfræðiþjónustu að skólar í krefjandi umhverfi þarfnist fleira fagfólks og hærri 

fjárveitinga.  
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Sú aðgreining sem felst í hugtökunum við og hinir svífur yfir skólastarfinu og það 

rímar við skoðun Dudley-Marling og Baker (2012) um að aukin markaðsvæðing 

skólakerfisins hafi leitt til aukinnar aðgreiningar og ýtt nemendum sem teljast með 

sérþarfir enn frekar út á jaðarinn. Gildi eins og árangur er markaðstengt og þegar 

niðurstöður úr prófum eru mælikvarði á gæði skóla getur árangur „slakra“ nemenda 

veikt ímynd skólans, og hefur um leið áhrif á réttindi sumra þeirra. Félagsleg velþóknun 

á háum einkunnum hafði mismikið vægi í skólunum að mati viðmælenda og 

menningarlegt umhverfi þeirra skóla sem kennararnir störfuðu í var ólíkt og mætti 

skoða hvort skólarnir sjálfir hampi þeim einkunnagildum og þá þeim nemendum sem 

hæst skora á prófum, því þeir nemendur eru líklegri til að samsama sig þeirri menningu 

í skólanna sem leggja áherslu á þá þætti (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006). 

Samanburður skóla á opinberum vettvangi, hefur eflaust eitthvað með það að gera í 

sumum tilvikum.  

„Stjörnumerktir nemendur“, eins og viðmælendur komust að orði, upplifðu sig sem 

annars flokks nemendur eða „hina“. Svipað má segja um nemendur í „hægferð“. 

Stjörnumerkt námsmat hefur minna gildi og er ekki eftirsóknarvert á menntamarkaði og 

val þeirra nemenda sem það fá, um framhaldsskóla er oft og tíðum mjög takmarkað og 

stundum ekkert.  

Ef við lítum á skóla án aðgreiningar sem ferli, eins og fram kemur í skilgreiningu 

Ferguson (2008), hefur það ferli einungis tvær leiðir; að greiða fyrir eða hindra. Undir 

það tekur Slee (2011). Upplifun allra kennaranna var á þá leið að þeim fannst þeir 

vanmáttugir í þessum aðstæðum í daglegu starfi og þá togstreitu sem það veldur þeim 

mætti útskýra með menntastefnum sem vísa í tvær gagnstæðar áttir er varðar inntak 

og leiðir að markmiðum menntunar. Vandinn er ekki nemendanna og oftast ekki 

kennaranna en lætur þá efast um að opinber yfirlýst menntastefna ráði för. Connell 

(2007) hefur bent á að hvers kyns inngrip stjórnvalda, án aðkomu kennara, sem segir 

kennurum hvernig þeir eigi að kenna eða hvað felist í góðri menntun, grafi undan 

fagmennsku kennara. Hugmyndir í hinum ýmsu opinberu stefnuplöggum rúma ekki þá 

mörgu þræði sem taka þarf tillit til í starfi kennara og stundum er siðferðisleg 

skuldbinding starfsins gerð að engu. Henni er úthýst. 

Það ætti að vera hlutverk kennara í samráði við stjórnendur skóla að taka 

frumkvæði að þeim breytingum í skólastarfi sem stuðla að því að framkvæmd gildandi 

skólastefnu nái að þróast og stuðli að því að allir nemendur verði virkir þátttakendur. 

Það er í samræmi við það lagaákvæði sem kveður á um þá skyldu skóla að „tryggja að 
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starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá grunnskóla“ 

(Lög um umgrunnskóla nr. 91/2008). Hvers kyns hliðarkerfi er ekki rétta leiðin. 

 Einnig kom fram í niðurstöðum að kennararnir töldu að fáar stéttir þyrftu að verja 

starf sitt jafnmikið og kennarar þurfa að gera. Til dæmis að gera jafnmikla grein fyrir 

vinnuframlagi sínu. Þeir upplifðu nær allir að þeim sé ekki treyst. Tilfinningin var oft og 

tíðum sektarkennd, þeim fannst þeir ekki hafa staðið sig sem skyldi. Sumir vildu jafnvel 

meina að fagmennsku þeirra væri ógnað, hún væri skilgreind af öðrum en þeim sjálfum. 

