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Ágrip  

Heimilisfræði hefur verið hluti af íslenska skólakerfinu í áratugi og hefur allan þann tíma 

þjónað þeim tilgangi að undirbúa einstaklinginn undir sjálfstætt líf á fullorðinsárum. 

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar stefnir að því að öll börn fái að njóta jafnra 

tækifæra til náms og á það einnig við í heimilisfræði. Með því að bera saman fræðilegt 

efni um kennsluhætti skóla án aðgreiningar og heimilisfræðinnar getum við séð hvort að 

heimilisfræðikennsla stefni að sömu markmiðum og skóli án aðgreiningar. Að öllu leyti 

virðast markmið heimilisfræðikennslu vera í samræmi við markmið skóla án aðgreiningar 

en engar rannsóknir eru fyrirliggjandi um hvernig komið er til móts við fjölbreytta 

nemendahópa í heimilisfræði, hvorki á alþjóðlegum grundvelli né á Íslandi. Bendir það 

helst til þess að heimilisfræði sem fag hefur ekki verið rannsökuð sérstaklega og hafa hagir 

og aðgengi minnihlutahópa að náminu ekki verið skoðaðir.  
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Hugtök og orðskýringar 

Sökum þess að orðaforði skóla án aðgreiningar á Íslandi er ekki fullnægjandi og hefur ekki 

enn verið fyllilega samræmdur notast höfundur við eftirfarandi þýðingar og orðskýringar á 

viðurkenndum hugtökum úr ensku. Einhverjar þessara þýðinga eru mögulega á skjön við 

aðrar sem hafa verið gerðar og biðst höfundur forláts á því. Einnig eru nokkur önnur 

hugtök sem koma fyrir í þessu riti sem hafa verið þýdd og finnast þau á þessum lista 

ásamt einni orðskýringu. 

 

Skóli án aðgreiningar, skóli fyrir alla, menntun án aðgreiningar (e. inclusive education) 

Kennslufræði án aðgreiningar (e. inclusive pedagogy) 

Geta til að þróa eigin hæfni (e. transformability) 

Nemendamiðað nám (e. student/pupil-centered learning) 

Heiltæk hönnun náms (e. universal design of learning)  

Fjölgreind (e. multiple intelligences) 

Einstaklingsmiðað nám (e. differentiated instruction)  

Að kenna til skilnings (e. understanding by design) 

Stöðvavinna (e. learning stations) 

Smiðjur (e. learning centers) 

Samvinnunám (e. cooperative learning) 

Heimilisfræði (e. home economics) 

Fjölhyggjusjónarmið (e. pluralistic world views) 

Uppbyggjandi kennslufræði (e. constructivist pedagogy) 

Sjálfbærni - lýsir ferli sem notar aðferðir sem gera ráð fyrir stöðugri endurnotkun til að 

viðhalda sjálfu sér (Dictionary.com 2018). 
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1 Inngangur  

Á áttunda áratug seinustu aldar voru jafnrétti og jafnt aðgengi allra að menntun fyrst 

lögbundin á Íslandi. Hefur íslensk skólastefna því markvisst stefnt að því að veita öllum 

börnum aðgengi að grunnmenntun við hæfi og mætt ólíkum þörfum nemenda eftir bestu 

getu í rúm 40 ár. Hugtakið ‚skóli án aðgreiningar’ kom þó ekki til skjalanna fyrr en árið 

1995 í íslenskri þýðingu Salamanca yfirlýsingarinnar. Hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar er kjarni íslenskrar skólastefnu og er órjúfanlegur hluti allrar kennslu í 

grunnskólum landsins. Sú grunnhugmynd um að menntun sé mannréttindi setur tóninn 

fyrir hugmyndafræðina innan menntakerfisins. 

Öll börn eiga rétt á að stunda nám í sínum heimaskóla eða hverfisskóla og skal 

skólinn koma til móts við þarfir hvers nemanda óháð því hverjar þær þarfir megi vera 

bæði í námi og á félagslegum grundvelli. Skólinn skal veita öllum nemendum jöfn tækifæri 

til náms óháð öllu því sem skilið getur nemendur að. Markmið skólastefnunnar er að búa 

til sanngjarnara og skilningsríkara samfélag, útrýma félagslegu ójafnrétti og auka 

samfélagslegan jöfnuð á milli einstaklinga.  

Einn af grunnþáttum menntunar er heilbrigði og velferð. Eru því tengsl heimilis-

fræðinnar við allt skólastarf frekar sterk og til að ná sem bestum árangri þarf heimilis-

fræðikennsla skólans að vera öflug. Öll börn þurfa að læra hvað líkaminn þarf til að lifa af 

og vera heilbrigður. Að undirbúa máltíðir og skilja hvers vegna við borðum það sem við 

borðum, bæði í samhengi menningar og framboðs skipta miklu máli til að móta 

matarvenjur barna og kenna þeim að velja rétt. Heimilisfræði sem námsgrein er eitthvað 

sem flestir Íslendingar þekkja vel til, hvort sem það er af eigin reynslu, í gegnum systkini, 

börn eða barnabörn. Verklegar áherslur heimilisfræðinnar hafa verið gegnumgangandi í 

aðalnámskrá og greinilegt er að eldamennska og heimilisstörf hafa skipað stóran sess í 

heimilisfræðikennslu hérlendis. Það sem heimilisfræðinni er ætlað að kenna nær þó langt 

út fyrir heimilisreksturinn og snýr mikið að samfélagslegri ábyrgð, heilbrigði, 

umhverfisvernd og öðrum þáttum sem snúa að nær- og fjarsamfélagi barnsins. 

Við komum frá ólíkum heimilum og erum með ólíkan bakgrunn. Sum okkar læra að 

umgangast mat og matreiðslu og sinna ýmsum heimilisstörfum heima fyrir en önnur ekki. 
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Hlutverk skólans er að undirbúa einstaklinginn undir lífið og er mikilvægur hluti þess að 

geta nært sjálfan sig á meðvitaðan og ábyrgðarfullan hátt. Allir nemendur, óháð getu, 

uppruna, fötlun eða öðru, eiga rétt á þessari fræðslu og á heimilisfræðin, eins og önnur 

fög skólans, að mæta fjölbreyttum nemendahópi með opnum örmum og reyna eftir bestu 

getu að veita þeim öllum jöfn tækifæri til náms.  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvort að kennsluhættir heimilisfræðinnar 

séu í samræmi við markmið skóla án aðgreiningar. Tilgangurinn er að skilgreina 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og skoða sögu hennar á Íslandi, kynna heimilisfræði 

sem fag, bæði á alþjóðlegum vettvangi og á Íslandi og bera saman kennsluhætti skóla án 

aðgreiningar og þess sem viðgengst í heimilisfræðikennslu. Sú spurning sem höfð er að 

leiðarljósi í þessari ritgerð er: Hvernig er heimilisfræðikennsla í skóla án aðgreiningar?  
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2 Skóli án aðgreiningar 

Þegar talað er um skóla án aðgreiningar er átt við íslensku þýðinguna á hugtakinu 

‚inclusive education’. Skilgreiningin er breytileg og hefur mismunandi þýðingu eftir því 

hver er að skilgreina hverju sinni. Víða um heim einblíndu fyrstu hugmyndir um skóla fyrir 

alla á börn með fatlanir og hvernig ætti að gera þau að hluta af almenna skólakerfinu 

(Ainscow og Miles, 2008). Ein helsta ástæða þess var tilkoma Salamanca yfirlýsingarinnar 

sem var skrifuð og samþykkt á alþjóðagrundvelli árið 1994 og beindist að nemendum með 

sérþarfir innan skólakerfisins og inniheldur viðmiðunarreglur um hvernig eigi að haga 

skólastarfi svo að fatlaðir geti stundað nám til jafns við aðra (UNESCO, 1995). Þessar 

hugmyndir eru enn til staðar í sumum löndum en almennt hefur hugmyndin færst yfir á 

að skóli fyrir alla eigi að fagna fjölbreytileikanum og þeirri staðreynd að allir nemendur 

eru ólíkir (Ainscow og Miles, 2008).  

