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Ágrip  

Lagasetning á námi barna kemur fyrst fram árið 1907 og þá sem barnafræðslulög en 
grunnskólalög líta ekki dagsins ljós fyrr en 1974. Hugtakið, Skóli fyrir alla kom út í íslenskri 
þýðingu árið 1995 eftir að fulltrúar 92 ríkja komu saman á ráðstefnu um menntun nemenda 
með sérþarfir sem haldin var í Salamanca á Spáni. Skóli án aðgreiningar, menntastefna sem 
segir að allir eiga rétt á að stunda nám í sínum heimaskóla óháð atgervi, er lögfest árið 2008. 
Með breiðan hóp nemenda hafa rannsóknir sýnt fram á ólíkar upplifanir starfsmanna innan 
veggja skóla hvort sem það eru stjórnendur eða aðrir starfsmenn en upplifun kennara hefur 
aldrei verið rannsökuð og því var lagt upp með þá spurningu: Hver er þín upplifun af skóla 
án aðgreiningar? Ellefu kennarar tóku þátt í þessari athugun okkar. Upplifanir þeirra voru 
samhljóða að undanskyldum einum viðmælanda sem taldi framkvæmdina vera á skjön við 
það sem hún á að vera og að þörf væri á fagfólki til að aðstoða breiðan hóp nemenda og 
kennara. Niðurstaða þessarar athugunar sýnir að kennarar hafa almennt jákvætt viðhorf til 
stefnunnar en vegna ónógs fjármagns verður framkvæmdin önnur og aukið álag sett á 
kennara þannig að þeir brenna fyrr út en eðlilegt er talið. Kennarastéttin er í ákveðinni 
hættu á að deyja út því aðsókn í kennaranám fer minnkandi milli ára og teljum við að laun 
og álag sé helsta ástæða þess. 
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Formáli 

Leiðir okkar, höfunda þessarar ritgerðar, lágu saman í háskólanámi en við kynntumst á 
fyrsta árinu í Háskóla Íslands þar sem við vorum báðar á kjörsviði Kennslu ungra barna í 
grunnskóla. Þrátt fyrir ólíkan aldur og frábrugðna reynslu af starfsvettvangi náðum við fljótt 
saman og höfum unnið að fjölda verkefna saman og því sáum við ekkert annað í stöðunni 
en að fara alla leið og vinna einnig að lokaverkefninu saman. Samstarf okkar á milli hefur 
ávallt verið gott og sameiginlegur áhugi á menntastefnunni skóli án aðgreiningar dró okkur 
enn nær þeirri ákvörðun að skrifa saman. Hluti af kennaranámi fer fram á vettvangi og þar 
fengum við að kynnast stefnunni skóla án aðgreiningar af eigin raun. Eftir að hafa kynnst 
kennarastarfinu og unnið með börnum með sérþarfir varð áhuginn meiri. Upplifun okkar af 
vettvangi og hvernig stefnan birtist þar var á skjön við þá viðurkenndu skilgreiningu sem við 
höfum lesið um og heyrt af. Að okkar mati lítur stefnan mun betur út á blaði en hún gerir í 
raun. Okkur fannst vanta upplýsingar um hver upplifun hins almenna kennara er af 
menntastefnunni  í raun og veru og því ákváðum við að skoða það nánar.  

Við vinnu þessa verkefnis höfum við þurft að forgangsraða þannig að námið standi öðru 
framar og því viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir þolinmæðina og hvatningu í gegnum 
námið. Einnig viljum kom fram þakklæti til kennaranna sem gáfu sér tíma til þess að aðstoða 
okkur við gerð þessa verkefnis. Án þeirra hefði þetta ekki orðið að veruleika. Að lokum 
viljum við þakka hvor annarri fyrir samstarfið síðastliðin ár.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 
Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 
samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 
verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 
sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem 
missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

 

Reykjavík, _______.__________________ 20_____ 

 

_________________________________ ______________________________ 
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1 Inngangur 

Flestir hafa líklega á einhverjum tímapunkti heyrt um hugtakið Skóli án aðgreiningar. Margir 
hverjir vita út á hvað stefnan sjálf gengur eftir að hafa lesið um hana eða kynnst henni af 
eigin raun. Líklegt verður að teljast að almenningur geri sér ekki grein fyrir umfangi 
stefnunnar og hugmyndafræðinni á bakvið hana. Þessi stefna er í sjálfu sér umdeild og hver 
á rétt á sínum skoðunum, sem ber að virða. Við töldum upplagt að fjalla um skóla án 
aðgreiningar út frá hugmyndafræðinni sjálfri og reynslu einstakra fagaðila. Af eigin raun er 
framkvæmd stefnunnar á skjön við það sem við höfum lesið og lært um. Það var helsta 
ástæðan fyrir því að fá nokkra kennara til liðs við okkur og fá þeirra upplifun og reynslu af 
stefnunni.  

Farið verður yfir þróun skólalöggjafar og stiklað á stóru um einkenni aðalnámskrár 
grunnskóla á hverjum tíma fyrir sig. Þar á eftir má finna ólíkar túlkanir af hugtakinu ásamt 
því að fjallað verður um áætlaða framkvæmd þess. Í umfjöllun um skóla án aðgreiningar er 
mikið fjallað um nemendur með sérþarfir og því ákváðum við að skoða þær helstu sérþarfir 
sem hafa orðið á vegi okkar í námi þessu. Einnig verða skoðaðar rannsóknir sem gerðar hafa 
verið og miða þær út frá upplifun starfsmanna innan veggja skólastarfsins. Þessar 
rannsóknir styðja við niðurstöður á athugun okkar þar sem í stórum dráttum eru kennarar 
á sama máli um að stefnan sé í sjálfu sér fallegur draumur um jafnrétti en vegna skorts á 
fagaðilum og fjármagns verða upplifanir því miður neikvæðar.    
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir hver þróun skólalöggjafar hefur verið, frá fyrstu lögum um 
fræðslu barna og eftir að hugtakið um skóla án aðgreiningar kom fyrst fram sem 
menntastefna og síðar sem löggjöf.  Í aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að „skólar eru 
menntastofnanir og hlutverk þeirra er skilgreint í löggjöf um menntun.“ Helsta hlutverk 
skóla er að stuðla að almennri menntun sem miðar að því að auka skilning einstaklingsins á 
sér sjálfum og efla hæfni til að feta sig í lýðræðislegu samfélagi. Almenn menntun er bæði 
einstaklingsmiðuð og samfélagsleg (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í dag er 
menntun fyrir alla, óháð atgervi en hér áður fyrr var hún einungis fyrir börn á ákveðnum 
aldri sem barnafræðslulögin sögðu til um. Önnur börn sem voru yngri en skólaskylda náði 
til og lútuðu ekki lögum fengu heimakennslu (Lög um fræðslu barna nr. 59/1907).  

2.1 Þróun skólalöggjafar 
Fyrstu lög um fræðslu barna komu fram árið 1907 betur þekkt sem barnafræðslulögin og í 
þeim fólst almenn skólaskylda fyrir börn á aldrinum 10-14 ára (Lög um fræðslu barna nr. 
59/1907). „Einstaklingur sem telst vera barn er sá sem ekki hefur náð átján ára aldri, nema 
að hann nái fyrr lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur“ (Samningur 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.18/1992). Börn sem voru yngri en 10 ára 
fengu heimakennslu og þau börn sem voru frágreind þessum lögum voru börnin sem voru 
talin eiga við „gáfnaskort eða vanheilsu“ og engin önnur úrræði stóðu þeim til boða. Talið 
var að þessi börn ættu ekkert erindi í almennum grunnskólum (Lög um fræðslu barna nr. 
59/1907). Hins vegar var skólum skylt að sjá til þess að veita öllum ótalandi og heyrnar-
lausum börnum á aldrinum 10-14 ára kennslu frá árinu 1872 (Þorsteinn Sigurðs-son, 1993). 
Breytingar urðu á þessum lögum árið 1936 þegar ný lög litu dagsins ljós sem fólust í því að 
öll börn á aldrinum 7-14 ára voru skólaskyld. Í 3. gr. þessara laga kom fram að börn með 
líkamlegar fatlanir áttu rétt á námi til jafns við önnur skólaskyld börn.  Þau börn sem áttu 
við andlegan eða siðferðislegan vanþroska voru frágreind þessari skóla-skyldu (Lög um 
fræðslu barna nr. 94/1936).  

Hlutverk skóla breyttust töluvert árið 1974 með tilkomu nýrra grunnskólalaga sem voru 
byggð á nýrri hugmyndafræði, nýju námsefni og blöndun nemenda. Grunnskólar áttu, í 
samstarfi við heimilin, að búa nemendur undir að vera virkir þegnar í lýðræðislegu 
samfélagi sem tekur stöðugum breytingum.  Grunnskólum var einnig gert skylt að aðlaga 
námsefnið aðbnhg þörfum nemenda og stuðla þannig að menntun hvers og eins, þ.e. með 
einstaklingsmiðuðu námi. Í þessum lögum var aðskilnaði barna með fatlanir og þeirra sem 
voru talin vera heilbrigð formlega lokið og farið var að styðjast við jafnrétti til náms. 
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Sérmenntuðum kennurum var skylt að annast kennslu þeirra nemenda sem ekki gátu hlotið 
hefðbundið nám vegna fatlana eða annara tilvika (Lög um grunnskóla nr. 63/1974).  

Árið 1992 var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna samþykktur á Íslandi en samn-
ingurinn felur í sér réttindi barna til menntunar óháð einhvers konar líkamlegum og/eða 
andlegum frávikum, kynferði, trúarbrögðum og litháttar. Samningurinn var þó ekki 
lögfestur hér á landi fyrr en árið 2013. Öll börn eiga að búa að sömu réttindum og virðingu, 
tryggja skal virka þátttöku þeirra allra í samfélaginu. Aðildarríki skulu tryggja hverju barni 
þau réttindi sem þau hafa án mismununar. Börn með fatlanir hafa rétt á aðgangi að námi 
og aðildarríki Sameinuðu þjóðanna bera skyldu til að uppfylla þau réttindi ásamt því að sjá 
til þess að börn með fatlanir fái þá umönnun sem þau þurfa og að sá aðili sem hefur barnið 
í sinni forsjá fái þá aðstoð sem það óskar eftir og hefur hagsmuni barnsins að leiðarljósi 
(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Í lögum grunnskóla frá 
sama ári segir að „þurfi einstaklingur á aðstoð að halda vegna andlegrar eða líkamlegrar 
fötlunar ber að veita honum stuðning af þeim sökum“ (Lög um grunnskóla nr. 59/1992). 
Lög um málefni fatlaðs fólks stuðla að því og gæta þess að Ísland framfylgi þessum samningi 
sem gerður var við Sameinuðu þjóðirnar og sér til þess að réttindi þeirra einstaklinga sem 
hafa fatlanir séu varðveitt (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). 

Árið 1995 færðust grunnskólar til sveitarfélaga frá ríki en engar lagagreinar var að finna 
um  sérkennslu, grunnskólarnir áttu að sinna þörfum allra. Skólinn átti að stuðla að 
víðtækum þroska og menntun hvers nemanda. Skyldunám var og er fyrir börn á aldrinum 
6-16 ára og undanþágur voru einungis veittar í sértækum tilfellum. Skyldunám varð að fara 
fram í heimaskóla samkvæmt lögunum. Þau börn sem áttu erfitt með nám vegna sértækra 
námsörðugleika og/eða fatlana áttu rétt á sérstökum stuðningi í námi. Einnig var tekið fram 
að nemendur bæru ábyrgð á eigin námi með virkri þátttöku sinni (Lög um grunnskóla nr. 
66/1995).  