„Það er vont að finnast maður vanmáttugur í starfi“, sagði einn viðmælandinn og voru 

þeir allir á því að faglegt sjálfstæði þeirra færi þverrandi. Þetta er umhugsunarefni þar 

sem skapandi og sjálfstæðir kennarar virðast víða vera að hrekjast úr kennslu í önnur 

störf. 

Þau gildi sem grunnskólinn hvílir á virðast hafa tekið á sig mynd þversagnar þar sem 

menntastefnan hefur það að markmiði skora hátt í samkeppnishæfi þjóða (PISA) og líta 

á að menntun nemenda sé fólgin í fyrirframgefnum markmiðum sem hægt er að ljúka 

og mæla með til þess gerðum mælitækjum. Afurðin, það er prófin, eru lokatakmark. 

Frekar ætti að líta á menntun sem leið eða ferli sem ekki er hægt að lýsa af nákvæmni. 

Hún er fólgin í innihaldinu, því sem við gerum. Það samrýmist hugmyndum Dewey um 

lýðræði og jafnan rétt til menntunar öllum til handa, virkar sem vörn gegn útilokun og 

rímar við stefnu skóla án aðgreiningar. En samkvæmt Dewey (1938: 2000) er ekki öll 

reynsla menntandi. Hana þarf meðal annars að byggja á þann grunn sem fyrir er svo 

eðlileg samfella sé í menntun nemenda. 

Það gefur tilefni til vangaveltna um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem reynsla 

margra viðmælendanna var sú að unglingastigið væri oft í litlum tengslum við önnur 

námsstig í skólanum. Of lítil samvinna og samtal kennara væri á milli námsstiga og 

sumir kennaranna upplifðu unglingastigið sem sérstakan skóla í skólanum. Kennarar á 

unglingastigi þurfa ef til vill sjálfir að vera duglegri að byggja upp það net sem þarf í 

kringum kennslu nemandans og sækja sér stuðning hjá kennurum á öðrum stigum og 

jafnvel í öðrum skólum og skólastigum. Aukin samvinna milli aldursstiga kemur í veg 

fyrir að það myndist rof í námsferli nemandans og stuðlar að samfellu í námi hans.  

Sé þess gætt að hvert skólastig sé hæfileg áskorun til að byggja á þann grunn sem 

fyrir er, mætti ætla að betur takist til um nám nemandans. Samvinna eykur skilning á 

þörfum nemandann, hvernig ólík börn læra. Þetta eru sömu börnin og í yngri deildum, 

bara aðeins eldri. Að læra nýja hluti tekur tíma. Kennarar ættu að fá það svigrúm sem 

þeir telja sig þurfa, því þær áskoranir sem þeir standa frammi fyrir í starfi sínu geta verið 

mjög mismunandi frá ári til árs og kannski sérstaklega eftir skólum, líkt og fram kom í 



77 

niðurstöðum um skólann Kjöl, sem gæti allur talist á jaðrinum. Kennararnir voru allir á 

því að stuðningur hvers konar minnki í unglingadeildinni, en enginn átti svör við því 

hvers vegna það væri þannig.  

Því meiri starfsreynslu sem kennararnir höfðu því meiri áhrif töldu þeir sig hafa, til 

dæmis á kennslu nemenda með sérþarfir. Kennarar með styttri kennsluferil töldu sín 

áhrif mjög takmörkuð á mörgum sviðum skólastarfs. Það er í samræmi við rannsókn 

Amalíu Björnsdóttur, Barkar Hansen og Ólafs H. Jóhannssonar (2006) sem tók meðal 

annars til hlutar kennara í mótun skólastarfs. Í þeirri rannsókn kom einnig fram að 

kennarar töldu sig finna fyrir auknum kröfum og þrýstingi frá foreldrum. Of mikil 

afskipti foreldra höfðu ekki jákvæð áhrif á störf þeirra þar sem þeim fannst tilhneiging 

sumra foreldra sú að vilja taka fram fyrir hendurnar á þeim. Fleirum fannst 

foreldrasamstarf þó uppbyggjandi og hvetjandi. Þessi ákefð sumra foreldra snerist fyrst 

og fremst um einkunnir barna þeirra. Þrátt fyrir þann hag sem foreldrar bera brjósti 

sínu fyrir eigin barni, sem þeim að sjálfsögðu ber að gera, gat það leitt til togstreitu hjá 

kennurunum í viðleitni þeirra til að koma til móts við allan nemendahópinn. Ótti 

foreldra, sem ef til vill lýsti sér í því að þeir höfðu kannski meiri áhyggjur af einkunnum 

barna sinna en frammistöðu þeirra í námsferlinu sjálfu, er ef til vill skiljanlegur í ljósi 