Það finnast í grundvallaratriðum fimm ólík sjónarmið um hvað hugtakið ‘inclusive 

education’ stendur fyrir (Ainscow og Miles, 2008); 1) fatlanir og kennsla fatlaðra innan 

skólakerfisins, sem einblínir á nemendur sem þurfa á sérstökum námsúrræðum að halda 

umfram ‘normið’ og hvernig eigi að sameina nemendur sem áður voru í sérskólum eða 

fengu enga menntun inn í hefðbundið skólastarf. 2) Útskúfun á grundvelli hegðunar (e. 

diciplinary exclusion) sem snýr helst að ótta kennara um að þurfa að taka við nemendum 

sem haga sér illa eða eiga við aðra hegðunarörðuleika að stríða í skóla. Eru afleiðingarnar 

oft að nemendum er refsað fyrir hegðunina með því að vera fjarlægðir eða hunsaðir í 

almennri kennslu. 3) Minnihlutahópa í hættu á útskúfun má að hluta til sjá sem víðari 

túlkun á innleiðingu hópa eins og fatlaðra nemenda inn í almennt skólastarf sem tekur þá 

á fleiri minnihlutahópum. Þetta sjónarmið einblínir á hlutdeild minnihlutahópa í skólanum 

og snýr að varðveislu réttinda þeirra jafnt á við aðra. 4) Hugmyndafræði um skóla fyrir 

alla er eins og segir ‘skóli fyrir alla’ óháð getu, fjárhagsstöðu, kyni eða öðru sem skilið 

getur nemendur að. Einn skóli fyrir alla á að vera grundvöllur fyrir öll börn til að stunda 

almenna menntun þar sem fjölbreytileikanum er fagnað. 5) Hugmyndafræði um menntun 

fyrir alla snýst um að aðgengi að skóla er ekki nóg en aðgengi að menntun er einnig 
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nauðsynlegt. Nemendur ættu að hafa fullt aðgengi að grunnmenntun óháð getu, færni, 

fötlun, þjóðerni, fjárhagsstöðu, eða öðru sem getur haft áhrif á getu þeirra til náms. 

Fimmta og seinasta sjónarmiðið sem Ainscow og Miles (2008) lýsa er líkast því sem 

stefnt er að á Íslandi og er lýst í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla. Nemendur 

eiga rétt á námi við hæfi svo að þeir geti náð sem bestum árangri miðað við eigin færni og 

eiga allir nemendur rétt á jöfnum tækifærum til náms. Skólinn á því að taka tillit til 

bakgrunns og stöðu nemandans en gæta þess að mismuna ekki á grundvelli þeirra þátta 

sem skilja þá að (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Hugmyndin um skóla án aðgreiningar er oft álitin sem vestrænt fyrirbæri af 

austurhluta heimsins en hefur smám saman verið séð sem sjálfsagður hlutur þar sem 

mannréttindi og félagsleg réttindi einstaklinga eru orðin meira áberandi og ofar á baugi 

(Ainscow og Sandill, 2010). Félagslegt jafnrétti, lýðræði og mannréttindi eru álitnir 

grundvallarþættir skóla án aðgreiningar og í þátttöku fjölbreytileikans í skólastarfi 

(Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016). Krafan um þátttöku og aðgengi allra að menntun er 

þó ekki sú sama í fátækari löndum og þeim ríkari. Í mörgum af fátækustu löndum heims er 

markmiðið einfaldlega að veita öllum börnum aðgengi að menntun þar sem mörg þúsund 

börn sökum fjárhagsstöðu, kyns, sjúkdóma eða búsetu hafa engan möguleika á að sækja 

grunnmenntun (Ainscow og Sandill, 2010).   

Helsta markmið skóla án aðgreiningar er að útrýma félagslegri útskúfun sem 

orsakast af viðhorfum til kynþáttar, samfélagsstöðu, þjóðernis, trúar, kyns og getu. 

Hugmyndafræðin byggir á þeirri trú að menntun sé grundvallar mannréttindi og er þannig 

grunnurinn að réttlátara samfélagi (Ainscow og Sandill, 2010). Í raun er vinnan við skóla 

án aðgreiningar áframhaldandi ferli sem hefur engan endapunkt með það að markmiði að 

veita öllum börnum jöfn tækifæri til náms (Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016; Hart, 

Dixon, Drummond, McIntyre o.fl. 2004).  

2.1 Skóli án aðgreiningar á Íslandi 
Hugmyndir um jafnrétti, jafnt aðgengi að menntun og hlutverk skóla í að undirbúa 

einstaklinginn undir þátttöku í lýðræðissamfélagi komu fyrst fram í íslenskum lögum um 

grunnskóla árið 1974 (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lara Rún 

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

2014) en hugtakið ‘skóli án aðgreiningar’ kom ekki til skjalanna fyrr en í íslenskri þýðingu 
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Salamanca yfirlýsingarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Íslensk 

stjórnvöld hófu á svipuðum tíma vinnu við reglugerð um sérkennslu fyrir grunnskóla sem 

var fyrst lögfest árið 1977 og síðan endurbætt árið 1990 og miðaði að því að sem flestir 

nemendur færu í heimaskóla (Guðni Olgeirsson, munnleg heimild, 5. mars 2013, fengin úr 

fyrirlestri sem fluttur var á Grand Hotel um hugmyndafræði skóla án aðgreiningar). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var fullgildur á Íslandi árið 1992 og með honum 

viðurkenning um meðal annas réttindi barna á sviðum velferðar og menntunar og réttar 

þeirra á friðhelgi einkalífs. Hann var síðan lögbundinn árið 2013 (Umboðsmaður barna, 

2014). Með viðbót Salamanca yfirlýsingarinnar um menntun einstaklinga með sérþarfir 

sem kom út árið 1994 (UNESCO, 1995) fór af stað veruleg uppbygging í menntamálum á 

Íslandi þar sem markmiðið var að veita öllum jafnt aðgengi að menntun óháð líkamlegri 

og andlegri getu (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 17. gr; Vinnuhópur menntavísindasviðs 

og mennta- og menningarmálaráðuneytis, 2014). Þessi réttindi voru fyrst bundin í lög árið 

1995 og síðan endurbætt árið 2008. Enn frekari framvinda átti sér síðan stað þegar 

samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var innleiddur á Íslandi árið 2006 

og fullgildur á alþingi í september 2016 (Alþingi, 2018). 

Hlutverk grunnskólans í að stuðla að þroska nemenda má finna í öllum útgáfum 

almenna hluta aðalnámskrár frá árinu 1976 og fram til dagsins í dag. Skólinn átti að stuðla 

að líkamsþroska, vitsmunaþroska, siðgæðisþroska, félagsþroska og almennum persónu-

leikaþroska barna (Menntamálaráðuneytið, 1976). Þetta breyttist lítillega í næstu útgáfu 

árið 1989 en þar er talað um hlutverk skóla í að stuðla að alhliða þroska barnsins 

(Menntamálaráðuneytið, 1989). Töluverðar breytingar urðu með næstu útgáfu árið 1999. 

Áfram er talað um alhliða þroska einstaklingsins en viðbót var um að skólinn skuli taka við 

öllum börnum óháð getu og bakgrunni. Skólanum var skylt að mennta öll börn óháð 

uppruna, atgervi, fötlun, menningu, félagslegum aðstæðum eða öðru á árangursríkan hátt 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Nýjasta viðbótin miðar að virkri þátttöku nemandans í 

eigin menntun og að nám og kennsla taki mið af þörfum nemandans ásamt því að stuðla 

að sjálfstæði, umburðarlyndi, samvinnu, jafnrétti og ábyrgð. Í aðalnámskrá grunnskóla er 

námi og kennslu ólíkra hópa lýst út frá núgildandi lagaumgjörð og markmiðum 

skólastefnunnar. Skólanum er skylt að mennta alla nemendur og taka mið af hæfileikum, 

áhugasviði, þroska, persónugerð og getu hvers og eins. Skólinn á að stuðla að jöfnum 
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tækifærum allra nemenda til náms óháð stöðu, getu eða atgervi og skal stuðningur innan 

skólans vera í samræmi við sérþarfir hvers nemanda (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011). 

Samstarf heimilis og skóla hefur einnig verið órjúfanlegur hluti af menntastefnunni 

á Íslandi og sést það greinilega í gildum aðalnámskrár og núgildandi lögum um grunnskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 1976/1989/1999; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011; 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Foreldrar bera höfuðábyrgð á uppeldi og menntun barna 

sinna og er því gerð sú krafa til foreldra að þeir taki virkan þátt í menntun og skólagöngu 

barna sinna og gæti hagsmuna þeirra í hvívetna alla skólagönguna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 Úttekt Evrópumiðstöðvar um framkvæmd skóla án aðgreininingar á Íslandi var 

kynnt í upphafi ársins 2017. Í samantekt höfunda eru sjö áherslusvið sem notuð voru til 

viðmiðunar í greiningunni og sneru viðmiðin að 1) skilningi á hugtakinu ‘menntun án 

aðgreiningar’, 2) löggjöf, 3) framkvæmd stefnunnar, 4) innra mati og vinnunni innan 

skólanna, 5) fjárveitingum til skólanna, 6) gæðastjórnun og 7) möguleikum kennara til 

starfsþróunar. Niðurstöðurnar voru að skilningur á hugtakinu menntun án aðgreiningar 

var mismunandi bæði innan skólastiga og á milli þeirra. Gildandi lög styðja við núverandi 

markmið og áherslur um stefnu skóla án aðgreiningar og er samstaða um þau markmið 

meðal flestra sem koma að menntamálum. Frekari innleiðingar laga í starfshætti skóla og 

sveitarfélaga er þó þörf og einnig leiðsögn frá yfirvöldum til sveitarfélaga og skóla um 

eftirlit og mat á eigin stöðu. Vilji er á meðal kennara og starfsmanna skólanna að uppfylla 

og framfylgja stefnunni en að þeirra mati er skortur á stuðningi við stefnuna bæði 

fjárhagslega og í stjórnskipulagi ásamt því að skortur er á lausnum og stuðningi innan 

skólanna. Mörgu starfsfólki finnst stuðningur við dagleg störf ófullnægjandi og að umbóta 

sé þörf hvað varðar skipulag, kennsluhætti, námsefni og annað sem snýr beint að 

nemendum og kennslu. Þörf er á sveigjanleika í fjárveitingum í samræmi við námsþarfir 