Í lögum grunnskólanna sem komu út árið 2008 er hugtakið, skóli án aðgreiningar, fyrst 
nefnt þar sem koma skal til móts við námsþarfir nemenda án aðgreiningar. Laga þarf 
kennslu og kennsluaðferðir að öllum nemendum, þar sem hver og einn fær kennslu við 
hæfi. Þar sem nemendur eyða miklum tíma dags innan skólans er kveðið á um að 
námsumhverfið sé hvetjandi og stuðli að almennri vellíðan í viðeigandi húsnæði. Náms-
umhverfi nemenda skuli miða að þörfum hvers og eins. Sveitarfélögum er skylt að tryggja 
að sérfræðiþjónusta sé veitt í skólum og að kennarar eigi rétt á stuðningi í starfi. Í lögum 
grunnskólans kemur fram að „stuðningur eigi að vera bæði við nemendur og foreldra en 
einnig við starfsemi grunnskóla og starfsfólks hans“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
Foreldrar bera ábyrgð, samkvæmt lögum, á að barn þeirra sinni námi sínu og skulu þeir 
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fylgjast með námsárangri barna sinna og taka þátt í skólastarfi og náminu sjálfu (Lög um 
grunnskóla nr. 91/2008). Eitt af hlutverkum grunnskóla í samráði við foreldra og/eða 
forsjáraðila er að stuðla að alhliða þroska nemenda og undirbúa þá undir þátttöku í lýð-
ræðisþjóðfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Það þekkir enginn börnin 
jafnvel og foreldrarnir og því eiga þeir að geta komið til skila þeim upplýsingum sem börnin 
varða, til skólanna (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008).  

2.1.1 Salamanca-yfirlýsingin 

Árið 1994 dagana 7. -10. júní komu saman fulltrúar 92 ríkisstjórna í Salamanca á Spáni á 
alþjóðlegri ráðstefnu um menntun nemenda með sérþarfir. Ríkisstjórn Spánar hélt 
ráðstefnuna í samstarfi við UNESCO (e. United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization). Staðfesta átti skuldbindingar ríkjanna um markmið þeirra um menntun fyrir 
alla og að leggja áherslu á menntun fyrir alla innan almenna skólakerfisins.  Rammaáætlun 
um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir var samþykkt á ráðstefnunni og var hún ætluð 
að vera til hliðsjónar og sem leiðbeiningar fyrir stjórnvöld til að koma Salamanca- 
yfirlýsingunni í framkvæmd (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Árið 1995 kom yfirlýsingin út í íslenskri þýðingu gefna út af Menntamálaráðuneytinu og 
hún kynnt fyrir íslensku skólakerfi. Með henni var verið að skora á stjórnvöld allra landa til 
að gera skólana stakk búna til að sinna öllum nemendum án aðgreiningar ásamt því að auka 
fjárveitingar til skólanna svo þeir yrðu færir til að sinna öllum. Með þessari áskorun var verið 
að styðjast við grundvöll Salamanca-yfirlýsingarinnar. Vert er að taka fram að hugtakið skóli 
án aðgreiningar kom fyrst fyrir á íslenskri tungu í þessari yfirlýsingu. Í aðalnámskrá 
grunnskóla var meginhugmynd yfirlýsingarinnar höfð að leiðarljósi (Katrín Jakobsdóttir, 
2013). 

Yfirlýsingin stuðlar að jafnréttismenntun en markmið þeirrar menntunar er að skapa 
jöfn tækifæri fyrir alla þannig að allir geti nýtt hæfileika sína sem best. Einstaklingar skulu 
fá tækifæri til að þroskast á eigin forsendum þannig að þeir haldi áfram að þróa hæfileika 
sína og lifi í samfélagi þar sem manngildi eru höfð að leiðarljósi. Þannig ríki því skilningur, 
umburðarlyndi,  jafnrétti, víðsýni og friður í þeirra lífi (Katrín Jakobsdóttir, 2013). 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að „í skóla án aðgreiningar á að ríkja 
fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum.“ Í rammaáætlun Salamanca-yfirlýsing-
arinnar kemur fram að þær kennsluaðferðir sem notaðar eru í kennslu nemenda með 
sérþarfir séu sniðnar að þörfum nemandans, frekar en að nemandinn aðlagi sig að náminu. 
Námsefni á að sníða að þörfum barna en ekki öfugt. Börn með sérþarfir eiga að fá sérstakan 
stuðning í tengslum við almennt námsefni, en ekki annað og ólíkt námsefni ásamt því að 
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njóta þess stuðnings sem þau þurfa til þess að öðlast árangursríkrar menntunar 
(Menntamálaráðuneytið, 1995). 

2.2 Aðalnámskrár grunnskóla 
Mennta- og menningarmálaráðherra setur aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla. 
Námskrárnar kveða á um markmið og fyrirkomulag  innan hvers skólakerfis. Núgildandi 
aðalnámskrá grunnskóla byggir á lögum grunnskóla frá árinu 2008 og er henni ætlað að 
útfæra þá menntastefnu sem felst í lögum grunnskóla. „Segja má að aðalnámskrá sé 
samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál.“ (Mennta- og menningarmála-
ráðuneyti, 2013) Samningur þessi heldur utan um skólastarfið og felur í sér leiðsögn um 
tilgang þess og markmið. Aðalnámskrá grunnskóla útfærir þá menntastefnu sem felst í 
lögum grunnskólanna og er hún ætluð stjórnendum, skólum, kennurum og öðru starfs-fólki 
í skólakerfinu. Einnig þykir okkur vert að taka fram að aðalnámskrárnar eru líka fyrir 
nemendur, foreldra, hið opinbera og almenning til upplýsingar um tilgang og starfsemi 
skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

2.2.1 Jafnrétti til náms 

Sveitarfélög hafa borið meginábyrgð á skólahaldi og framkvæmd grunnskólalaga síðan 
1996, en með tilkomu nýrrar aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 breyttist það hlutverk. 
Samkvæmt þeirri aðalnámskrá ber grunnskólum skylda til að sinna þörfum allra nemenda 
og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Þrátt fyrir að stefnan um skóla án aðgreiningar 
hafi ekki verið komin í lög á þessum árum bar grunnskólum þó skylda til að taka við öllum 
börnum óháð atgervi þeirra ((Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 1999). 

Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, 
börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr hvað 
varðar mál, þjóðerni eða menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 1999). 

Stefna stjórnvalda var sú að nemendur með einhvers konar fatlanir og/eða frávik fengju að 
stunda nám með öðrum nemendum eftir því sem mögulegt var og talið var að gæti gengið 
upp. Jafnrétti til náms fólst í því að bjóða nemendum tækifæri til náms og fá kennslu við 
hæfi. Í þessu voru ekki endilega sömu úrræði fyrir alla en sambærileg og jafngild tækifæri, 
sem er jafnframt það mikilvægasta í þessu samhengi, ættu að vera til staðar þar sem reynt 
yrði að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
1999).  

Athygli var farin að beinast í vaxandi mæli að nemendum með sértæka námsörðugleika 
þar sem margir þessara nemenda áttu í erfiðleikum með að ná tökum á lestri. Nauðsynlegt 
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var og er enn að koma til móts við þessa nemendur og því þarf að beita skimunarprófum 
og greiningu sem fyrst á lífsleiðinni til að hægt sé að meta sérþarfir þeirra. Með 
niðurstöðum úr slíkum prófunum getur skólinn, í samvinnu við forráðamenn komið til móts 
við þarfir nemenda og veitt þau úrræði sem talið er að þurfi í hverju tilviki fyrir sig. Það sem 
vakti athygli okkar í þessari aðalnámskrá var að lestrarörðugleikar eru sérstaklega nefndir 
og nauðsynleg úrræði nefnd fyrir þá nemendur sem glíma við slíka erfiðleika. Á sama tíma 
er tekið fram að þeir nemendur sem eru afburðanemendur eða búa yfir sértækum 
hæfileikum á vissum sviðum eiga rétt á að fá tækifæri til náms við sitt hæfi líkt og nemendur 
með fatlanir og/eða einhvers konar frávik (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 1999).  

2.2.2 Einstaklingsmiðað nám 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2006 urðu breytingar frá fyrri námskrá þar sem ákvæði 
sneru að því að stuðla að auknu sjálfstæði skóla, meiri sveigjanleika í skipulagi náms og 
kennslu, áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu og samfellu í námi á milli skólastiga. Í þessari 
námskrá birtist hugtakið skóli án aðgreiningar í fyrsta sinn í aðalnámskrá án þess þó að vera 
komið í lög grunnskóla og hugmyndafræðin orðin að opinberlegri stefnu skóla.  

Skilgreining hugtaksins fól í sér eftirfarandi:  

Það er skylda hvers skóla að laga námið sem best að hverjum einstaklingi. Nemendur 
eiga rétt á viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og hæfni. Í skóla án aðgreiningar 
skal leitast við að gera fötluðum nemendum, langveikum og nemendum, sem eiga við 
sértæka námsörðugleika að etja, kleift að stunda nám við skólann eftir því sem tök eru 
á. Sama gildir um nemendur með annað móðurmál en íslensku og heyrnarlausa 
nemendur. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2006) 

Aðalnámskrá tekur til allra nemenda. Haft er þó í huga að nemendur eru misjafnir. Sumir 
gætu þurft flóknari og fleiri markmið á meðan aðrir gæti þurft lengri tíma og færri markmið. 
Samkvæmt aðalnámskránni á skólakerfið að vera sveigjanlegt og reiðubúið til að mæta 
nýjum og breyttum kröfum. Meginskylda skólanna er að veita öllum nemendum góða, 
alhliða menntun. Allir nemendur eiga rétt á að stunda nám við sitt hæfi og ber 
sveitarfélögum skylda til að sjá til þess að nemendur fái viðeigandi námstækifæri. Nám 
hvers og eins skal efla hann  sem einstakling í lýðræðissamfélagi og stuðla að alhliða þroska 
hans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2006). 

2.2.3 Skóli án aðgreiningar 

Eins og fram hefur komið er núgildandi aðalnámskrá grunnskóla byggð á grunnskólalögum 
frá árinu 2008 en innleiðing hennar tók þrjú ár. Það var árið 2011 sem núgildandi 
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aðalnámskrá kom út, Aðalnámskrá grunnskóla- almennur hluti. Árið 2013 var námskráin 
endurútgefin með greinasviðum sem skiptist niður í níu kafla. Í köflunum er fjallað um 
menntagildi og megintilgang, hæfniviðmið, kennsluhætti og námsmat innan greina-sviða.  Í 
aðalnámskrá grunnskóla (2013) skal stefnan um skóla án aðgreiningar vera framkvæmd á 
eftirfarandi hátt: 

Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 
nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og eins með 
manngildi,  lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Í skóla án aðgreiningar er 
gengið út frá því að allir fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms og að námið sé á 
forsendum hvers einstaklings. Í skóla án aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf sem 
einkennist af virðingu fyrir rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í námssamfélagi 
heimaskóla óháð atgervi þeirra og stöðu. Þessi grundvallarhugmyndafræði í skólastarfi 
hér á landi felur í sér alhliða hlutdeild, aðgengi og þátttöku allra nemenda í 
skólastarfinu. Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að 
bjóða upp á góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi 
þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að útrýma öllum 
gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
2013).  

Áhugavert er að skoða mun á skilgreiningunum um skóla án aðgreiningar til dæmis í 
aðalnámskrá frá árinu 2006. Í núgildandi námskrá er borin virðing fyrir fjölbreytileika og 
mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda og áhersla lögð á að útrýma 
öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum (Mennta- og menningarmála-
ráðuneyti, 2013).  