þeirrar samkeppni sem ríkir á menntamarkaðinum. Bent hefur verið á að 

millistéttarmæður geti nýtt sér menningarauðmagn (e. cultural capital) sitt til að styðja 

við nám barna sinna. Þær gerðu oft miklar kröfur til kennara, þær kynnu leikreglurnar 

og færni þeirra og þátttaka í skólastarfinu geti gefið börnum þeirra ákveðið forskot 

umfram aðra nemendur (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013b). Þetta var einnig reynsla 

sem viðmælendur sögðu frá og kom fram í niðurstöðum. Einn kennaranna lýsti því líka 

að hann reiddi sig algjörlega á aðstoð móður eins nemanda síns varðandi nám hans, þar 

sem aðstoðina var ekki að fá innan veggja skólans.  

5.3 Sýn kennara og lausnir – til móts við náms- og félagslegar þarfir allra 
nemenda 

Kennarar eru oft á tíðum lykilpersónur í lífi barns og umhyggja fyrir velferð allra 

nemendanna var greinileg í viðtölunum við alla kennarana. Hún er fólgin í vilja þeirra til 

að allir nemendur njóti viðurkenningar og menntunar á eigin forsendum og það var 

greinilegt eftir greiningu á gögnum rannsóknarinnar að þeir lögðu mikið á sig til að 

forðast jaðarsetningu nemendanna. Þeir lögðu sig fram við að nýta öll þau tækifæri sem 

þeim gafst til þess en fannst þeim oft gert erfitt um vik vegna ýmissa krafta sem þeir 

töldu að ekki væri á þeirra valdi einna að kljást við. Flestir voru á því að margt væri 
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erfiðara nú en áður í þeirri ætlan. Umhyggja er kjarni skólastarfsins á öllum skólastigum 

og lykillinn að árangursríkri menntun til handa öllum nemendum, en ein og sér dugar 

hún ekki til að komast hjá jaðarmyndun sumra einstaklinga. Fleira þarf til og það er á 

ábyrgð okkar alla sem í þessu samfélagi búum að búa öllum nemendum kennslu við 

hæfi í skóla án aðgreiningar. 

Undanfarin ár hefur gagnrýni á ójöfnuð og jaðarstöðu farið vaxandi. Sjónum hefur 

verið beint í auknum mæli að formgerð samfélaga, menntakerfum í heild, valdi og hvers 

kyns fordómum til að finna leiðir til að styrkja stöðu þeirra nemenda sem eiga það mest 

á hættu að lenda í jaðarstöðu (Bergþóra Kristjánsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). 

Kennarar voru sér meðvitaðir um þennan þátt. Í Aðalnámskrá eru sett fram markmið 

um skólastarf en leiðir eru á forræði skólanna sjálfra og að hluta til sveitarfélaganna 

sem þá reka. Misjafnt er hvort og hversu mikið skólar gera ákvæði Aðalnámskrár að 

leiðarljósi í starfi sínu. Stundum er útfærslan ekki í takt við stefnu ríkisvaldsins í 

menntamálum. Engu að síður eru í Aðalnámskrá fyrirmæli sem fara skal eftir. Hún er 

útlegging og túlkun grunnskólalaganna og fleiri laga og sáttmála og er ígildi reglugerðar 

(Ólafur H. Jóhannsson, 2013).  

Ef við horfum til framtíðar, og lítum á hvaða lausnir kennarar sjá til að sporna gegn 

jaðarmyndun nemenda, kom fram í niðurstöðum sú skoðun að leggja þyrfti miklu meiri 

áherslu á hvað sameinar nemendur en aðskilur og kenna þeim að vera saman á ólíkum 

forsendum. Kennararnir töldu allir að of mikil áhersla væri á bóknám. Hefðin leggur 

mesta áherslu á árangur í íslensku og stærðfræði og eykst sú áhersla með hverju árinu 

sem líður. „Það er partur af þeirri þráhyggju að allir læri það sama“, eins og einn 

viðmælandinn komst að orði.  