ólíkra nemenda svo hægt sé að koma til móts við þá á fullnægjandi hátt. Tækifæri til 

starfsþróunar á sviðum skóla án aðgreiningar er einnig ábótavant og hafa ekki náð 

útbreiðslu á meðal skólanna. Efi er á meðal núverandi skólastarfsmanna um að 

grunnmenntun þeirra uppfylli kröfur menntunar án aðgreiningar. Grunnmenntun og 

starfsþróun sem stendur til boða er ekki í samræmi við markmið ríkis og sveitastjórna og 
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gerir það því að verkum að ekki er hægt að innleiða menntun án aðgreiningar til fullnustu 

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

2.2 Kennsluhættir í skóla án aðgreiningar 

Kennslufræði án aðgreiningar vísa í aðferðir og nálgun kennara í kennslu innan skóla án 

aðgreiningar og eru þekking kennarans, gjörðir hans og trú á eigin færni lykilþættir til að 

menntun án aðgreiningar geti orðið (Florian og Spratt, 2013; Forlin, 2015).  

Til þess að kennarinn geti náð settum markmiðum með nemendum sínum þarf 

hann að gæta þess að vera ávallt meðvitaður um það hverjum hann kennir, hvar hann er 

að kenna, hvað hann er að kenna og hvernig hann kennir það (Tomlinson og McTighe, 

2006). Hlutverk kennarans er að bjóða upp á námsumhverfi þar sem hann sjálfur er ekki í 

brennidepli og býr til rými til þátttöku fyrir nemendur. Helgevold (2015) lýsir þremur 

lykilþáttum sem kennarar ættu að hafa í huga til þess að geta boðið upp á slíkt 

námsumhverfi. Það fyrsta sem kennarar ættu að hafa í huga er að halda aftur að sér. Er þá 

átt við að kennarinn skuli ekki svara spurningum nemenda með lokuðum (e. definitive) 

svörum, heldur að svara með opnum spurningum og bjóða þannig öðrum nemendum að 

taka þátt í umræðum um spurninguna og hvetja nemendur til að kanna mögulegar 

niðurstöður. Annað sem kennarar ættu að hafa í huga er að stjórna umræðum nemenda 

með það að markmiði að veita öllum nemendum tækifæri til að taka þátt í umræðunni 

svo að umræður nemenda séu ekki einokaðar af fáum. Það þriðja snýr að svörum 

kennarans og hvernig þau geta verið jákvætt eða neikvætt hlaðin. Markmið kennarans 

ætti að vera að halda eigin skoðunum og mati fyrir utan umræður nemenda og með því 

að meta ekki svör nemenda sem góð eða slæm, rétt eða röng. Annars geta viðhorf og 

hugmyndir kennarans haft áhrif á svör nemenda og þeir ekki kannað eigin hugmyndir og 

viðhorf til fullnustu. 

Hæfni nemenda er hægt að sjá á tvo megin vegu. Sem meðfædda eða sem lærða. 

Oft hafa meginhugmyndir kennslu einblínt á þá meðfæddu og flokkað nemendur eftir 

hæfni innan skólakerfisins. Hart og félagar vilja meina að með því að flokka nemendur 

eftir hæfni sé verið að takmarka möguleika þeirra til náms og námsframvindu (Hart, 

Dixon, Drummond, McIntyre o.fl. 2004). Hver einasti nemandi býr yfir sínum eigin 

auðlindum. Með auðlindum er átt við hæfileika, styrkleika og færni nemandans sem 

byggjast á persónulegri reynslu þeirra, þekkingu og trú (Hafdís Guðjónsdóttir, Edda 
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Óskarsdóttir, Anna Katarzyna Wozniczka og Karen Rut Gísladóttir, 2016). Þeir kennarar 

sem þekkja til auðlinda nemenda sinna geta betur nýtt þær og aðlagað eigin kennslu að 

þörfum ólíkra nemenda og náð þannig bestum árangri með nemendahópnum 

(Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016). Hart og félagar vilja meina að hver nemandi, óháð 

því hvar eða hvernig hann stendur, hafi getu til að þróa eigin hæfni sem vísar í þá 

hugmynd að hæfni sé lærð og geti því breyst og þróast með tímanum (Hart, Dixon, 

Drummond, McIntyre o.fl. 2004). 

Kennari sem vill styðja við nemendur og veita þeim tækifæri til að þróa eigin hæfni 

þarf að búa til hvetjandi námsumhverfi. Hann þarf að byggja upp sjálfstraust nemandans 

og þurfa nemendur að upplifa tilfinningalegt öryggi. Námsefnið þarf að tengjast raunveru-

leika barnsins, vera í samræmi við annað sem barnið hefur lært og þarf námið einnig að 

vera árangursmiðað, það er að segja með tilsettu fyrirframgreindu markmiði sem hefur 

verið skýrt fyrir nemandanum svo að hann viti hvers er ætlast til af honum. Nemandinn 

þarf að upplifa sig sem hluta af heild og byggist árangur kennara og kennslunnar alfarið á 

skilningi nemenda (Hart, Dixon, Drummond, McIntyre o.fl. 2004). Stöðumat sem kannar 

skilning og færni nemandans áður en farið er í nýtt verkefni eða lotu gefur kennaranum 

innsýn í raunverulega stöðu nemenda. Slíkt stöðumat á þó ekki að gilda til einkunnar,  

heldur að vera nýtt til aðlögunar á námsefninu svo að það henti betur hverjum nemanda 

og svo að hver nemandi geti náð sem bestum árangri (Tomlinson og McTighe, 2006). 

 Það finnast nokkrar aðferðir og nálganir í kennslu sem hafa borið árangur í kennslu 

fjölbreyttra nemendahópa og sem bjóða upp á, og stuðla að, kennslu og námi án 

aðgreiningar. Margar þessara aðferða má samtvinna og hafa þær sömu, eða svipuð 

markmið (Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016). Eftirfarandi er lýsing á helstu 

hugmyndafræði kennslu án aðgreiningar og skipulagi náms í samræmi við hana.  

Nemendamiðað nám snýst um að nemandinn sé miðpunktur alls náms og að 

kennslubækur og kennarinn séu það ekki. Nemendamiðað nám leggur áherslu á ábyrgð og 

virkni nemandans í eigin námi. Megin markmiðið er að nemandinn sé meðvitaður um og 

geti gert grein fyrir eigin hugmyndum. Að hann læri að læra (Estes, 2004; Guðjónsdóttir 

og Óskarsdóttir, 2016).  

Heiltæk hönnun náms er leið kennarans til að tryggja nemendamiðað nám. 

Hugmyndafræðin byggir á hugmyndum um fjölgreind og hvernig hægt sé að aðlaga námið 
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að ólíkum einstaklingum út frá henni. Fjölgreind er skipt niður í átta greindarsvið; 

Tungumálagreind, rökfræði-stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkamsgreind (leikarar, 

íþróttafólk, dansarar), tónlistargreind, tilfinningagreind gagnvart öðrum (geta lesið í 

líkamstjáningu, skap, hvata), tilfinningagreind gagnvart sjálfum sér og náttúrugreind. 

Þessar greindir voru skilgreindar af Howard Gardner sem mótvægi gegn hefðbundnum 

greindarprófum sem könnuðu aðeins eina tegund af greind (Armstrong, 2009). Þessi 

nálgun á kennslu einblínir því á endapunktinn, takmark námsins og veitir nemendum það 

frelsi að nálgast takmarkið frá ólíkum sjónarhornum (Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 

2016).   

Einstaklingsmiðað nám einblínir á einstaklinginn og hans getu, færni og áhuga og 

hvernig kennarinn getur best nýtt þá þekkingu til að leiða nemandann áfram í náminu. 

Sveigjanleiki í kennslu og fjölbreytt námsefni sem hefur sama markmið en ólíka nálgun til 

þess að veita sem flestum nemendum möguleikann til framþróunar er kjarninn í þessari 

hugmyndafræði (Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016; Tomlinson og McTighe, 2006).    