Grunnþættirnir sex sem taka skal mið af við gerð námskráar eru læsi, sjálfbærni, 
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og að lokum sköpun. Þessir þættir 
eiga að undirstrika þau meginatriði almennrar menntunar og stuðla þannig að samfellu í 
öllu skólastarfi. Nám og kennsla á að taka mið af eiginleikum hvers og eins, það setur þá 
kröfu á kennara um að leggja sig fram um að kynnast hverjum nemanda þannig að hann 
geti komið til móts við ólíkar þarfir þeirra. Gæta þarf þess að foreldrar séu hafðir með í 
ákvörðunum þegar það kemur að skipulagi á markmiðum hvers og eins. Skóli án aðgrein-
ingar hentar ekki öllum og í sumum tilfellum er talið að það sé nemandanum fyrir bestu að 
stunda nám í sérskóla en foreldrar og/eða sérfræðingar geta farið fram á slíka skóla-vist, 
hvort sem það er tímabundið eða að öllu leyti. Þar eru hagsmunir barnsins hafðir að 
leiðarljósi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  
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Það er margt líkt með þessum námskrám sem hefur verið fjallað um. Allar beinar þær 
sjónum sínum að því að hafa hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Jafnrétti kemur fram í þeim 
öllum en þó með ólíkum áherslum. Í fyrstu námskránni frá árinu 1999 er talað um að allir 
hefðu sama rétt til náms án þess að lögin segðu til um það. Önnur námskráin frá 2006 
einblíndi á einstaklingsmiðað nám þar sem þarfir hvers og eins voru í fyrirrúmi. Þriðja og 
núgildandi námskrá fylgir stefnunni um skóla án aðgreiningar sem birtist í lögum árið 2008. 
Stefnan felur í sér að allir eigi rétt á námi hvort sem það er bóklegt eða verklegt í sínum 
heimaskóla og atgervi nemenda sé ekki til fyrirstöðu. Að vissu leyti eru áherslurnar á milli 
ára líkar en þó verða breytingar á þeim þar sem hugtakið jafnrétti kemur fram í víðum 
skilningi en þrengist milli ára. Markmið aðalnámskrár er að laga námið að hverjum og einum 
og ýta þannig undir styrkleika hvers og eins.  
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3 Skóli án aðgreiningar 

Í þessum kafla verður farið yfir hvað felst í hugtakinu skóli án aðgreiningar, einnig þekkt 
sem nám án aðgreiningar, menntun án aðgreiningar, skóli fyrir alla og skóli marg-
breytileikans. Hugmyndafræðin á bakvið stefnuna snýst að öllu leyti að mannréttindum 
einstaklinga sem hefur haft áhrif á menntun barna út um allan heim, en upphaf hennar má 
rekja til barna með sérþarfir og þeirra baráttu um bætt lífskjör. Upphaf stefnunnar má rekja 
til kröfu foreldra barna með fatlanir sem vildu að börn þeirra fengju að ganga í skóla með 
ófötluðum einstaklingum, jafnöldrum sínum (Allan and Slee, 2008; Ainscow et al., 2006; 
Armstrong, Armstrong and Spandagou 2010). „Stefnan um skóla án aðgreiningar er 
samþykkt af Menntastefnu Evrópusambandsins og annarra ríkja og Alþjóðasambanda“ 
(Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Að leysa hömlur ólíkra hópa nemenda, útiloka mismunun af öllum toga og bæta 
námsárangur eru meðal þeirra markmiða sem stefnan, skóli án aðgreiningar, felur í sér. Það 
er hægara sagt en gert að uppfylla þessi markmið og vinnan við þessa stefnu krefst mikillar 
ígrundunar og stöðugrar vinnu þeirra sem að henni koma (Lindsay, G., 2003). Það er sorgleg 
staðreynd að segja frá því að oft er litið á sérþarfir nemenda sem galla sem þurfi að laga í 
stað þess að líta á þetta sem eiginleika og styrkleika einstaklinganna (Dóra S. Bjarnason, 
2007).  Ríkið og sveitarfélög í landinu bera þá skyldu að framfylgja stefnunni og koma til 
móts við þarfir allra nemenda í grunnskólum án aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr. 
91/2008).  

Eitt af einkennum stefnunnar er margbreytileikinn. Nemendur eru af öllum toga og eru 
viðurkenndir hver á sinn hátt þannig að allir geti tekið þátt í skólastarfinu. Námskráin tekur 
mið af öllum nemendum og því ekki endilega ein námskrá sem nær yfir alla heldur er allt 
kapp lagt á að nemendur nái sem bestum mögulegum árangri og njóti virðingar sem 
einstaklingur. Allir starfsmenn skólans þurfa að vinna eftir sömu stefnu þannig að 
skólastarfið sé heildstætt og að nemendur fái stuðning þar sem þeir þurfa á því að halda. 
Skóli án aðgreiningar er ferli sem er í sífelldri þróun (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif 
Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðardóttir, Kristín 
Erla Harðardóttir, 2014). 

 Grunnskólum á Íslandi eru skyldugir til að taka við öllum þeim nemendum sem 
sækja um skólavist óháð hömlum þeirra. Á Íslandi er samþykkt skólastefna þar sem borin 
er virðing fyrir margbreytileikanum og skal skólinn veita hverjum nemenda menntun við 
hæfi og undirbúa hann undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi, hvort sem það er innan 
skólans eða utan hans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  
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3.1 Skilgreining stefnunnar 
Ýmsar ólíkar skilgreiningar eru á hugtakinu og túlkanir ólíkar eftir einstaklingum og 
samhengi. Margir tala um skóla fyrir alla og eiga við skóla án aðgreiningar. Vert er nefna að 
þetta eru tvö óskyld hugtök. Skóli fyrir alla má skilgreina þannig að allir skólaskyldir 
nemendur skulu komast að í einhverjum skóla. Oft er hugtak þetta notað í vitlausu 
samhengi hér á landi (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvins-
dóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðardóttir, Kristín Erla Harðardóttir, 2014).  

Skóli án aðgreiningar er taldrjúgt hugtak, sumir hafa meðal annars talið að sérskólar 
eins og t.d. Klettaskóli og Brúarskóli eigi ekki rétt á sér því allir ættu að stunda nám við 
almennan grunnskóla (Norwich, 2013) á meðan aðrir telja að mæta eigi þörfum ólíkra 
nemenda í bekk og draga eigi úr að taka nemendur úr bekk, en þó gert þegar þörf er á 
(Hildur B. Svavarsdóttir o. fl., 2011; Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2005).  Einn áhrifamesti 
hugsuður á sviði heimspeki menntunar er talinn vera John Dewey og rekja má upphaf 
skilgreiningarinnar um skóla án aðgreiningar í hans hugmyndir um jöfnuð, réttlæti og 
skyldur þegna til lýðræðislegrar þátttöku í samfélagi (Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Eins og fram hefur komið eru ólíkar skilgreiningar um hugtakið skóla án aðgreiningar. 
Þær skilgreiningar sem hér koma á eftir einkennast af því að hafa sameiginlega heildarsýn 
en áherslur þeirra ólíkar. D. L. Ferguson skilgreinir hugtakið á eftirfarandi hátt:  

Skóli án aðgreiningar er ferli þar sem umbótum í almennri kennslu og sérkennslu er 
blandað saman þannig að úr verði eitt almennt menntakerfi sem miðast við það að öll 
börn og ungmenni séu virkir, fullgildir þátttakendur í skólasamfélaginu. Marg-
breytileikinn verður þannig viðurkenndur sem hið venjulega. Slíkur skóli tryggir öllum 
nemendum nám við hæfi, og árangursríka kennslu sem tekur mið af þörfum hvers og 
eins, sem og nauðsynlegan stuðning (Ferguson, 1995). 

M. Ainscow, T. Booth og A. Dyson skilgreina hugtakið á álíka hátt en þó með aðrar áherslur:  

Skóli án aðgreiningar er ferli sem miðar að því að auka þátttöku nemenda og draga úr 
aðgreiningu þeirra frá almennri námskrá, menningu og samfélagi skólans. Skólar þurfa 
að endurskoða menningu sína, stefnu og starfsaðferðir svo þeir verði færir um að taka 
á móti fjölbreytilegum nemendahópi. Vinna þarf að þátttöku og árangri allra nemenda, 
ekki eingöngu þeirra sem hafa fatlanir eða eru flokkaðir með sérkennsluþarfir 
(Ainscow, Booth og Dyson, 2006). 

Líkt og menntastefnan um skóla án aðgreiningar snýst um, er meginhugmynd þessara 
tveggja skilgreininga að veita öllum nemendum menntun óháð atgervi hvers og eins. 
Vitundarvakning er til staðar um að bera skuli virðingu fyrir margbreytileikanum.  En það 
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sem vakti athygli okkar og vert er að nefna er munur skilgreininganna og þá ólíkar áherslur 
á hinn „venjulega“ nemanda  ef svo má að orði komast. Þeir Ainscow, Booth og Dyson leggja 
áherslu á að gæta þurfi að og virkja þátttöku allra nemenda ekki bara þeirra sem þurfa 
aukinn stuðning. Áherslan er svo oft á þá sem hafa fatlanir eða sérkennsluþarfir að aðrir 
nemendur gleymast.  

Hér að framan hefur verið fjallað um hugtökin um skóla fyrir alla, skóla án aðgreiningar, 
nám án aðgreiningar og hér er enn einn vinkillinn á hugtakið sem er menntun án 
aðgreiningar og felur í sér skilgreiningu UNESCO. Á sama hátt og aðrir hafa skilgreint 
hugtakið er heildarsýn þeirra að bera virðingu fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum 
nemenda og bjóða upp á góða menntun fyrir alla. Einnig felur skilgreiningin í sér áherslu á 
að útrýma skuli öllum gerðum mismununar (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 
2010). Menntun án aðgreiningar er ferli sem tekur engan enda og eru samskipti milli 
nemenda, kennara, foreldra og stjórnenda lykilatriði til þess að stefnan gangi upp (Ainscow, 
2005).  

3.2 Áætluð framkvæmd stefnunnar 
Allir skulu fá jöfn tækifæri  til náms. Þrjár stoðir ættu að vera til staðar í hverjum þeim 

grunnskóla sem fylgir stefnunni um skóla án aðgreiningar (Skóla- og frístundasvið Reykja-
víkurborgar, 2012):  

1. Allir grunnskóla skulu leggja áherslu á sveigjanlega og fjölbreytta náms- og 
kennsluhætti til að mæta þörfum allra nemenda í almennu námsumhverfi.  

2. Í hverjum skóla sé metið hvort í skólanum séu nemendur sem þurfa á sérstökum 
stuðningi að halda og brugðist við með viðeigandi hætti. 

3. Í hverjum skóla sé starfrækt ráðgjafar- og stuðningsþjónusta við nemendur og 
starfsfólk.    

Með notkun sveigjanlegra náms- og kennsluhátta er ýtt undir þá hugmyndafræði að 
allir geta lært en hver og einn lærir á sinn einstaklingsbundna hátt (Steingerður Ólafs-dóttir, 
Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín 
Sigurðardóttir, Kristín Erla Harðardóttir, 2014). Kennurum ber skylda að vera hæfir til að 
geta komið til móts við ólíkar þarfir nemenda. Kennaranám skal veita kennurum þessa 
hæfni, þekkingu og skilning sem skilar sér með sjálfstrausti til að geta tekist á við þarfir 
nemenda (Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu, 2011).  

Þrátt fyrir stefnuna um skóla án aðgreiningar eru starfrækir tveir grunnskólar í 
Reykjavík sem sérhæfa sig í að mennta nemendur með sérþarfir. Þar er ætlað að veita 
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þessum nemendum umhverfi sem hentar hverju tilviki fyrir sig. Klettaskóli er grunnskóli 
fyrir nemendur með einhvers konar þroskahamlanir og Brúarskóli er fyrir nemendur með 
hegðunar-, félags- og tilfinningalegan vanda (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkuborgar, 
2012). Almennur skóli hentar ekki öllum og því eru þessi sérúrræði til staðar svo allir geti 
notið góðs af sinni skólagöngu. Á Íslandi er hlutfall þeirra sem stunda nám í sérskólum 
töluvert lægra en á öðrum löndum innan Evrópu (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif 
Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðar-dóttir, Kristín 
Erla Harðardóttir, 2014).  

Fjármagni er úthlutað til skóla og er því ætlað að tryggja að skólar mæti þörfum allra 
nemenda. Úthlutun fjármagns til grunnskólanna vegna stuðnings er með þrennum hætti 
(Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012): 

1. Skólar fá úthlutað fjármagni sem tekur mið af fjölda nemenda í hverjum skóla fyrir 
sig. Það fjármagn sem falið er til stuðnings við nemendur sem glíma við sértæka 
námsörðugleika skal nýta til stuðnings við nemendur, svo sem í lestri, íslensku og 
stærðfræði. Einnig geta verið raskanir á hreyfifærni, mál- og talörðugleikum og skal 
þessu fjármagni einnig stýrt í stuðning til þessara þátta. 

2. Hafi skólar nemendur sem glíma við miklar fatlanir eða alvarlegar raskanir skulu þeir 
fá sérstaka úthlutun á fjármagni til þessarar þjónustu. 

3. Hægt er að sækja um sérstakt fjármagn til þess að nota til áætlana þegar fjöldi 
nemenda  sem glíma við þroskaraskanir, erfiðar félagslegar aðstæður og ef skóli 
hefur nemendur þar sem fjöldi barnaverndartilkynninga er til staðar. Þessi nem-
endahópur þarf þó að víkja verulega frá því sem almennt er í skólum. 