Virk lýðræðisleg þátttaka allra í skólasamfélaginu er að mati margra fræðimanna eitt 

af því sem þjónar hvað best hagsmunum allra nemenda hvort sem er vegna fötlunar, 

menningar, sérþarfa eða allra þeirra sem eiga það meira á hættu að lenda í jaðarhópum 

samfélagsins: En það er skekkja í lýðræðinu ef allir eru ekki með og hlýtur að vera 

grundvallarkrafa út frá félagslegu réttlæti. Að börn fái rödd og á hana sé hlustað var það 

sem allir kennarar vildu gera meira af í framtíðinni og kom fram í niðurstöðum. Þeir vilja 

að nemendur fái meira um nám sitt að segja, það verði meira „áhugadrifið og 

styrkleikadrifið“, eins og einn viðmælendanna sagði. 

Eitt af lykilhlutverkum skóla er mótun og ræktun samfélagsins. Skóli er 

menningarsamfélag þar sem nauðsynlegt er að sjá til þess að skapa öllum nemendum 

jöfn tækifæri til að læra gagnrýna hugsun, læra að efast og spyrja spurninga og ekki síst 

fá tækifæri til að ígrunda fyrirbæri í takt við nýja þekkingu og aukinn skilning á því 
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hvaða augum við lítum meðbræður okkar og systur. Það gæti aukið skilning og innsýn í 

hvað felst í félagslegu réttlæti. Sá skilningur getur tekið breytingum og leitt til farsællar 

reynslu bæði kennara og nemenda í skólastarfinu. Að efla gagnrýna hugsun og 

lýðræðisþátttöku nemenda er einn liður í því og ekki síður er mikilvægt að valdefla 

kennara, gefa þeim aukið rými til ákvarðana í skólastarfinu því sem fagmenn á sviði 

kennslu ætti enginn að vera færari en kennarar, og fagmennsku þeirra ætti að treysta. 

Kennarar töldu góð samtöl við samstarfsfólk efla gagnrýna og um leið faglega 

hugsun þeirra. Neil Mercer (2000) hefur talað um það að hugsa saman, að hæfni í slíku 

krefjist þjálfunar og að gagnrýna hugsun þurfi að kenna. Þetta er leið bæði kennara á 

milli sem og nemenda. Þá er gefið rými til að velta fyrir sér hlutum, að ígrunda, hugsa 

djúpt, hugsa saman og hugsa gagnrýnið. Í því ljósi fannst kennurum þörf á að auka vægi 

lýðræðis í skólastarfi. Á tímum einstaklingsvæðingar er áherslan á að einstaklingurinn 

velji sjálfur leiðangur sinn í gegnum lífið og kom fram sú sameiginlega skoðun 

kennaranna að leggja bæri meiri áherslu á siðferðilega nálgun á það sem kennt er í 

skólum. Gagnrýnin hugsun er einn af hornsteinum lýðræðisins. Að kenna nemendum og 

efla gagnrýna hugsun þeirra krefst mikils af öllum í skólasamfélaginu en áskorunin er 

góð og gerir kröfur um skoðanamyndun og skilning á því hvernig réttindi og skyldur 

móta veruleika okkar. Vitund um afleiðingar skoðana tengist hugmyndum Beck um 

afturblik (Gestur Guðmundsson, 2012) og er hluti þess að vera athugull á allar hliðar 

máls. Þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum felur í sér getu til aðgerða sem tekur tillit 

til ólíkra sjónarmiða af margvíslegum toga og er nauðsynleg hverjum manni í nútíma-

samfélagi ekki síst með tilliti til hugmynda um sjálfbærni sem er einn af grunnþáttum 

íslenskrar menntastefnu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Einstaklingsvæðingin og lýðræði í skólastarfi geta þannig haldist í hendur. Lýðræði 

kemur að því að hver og einn hafi eitthvað til málanna að leggja en 

einstaklingsvæðingin að hver og einn skipti máli og að ákvörðun þeirra hafi áhrif á 

heildina. Kúnstin liggur í jafnvæginu þarna á milli. Ólöf Ólafsdóttir (2011) hefur bent á 

skaðsemi „populisma“ og hefur í því sambandi vísað til uppþota í Bretlandi og árásanna 

í Osló og Útey í Noregi. Hún hélt því fram að þeir atburðir ættu það sameiginlegt að þar 

voru sennilega einstaklingar eða hópar af „populistum“ ábyrgir. Ekki má rugla saman 