Samtvinnaða við einstaklingsmiðað nám má finna hugmyndafræði sem miðar að 

því að kenna til skilnings og snýr þessi hugmyndafræði aðallega að kennslu og 

kennsluháttum sem uppfylla einstaklingsmiðað nám. Kennarar eru hvattir til að 

skipuleggja sig aftur á bak þegar  kemur að kennslu, það er að skilgreina fyrst takmarkið, 

síðan hvað nemandinn þarf að geta eða kunna til að uppfylla takmarkið og síðan að finna 

eða búa til viðeigandi verkefni sem henta nemendahópnum líkt og heildstæð nálgun á 

kennslu gerir (Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016; Tomlinson og McTighe, 2006). 

 Það finnast fjölbreyttar kennsluaðferðir sem kennarar geta beitt innan 

kennslustofunnar sem taka mið af þeirri hugmyndafræði sem er lýst hér að ofan. 

Stöðvavinna er þegar kennarinn setur upp ólíkar vinnustöðvar um stofuna með 

fjölbreyttum viðfangsefnum. Hér skipuleggur kennarinn námið á þann hátt að það taki 

mið af færni og stöðu hvers nemanda og getur þannig boðið uppá sveigjanleika í náminu. 

Kennarinn þarf þó að hafa gefið skýr fyrirmæli til nemenda áður en þeim er skipt á 

stöðvar. Einnig er hægt að notast við eins konar smiðjur. Smiðjur þjálfa ákveðna færni. 

Þetta geta verið vísindasmiðjur, ritsmiðjur, listasmiðjur eða hvað annað sem kennarinn vill 

taka fyrir með nemendum. Verkefnin í þessum smiðjum eru fjölbreytt og taka mið af 

færni nemenda og áhugasviði. Nemendur skrá síðan framvindu sína og getur kennarinn 
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þannig fylgst með hvernig þeim gengur og hvort verkefnin séu fullnægjandi til að uppfylla 

markmið smiðjunnar (Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016).  

Samvinnunám snýst um samstarf lítilla nemendahópa að sameiginlegu markmiði. 

Hver nemandi fær einhverja ábyrgð innan hópsins og skiptir kennarinn nemendum þannig 

að hver nemandi í hverjum hópi hafi hlutverk og sé virkur í hópastarfinu. Þetta bætir 

bekkjarandann og ýtir undir samvinnu og samstöðu innan bekkjarins sem heild 

(Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016).  

 Skóli án aðgreiningar snýst þó ekki einungis um kennslu og kennslustofuna. 

Messiou (2012) talar í bók sinni Confronting marginalization in education um mikilvægi 

þess að raddir nemenda heyrist og að hugmyndum þeirra um breytingar og umbætur til 

hins betra sé fylgt eftir, að eina raunverulega lausnin við ójafnrétti og mismunun sé 

þátttaka nemenda í ákvarðanatöku sem snýr að þeim sjálfum. Þetta passar við hugmyndir 

Ainscow og Sandill (2010) um markmið skóla án aðgreiningar í að útrýma útskúfun og því 

ójafnrétti sem henni fylgir.  
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3 Heimilisfræði 

Enska heitið yfir heimilisfræði er ‚home economics’ og er mjög lýsandi fyrir hlutverk 

heimilisfræðinnar í lífi einstaklingsins. Sú grundvallarhugmynd um að heimilisfræði eigi að 

undirbúa einstaklinginn undir lífið og gefa honum tólin til að sinna heimilislífinu á 

fullnægjandi hátt er gegnumgangandi í skilgreiningum fræðimanna og annarra sem sinna 

heimilisfræðikennslu um allan heim (Arkhurst, 2005; Department of Education and 

Science, 2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; Ukpore, 2005). Matvælalæsi, 

næringarfræðsla og heilsa skipa stóran sess í heimilisfræðikennslu og eru þessir þrír 

þættir það sem heimilisfræðin í grunninn stefnir að (Benn, 2014). 

Hugmyndir um sjálfbærni hafa haft gríðarleg áhrif á hlutverk heimilisfræðinnar og 

nýverið hefur heimilisfræðikennsla verið notuð sem gátt (e. gateway) til að fræða börn og 

ungmenni um félagslega og umhverfislega sjálfbærni (Nickols, Turkki, Pichler, Kirjavainen 

og Atiles, 2010). Heimilisfræðin hefur einnig verið séð sem möguleg gátt að vinnunni gegn 

offitu. Margir fullorðnir einstaklingar kunna ekki að elda heildstæðar og hollar máltíðir og 

eru afleiðingarnar þær að mikið er borðað af skyndibita og unnum mat. Afleiðingar slíks 

mataræðis eru vel þekktar og er offita eitt af stærstu vandamálum þróaða hluta heimsins í 

dag. Það er þó ekki nóg að kenna fólki um hollan mat og matarvenjur heldur þarf að 

kenna þeim að elda rétt og fara með matvæli og þá þarf að taka tillit til fjárhagsstöðu og 

umhverfis einstaklingsins. Hvaða matvæli eru í boði þar sem hann býr, hvaða tól hefur 

hann til umráða, hvaða tímamörk hefur hann og svo framvegis ef árangur á að nást 

(Smith, 2016).  

Næring og næringarfræðsla eru einn af kjörnum heimilisfræðikennslu víðsvegar 

um heiminn. Evers (2012) lýsir í bók sinni How to Teach Nutrition to Kids ákveðnum 

grundvallarþáttum sem taka þarf mið af í næringarfræðslu barna. Hún notar aðrar 

námsgreinar samtvinnaðar við næringarfræðsluna eins og stærðfræði, vísindi, 

samfélagsgreinar og listgreinar svo eitthvað sé nefnt sem grundvöll fyrir fræðslu 

nemenda.  

Í fjölbreyttum samfélögum um allan heim þjónar heimilisfræði ólíkum tilgangi. Í 

Ghana er heimilisfræðin það sem setur tóninn fyrir lífið, einskonar uppkast (e. blue-print) 
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af því hvernig fara eigi að í lífinu og vegna þessa þurfi hver einasta manneskja á heimilis-

fræðikennslu að halda til að geta farið sjálfstætt og með sjálfstrausti í gegnum lífið 

(Arkhurst, 2005). Í Nígeríu er hlutverk heimilisfræðinnar að kenna fólki að aðlagast 

umhverfi sínu og veita þeim tólin til að nýta mannauð samfélagsins ásamt auðlindum 

landsins (Ukpore, 2005). Á heimasíðu norska menntamálaráðuneytisins má finna norsku 

námskrána og þar er kjarna heimilisfræðinnar lýst. Þar eru matur, lífstíll, menning og 

neysluvenjur lykilþættir. Nemendur læra um matarval og hvernig það sem við borðum 

hefur áhrif á heilsufar okkar, þeir verða læsir á matvæli og innihald ólíkra matvara og læra 

þannig að verða ábyrgir neytendur og skilja tengsl matarvenja við hefðir og menningu 

ólíkra hópa (Utdanningsdirektoratet, 2018). Á Írlandi er verið að innleiða alhliða heimilis-

fræðikennslu sem framhald af heilbrigðismiðaðri kennslu á grunnskólastiginu. Markmið 

námsins er að þróa þekkingu, viðhorf, skilning, hæfni og gildi nemenda til að ná fram 

heilbrigðum og sjálfbærum lífstíl fyrir hvern og einn. Nemendur læra verkleg handtök í 

matreiðslu og meðferð matvæla, þjálfast í  úrræðamiðuðum hugsanagangi og aðlögun að 

aðstæðum og almennri hæfni á þessum sviðum ásamt því að umhverfisvæn sjónarmið eru 

samtvinnuð öllu náminu (An Roinn Oideachais agus Schileanna, 2018). Síðan finnast 

einnig lönd þar sem heimilisfræðin, eins og hún er almennt skilgreind, er ekki hluti af 

námskránni á neinn beinan hátt. Sem dæmi eru England, Ástralía og Indland en þar er 

áherslan á heilsu og hreyfingu þar sem horft er á flest alla þætti heilbrigðs lífefnis; 

næringu, kynheilsu, andlega heilsu, íþróttir og líkamlega burði (Department for Education, 

2013; ACARA, 2018) og sem tól til fræðslu um næringu, hreinlæti og mikilvægi beggja til 

að viðhalda heilsu og hreinlega lifa af (NCERT, 2005). Í öllum þremur tilfellum er 

matreiðsla og meðferð matvæla ekki hluti af náminu. 

Heimilisfræðin hefur meðal annas verið séð sem tól til að brúa bilið á milli ólíkra 

menningarhópa. Sterk tenging námsins við daglegt líf nemenda og hvernig það tengir 

ólíka nemendur saman á jafningjagrundvelli í gegnum paravinnu er mjög sterkt í 

heimilisfræðinni (Janhonen-Abruquah, Heino, Tammisuo og Posti-Ahokas, 2017). 