3.3 Framkvæmd stefnunnar í raun og veru 

Per Skoglund setti fram líkan árið 2014 sem sagði frá þremur mögulegum hindrunum þegar 
verið væri að hrinda skóla án aðgreiningar í framkvæmd. Í fyrsta lagi talaði hann um að mikil 
fólksfjölgun og hreyfing innan ólíkra samfélaga í Evrópu, sem hefur átt sér stað í þónokkurn 
tíma og ekki sér endann á, fela í sér aukinn margbreytileika í nemenda-hópnum. Síðan benti 
hann á að skólayfirvöld, skólastjórar og almenningur setji þær kröfur að koma eigi til móts 
við alla óháð atgervi hvers og eins. Að lokum fjallaði hann um að allir hafa sínar hefðir og 
þeim verður ekki auðveldlega breytt þó það sé talið vera fyrir bestu. Þessar hindranir geta 
aftrað því að stefnan gangi upp samkvæmt skilgreiningu (Skoglund, 2014). Til að stefnan 
gangi upp þurfa stjórnendur, kennarar, nemendur og að lokum foreldrar að vinna saman 
og upplýsingaflæði þarf að vera til fyrirmyndar svo að vinna með nemendum með sérþarfir 
skili árangri. Því hefur skólamenningin áhrif og sé hún ekki jákvæð verður vinnan ekki 
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árangursrík (Sergiovanni, 2009). Samstarf heimila og skóla er mikilvægt til að árangur náist 
í skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). „Skólamenningin er límið sem 
heldur skólanum saman“ (Sergiovanni, 2009). 

Stofnaður hefur verið ákveðinn starfshópur sem hefur það markmið að leggja mat á 
framkvæmd stefnunnar um skóla án aðgreiningar innan allra skólastiga á vegum Mennta- 
og menningarmálaráðuneytisins. Árið 2015 gaf starfshópurinn út skýrslu  þar sem kemur 
fram að skólastarf hafi tekið breytingum með komu stefnunnar en auka þarf fjármagn, bæta 
þarf við sérfræðiþekkingu innan veggja skólanna og veita þarf aukinn faglegan stuðning sem 
og  meira svigrúm í vinnutíma kennara til að framkvæmd hennar verði eins og skilgreiningin 
segir til um. Eins og fram hefur komið eru til ólíkar skilgreiningar á stefnunni og vegna þessa 
átti starfshópurinn erfitt með framkvæmd matsins. Út frá því var talið að auka þyrfti 
umræðu um stefnuna og þýðingu hennar til að vita hvað þyrfti að vera til staðar og hvað 
þyrfti að gera til að hún væri framkvæmanleg á réttan hátt. Réttast væri að auka eftirlit með 
skólastarfi og efla rannsóknarstarf tengt stefnunni. Mikilvægast væri þó að tryggja að 
samstarf milli allra innan skólakerfisins og foreldra  væri gott svo hægt væri að vinna að 
úrræðum sem henta hverjum og einum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015).  

Í kaflanum Upplifun og reynsla kennara munum við fjalla nánar um upplifun og viðhorf 
einstakra kennara af skóla án aðgreiningar. Þessir kennarar starfa enn í dag í grunnskólum 
landsins og eru á öllum stigum grunnskólans.  
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4 Nemendur með sérþarfir  

Menntun á að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika 
sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi í anda skilnings, friðar, 
umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna og vináttu allra þjóða og þjóðernishópa. Stuðla ber 
að virðingu fyrir mannréttindum, mismunandi menningarlegri arfleið, tungu og 
gildismati, öðru fólki og náttúrulegu umhverfi mannsins (Samningur Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/1992). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, einnig þekktur sem Barnasátt-
málinn, var samþykktur árið 1992 á Íslandi en var þó ekki lögfestur hér á landi fyrr en árið 
2013. Samningurinn felur í sér viðurkenningu á því að börn séu einstaklingar sem eiga sín 
réttindi óháð hinum fullorðnu. Sáttmálinn felur í sér fjórar grundvallarreglur sem eru rauður 
þráður í gegnum sáttmálann allan. Þessar reglur tengja saman ólík ákvæði sáttmálans. Ein 
af þessum reglum er jafnræðisbann við mismunun. Hún felur í sér að Barnasáttmálinn nái 
til allra barna, með öðrum orðum án tillits til kynþáttar, kynferðis, trúar, 
stjórnmálaskoðana, fötlunar og félagslegrar stöðu (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins nr. 2/1992). Á Íslandi fylgja grunnskólar stefnunni um skóla án 
aðgreiningar og því eiga allir nemendur rétt á námi óháð atgervi þeirra. Í reglugerð um 
nemendur með sérþarfir í grunnskóla er stuðst við eftirfarandi skilgreiningu á stefnunni um 
skóla án aðgreiningar:  

Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 
nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu 
skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi (Reglugerð um 
nemendur með sérþarfir nr 585/2010). 

Eins og fram hefur komið þá breyttist hlutverk grunnskóla töluvert árið 1974 þegar ný 
grunnskólalög voru sett á laggirnar. Í þeim lögum var aðskilnaði barna með fatlanir og þeirra 
sem voru talin heilbrigð formlega lokið og farið var að styðjast við jafnrétti til náms (Lög um 
grunnskóla nr. 63/1974). Hingað til hefur verið mikið fjallað um nemendur með sérþarfir án 
þess að skilgreining á því komi fram. Því er vert að taka fram að í reglugerð sem gefin var út 
árið 2010 eru þessir nemendur skilgreindir á eftirfarandi hátt: „Nemendur með sérþarfir 
teljast þeir sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða 
félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar“ (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 
nr. 585/2010). 

Reglugerðin nær til þeirra nemenda sem eiga rétt á stuðningi í námi út frá þeirra 
sérþörfum. Markmið reglugerðarinnar er að sjá til þess að nemendur fái tækifæri til náms 
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án aðgreiningar og að komið sé til móts við þarfir þeirra. Nám og námsumhverfi þessara 
nemenda líkt og annarra skal vera hvetjandi og taka mið af ólíkum þörfum hvers og eins. 
Nýta skal styrkleika þeirra til að efla félagslega þáttinn og gera þeim kleift að taka þátt í 
skólasamfélaginu ásamt því að gefa þeim möguleika á að þroska persónuleika sinn, 
hæfileika og sköpunargáfu (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 
585/2010). Árið 2010 var gefin út reglugerð sem fjallar um hvernig skipulagi og framkvæmd 
skuli háttað á sérfræðiþjónustu innan skólanna (Reglugerð um sérfræði-þjónustu 
sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemenda-verndarráð í grunnskólum nr. 584/2010). 
Sveitarfélögum ber skylda til að sjá til þess að nemendur fái uppfyllt þau úrræði sem þeir 
eiga rétt á. Sveitarfélögin fá úthlutað ákveðnu fjármagni til kennslu fyrir nemendur með 
sérþarfir (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). 

Allir eiga rétt á að stunda nám við sitt hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
2013). Lögum samkvæmt ber grunnskólum skylda að útbúa sérstaka móttökuáætlun fyrir 
nemendur með sérþarfir. Í áætluninni þarf að gera grein fyrir:  

Samstarfi innan skólans um skipulagi kennslunnar, aðbúnaði, aðstöðu, notkun 
hjálpartækja, skipulagi einstaklingsnámskrá, kennsluháttum og námsmati, hlutverki 
umsjónarkennara, sérkennara og annarra fagaðila innan skólans og samstarfi við 
foreldra (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 585/2010). 

Einnig skulu grunnskólar vinna að einstaklingsáætlun fyrir hvern þann nemanda sem á því 
þarf að halda og skal það gert árlega og taka mið af þörfum og aðstæðum nemandans  
hverju sinni (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 585/2010). Í 
tengslum við einstaklingsáætlanir má oft finna teymi í kringum nemendur. Þetta teymi 
hefur það markmið að finna lausnir sen henta hverjum og einum. Í slíku teymi má finna 
þroskaþjálfa, námsráðgjafa og félagsráðgjafa. Foreldrar eru gjarnan hafðir með í ráðum 
(Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 585/2010). Unnið er að 
ákveðnum markmiðum sem hafa verið sett en um er að ræða bæði skammtíma markmið 
og langtíma. Við gerð þessara markmiða er mikilvægt að nýta áhugasvið nemenda sem 
getur ýtt undir vilja til náms samhliða áhuga á námsefni hverju sinni (Sigrún Hjartardóttir 
og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). 

 Í skóla án aðgreiningar má finna breiðan hóp nemenda og því fjöldann allan af 
ólíkum þörfum. Nemendur með sérþarfir eru eins ólíkir og þeir eru margir og því höfum við 
ákveðið að fjalla lítillega um þau frávik sem við höfum helst séð á vettvangi. Sum frávik eru 
stærri og umfangsmeiri en önnur og því hafa sérskólar hentað betur í þeim tilfellum. Við 
höfum einungis kynnst almennum grunnskólum og þetta eru þau frávik sem við teljum að 
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sé nauðsynlegt að kynna og nefna í tenglsum í við ofangreind skrif um nemendur með 
sérþarfir.  

4.1 Námsörðugleikar 
Námsörðugleikum er skipt í almenna og sértæka námsörðugleika. Þeir orsakast af 
mismunandi ástæðum og margir þættir geta haft áhrif á þá. Dæmi um slíka þætti geta verið 
umhverfið, persónuleiki einstaklings og tilfinningalíf hans. Sjón- og heyrnaskerðing og 
skerðing á hreyfingu geta einnig haft áhrif á nám einstaklinga. Sértækir námsörðugleikar 
koma fram þar sem gengi nemandans er undir meðallagi eða uppfylla ekki þær væntingar 
sem gerðar eru til nemanda með meðalgreind eða þar yfir í ákveðnum grunnþáttum náms, 
s.s stærðfræði, lestri, stafsetningu eða skrift. Þeir nemendur sem teljast vera undir 
meðallagi í greind eiga gjarnan við almenna námsörðugleika að stríða en í því felst að þeir 
eru oft eftir á í námi og halda ekki í við samnemendur sína (Jónas G. Halldórsson, 2000).   

4.1.1 ADHD og ADD 

ADHD stendur fyrir athyglisbrest og ofvirkni (e. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
sem er taugaþroskaröskun sem kemur fram snemma algjörlega óháð greind og getur haft 
víðtæk áhrif á daglegt líf einstaklingsins. Helstu einkenni ADHD er einbeitingaskortur, 
hreyfióróleiki og hvatvísi (ADHD samtökin, án ártals). Það má flokka ADHD undir náms-
örðugleika því rannsóknir hafa sýnt að það hafi sömu einkenni leshömlunar sem er hvatvísi, 
röskun á athygli, úrvinnsluhraða og minni. Þessi þættir hafa áhrif á að nemendur fái lágar 
einkunnir og hafi slæma færni í bóklegum greinum (Sexton, C. C., Gelhorn, H. L., Bell, J. A. 
og Classi, P. M., 2012). 

 Athyglisbrestur án ofvirkni, betur þekkt sem ADD (e. Attention Deficit Disorder) lýsir 
sér í því að einstaklingar glíma við mikinn athyglisbrest en eru lausir við hreyfi-óróleikann 
og hvatvísina sem fylgir ADHD. Helsti munurinn á þessu tvennu er að einstaklingar ADHD 
eru örir og fer mikið fyrir þeim en ADD eru hægir, rólegir og fer því minna fyrir þeim. 
Rannsóknir hafa sýnt háa tíðni námserfiðleika á borð við lestrar- og málerfiðleika. Þar að 
auki geta þessir einstaklingar glímt við kvíða og depurð og ákveðna gerð minnistruflana 
(ADHD samtökin, án ártals).  

4.2 Þroskafrávik 
Frávik í hegðun og þroska geta verið meðfædd og býr fjöldi einstaklinga við þá erfiðleika. 
Þroskafrávik geta verið misalvarleg og haft mismikil áhrif á líf einstaklingsins. Í einhverjum 
tilfellum er nóg að veita barni einhvers konar þjálfun eða sérkennslu og teljast þess háttar 
frávik, þar sem slík handleiðsla er næg, ekki til fatlana heldur sem hömlun eða röskun. Dæmi 
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um þess konar hömlun væru þá vandamál tengd málþroska, ofvirkni og sértækir 
námserfiðleikar. Frávik sem teljast til alvarlegra frávika gætu verið þroskahamlanir, 
einhverfa, blinda eða sjónskerðing, heyrnarskerðing og hreyfihamlanir. Þeir einstaklingar 
sem glíma við þessi frávik teljast til fötlunar og þurfa viðvarandi aðstoð á uppvaxtar- og 
fullorðinsárum (Doktor.is, án ártals). 