„populisma“, sem er barátta fyrir réttindum meirihlutans, við lýðræði sem hefur líka 

réttindi minnihlutahópa í hávegum. „Populismi“ leitar ekki að sátt heldur hefur ákveðin 

markmið hóps að leiðarljósi án þess að taka tillit til samhengis og sameiginlegra 

hagsmuna samfélagsins í heild. Slík hegðun leiðir sjaldan til friðs eða lýðræðislegra 

lausna. Lýðræðisleg viðhorf verður að kenna. Undirbúningur undir líf þar sem 
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einstaklingur er virkur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi, einstaklingsmiðað nám og 

þróun og viðhald góðrar almennrar kunnáttu eru þau atriði sem leggja ber áherslu á í 

skólastarfi á 21. öldinni. 

Námsgreinum er gert mishátt undir höfði í Aðalnámskránni. Áherslan er mest á þær 

greinar sem horft er til sem aðgöngumiða á næsta skólastig. Það sem þykir 

virðingarmest byggir á bóklegri þekkingu, ritmáli og mati sem byggir á einstaklings-

vinnu. Samfélagsgreinar og list- og verkgreinar eiga undir högg að sækja á unglingastigi. 

Af viðtölunum við kennaranna kom ótvírætt í ljós sú skoðun þeirra að leggja beri aukna 

rækt við þær námsgreinar eða þá þætti sem þessar námsgreinar standa fyrir. Að þeirra 

mati gefa þær kennurum svigrúm til að efla samvinnu nemenda og fleiri tækifæri til 

samræðna við nemendur og tengingu við daglegt líf þeirra, sem er ein forsenda 

menntunar að mati Dewey (1938: 2000). Það að fá tækifæri til að ræða um ólík mál og 

skoða frá mörgum hliðum gefur öllum nemendum tækifæri til virkrar þátttöku í 

skólastarfi og minnkar líkur á félagslegri útilokun og tilhneigingu til jaðarsetningar 

einstaklinga eða hópa. 

Páll Skúlason (2008), segir mikilvægt að endurheimta orðræðuna um menntun og 

endurskilgreina hugtakið sem hluta af því að styrkja og styðja við lýðræðið. Í því felast 

miklar áskoranir fyrir kennara og skólasamfélagið allt. Ekki síður samfélagslegar 

áskoranir með það að markmiði að veita öllum nemendum jafnrétti til náms og koma í 

veg fyrir hvers kyns útilokun. Kennurum þarf að gefa aukin tækifæri til að styrkja 

fagmennsku sína og efla faglegt sjálfstæði. Þeim þarf að gera kleift að veita öllum 

nemendum jafngild tækifæri til menntunar í skóla án aðgreiningar. Menntunar sem nær 

til allra nemenda. Grunnskólinn er eini staðurinn þar sem öll börn fá tækifæri til að vera 

saman, og því ber okkur skylda að sjá til þess að viðhalda hugsjónaeldinum sem logaði 

glatt í fari sumra viðmælenda rannsóknarinnar. Hann má ekki slökkva. 
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6 Lokaorð 

Í rannsókninni var leitast við að varpa ljósi á þætti sem hafa áhrif á það að sumum 

nemendum er ekki veitt full aðild í skólastarfinu grunnskólagönguna á enda. Rætt var 

við sex umsjónarkennara á unglingastigi og var rannsóknarefnið byggt á þeirri hugmynd 

rannsakandans að sumir nemendur þokast alltaf meira og meira út á jaðarinn eftir því 

sem á skólagönguna líður þrátt fyrir vilja og ásetning flestra kennara að sporna gegn 

því.  

Það var skoðun flestra viðmælendanna að skólanum hafi ekki tekist sem skyldi að 

koma til móts við þarfir og hæfileika allra nemenda í efstu bekkjum grunnskólans. 