3.1  Heimilisfræðikennsla á Íslandi 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla sem unnið er eftir í dag, gegnir heimilisfræði á Íslandi 

því hlutverki að fræða börn um manninn, líf hans og lífsskilyrði og andlegar og líkamlegar 

þarfir hans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Heimilisfræði var kjarnafag í 
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íslensku skólastarfi allt frá útgáfu aðalnámskrár grunnskóla árið 1977 og fram til nýjustu 

útgáfu frá árinu 2013 þar sem fagið er sameinað inn í flokk list- og verkgreina 

(Menntamálaráðuneytið, 1977; 1989; 1999; Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013). 

Þar áður höfðu skólar val um hvort þeir kenndu heimilisfræði eða ekki (Menntamála-

ráðuneytið, 1989). Gegnumgangandi hefur hlutverk heimilisfræðikennslu hérlendis verið 

að undirbúa börn fyrir sjálfstætt líf þar sem þau eru meðvituð um heilbrigði, 

umhverfisvernd, ýmis heimilisstörf, matreiðslu, hreinlæti og íslenska menningu 

(Menntamálaráðuneytið, 1977; 1989; 1999). Frekari viðbót fjármálalæsis og aukin áhersla 

á næringarfræðslu og heilbrigðisvitund fylgdu síðan nýjustu aðalnámskránni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í greinasviðum aðalnámskrár má finna lýsingu á kennsluháttum list- og verkgreina. 

Fjórir grunnþættir sem öll kennsla list- og verkgreina á að taka mið af eru þekkingaröflun 

og hugmyndavinna, framkvæmd, greining og samhengi og miðast hæfniviðmið hverrar 

greinar út frá þessum fjórum þáttum. Hæfniviðmið heimilisfræðinnar snúa að mat og 

lífsháttum, mat og vinnubrögðum, mat og umhverfi og mat og menningu. Markmið 

heimilisfræðikennslunnar miðað við þau hæfniviðmið sem finnast í aðalnámskrá eru að 

mestu leyti þekking og leikni við heimilisstörf. Inn í þá kennslu eiga kennarar að vefa 

næringarfræðslu, umhverfisfræðslu, hreinlætisfræðslu og annað sem við kemur umhverfi, 

samfélagi, lífsháttum og menningu þjóðar og skal allt bóklegt sem kennt er tengjast því 

verklega á einhvern hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Heilbrigði og velferð, hvort sem það er andlegt, líkamlegt eða félagslegt, er einn af 

grunnþáttum menntunar á Íslandi ásamt læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindum, 

jafnrétti og sköpun. Órjúfanleg tengsl eru því á milli heimilisfræðinnar og skólastefnunnar 

í eðli sínu. Í almennum hluta aðalnámskrár, þar sem því er lýst hvað átt sé við með 

heilbrigði og velferð, er talað um að skólinn skuli búa til heilsueflandi umhverfi. Það er að 

hluta til gert með fræðslu um heilsusamlegt fæðuval og áherslu á félagslegt gildi máltíða 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Tengir þetta við markmið og hlutverk 

heimilisfræðinnar innan skólans og skólastefnunnar og ýtir einnig undir mikilvægi 

samstarfs á milli heimilis og skóla.  
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3.2 Áskoranir í heimilisfræðikennslu 
Samfélagslegur fjölbreytileiki hefur aukist mikið á seinustu áratugum. Fólk frá ólíkum 

menningarheimum býr nú saman í fjölmenningarsamfélögum um allan heim. Það þýðir 

einnig að skólarnir eru sín eigin fjölmenningarsamfélög á minni skala. Heimilisfræðin 

stendur frammi fyrir ákveðnum áskorunum í fjölmenningarsamfélagi skólans. 

Staðalímyndir innflytjenda og tvískiptingin ‚við, þau‘ hefur áhrif á heimilisfræðina jafnt og 

önnur fög innan skólans. Það orsakast hvað helst þá af menningarmun á milli ólíkra 

nemendahópa og hvað mest á milli ‚heimamanna’ og þeirra sem eiga rætur sínar að rekja 

til annarra landa. Til þess að sporna gegn þessari tvískiptingu og stuðla að 

fjölhyggjusjónarmiðum þarf kennarinn að notast við fjölbreytt verkfæri í kennslu, nýta 

jafningjagrundvöll nemenda til samvinnu og tengja námið við raunveruleika nemenda 

annarra menningarheima (Janhonen-Abruquah, Posti-Ahokas, Palojoki og Lehtomäki, 

2014).  

Heimilisfræðistofunni eins og hún er venjulega uppsett fylgja bæði gallar og kostir. 

Stofan er hönnuð á þann hátt að hún á það til að hindra samvinnu nemenda þar sem að 

vinnustöðvar nemenda eru yfirleitt í röðum og snúa nemendur þá alltaf bakinu í átt að 

einhverjum hinna nemendanna. Á sama tíma getur heimilisfræðistofan búið til jákvætt og 

hvetjandi námsumhverfi þar sem allir vinna í samlyndi sérstaklega þar sem að stofan líkist 

raunveruleika barnsins heima við. Líkindi stofunnar við raunveruleika meirihlutans getur 

þó verið fráhrindandi og skapað rými fyrir mismunun á meðal nemenda sem koma frá 

ólíkum bakgrunni þar sem eldhúsið er kannski sett upp á annan hátt og hefur aðrar 

áherslur en það sem viðgengst í því landi sem um ræðir (Janhonen-Abruquah, Heino, 

Tammisuo, Posti-Ahokas, 2017).  

Heimilisfræðin, eins og önnur fög skólans, er á einskonar krossgötum þegar  kemur 

að tækninni og þeim tækniframförum sem hafa orðið á seinustu árum. Tæknin hefur upp 

á mörg tækifæri að bjóða en á sama tíma fylgja henni áskoranir. Þó svo að nemandi 

nútímans sé mjög tæknivæddur þarf hann  frekari þjálfun í notkun ýmissa tækja og tóla 

sem við koma heimilisfræðinni. Það eru þá ýmis tæki til matreiðslu, þrifa og annars sem 

gagnleg gætu verið í heimilisfræðikennslu en eru sjaldan notuð (Aburime og Uhomoibhi, 

2010).  
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3.3 Kennsluhættir heimilisfræðinnar 
Heimilisfræðin eins og við þekkjum hana er í eðli sínu byggð upp sem verklegt fag 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Heimilisfræðistofan er uppsett fyrir virkt, 

tæknilegt nám þar sem nemendur læra að undirbúa mat og máltíðir og vinna með önnur 

heimilisstörf (Janhonen-Abruquah, Heino, Tammisuo og Posti-Ahokas, 2017). Í sjálfu sér er 

heimilisfræði markmiðamiðað nám. Þekking er ekki endatakmark heimilisfræðikennslu 

heldur er hún tól til umbóta og betrunar (Smith, 2017). Nám er reynsla, að gera, að 

tilheyra og að verða eitthvað meira. Nemendur eru virkir í eigin námi og skapa sína eigin 

leið (Janhonen-Abruquah, Heino, Tammisuo og Posti-Ahokas, 2017). Kjarni heimilis-

fræðikennslunnar er samstarf, milli kennara og nemenda, milli heimilis og skóla og á milli 

nemendanna sjálfra (Matthews og Macaskill, 2015).  

Sýnikennsla og fyrirlestrar sem miðla þekkingu frá kennara til nemenda eru 

algengar nálganir í heimilisfræðikennslu. Margir kennarar reyna þó að notast meira við 

nemendamiðaðar kennsluaðferðir út frá hugmyndafræði um uppbyggjandi kennslufræði. 

Uppbyggjandi kennslufræði tengist hugmyndum Dewey, Piaget og Vygotsky um nám og 

þroska barna og hugmyndum Howard Gardner um fjölgreind. Í grunninn snýst þetta um 

að kennslan og kennsluumhverfið miði að dýpkun skilnings og að nemandinn þjálfist í 

hugsanagangi sem auðveldar þeim  frekara nám. Kennarar eru hvattir til að halda aftur af 

sér og í stað þess að svara spurningum nemenda með lokuðum svörum að beina þeim 

áfram í umræður á milli nemenda. Þetta á þá sérstaklega við í bóklegum tímum (Smith, 

2017). 

Það skiptir miklu máli að heimilisfræðikennarinn, eins og kennarar annarra faga, 

fylgist með þeim miðlum sem nemendur nota og þekkja. Einn af þeim miðlum sem hægt 

er að notast við í heimilisfræðikennslunni er YouTube™. Það er þekkt á meðal kennara að 

virk þátttaka nemenda í eigin námi skilar betri námsárangri og áhuga á meðal nemenda. 