4.2.1 Þroskahamlanir 

Þroskahömlun er almenn greindarskerðing þar sem börn glíma við erfiðleika í tengslum við 
viðfangsefni sem eiga að hæfa þeirra aldri og getu og er þetta ein algengasta fötlunin meðal 
barna og unglinga. Þroski þessara einstaklinga er jafnframt hægari en hjá jafnöldrum og  
þurfa þeir því aukna örvun og þjálfun á leikskólaaldri, aðstoð sérkennara á grunnskólaárum 
og á fullorðinsárum þurfa þeir á stuðningi að halda tengdum búsetu, atvinnu eða afþreyingu 
(Doktor.is, án ártals). Með öðrum orðum þurfa þessir einstaklingar alltaf að reiða sig á 
aðstoð annarra.  

4.2.2 Einhverfa 

Einhverfa er meðfædd röskun á þroska miðtaugakerfis þar sem heilinn þroskast ekki á 
dæmigerðan hátt en ekki er hægt að finna læknisfræðilega skýringu á henni. Einhverfa 
hefur misjafnar birtingarmyndir sem kemur fram í hegðun einstaklinga á þremur ólíkum 
einkennasviðum sem eru félagsleg samskipti, tjáskipti og sérkennileg og/eða áráttukennd 
hegðun. Þeir einstaklingar sem sýna nokkur af þessum einkennum en ekki öll, teljast vera 
með ódæmigerða einhverfu. Talað er um einhverfurófið þegar flokka á einkenni eftir 
alvarleika (Doktor.is, án ártals). Hægt er að lýsa einhverfurófinu sem mælistiku til að finna 
út hvar einstaklingur er staddur miðað við einkenni sem hann sýnir. 

Í dag er það svo að þjónusta fyrir einhverfa er ekki fullnægjandi og er það vegna 
þess að úrræði eru ekki til staðar og biðtími eftir þjónustu og greiningu er mikill. Snemmtæk 
íhlutun er mikilvæg þar sem hægt er að draga úr áhrifum frávikanna á líf barnsins og framtíð 
þess (Doktor.is, án ártals).  
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5 Fyrri rannsóknir á stefnunni 

Til stuðnings við það sem fram hefur komið horfðum við til þriggja rannsókna sem allar á 
sinn hátt fjalla um upplifun og reynslu af skóla án aðgreiningar. Niðurstöður þessara 
rannsókna sýna fram á að skilgreiningar á hugtakinu skóli án aðgreiningar eru ósamhljóða 
og því reynist það mörgum erfitt að framkvæma hana. Menning hvers lands getur haft áhrif 
á framkvæmdina og skilgreiningu hugtaksins líkt og breski fræðimaðurinn Ainscow hefur 
talað um. Hann segir að almenningur hefur ólíkar skoðanir. En hann hefur í sínu starfi unnið 
að nákvæmum skilgreiningum á hugtakinu. Vert er að benda á að hann hefur komist að 
þeirri niðurstöðu að ósamræmi í skilgreiningum er ekki bara á milli landa, það má finna 
ólíkar skilgreiningar á stefnunni innan hvers lands (Ainscow, M., 2005). Hér á eftir verður 
farið nánar í þessar þrjár rannsóknir og helstu niðurstöður þeirra.  

5.1 Rannsóknin: Hvernig látum við þúsund blóm blómstra?  
Árið 2010 var rannsókn gerð í fimm grunnskólum í fjórum stærstu sveitarfélögum landsins, 
hún hefur hlotið nafnið Hvernig látum við þúsund blóm blómstra? Rannsóknina gerðu 
Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir. Markmiðið var að greina frá því hvernig 
skólarnir fimm skipulögðu og framkvæmdu stefnuna um skóla án aðgreiningar. Öflun gagna 
fólst í viðtölum við kennara og stjórnendur og vettvangsathugunum í öllum skólunum sem 
tóku þátt í rannsókninni (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010).  

Könnun sem var gerð af Fræðslumiðstöð Reykjavíkur árið 2002 um viðhorf starfsfólks 
grunnskóla í Reykjavík til stefnunnar sýndi að meirihluti starfsmanna höfðu neikvætt 
viðhorf til skóla án aðgreiningar. Aðeins fjórðungi leist vel á stefnuna og restin, u. þ. b. 18%, 
tóku ekki þátt í könnuninni. Aukin umræða var sett af stað eftir þessar niðurstöður sem 
hafa hjálpað til við að auka umræður um menntun fyrir alla ásamt því að bæta viðhorf til 
stefnunnar um skóla án aðgreiningar (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 
Viðhorf kennara til fjölbreytileika nemenda geta skipt sköpum svo að stefnan gangi eftir 
(Evrópumiðstöðin fyrir þróun sérkennslu, 2005).  

Kennslufræðingurinn Tony Booth styður þessa fullyrðingu því hann telur viðhorf 
kennara og gildi þeirra hafa mest áhrif á hvernig þróunin á skóla án aðgreiningar gengur. 
Gildin sem hann telur að þurfi að vera til staðar eru: traust, heiðarleiki, samúð, hugrekki, 
ást, von, fegurð og gleði (Booth, 2005). Torill Moen gerði rannsókn á störfum kennara sem 
hafa náð miklum árangri í kennslu með fjölbreyttan hóp nemenda. Niðurstöður rannsóknar 
hennar voru að taka þarf tillit til hvers og eins og huga þurfi að innihaldi námsins. Lausnin 
felst ekki í því að hafa til staðar sérúrræði fyrir nemendurna sem gætu þurft á því halda. 
Það mun vera vegna þess að nemendurnir þurfa allir að öðlast sameiginlega reynslu vegna 
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samspils við nærsamfélagið. Námið og kennslan eiga að vera þannig að allir nemendur geti 
tekið þátt og náð árangri. Til að slíkt náist, skiptir samstarf allra sem eiga hlut að 
skólastarfinu miklu máli (Moen, T., 2008). Hafa þarf þó í huga að hægt er að útfæra stefnuna 
á ólíkan hátt.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að samstarf milli heimila og skóla sé 
mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
2013). Menntun án aðgreiningar snýr að öllum í skólanum og því er mikilvægt að 
starfsteymi sé innan skólanna til stuðnings við kennara. Samkvæmt lögum um grunnskóla 
eiga kennarar lagalegan rétt á stuðningi í starfi líkt og nemendur og foreldrar (Lög um 
grunnskóla 91/2008). Það getur verið erfitt að koma saman ólíkum einstaklingum sem allir 
vilja leggja fram sína hjálparhönd við hverjar aðstæður fyrir sig. En þegar svo gerist er 
mikilvægt að leysa úr ágreiningi á réttan hátt og vera viss um að allir séu að vinna að 
sameiginlegum markmiðum. Einstaklingar geta haft ólíkar skoðanir, hugmyndir um 
meðferðarúrræði og viðbrögð. Því er samstarf allra sem koma að málinu mikilvægur þáttur 
þegar gæta á hag nemenda og þeirra réttinda (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 
2010).  

Niðurstöður rannsóknarinnar Hvernig látum við þúsund blóm blómstra? voru þær að 
upplifun og viðhorf hvers og eins var mismunandi. Í rannsókninni var margt starfsfólk tekið 
í viðtöl og því um fjölda ólíkra svara. Það var ekkert rétt eða rangt svar og því voru svörin 
lituð af skoðunum hvers og eins og nálgun hvers aðila á stefnunni. Á meðan sumir höfðu 
kynnt sér stefnuna í þaula og voru opnir fyrir nýjungum og breytingum voru aðrir sem vildu 
halda í það sem þeir þekktu og voru ekki eins móttækilegir fyrir breytingum. Stjórnendur 
skólanna voru ekkert frábrugðnari frekar en annað starfsfólk hvað varðar ólík viðhorf. T.d.  
sagði einn stjórnandinn frá því að honum og öðrum í skólanum fyndist sjálfsagt að koma til 
móts við fjölbreyttan hóp og að kennarar ynnu meira í teymum til þess að geta stutt hvern 
annan. Þeir væru þannig opnir fyrir breytingum á hópum og gætu raðað nemendum niður 
þannig að það hentaði öllum nemendum og kennurum (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 
Guðjónsdóttir, 2010). Annar stjórnandi hafði þessi orð að segja: 

Okkur vantar ráðgjöf, bæði okkur sem stjórnum … þá meina ég hvernig við getum 
komið þessu áfram … Líka til kennara sem skilja ekki út á hvað þetta gengur og gera 
ekkert í þessu. Þeir taka ekki þátt en það er mikill minnihluti, kannski tuttugu prósent 
… Það þarf að vinna með viðhorf, fyrst og fremst viðhorf (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 
Guðjónsdóttir, 2010). 
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5.2 Rannsóknin: Kennarinn í skóla án aðgreiningar 
Rannsókn var gerð árið 2010 af Hermínu Gunnþórsdóttur og hafði hún það markmið að 
„rannsaka, lýsa og túlka hugmyndir og skilning grunnskólakennara á Íslandi og Hollandi um 
kennarann í skóla án aðgreiningar og hvernig ólíkur menningarlegur bakgrunnur og ríkjandi 
skólastefna hvors lands hefur áhrif á mótun hugmynda þeirra og skilning“ (Hermína 
Gunnþórsdóttir, 2010). Ákveðið var að nota þessi tvö lönd í rannsókninni þar sem Ísland og 
Holland hafa tvö ólík skólakerfi. Bæði hafa þau ritað undir Salamanca-yfirlýsinguna sem 
táknar að þau séu hlynnt stefnunni um skóla án aðgreiningar. Hins vegar hafa skólar í 
Hollandi meira svigrúm í framkvæmd stefnunnar frekar en Ísland (Hermína Gunnþórsdóttir, 
2010).  

 Á Íslandi er lögð áhersla á jafnrétti í námi þar sem kennslan er við hæfi allra, með 
öðrum orðum óháð kyni, fötlun, litarhætti, uppruna, trú, eða öðrum sérkennum. Það sem 
lýsir íslensku menntakerfi best er einsleitni. Á Hollandi hafa sérskólar verið starfræktir til 
lengri tíma fyrir nemendur með einhvers konar sérkenni að mati hollenskra stjórnvalda. 
Það sem einkennir hollenskt menntakerfi er því aðgreining. Þrátt fyrir undirritun 
Salamanca-yfirlýsingarinnar hafa breytingar í menntakerfi Hollands tekið hægum skrefum, 
stjórnvöld hafa gripið til ýmissa ráða til að draga úr aðgreiningu. Dæmi um slíkt úrræði var 
þegar lög voru sett árið 2003 sem þekkjast sem „bakpokakerfið“. Með þeim áttu börn með 
sértæka námsörðugleika að geta sótt um sérstakt fjármagn til að fá aukna aðstoð í námi 
óháð hvaða skóla barnið sótti. Þessi lög gengu ekki eftir með ósk um minnkun aðgreiningar 
þar sem aðgreining nemenda varð meiri og að auki varð gífurleg aukning á sálfræði- og 
læknisfræðilegum greiningum nemenda (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Þann 1. ágúst 
2014 tóku við nýjar stefnubreytingar í Hollandi þar sem skólar voru skyldugir til að koma til 
móts við nemendur og veita þeim tækifæri í námi óháð atgervi þeirra. Þessum breytingum 
var ætlað að koma í veg fyrir að nemendur yrðu aðgreindir áfram þar sem sérskólar yrðu 
ekki taldir sem fyrsta úrræði í menntun þessara nemenda, að allir hefðu val (Nynke 
Bosscher, 2013).  