Námsvilji sumra nemenda og tækifæri til aukins þroska minnkar eftir því sem á 

skólagönguna líður. Í ljós kom að kennarar upplifðu mikla togstreitu í starfi sínu þar sem 

kröfur stjórnvalda stangast oft og tíðum á við lífsgildi kennara og fagmennsku. Þeim 

fannst siðferðileg skuldbinding starfsins oft að engu gerð. Það má segja að fagmennska 

kennara sé skilgreind upp á nýtt út frá forsendum læknisfræðilega líkansins og það lami 

kennara til að takast á við verkefni sem sum hver hafa ekki einhverja eina leið eða lausn 

eða fyrirframgefna lausn. Kennurunum varð tíðrætt um að þeim væri ekki treyst. Þá 

skorti stöðugt fagmennsku í kerfi sem er uppfullt af tæknihyggju.  

Opinber inngrip af ýmsu tagi, til dæmis í formi eftirlits, gæðamats á skólum og 

leiðbeininga fyrir kennara að fylgja svo árangur nemenda verði meiri, hafa dregið úr 

möguleikum kennara til að hafa áhrif á eigin starfsþróun. Eins og málum er háttað í 

grunnskólum í dag hafa fagleg bjargráð til kennara markast af hugmyndum annarra 

sérfræðistétta um hvar þurfi að aðstoða kennara og hvernig. Tæknilegar kröfur og 

stjórnunarhættir sem minna á stjórnun fyrirtækja hafa smættað tilgang menntunar og 

sett kennara í þá stöðu að þeim finnst vegið að eigin fagmennsku.  

Markaðslögmál í menntun henta best þeim nemendum sem falla að norminu og 

samkvæmt Dudley-Marling og Baker (2012), hafa nemendur með fötlun eða „stimpla“ 

hvorki aðdráttarafl né eru eftirsóknarverðir á markaði og standa því illa að vígi. 

Áherslan á einkunnir í lok 10. bekkjar og ósveigjanleiki í umgjörð unglingastigsins tekur 

ekki tillit til allra nemenda og þokar þeim nemendum sem ekki fylgja námskrá 

bekkjarins sífellt lengra út á jaðarinn.  

Hugmyndinni um að menntun eigi að vera almannagæði (e. public good) er ýtt til 

hliðar og áhersla er lögð á ábyrgð einstaklingsins en minna gert úr kerfislægri 

mismunun sem einstaklingar mega sín lítils gegn (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

„Að finna til vanmáttar“ var einmitt þrástef í viðtölunum við kennarana og hefur Páll 
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Skúlason (2008) talað um að það hafi átt sér stað hugarfarsbreyting þar sem áherslan er 

á ábyrgð sem byggir á kröfu um þjónustu sem áður var sameiginleg ábyrgð. Allir 

kennaranna nema einn voru með mikla kennslureynslu og töldu tveir þeirra að 

aðgreining hefði aukist frá því áður. 

Lýðræði verður að kenna en það er til lítils ef allir fá ekki að vera með. Kennararnir 

töldu lýðræðisfyrirkomulagið og kennslu í lýðræði þess eðlis að það treystir hverjum og 

einum. Allir hafi sameiginlegra hagsmuna að gæta og fyrirkomulagið geri ekki kröfur um 

ákveðna eiginleika í fari fólks. Þeir voru flestir á þeirri skoðun að lýðræðislegt skólastarf 

sé leið sem stuðlar að því að nemendur geti öðlast meiri hlutdeild í námi sínu og að 

líklegra sé að þá sé nám þeirra drifið áfram af styrkleikum nemenda og áhuga. Flestir 

kennarar nefndu nauðsyn þess að leggja beri meiri áherslu á list- og verkgreinar á 

unglingastigi. Það dragi úr líkum á því að einstaklingar eða hópar upplifi sig á jaðrinum. 

Mikilvægt væri að viðurkenna jafngild námstækifæri nemenda og að menntun sé ekki 

minna virði þótt allir séu ekki alltaf að gera það sama og útkoman sú sama. 

Um grunngildi menntunar, sem er eitt af lykilatriðum í heimspeki Deweys, verður að 

spyrja spurninga á borð við: Til hvers er menntun? Og: hvað er kennt og hvað er ekki 

kennt?  

Kennarar eru í sérstöðu til að hafa áhrif á menntun. Þeir eru í lykilstöðu til að brjóta 

niður múra félagslegs óréttlætis og því mikilvægt að þeir temji sér gagnrýna hugsun og 

umræður um þau gildi sem liggja skólastarfinu til grundvallar. Þannig getur skóli 

framtíðarinnar þróast á þann veg að allir nemendur verði fullgildir og virkir 

þátttakendur grunnskólagönguna á enda. 
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