Nútíma nemandinn hefur oft verið kallaður “net-kynslóðar nemandinn” og þarf kennarinn 

að aðlaga kennslu sína að þessum nútíma nemanda. Þessa netsíðu geta kennarar notað 

sem tól til miðlunar, eða nemendur til verkefnavinnu, miðlunar sín á milli og verkefnaskila 

(Matthews og Macaskill, 2015). Einnig er mikið til af tækjum og tólum sem geta gagnast í 

verklegri heimilisfræðikennslu. Þetta eru tæki sem eru orðin hluti af hinu almenna heimili 

en hafa ekki enn náð inn í heimilisfræðistofuna. Það eru þá ýmis eldunar- og þrifatæki svo 
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að eitthvað sé nefnt. Þörf er á að nemendur kynnist slíkum tækjum og læri að nota og 

kynna sér tæknina svo að hægt sé að víkka sjóndeildarhring hefðbundinnar heimilisfræði í 

samræmi við tækniþróanir samfélagsins (Aburime og Uhomoibhi, 2010).  

Evers (2012) lýsir í bók sinni þremur lykilþáttum sem kennarar og aðrir sem ætla 

að kenna börnum um næringu og mat ættu að hafa í huga til þess að ná sem bestum 

árangri. Yfirskrift kennsluaðferða Evers er F.I.B. og stendur fyrir fun, intergrated og 

behavioral. Þetta má þýða sem skemmtilegt (e. fun), samþætt (e. intergrated) og breytt 

heilsuhegðun (e. behavioral) og lýsa þessi þrjú hugtök þeirri hugmyndafræði sem bókin 

byggir á. Aðferðir Evers eru myndrænar, gagnvirkar og áhugaverðar. Hún tengir markvisst 

námið við raunveruleika nemenda og gerir viðfangsefnið þannig áhugavert og skiljanlegt 

fyrir flesta.  
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4 Niðurstöður 

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er ekki nýtilkomin á Íslandi. Hún hefur verið hluti af 

íslenskri löggjöf um grunnskóla í 44 ár þrátt fyrir að ekki sé enn komið á samræmi um 

hvað nákvæmlega sé átt við með ‚skóli án aðgreiningar’ hvorki á Íslandi né annars staðar. 

Það virðist þó ríkja samstaða um markmið stefnunnar innan skólanna á Íslandi, því íslensk 

skólastefna hefur seinustu áratugi markvisst stefnt að jafnri stöðu allra barna og jöfnu 

aðgengi til náms. Grundvallar mannréttindi og þá sérstaklega réttur allra til náms er kjarni 

skóla án aðgreiningar og íslenskrar menntastefnu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011; Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016).  

Hlutverk grunnskóla hefur verið skýrt skilgreint bæði í aðalnámskrá grunnskóla og í 

lögum í gegnum árin. Skólinn, í samstarfi við heimilin, á að stuðla að alhliða þroska allra 

barna. Ábyrgðin liggur þó hjá foreldrum og eiga þeir að sjá til þess að þörfum barna þeirra 

sé mætt í skólakerfinu og standa vörð um réttindi þeirra. Skólanum ber síðan skylda að 

mæta fjölbreyttum þörfum nemenda á einstaklingsgrundvelli og sjá til þess að öll börn 

njóti réttar síns til náms.  

Úttekt Evrópumiðstöðvar á skóla án aðgreiningar á Íslandi (European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education, 2017) sýnir að þó svo að markmið íslenskrar 

skólastefnu séu skýr, vanti mikið uppá til þess að raunverulega sé hægt að segja að allir 

grunnskólar á Íslandi séu fyrir alla og mæti þörfum allra nemenda út frá markmiðum skóla 

án aðgreiningar. Það er vert að taka fram að úttektin tekur mið af stöðunni eins og hún 

var 2015-2016 og sýnir hvað helst að þörf er á frekari framþróun. Starfið er hafið og 

grunnurinn kominn, en enn er langt í land. 

Kennsluhættir án aðgreiningar eru raunprófaðar leiðir sem skila tilsettum árangri 

og uppfylla markmið skóla án aðgreiningar (Florian og Spratt, 2013). Kennarinn ber 

höfuðábyrgð í kennslustofunni og á að stuðla að námi allra nemenda með því að bjóða 

uppá námsumhverfi sem er hvetjandi og öruggt og tekur mið af þörfum ólíkra nemenda 

og nemendahópa. Kennarinn þarf að setja sig í spor leiðbeinanda frekar en miðlara og 

leyfa nemendum að afla sér þekkingar sjálfstætt en undir eftirliti og viðeigandi leiðsögn. 

Kennsluhættir og aðferðir sem hafa nemandann sem miðpunkt alls náms eru mikilvægir til 
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þess að nám án aðgreiningar geti orðið (Hart, Dixon, Drummond, McIntyre, o.fl. 2004; 

Helgevold, 2015).  

Skóli án aðgreiningar snýst ekki einungis um nám, en einnig um félagsleg tengsl 

nemenda og kennara. Endanlegt markmið skóla án aðgreiningar er að útrýma félagslegu 

ójafnrétti og útskúfun (Ainscow og Sandill, 2010) og er það aðeins hægt í gegnum 

heildstætt skólastarf þar sem raddir nemenda heyrast og þeir fá að vera virkir í 

ákvarðanatöku sem snýr að þeim sjálfum (Messiou, 2012).  

Heimilisfræði hefur verið eitt af kjarnafögum íslenskra grunnskóla í nærri jafn 

langan tíma og hugmyndir um jafnrétti og jafnt aðgengi að menntun hafa verið 

lögbundnar á Íslandi. Í gegnum árin hefur hlutverk heimilisfræðinnar lítið breyst hérlendis 

og hefur í meginatriðum snúist um að fræða nemendur um manninn, líf hans og þarfir 

með áherslu á eldamennsku og heimilisstörf. Órjúfanleg tengsl eru á milli heimilis og skóla 

í gegnum markmið skólans um heilbrigði og velferð og kennslu nemenda í heimilisfræði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Víðsvegar um heiminn þjónar 

heimilisfræðin ólíku hlutverki og hefur ólík markmið. Í flestum löndum þar sem 

heimilisfræðin er kennd sem námsgrein er það hennar hlutverk að undirbúa 

einstaklinginn undir lífið. Markmið heimilisfræðinnar eru heilbrigðismiðuð í öllum 

tilfellum.  

Í gegnum heimilisfræðina hefur verið reynt að fræða börn og ungmenni um ýmislegt sem 

við kemur sjálfbærni, heilbrigði, félagslegu jafnrétti og öðru sem við kemur samfélagi og 

umhverfi. Heimilisfræðin stendur einnig frammi fyrir áskorunum á grundvelli 

fjölmenningar, sökum þess að kennsluumhverfið endurspeglar hvað helst vestræn viðmið. 

Einnig geta viðhorf vestræns samfélags til fjölmenningarinnar auðveldlega haft bein áhrif 

á heimilisfræðina með ‚við, þau‘ skiptingu (Janhonen-Abruquah, Posti-Ahokas, Palojoki og 

Lehtomäki, 2014). 

Heimilisfræðikennsla eins og hún þekkist hérlendis er að mestu leyti verkleg. Mikið 

er um sjálfstæða vinnu nemenda þar sem þeir vinna einir en mest þar sem þeir vinna með 

öðrum í pörum eða litlum hópum, þar er kennarinn í hlutverki leiðbeinanda þó svo að 

sýnikennsla sé einnig mikið notuð. Í heimilisfræði er þekking ekki séð sem endatakmark 

náms heldur sem tól til framfara og frekara náms. Börn eiga að taka virkan þátt í eigin 

námi og skal kennsla taka tillit til þess að nemendur eru ólíkir og með ólík áhugasvið og 
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ólíka getu. Námið skal vera tengt raunveruleika nemandans og er þá mikilvægt að 

kennarar séu meðvitaðir um hvað fellur undir þá skilgreiningu.  
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5 Umræður – Heimilisfræðikennsla í fjölbreyttum nemendahópum 

Stefna íslenska skólakerfisins hefur seinustu áratugi verið í grundvallaratriðum í samræmi 

við markmið skóla án aðgreiningar þó svo að sjálft hugtakið hafi ekki komið til skjalanna 

fyrr en mun seinna. Sú stefna, miðað við skýrslu Evrópumiðstöðvar um skóla án 

aðgreiningar á Íslandi (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017), 

hefur þó ekki enn náð tilsettu markmiði og eru ástæðurnar margvíslegar. Markmiðið og 

raunveruleikinn eru því ekki það sama. Markmið þessarar ritgerðar var ekki að skoða 

hvort að íslenskt skólakerfi sé í raun fyrir alla og er það því ekki til umræðu hér. 

Markmiðið er að skoða hvort að heimilisfræðikennsla, bæði á Íslandi og almennt í faginu 

sé í samræmi við markmið skóla án aðgreiningar. Rannsóknir á heimilisfræðikennslu 

almennt sýna að svo sé, en sökum þess hversu lítið er til af fræðilegu efni um 

heimilisfræðikennslu á Íslandi er erfitt að segja nákvæmlega til um stöðuna hérlendis.  