Rannsóknir hafa sýnt mikilvægi viðhorfs kennara í framkvæmd stefnunnar. Í Kanada var 
gerð rannsókn meðal kennara, stjórnenda, sérkennara og kennaranema um hvort 
nemendur með fötlun ættu heima í almennum bekk. Meginniðurstaða þeirrar rannsóknar 
leiddi í ljós að hægt væri að flokka niðurstöðurnar í tvo ólíka flokka. Annar flokkurinn var 
hópur sem lýsti yfir áhyggjum sínum varðandi aukið álag og áhrif á kennslu og seinni 
flokkurinn hafði einungis jákvætt viðhorf til skóla án aðgreiningar og töldu sig vera hæfa til 
að takast á við kennslu með fjölbreyttan nemendahóp. Viðhorf kennara varð jákvæðara 
eftir því hvort þeir höfðu fengið fræðslu, almennar upplýsingar og stuðning frá stjórnendum 
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sínum (Bunch, Lupart og Brown, 1997). Vert er að nefna að gæta þarf að alhæfingu um 
viðhorf kennara þar sem upplifun er ólík milli landa og því þarf að gera rannsóknir í hverju 
landi fyrir sig (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Niðurstöður ofangreindar rannsóknar benda á að ólíkur menningarlegur bakgrunnur 
þessara landa hefur  áhrif á þessi atriði. Hér á landi hófu kennarar framkvæmdina á 
stefnunni án formlegs undirbúnings á meðan hollenskir kennarar voru ekki jafn drífandi í 
að hrinda framkvæmdinni í gang vegna óöryggis, þrátt fyrir þá fræðslu sem kennaranemar 
fengu. Kennarar beggja landanna töldu að stuðning vantaði inn í kennslustofuna. Það sem 
vakti athygli okkar var að þeir hollensku töldu það ekki sjálfgefið að þeir gætu kennt svona 
breiðum hópi nemenda, aðeins þeim „venjulegu“. Íslenskir kennarar voru meðvitaðir um 
rétt nemenda og voru reiðubúnir að kenna öllum,. Þeir töldu sérskóla vera nokkurs konar 
brot á mannréttindum á meðan sérskólar væru af hinu góða í augum Hollendinga. Eins og 
fram hefur komið er einkenni menntakerfis þeirra að aðgreina nemendur. Í Hollandi voru 
kennarar uppteknir af hinu ytra mati, þeir þyrftu að geta sýnt foreldrum fram á að barnið 
þeirra væri að lágmarki meðalnemandi og hefðu ýmsa staðla til að setja börnin á. Hérlendis 
var áherslan ekki á að draga nemendur upp að „norminu“, því hér væri námið aðlagað að 
nemendunum sjálfum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

5.3 Rannsóknin: Milli steins og sleggju 
Stefnan um skóla án aðgreiningar nær yfir öll stig grunnskólans en rannsóknin, Milli steins 
og sleggju eftir Guðbjörgu Ólafsdóttur og Berglindi Rós Magnúsdóttur, nær eingöngu til 
reynslu kennara á  unglingastigi grunnskóla af því að vinna í skóla án aðgreiningar. Það ætti 
enginn munur að vera á framkvæmd stefnunnar milli stiga en niðurstöður þessarar 
rannsóknar segja annað. Sex umsjónarkennarar tóku þátt og voru tekin eigindleg viðtöl við 
þá til að fá hugmyndir þeirra um faglegt sjálfstæði sitt til að tryggja fulla þátttöku allra 
nemenda í efstu bekkjum grunnskóla. Rannsakendum fannst mikilvægt að ræða við 
umsjónarkennara frekar en aðra kennara því ábyrgð þeirra á nemendahópnum er önnur og 
meiri. Í aðalnámskrá grunnskóla segir að:    

Umsjónarkennari tekur öðrum starfsmönnum fremur ábyrgð á námi nemenda sinna, 
þroska þeirra, líðan og velferð. Umsjónarkennari leggur sig fram um að kynnast 
nemendum sínum sem best, foreldrum þeirra og aðstæðum. Hann vinnur náið með 
þeim kennurum sem kenna nemendum í hans umsjá, safnar saman upplýsingum og 
kemur þeim áleiðis innan skóla og til foreldra í þeim tilgangi að gera foreldrum kleift 
að taka þátt í ákvörðunum sem varða barn þeirra og skólastarfið (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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 Niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að kennararnir sem rætt var við upplifðu 
að efri stig grunnskóla höfðu tekið minni breytingum í átt að skóla án aðgreiningar miðað 
við yngri stigin. Þeir töldu að tilteknir menntastraumar ynnu gegn stefnunni og að skortur 
væri á faglegum stuðningi í starfi. Upplifun þeirra líkja þeir við það að vera oft og tíðum milli 
steins og sleggju. Kennararnir lögðu áherslu á að nemendur þeirra sem væru með einhvers 
konar frávik væru sem mest inni í sínum bekk. Þeir lögðu sig fram um að nemendum sínum 
liði vel, og væru í góðri samvinnu við aðra kennara sem komu að þeirra bekk. Í upphafi hafi 
þeir orðið lítið varir við þær breytingar sem stefnan hefði átt að hafa í för með sér og lítið 
var rætt  formlega um hvers var ætlast til af kennurum eftir að stefnan var innleidd. 
Almennt voru viðhorf þessara kennara jákvæð til stefnunnar og samkennara þeirra. Það er 
leitt að segja frá því að sumir vissu af sam-kennurum sem töldu það ekki vera á þeirra 
ábyrgð að kenna ákveðnum nemendum. Þrátt fyrir markmið stefnunnar um skóla án 
aðgreiningar um að minnka „flokkun“ nemenda virðist upplifun kennara á unglingastigi ekki 
vera sú að aðgreiningin verði minni, ef eitthvað er þá eykst hún eftir því sem nemendurnir 
verða eldri. Kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn höfðu sínar hugmyndir um 
nemendur sem ættu eftir að einangrast frá jafnöldrum en það voru, svo dæmi séu nefnd, 
nemendur með hegðunar- og tilfinninga-örðugleika, tvítyngdir nemendur og þessir rólegu 
sem þurftu aðstoð en voru ekki frekir á athygli kennarans (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind 
Rós Magnúsdóttir, 2017).  

Ein mesta breyting sem hefur orðið í íslensku skólakerfi má líkja við það sem varð og er 
þekkt í dag sem skóli án aðgreiningar. Fyrir um það bil tuttugu árum fór af stað umbylting 
þar sem margbreytileikanum var fagnað í nemendahópum. Hugað var að þörfum allra 
nemenda (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017). Sú hugsun að 
menntun án aðgreiningar sé eingöngu ætluð þeim sem glíma við fatlanir eða einhvers konar 
frávik hefur verið á undanhaldi og athyglinni beint að margbreytileikanum án þess að setja 
einhvern ákveðinn stimpil á nemendur. Stefnan snýst um það að allir hafi jöfn tækifæri til 
náms óháð atgervi þeirra (UNESCO, 2000).  Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram 
að „fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og 
siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).“ Faglegt sjálfstæði kennara felur í sér 
ákvarðanir um kennsluefni og aðferðir ásamt samskiptum. Geta kennarans til að þróa og 
standa vörð um þekkingargrunn sinn felst í faglegri þekkingu sem er forsenda faglegs 
sjálfstæðis (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017).  
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5 Upplifun og reynsla starfandi kennara 

Í þessum kafla verður sagt frá þeim upplifunum og reynslu sem kennarar hafa til þessarar 
stefnu, skóli án aðgreiningar. Við nýttum okkur aðstæður í vettvangsnámi og fengum ellefu 
kennara af öllum stigum grunnskólans til að segja frá sinni upplifun og reynslu af stefnunni. 
Ekki var um formlega rannsókn að ræða þar sem svör þessara kennara komu við sögu í 
umræðum sem við áttum við kennara á kaffistofum þeirra, kennslustofum og í tölvupósti. 
Þegar við mættum á vettvang höfðum við fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hver svör 
kennara gætu orðið. Í umræðum lögðum við fyrir spurninguna: Hver er þín upplifun á skóla 
án aðgreiningar? Með þessu vildum við gæta þess að okkar skoðanir hefðu ekki áhrif á svör 
kennara. Áður en við lögðum fram spurninguna fengum við leyfi þeirra allra til að nota svör 
þeirra í greiningu þessari og samanburði.  

Við greiningu gagnanna kom ekki á óvart að allir kennarar að einum undanskyldum voru 
á sama máli um að stefnan liti vel út á skjölum frá stjórnarráðinu en að framkvæmdin væri 
því miður önnur. Einnig var áberandi að margir minntust á að fagfólk væri ekki til staðar til 
að takast á við þær þarfir sem ákveðnir nemendur hafa og útvega þau námsgögn sem þörf 
er á. Kennarar hafa ekki menntunina til að takast á við slíkt á eigin vegum og því er þörfin 
fyrir fagfólk meiri en gert er ráð fyrir. Þrátt fyrir að þá skorti menntunina þá þurfa kennarar 
að takast á við þá auknu ábyrgð sem er að annast þessa nemendur og skapar enn meira 
vinnuálag. Afleiðingarnar sem það kann að valda geta ollið því að kennarar verða fyrr 
úrvinda og jafnvel gefast upp á starfinu. Í ljósi þessara ummæla frá kennurum má nefna að 
í fréttaskýringaþættinum Kveik sem var á dagskrá Ríkisútvarpsins í febrúar 2018 var talað 
um lengingu kennaranámsins og kröfurnar sem gerðar eru á kennaranema. Þar segir Baldur 
Sigurðsson, forseti Kennaradeildar Menntavísindasviðs Háskóla Íslands „Ef nýliðun í 
kennarastéttinni heldur áfram að vera sú sem hún er núna, þá hugsa ég að við þurfum ekki 
að bíða nema 10-20 ár þangað til skólakerfið verður óstarfhæft“ (Ríkisútvarpið, 2018).  

Við, sem erum kennaranemar, teljum að aukið álag á kennara sé ástæðan fyrir því að 
eftirspurn í kennaranámið hafi farið minnkandi síðustu ár. Frá því að við hófum nám hefur 
fjöldi nemenda sem hóf nám á sama tíma farið fækkandi með hverju ári og mun að öllu leyti 
halda því áfram þar sem stór hluti mun eflaust ekki fara í meistaranám til að öðlast 
kennsluréttindi. Þessar upplýsingar höfum við í höndum okkar eftir samræður við 
samnemendur. Margir þættir spila þó einnig inn í þar sem laun eru ekki í samræmi við álag, 
lengd kennaranámsins o.s.frv.  

Hér á eftir má sjá svör kennara af vettvangi um eigin upplifun og reynslu af stefnunni um 
skóla án aðgreiningar og ekki verður notast við raunveruleg nöfn þeirra þar sem við 
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lofuðum að halda nafnleynd. Kennarar munu verða skilgreindir sem kennari 1, kennari 2 
o.s.frv. 

Á meðan sumir kennarar lýsa stefnunni í einni setningu þá eru aðrir sem hafa miklar 
skoðanir og hafa greinilega kynnt sér stefnuna út frá mörgum sjónarhornum. Eins og fram 
hefur komið eru kennarar almennt jákvæðir gagnvart stefnunni en segja framkvæmdina 
ekki vera eins og til er ætlast. Í greiningu gagnanna voru fimm atriði áberandi í lýsingum 
kennaranna sem voru: skortur á fagfólki, framkvæmdin ekki eins og hún á að vera, skortur 
á fjármagni, vellíðan barnanna ekki höfð í fyrirrúmi og börn eru meðal jafnaldra frekar en 
jafningja. 

 Kennarar telja fjölbreytileikann aðeins vera af hinu góða en eru smeykir um að hann 
bitni mögulega á lífsgæðum þeirra, líðan og menntun. Einn kennarinn kemur vel að orði á 
upplifun sinni í þessu samhengi. Hann talaði um að þessir nemendur væru þeir sem lituðu 
flóruna. Foreldrar og kennarar hugsuðu oft um réttindi barnanna en gleymdu að hugsa um 
hagsmuni þeirra. Sérskólar eins og til dæmis Klettaskóli gæfi þessum börnum tækifæri á að 
vera með jafningjum frekar en jafnöldrum. Að fá slíkt tækifæri gæfi nemendum möguleika 
á að mynda tengsl sem entust þeim til æviloka frekar en skammtíma eins og þau ættu til að 
mynda í almennum grunnskólum. Nemendur gætu upplifað sig öðruvísi meðal jafnaldra í 
almennum bekk. Það væri ekki alltaf barninu fyrir bestu að hugsa um rétt þess, stundum 
þyrfti að huga að því hvað væri því fyrir bestu (Kennari 1, munnleg heimild, 28. febrúar 
2018). Annar kennari hafði svipað að segja en hann nefndi þó að nokkrir skólar hefðu 
sérdeildir fyrir nemendur með sérþarfir. Umræður hefðu skapast í tengslum við þessar 
deildir og hvort að nemendurnir einangruðust ekki frá jafnöldrum. Kennarinn vildi meina 
að svo væri ekki því þau fyndu sig meðal jafningja. Kennarinn vildi einnig meina að oft 
gleymdist að huga að félagslega þætti nemendanna, sem í flestum tilfellum styrktist innan 
þessara deilda. Þær væru sérhæfðar til að setja hag þessara nemenda í forgang og veita 
þeim alla þá þjónustu sem þeir þyrftu. Innan deildanna fengju nemendur tækifæri til að 
vinna að sínum styrkleikum sem væru frábrugðnir „hinum venjulegu“ , dæmi um slíkt gæti 
verið starfsþjálfun á vettvangi sem hentaði þeim. Þarna fengju nemendur tækifæri á 
vinnumarkaðinum sem „hinir venjulegu“ fengju ekki (Kennari 2, munnleg heimild 2. mars 
2018). Í almennum bekk fá nemendur með miklar sérþarfir oft ekki þá þjónustu sem þeir 
þarfnast og ekki má gleyma að þessir nemendur njóta sín oft betur í minni einingum eins 
og sérdeildum, námsverum og sérskólum. Þar eru þeir meiri-hluti af bekkjarheildinni og 
eiga þá auðveldara með samskipti við félaga, jafningja (Kennari 3, munnleg heimild 27. 
febrúar 2018). 
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Grunnskólar fá úthlutað fjármagn frá ríkinu með þrennum hætti. Úthlutunin tekur mið 
af fjölda nemenda í hverjum skóla. Sérstök úthlutun er á fjármagni til skóla með nemendur 
með einhvers konar frávik og að lokum er hægt að sækja um sérstakt fjármagn til þess að 
nota til áætlanna þegar fjöldi nemenda með einhvers konar frávik víkur verulega frá því 
sem almennt er í skólum (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012).  Kennarar hafa 
þó upplifað að fjármagn til skóla sé ekki nægilegt til að framfylgja stefnunni rétt, líkt og tveir 
kennarar nefndu, þá væri skóli án aðgreiningar fallegur draumur en skólar hefðu ekki nægt 
fjármagn til að fylgja honum eftir. Einnig nefna þessir kennarar að fagfólkið væri ekki til 
staðar sem rekja má til fjárskorts (Kennari 4-5, munnlegar heimildir, 23.mars 2018). Annar 
kennari var á svipuðu máli og talaði um að inniviðir skólans þyrftu aukið fjármagn til að 
hægt væri að ráða inn fagfólk sem myndi starfa í þverfaglegu teymi með kennurum. 
Stuðningsfulltrúar inn í bekkjum væru ekki nóg, orðrétt sagði þessi kennari:  

Ég hefði viljað sjá þessa iPad peninga fara frekar í að styrkja innviði skóla Kópavogs og 
ráða fagfólk. Við þurfum ekki iPada heldur gott menntað fólk sem er tilbúið til þess að 
vinna krefjandi starf með fjölbreyttum barnahóp. (Kennari 6, munnleg heimild 23. mars 
2018). 

Með þessu vitnar hann í stefnu Kópavogsbæjar þar sem allir nemendur á mið- og 
unglingastigi hafa sinn eigin iPad til umráða. 

 Ákveðinn starfshópur hefur verið stofnaður líkt og fram hefur komið í fyrrum kafla sem 
leggur mat á framkvæmd stefnunnar. Í skýrslu sem kom út árið 2015 kom fram að auka 
þyrfti fjármagn til skólanna, auka faglegan stuðning og gefa kennurum meira svigrúm í 
vinnutíma til að stefnan eigi að ganga upp (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). 
Upplifun og reynsla kennara sem höfundar ræddu við styðja þessar niðurstöður 
starfshópsins um mat á framkvæmd stefnunnar. Líkt og einn kennari nefndi þá „fúnkerar“ 
útfærsla stefnunnar ekki vegna þess að peningar hefðu ekki fylgt henni (Kennari 7, munnleg 
heimild, 28. febrúar 2018). Annar líkti framkvæmdinni við skötulíki. Bekkir væru að hans 
mati of stórir og ekki nægur stuðningur innan þeirra. Hann vildi sjá að lágmarki einn 
menntaðan stuðningsfulltrúa í hverjum bekk en ekki ómenntaðan ungan einstakling. Hann 
vildi einnig meina að oft væri það þrautarlending að láta nemendur með sérþarfir fá 
verkefni sem skiluðu þeim engu eins og til dæmis að lita því framboð af námsefni fyrir þessa 
nemendur væri af skornum skammti (Kennari 8, munnleg heimild, 1. mars 2018). 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að fagmennska kennara snýr að nemendum, 
menntun þeirra og velferð og að  kennarinn sé leiðtogi í námi nemenda sinna. Skólinn á að 
vera staður þar sem börn finna til öryggis, fá tækifæri til að þroskast og njóta æskualdurs 
síns (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Kennari á yngsta stigi grunnskóla talaði 
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um að í skóla ættu öllum nemendum að líða vel og geta fengið námsefni við hæfi. En vegna 
skorts á fjármagni fengju nemendur ekki þá þjónustu sem þeir þyrftu. Hagur nemendanna 
væri ekki hafður að leiðarljósi. Kennarar væru úrvinda og því væri kennslan ekki að skila 
þeim árangri sem hún ætti að gera. Margir hverjir hefðu fengið nóg (Kennari 9, munnleg 
heimild, 5. mars 2018).  Þrátt fyrir aukið álag á kennara er hugmyndafræðin á bakvið 
stefnuna bara af hinu góða. 

 Ég held að það sé gott fyrir alla að hafa fjölbreyttan nemendahóp og að nemendur hafi 
gott og gaman af því að sjá að það eru ekki allir eins og þau læra ýmislegt af hvort öðru, 
en það getur bæði verið gott og slæmt (Kennari 10, munnleg heimild, 24. mars 2018). 

 Ávallt er verið að kenna börnum að við erum ekki eins og þeim er kennt að sjá hið jákvæða 
í fari hvers og eins. Samfélagið væri ekki eins og það er í dag ef það væri ekki fyrir allan þann 
fjölbreytileika sem til er. Allir hafa sína styrk- og veikleika á misjöfnum sviðum, slíkt á við 
nemendur með sérþarfir rétt eins og alla aðra. 

Þegar við spurðumst fyrir hjá kennurum um þeirra upplifun af stefnunni þá kom eitt 
svar sem stangaðist á við öll ofangreind svör. Svarið var ekki rökstutt en kennarinn sagðist 
aðeins hafa fá orð um þetta: „Algjörlega á móti þessu frá byrjun“ (Kennari 11, munnleg 
heimild, 8. mars 2018). Viðhorfin eru ólík en allar skoðanir ber að virða. Það sem vakti áhuga 
okkar er andstæða þessa svars við viðhorf og reynslu allra hinna kennaranna sem gengu til 
liðs við okkur við gerð þessa verkefnis.  
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6 Umræður og samantekt 

Þróun menntunar hefur alltaf verið í átt til betri vegar. Á öllum sviðum lífsins lærum við af 
mistökum og getum við alltaf gert betur. Skóli var á einum tíma aðeins fyrir sérvalda 
nemendur en hefur hann á einni öld orðið að skóla fyrir alla, í raun hefur hann einungis 
orðið það á síðustu 20 árum en í byrjun voru breytingarnar hægar. Upphafið af skóla fyrir 
alla má rekja til ráðstefnu fulltrúa 92 ríkja sem komu saman til að ræða menntun barna með 
sérþarfir. Þessi ráðstefna var haldin árið 1994 og þrátt fyrir að það sé svona stutt síðan þá 
hafa breytingarnar á Íslandi verið miklar (Menntamálaráðuneytið, 1995). Áður fyrr voru 
nemendur flokkaðir eftir atgervi og talað var meðal annars um gáfnaskort eða vanheilsu hjá 
nemendum sem ekki féllu undir lög um skólaskyldu á sínum tíma (Lög um fræðslu barna nr. 
59/1907). Í dag fá allir menntun óháð atgervi og hafa verið stofnaðir sérskólar sem í sumum 
tilfellum teljast vera til hins betra.  

Reynt er að hafa réttindi barna ávallt í fyrirrúmi þegar kemur að menntun þeirra. Börn 
hafa réttindi óháð hinum fullorðnu og þau þarf að varðveita. Í sáttmála Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barna kemur fram að börn með fatlanir skulu hafa aðgang að námi 
og að aðildarríkjunum að þessum sáttmála ber skylda til að uppfylla þessi réttindi. Sáttmáli 
þessi var samþykktur á Íslandi árið 1992 en þó ekki lögfestur fyrr en árið 2013 (Samningur 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992).  

Hér að framan voru nefndar þrjár ólíkar námskrár sem allar höfðu það að leiðarljósi að 
setja nemandann í fyrsta sæti og koma ætti til móts við þarfir hans og hugað að réttindum 
hans hverju sinni. Sú fyrsta tók mið af jafnrétti til náms þar sem skólum bar skylda að taka 
við öllum börnum óháð atgervi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 1999). Í þeirri næstu 
var einstaklingsmiðað nám í fyrirrúmi þar sem það var skylda hvers skóla að laga námið að 
hverjum og einum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2006). Þriðja og núgildandi 
námskrá fellur undir lögin um skóla án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
2013). Hún er ekki mjög frábrugðin hinum því hún í raun og veru tekur mið af fyrri 
námskrám en útfærir þó kennsluhætti á ítarlegri vegu.   

Stefnan um skóla án aðgreiningar byggist allra helst á mannréttindum einstaklinga og 
hefur hún haft áhrif á menntun barna um allan heim. Upphaf stefnunnar varð vegna 
ákveðinna foreldra sem vildu að börnin sín fengju að ganga í almennum skólum ásamt 
jafnöldrum sínum frekar en jafningjum. Börn þessara foreldra voru með einhvers konar 
fatlanir (Allan and Slee, 2008; Ainscow et al., 2006; Armstrong, Armstrong and Spandagou 
2010). Markmið stefnunnar skóli án aðgreiningar, felur í sér að útiloka mismun af öllum 
toga (Lindsay, G., 2003). Á Íslandi er borin virðing fyrir margbreytileikanum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013).  
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Skilgreiningar á hugtakinu eru margvíslegar og fara þær eftir einstaklingum og 
samhengi. John Dewey er talinn vera einn áhrifamesti hugsuður á sviði heimspeki 
menntunar og rekja má upphaf skilgreiningar um skóla án aðgreiningar til hans hugmynda 
um jöfnuð, réttlæti og skyldur þegna til lýðræðislegrar þátttöku í samfélagi (Ólafur Páll 
Jónsson, 2011). Til þess að stefnan gangi upp eru samskipti og samstarf milli nemenda, 
kennara, foreldra og stjórnenda lykilatriði. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að 
samstarf heimila og skóla sé mikilvægt til að árangur náist í skólastarfi (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í Reykjavík má finna tvo grunnskóla sem sérhæfa sig í að mennta nemendur með 
sérþarfir. Þessum skólum er ætlað að veita nemendum sérhæft umhverfi sem hentar 
ólíkum tilvikum hverju sinni. Klettaskóli er annar þessara skóla og er hann fyrir nemendur 
með einhvers konar þroskahamlanir. Brúarskóli er aftur á móti fyrir nemendur með 
hegðunar-,  félags- og tilfinningalegan vanda (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 
2012). Fólk hefur mismunandi skoðanir um tilurð þessara skóla því stefnan um skóla fyrir 
alla er menntastefna Íslands. Það má þó ekki gleyma að með þessum skólum er verið að 
koma til móts við ólíkar þarfir nemenda sem almennur grunnskóli getur ekki boðið upp á 
og er ósk um skólavist í þessum skólum ekki fyrsta úrræði foreldra.  