Eins og komið var inná í upphafi er ekki til nein ein skilgreining á hugtakinu 

‚inclusive education’ sem þýtt hefur verið sem ‚skóli án aðgreiningar’ á Íslandi. Ainscow og 

Miles (2008) lýsa fimm þáttum skilnings á hugtakinu og sá fimmti sem höfundur kaus að 

þýða sem ‚hugmyndafræði um menntun fyrir alla’ vísar ekki einungis í að skólinn skuli 

vera fyrir alla, en að jafnt aðgengi að menntun sé það einnig. Sá fimmti þáttur er í 

samræmi við íslenska skilgreiningu á hugtakinu skóli án aðgreiningar sem finna má í 

aðalnámskrá grunnskóla. Í úttekt Evrópumiðstöðvar um skóla án aðgreiningar á Íslandi 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017) er notað hugtakið 

‚menntun án aðgreiningar’ sem íslenska þýðingu á ‚inclusive education’ sem sýnir aðallega 

að enn ríkir eitthvert ósamræmi á meðal fræðimanna um hvað sé besta þýðingin á 

hugtakinu yfir á íslensku. Í þessari ritgerð er sami skilningur lagður í öll þessi hugtök, og er 

því ekki gerður neinn greinarmunur á þeim og áætlað er að þau standi fyrir það sama. 

Þegar við berum saman kennsluhætti skóla án aðgreiningar og heimilisfræðinnar 

má sjá að það er þó nokkur skörun. Í kaflanum um kennsluhætti skóla án aðgreiningar er 

aðferðum sem hafa sýnt árangur í fjölbreyttum nemendahópum lýst. Þær eiga það allar 

sameiginlegt að hafa nemandann í miðjunni (Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016; 

Helgevold, 2015), hvort sem það er í eintölu eða fleirtölu, og stefna allar að sama 
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markmiði. Að mennta nemandann á skilvirkan hátt svo að hann læri ekki einungis efnið, 

en einnig að hann skilji það og tengi við það á persónulegum grundvelli (Guðjónsdóttir og 

Óskarsdóttir, 2016; Tomlinson og McTighe, 2006). Þetta kemur þó ekki á óvart út frá þeim 

skilningi sem hefur verið lagður í skóla án aðgreiningar og markmiðum stefnunnar innan 

skólanna. Hlutverki kennarans var einnig lýst og er það hlutverk í algjöru samhengi við 

markmið skóla án aðgreiningar og þeirra kennsluhátta sem henni fylgja. Kennarinn þarf, til 

þess að ná þeim árangri sem hann stefnir að í kennslu án aðgreiningar, að stíga út fyrir 

hefðbundna kennarahlutverkið og vera meiri leiðbeinandi en nokkuð annað ef hann ætlar 

að setja nemandann í miðjuna (Helgevold, 2015). Sömu sögu má segja af kennsluháttum 

heimilisfræðinnar. Þar eru grundvallarmarkmiðin einnig í takt við markmið skóla án 

aðgreiningar á þann hátt að kennslan skuli miða að sjálfstæðri vinnu nemenda þar sem 

þeir sjálfir eru miðpunkturinn í eigin námi (Janhonen-Abruquah, Heino, Tammisuo og 

Posti-Ahokas, 2017; Smith, 2017). Það eru þó takmarkanir á því hversu mikið nemandinn 

getur stýrt eigin námi þar sem að heimilisfræðin, eins og hún er að mestu kennd á Íslandi, 

er mjög verklegt fag með tilsettum vinnubrögðum og verkferlum sem nemendur eiga að 

læra að fylgja. Hæfniviðmiðin snúa að mat og lífsháttum, mat og vinnubrögðum, mat og 

umhverfi og mat og menningu, það er að segja mat frá ýmsum sjónarhornum og 

endurspeglar það áherslurnar í kennslunni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í bóklegu námi hins vegar eru engar takmarkanir hvað varðar kennslu og kennsluhætti út 

frá því sem fram kemur í fræðilegu efni um kennsluhætti í heimilisfræði (Evers, 2012). Í 

öllum tilfellum, bæði innan hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og heimilisfræðikennslu 

er markmið kennslunnar að veita ólíkum nemendum tækifæri til náms með fjölbreyttum 

nálgunum og viðeigandi námsefni.  

Það sem vitað er um kennsluhætti heimilisfræðinnar segir okkur að í  

heimilisfræðinni séu kennarar eftir bestu getu að vinna eftir sömu hugmyndafræði og 

skóli án aðgreiningar gerir kröfur um. Þó svo að við getum ekki borið saman nákvæmlega 

kennsluhætti í íslenskum grunnskólum, þá sem falla undir markmið skóla án aðgreiningar 

og þá sem notast er við innan heimilisfræðikennslu, er líklegt að flest allir kennarar reyni 

eftir bestu getu að mæta ólíkum þörfum nemenda og stuðla að jöfnuði innan 

kennslustofunnar eins og íslensk lög og aðalnámskrá grunnskóla kveða á um. Það er þó 

ekki hægt að álykta að svo sé sökum skorts á upplýsingum. 



30 

Vitað er að almennir kennsluhættir heimilisfræðinnar eru í takt við markmið skóla 

án aðgreiningar eftir því sem bæði Smith (2017) og Evers (2012) segja um hlutverk 

kennarans og aðferðir í kennslu. Gallinn er þó sá að þær kennsluaðferðir virðast miðast 

hvað mest við bóklega kennslu og henta ekki endilega sömu aðferðir í bóknámi og 

verknámi. Kennslan þarf að taka mið af þörfum ólíkra nemenda sem reynt er að gera með 

því að bjóða upp á nemendamiðað nám og geta þær aðferðir sem Smith (2017) og Evers 

(2012) lýsa að einhverju leyti verið heimfærðar yfir á verklega kennslu. Þar sem að eitt 

helsta markmið skóla án aðgreiningar er að útrýma félagslegri útskúfun (Ainscow og 

Sandill 2010) geta leikir og spil, þar sem nemendur vinna saman, ræða viðfangsefni eða 

takast á, gefið nemendum aðgang að fjölmenningunni. Nemendur geta borið saman og 

tengt ólíkan bakgrunn sinn við annarra. Þekking ólíkra hópa nær ekki alltaf á milli 

menningarheima og geta nemendur deilt eigin þekkingu og reynslu með öðrum til að brúa 

það bil (Janhonen-Abruquah, Posti-Ahokas, Palojoki og Lehtomäki, 2014). Skortur er á 

aðgengilegu fræðilegu efni um verklega heimilisfræðikennslu og er því ekki hægt að geta 

þess hvort að verkleg heimilisfræði almennt eða eins og hún þekkist á Íslandi, sé í raun 

sniðin að þörfum ólíkra hópa.  

Heimilisfræðin sem fag gegnir ólíku hlutverki um allan heim. Ef við skoðum hana 

alveg niður í grunninn sjáum við að áherslurnar og markmiðin eru nokkurn veginn þau 

sömu á milli landa. Það sem skilur hana að er aftur á móti kannski mikilvægara. Ólík 

samfélög hafa ólíkar þarfir og miðast skólastefna hvers lands yfirleitt við þarfir 

samfélagsins. Í þróaðri hluta heimsins eru áherslurnar meira á næringu og heilsu og í 

einhverjum tilfellum á matreiðslu eins og á Íslandi, í Finnlandi og á Írlandi. En svo eru lönd 

eins og Indland og Ghana þar sem grundvallaratriðið er að lifa af og lítil sem engin áhersla 

er á næringarfræði og matvælafræði eins og viðgengst hérlendis.  

Við búum í fjölmenningarsamfélagi, það er enginn vafi á því. Óumdeilanlega hefur 

það síðan áhrif á það hvernig samfélagið hegðar sér, hugsar og virkar. Skoðanir fólks á 

þeim áhrifum eru eins fjölbreyttar og fólk er margt. Margar neikvæðar og margar 

jákvæðar. Grunnskólinn hefur ákveðnum skyldum að gegna gagnvart öllum börnum á 

Íslandi og er ein af þeim skyldum að veita öllum börnum, sama hvaðan þau koma, hver 

þau eru, hvað þau trúa á eða hvernig þau líta út, aðgengi að gæða menntun. Grunnskólinn 

er í raun örmynd samfélagsins á þann hátt að hlutfallslega má finna sömu blöndun 
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einstaklinga innan hans og í samfélaginu í heild. Það getur þó verið breytilegt eftir skólum, 

sumir eru meira blandaðir en aðrir, en í grunninn er skólinn örmynd samfélagsins. Það 

þýðir þá að skólinn stendur frammi fyrir mörgum af sömu áskorunum og samfélagið þegar  

kemur að fjölmenningunni. Sem samfélag höfum við orðið mun umburðarlyndari gagnvart 

því sem oft kallast ‘öðruvísi’. Skólinn jafnvel enn meira þar sem  hann vinnur markvisst að 

því að minnka mismunun og nota það sem skilur okkur að til vaxtar og betrunar í takt við 

markmið skóla án aðgreiningar.  

Fjölmenningin getur verið áskorun í heimilisfræðinni eins og rætt var í kaflanum 

um áskoranir í heimilisfræðikennslu. Áskoranir í eðli sínu eru ekki neikvætt fyrirbæri, hvað 

viðkomandi velur að gera við þær er aftur á móti eitthvað sem getur verið heftandi eða 

valdeflandi. Heimilisfræðikennarinn getur nýtt fjölmenninguna sem tækifæri til náms, 

kynnt nemendur fyrir ólíkum menningarheimum í gegnum mat og hefðir og jafnvel unnið í 

sameiningu við foreldra barnanna að slíkum markmiðum. Þar sem að eitt helsta markmið 

skóla án aðgreiningar er að útrýma félagslegri útskúfun er heimilisfræðin kjörin 

grundvöllur til slíkrar vinnu. Bæði á grundvelli fjölmenningar og fjölbreytileika. 

Í kaflanum um áskoranir í heimilisfræðikennslu er engin umfjöllun um fatlaða 

nemendur eða aðra nemendur með hegðunar- eða námserfiðleika í heimilisfræði. Það er 

sökum þess að lítið sem ekkert er til af fræðilegu efni um kennslu þessara nemenda innan 

heimilisfræðinnar. Eins og allir aðrir kennarar vinna heimilisfræðikennarar með 

fjölbreyttan nemendahóp. Má því áætla að fötluð börn og börn sem glíma við ýmis önnur 

vandamál finnist einnig í heimilisfræðistofunni til jafns á við önnur börn þó svo fræðilegar 

athuganir á þeirra högum hafi ekki verið gerðar í miklum mæli. Þó svo að mikið sé til af 

efni um kennslu fatlaðra og barna með náms- og hegðunarerfiðleika innan hefðbundinnar 

kennslu er mun minna til af fræðiefni um kennslu þeirra í list- og verkgreinum og enn 

minna, ef eitthvað, um kennslu þeirra í heimilisfræði. Hefur þetta bein áhrif á getu 

höfundar til að áætla og greina stöðu þeirra barna innan heimilisfræðinnar.  

Eins og greinilega hefur komið fram er mikill skortur á fræðilegu efni um 

heimilisfræðikennslu á Íslandi og þar með talið stöðu minnihlutahópa í heimilisfræði. 

Frekari rannsókna á stöðu fatlaðra í heimilisfræði er þörf og þá sérstaklega hvort að 

þátttaka þeirra sé fullnægjandi að því leyti að þeir einstaklingar læri að sjá um sig sjálfir og 

verði sjálfstæðir eins og markmið heimilisfræðinnar geta til um. Einnig væri fróðlegt að 
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kanna hvort að kennarar komi almennt til móts við erfiðari þarfir nemenda eins og þeirra 

sem eru blindir, hreyfihamlaðir, með geðraskanir eða aðrar andlegar takmarkanir og hvort 

að þeir séu í raun undirbúnir fyrir slíka kennslu og hafi þekkinguna sem til þarf svo að þeir 

geti mætt þörfum þessara nemenda á skilvirkan hátt.  

5.1 Takmarkanir þessarar ritgerðar 
Sökum lítils efnis um heimilisfræðikennslu hérlendis er erfitt að áætla nokkuð um kennslu 

hennar. Við getum aðeins áætlað út frá því sem stendur í aðalnámskrá. Það fylgja því 

óneitanlega gallar að alhæfa um íslenska heimilisfræðikennslu út frá rannsóknum sem 

unnar hafa verið á heimilisfræðikennslu í öðrum löndum. Það er samt, í tilfelli þessarar 

ritgerðar, eini möguleikinn. Við getum leyft okkur að áætla upp að vissu marki á grundvelli 

þess að markmið og skilgreiningar á hlutverki heimilisfræðinnar virðast vera í samræmi 

hérlendis og annar sstaðar. Þá sérstaklega hjá nágrannalöndum okkar.  

Svipaða sögu má segja af afdrifum fatlaðra í heimilisfræði. Eftir mikla leit að 

fræðilegu efni sem bar engan árangur inniheldur þessi ritgerð enga umfjöllun um hagi 

þess minnihlutahóps í heimilisfræði, hvorki á Íslandi né almennt. Skóli án aðgreiningar 

tekur mið af öllum nemendum og til þess að meta til fullnustu hvort að heimilisfræðin 

standist markmið skóla án aðgreiningar þarf að taka tillit til allra nemenda og hagsmuna 

þeirra í heimilisfræðinni. Því miður má segja það sama um nemendur með ýmsa 

hegðunarerfiðleika og námserfiðleika og þeirra stöðu. Til er efni um kennslu þessara hópa 

í almennri kennslu en það er ekki hægt að áætla út frá þeim upplýsingum um hvernig 

gengur með sömu nemendahópa í verklegu námi. 

 Þær upplýsingar sem vantar uppá í þessari ritgerð varðandi heimilisfræðikennslu á 

Íslandi er ekki hægt að nálgast nema kannski í gegnum skólanámskrár einstaka skóla og 

eru þær þá ekki samræmdar á milli skóla. Ekki allir grunnskólar gefa upp ítarlegar 

upplýsingar á heimasíðum sínum til almennings og er aðgangur að ítarlegum 

skólanámskrám einungis veittur kennurum í tilteknum skólum. Þær upplýsingar sem átt er 

við snúa að kennsluháttum og öðru sem við kemur kennslu og vinnu kennarans bæði í 

undirbúningi kennslu og í sjálfri kennslunni. Ekki einu sinni foreldrar hafa aðgang að svo 

ítarlegum upplýsingum. Mikill skortur er á upplýsingum af þessu tagi og vísar það hvað 

helst í að rannsókna á sviðum heimilisfræðinnar er þörf. Allt frá markmiðum og 
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kennsluháttum að raunverulegri kennslu og aðgengi að náminu fyrir fjölbreyttan 

nemendahóp.  

 



34 

6 Lokaorð 

Með þessar ritgerð var leitast við að skoða heimilisfræðina í ljósi stefnunnar um skóla án 
aðgreiningar. Kennsluhættir voru skoðaðir sérstaklega og var heimilisfræðin á Íslandi 
skoðuð í samhengi við alþjóðleg viðmið og stefnur í fræðigreininni. Stefnur og straumar í 
íslenska skólakerfinu hafa í áratugi stefnt að jafnrétti og jöfnu aðgengi allra að námi og var 
því ólíklegt að sjá annað í þessari athugun en að heimilisfræðin ynni eftir sömu 
markmiðum og restin af skólakerfinu. Þrátt fyrir að geta áætlað að svo sé, hafa engar 
rannsóknir verið gerðar í þeim efnum á Íslandi og þurfti höfundur því að draga ályktanir út 
frá því sem stendur í aðalnámskrá grunnskóla í bland við alþjóðlegar rannsóknir á 
heimilisfræðikennslu. Það er síðan enn annað mál hvort að framkvæmdin í skólunum 
samræmist stefnumörkuninni eða hvernig fjölbreyttum nemendahópum er skapað rými til 
þátttöku í heimilisfræðinni. Þó svo að hægt væri að draga ályktanir um kennsluhætti 
heimilisfræðinnar er lítið hægt að alhæfa um hvort kennsluhættir heimilisfræði í 
grunnskólum séu án aðgreiningar því ekki eru til fyrirliggjandi rannsóknir um efnið. 

 Þessar niðurstöður ýta hvað helst undir þá staðreynd að enn er margt sem við ekki 
vitum þegar  kemur að heimilisfræðikennslu á Íslandi og að frekari þörf er á rannsóknum á 
því sviði. Þó svo að markmið heimilisfræðikennslunnar út frá því sem stendur í 
aðalnámskrá séu í takt við markmið skóla án aðgreiningar þýðir það ekki að kennslan sé 
það. Væri því áhugavert að athuga nánar hvernig heimilisfræðikennslu á Íslandi er í raun 
háttað og hvernig tekið er á fjölbreytileika nemendahópsins.   

 Þegar  kemur að starfi heimilisfræðikennarans er að mörgu að huga og veitir það 
höfundi innblástur fyrir starf sitt í framtíðinni að vita að sérstaklega þarf að hafa augun 
opin fyrir fjölbreyttri nálgun á kennslu sem leggur áherslu á að veita ólíkum nemendum 
jöfn tækifæri til náms með því að gera námið aðgengilegt fyrir fjölbreyttan nemendahóp. 
Hversu mikið kennslan er án aðgreiningar veltur algjörlega á viðhorfum, þekkingu og 
skilningi kennarans gagnvart fjölbreyttum nemendahópum og skólastefnunni um skóla án 
aðgreiningar.  
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