 Fjármagni er úthlutað til skóla og er því ætlað að tryggja það að skólarnir hafi 
aðstöðu til að mæta þörfum allra nemenda (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 
2012). Af reynslu okkar í bæði námi og starfi höfum við upplifað misjafnar nálganir af 
stefnunni um skóla án aðgreiningar. Í námi okkar sem fór að hluta fram á vettvangi höfum 
við lært að grunnskólum er útvegað ákveðið fjármagn og það er í höndum hvers stjórnenda 
að úthluta þessu tiltekna fjármagni innan veggja skólans. Þó er ólíkt hvernig hver og einn 
ráðstafar fjármagninu og ræðst það af því hver stefna skólans sé og hvar áhersla hans liggur. 
Tökum dæmi um tvo ólíka skóla. Annar skólinn hefur ákveðið að hafa færri nemendur í 
hverjum bekk og er þar af leiðandi með fleiri bekki innan hvers árgangs. Þessir bekkir fá 
minni stuðning þar sem kennarinn á að geta varið meiri tíma með hverjum nemanda. Hér 
hefur stjórnandi ákveðið að ráðstafa fjármagninu þannig að greiða þurfi fleiri kennurum 
frekar en stuðningsfulltrúum og/eða sérkennurum. Seinni skólinn hefur ákveðið að hafa 
færri bekki en fleiri nemendur í hverjum bekk. Stuðningurinn við kennara ætti þá að vera 
meiri því kennari í slíkum skóla fær ekki eins mikinn tíma með hverjum nemanda. Hér hefur 
stjórnandi greinilega ákveðið að fara aðra leið og ráðstafað sínu fjármagni þannig að greiða 
þurfi fleiri stuðningsfulltrúum og/eða sérkennurum. Bæði þessi dæmi hafa sína kosti og 
galla. Af okkar reynslu á vettvangi hafa kennarar talað um mikilvægi þess að hafa minni 
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hópa bæði hvað varðar álag og að fá tækifæri til þess að kynnast betur nemendum með 
ólíkar þarfir og geta verið í tilbúnir að takast á við ólíkar þarfir þeirra. 

 Ákveðinn starfshópur hefur verið stofnaður hér á landi sem leggur mat á 
framkvæmd stefnunnar innan allra skólastiga. Árið 2015 kom út skýrsla frá þessum tiltekna 
hópi og niðurstöður hennar voru þær að auka þarf fjármagn til skólanna og sérhæfða 
þekkingu. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015) Í dag er árið 2018 og starfandi 
kennarar sem athugun okkar náði til segja þetta enn vera stöðuna og því má áætla að ekki 
hafi orðið miklar breytingar á þessum málum síðustu þrjú ár. 

Allir nemendur eiga að vera metnir til jafns, fá sömu tækifæri til náms og þeir skulu ekki 
vera flokkaðir og settir í ákveðna hópa út frá atgervi, kynþætti, trú eða öðru. Nám og 
námsumhverfi þeirra skal vera hvetjandi og taka til greina ólíkar þarfir á milli ólíkra 
einstaklinga (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 
nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010). Í umræðu um stefnuna eiga kennarar 
það til að gleymast. Fókusinn er á nemendurna og hvað er þeim fyrir bestu en mikilvægt er 
að kennarar fái þá aðstoð sem þeir þurfa til að fást við fjölbreyttan nemendahóp.  

Nemendur með sérþarfir geta haft ákveðinn teymishóp í kringum sig. Sá hópur 
samanstendur af fagaðilum, svo sem námsráðgjafa og þroskaþjálfa, nemandanum sjálfum 
og foreldrum hans. Þessi hópur vinnur með það að leiðarljósi að hagsmunir nemandans eru 
í fyrirrúmi og styrkleikar hans nýttir ásamt áhugasviði. Mikilvægt er að hafa skammtíma- og 
langtímamarkmið (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). Okkar reynsla er 
að nemendur sem ekki glíma við meiriháttar frávik en þurfa stuðning, fái stuðningsfulltrúa 
til aðstoðar, bæði innan kennslustofunnar og utan hennar. Þessir aðilar eru ekki menntaðir 
sérstaklega til að takast á við atvik sem upp kunna að koma og búa ekki yfir nægilegri 
þekkingu til að geta tekist á við þau atvik. Rannsóknir hafa sýnt fram á að félagsleg staða 
skiptir máli fyrir nám nemandans. Með því að hafa hann inni í sínum bekkfær hann tækifæri 
til þess að vinna með jafnöldrum og kynnist samnemendum sínum betur sem leiðir þá til 
betri námsárangurs (Frederickson, Jones, og Lang, 2010). Sumir skólar hafa starfræktar 
sérdeildir fyrir nemendur en þar er sérstaklega tekið tillit til þroska nemenda og þeim 
veittur stuðningur (Reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010). Best er að grípa 
inn í sem fyrst þannig að barnið fái stuðning allan tímann og nýti þar af leiðandi tímann sinn 
sem best. 

 Fjallað var um þrjár ólíkar rannsóknir til stuðnings við það sem fram hefur komið um 
skóla án aðgreiningar. Allar fjalla þær á sinn hátt um upplifun og og reynslu af stefnunni. Í 
fyrstu rannsókninni, Hvernig látum við þúsund blóm blómstra? var verið að rannsaka 
hvernig fimm ólíkir skólar framkvæmdu stefnuna um skóla án aðgreiningar.  Niðurstöður 
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rannsóknarinnar sýndu fram á mismunandi upplifun og viðhorf hvers og eins. Tekin voru 
eigindleg viðtöl við kennara í öllum fimm skólunum sem tóku þátt og því má finna fjöldan 
allan af ólíkum svörum. Í þessu samhengi er ekkert eitt svar réttara en annað (Jóhanna 
Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Eins og fram hefur komið eiga skólar erfitt með 
framkvæmd stefnunnar því mikil óvissa ríkir um hana og þýðingu hennar og því þarf að auka 
umræður um hana til hægt sé að vita hvað þurfi að gera og að vera til staðar svo stefnan sé 
framkvæmanleg.  

Önnur rannsóknin fjallar um mun á íslenskum og hollenskum kennsluháttum í skóla án 
aðgreiningar. Að mati rannsakenda er það einsleitni sem einkennir íslenskt menntakerfi en 
í Hollandi er það aðgreining. Töluverður munur er á kennaranámi þessara tveggja landa þar 
sem nemar í Hollandi virðast fá meiri fræðslu og kynningu um stefnuna um skóla án 
aðgreiningar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir góðan undirbúning eru 
Hollendingar óöryggir með að taka við breiðum hópi nemenda og telja það ekki vera sína 
skyldu. Íslendingar aftur á móti eru betur í stakk búnir til að takast á við margbreytileikann 
þrátt fyrir litla, formlega kennslu um menntastefnu landsins. Niðurstöðurnar benda einnig 
til þess að ólíkur menningarlegur bakgrunnur þessara landa hafi áhrif á viðhorf og 
hugmyndir kennara um skóla án aðgreiningar. Gæta þarf þó að því að alhæfa ekki um 
niðurstöður þessarar rannsóknar um viðhorf kennara þar sem upplifanir eru ólíkar milli 
fleiri landa og því þarf að gera rannsóknir í hverju landi fyrir sig.  (Hermína Gunnþórsdóttir, 
2010) 

Þriðja og síðasta rannsóknin, Á milli steins og sleggju, skoðaði upplifanir kennara á 
unglingastigi. Kennarar töldu sig ekki hafa fundið fyrir miklum breytingum eftir komu 
stefnunnar miðað við kennara á yngri stigum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 
kennurum á unglingastigi fannst aðgreining aðeins aukast eftir því sem nemendur urðu 
eldri. Tekin voru viðtöl við umsjónakennara því rannsakendur töldu það vera fyrir bestu þar 
sem hlutverk og ábyrgð þeirra er meiri en hjá öðrum kennurum. Kennararnir vildu líkja 
upplifunum sínum eins og þeir væru oft og tíðum á milli steins og sleggju en þrátt fyrir það 
voru viðhorfin almennt jákvæð í garð stefnunnar (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós 
Magnúsdóttir, 2017). 

 Þrjár ólíkar rannsóknir sem allar í megindráttum lýsa sömu niðurstöðum. Þrátt fyrir 
ólíka menningarheima, skólastig og framkvæmd kemur upplifun kennara út á eitt. Þessar 
rannsóknir styðja vel við athugun okkar þar sem viðhorf kennara var almennt jákvætt en 
reynslan var önnur. Fáfræðin er mikil innan margra skóla sem kemur niður á nemendunum, 
bæði þeim sem þurfa á stuðningi að halda og hinum „venjulegu“. Þeir eiga það oft til að 
gleymast í umræðunni um skóla án aðgreiningar. Áherslan er oft á þá sem eiga erfitt en 
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vegna skorts á þekkingu og tíma kennara og mikils álags hafa þeir ekki réttu verkfærin til að 
mæta þörfum allra nemenda sinna. Í athugun okkar lét einn kennari þau ummæli falla að 
það gleymist oft að huga að félagslega þætti ákveðinna nemenda. Kennari sem kennir 
tuttugu nemendum í hópi og lítinn sem engan stuðning getur ekki unnið að þörfum þessara 
nemenda sem er því miður staðreyndin í íslenskum skólastofum.   

Það sem athugun okkar leiddi í ljós var að þeir kennarar sem við ræddum viðtelja að 
það þurfi að auka fagfólk innan skólanna ásamt því að auka fjármagn til skólanna. 
Stuðningur við kennara er lítill og því nær framkvæmd stefnunnar ekki að vera í samræmi 
við það sem skjölin segja til um. Því veltum við því fyrir okkur hvort það ætti að taka Holland 
til fyrirmyndar þegar kemur að kennaranámi. Bakkalárspróf í kennslufræðum á Íslandi er 
þrjú ár en lítið sem ekkert er fjallað um hvernig skuli taka á fjölbreyttum nemendahópi að 
mati okkar, út frá eigin reynslu í þessu námi. Við teljum námið gera okkur meira að 
fræðingum frekar en kennurum vitandi þó að við eigum tvö ár eftir til að teljast sem fullgildir 
kennarar. Í Hollandi fá kennaranemar meiri kennslu og undirbúning um hvernig taka skuli á 
fjölbreyttum hópi nemenda og er það kennt strax í grunnnámi. Tekið skal fram að reynsla 
okkar kennaranemana er sjálfsagt ólík en þettar er okkar mat eftir þrjú ár í grunnnámi 
Kennaradeildar.  
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7 Lokaorð 

Við gerð þessa verkefnis fórum við yfir hvernig kennarar koma til móts við fjölbreyttan 
nemendahóp. Það er okkar mat að við og þeir kennarar sem rætt var við, gleymdum þeim 
nemendum sem lítið fer fyrir. Oftar en einu sinni höfum við tekið fram möguleikann á að 
kennarar eiga til að gleyma þessum nemendum en í þessu verkefni má hvergi finna um-
fjöllun um þá. Áherslan var mikil á nemendurnar með sérþarfir og hvað þyrfti að gera til að 
koma til móts við þá en það er einmitt það sem okkur finnst einkenna skólann. Að mati 
okkar er umræðan alltaf um erfiðu nemendurna á kaffistofu kennara og fundum. Kennarar 
gera þetta meðvitað því þeir leita eftir stuðningi hjá hvor öðrum því hann er ekki að finna 
innan kennslustofunnar.  

Í þessu verkefni höfum við að hluta til komist að rót vandans eftir ítarlega heimildarleit 
og með gerð lítillrar athugunar. Slíka athugun má að vissu leyti gera sem næði þá til  stærri 
og breiðari hóp kennara en eftir heimildaöflun undanfarna mánuði höfum við komist að 
þeirri ályktun, að svör kennara verða á svipuðu máli hvort sem það eru ellefu kennarar eða 
hundrað. Vandamálið er skortur á fjármagni númer eitt, tvö og þrjú. Til að geta aukið 
sérhæfða þekkingu innan skólanna þarf meira fjármagn. Því aukin þekking eykur stuðning 
við kennara. En einnig þarf aðsókn í slíkt nám að vera meiri,  eins og Baldur Sigurðsson sagði 
þá „þurfum við eflaust bara að bíða í 10-20 ár þangað til að skólakerfið verði óstarfhæft.“ 
Orð hans hræða okkur og því er greinilegt að einhverja breytinga er þörf á. Kennarar skipa 
mikilvægan sess í að undirbúa nemendur fyrir óþekkta framtíð og hafa þeir viss áhrif á 
hvernig einstaklingar þessir nemendur verða. Hvernig væri lífið án þeirra?  
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