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Ágrip 

Skóli án aðgreiningar er skóli sem gerir ekki greinarmun á milli nemenda sinna, heldur kemur hann til 

móts við námsþarfir þeirra. Með þessari ritgerð er áætlað að varpa ljósi á þörf nemenda á að fá kennslu 

við sitt hæfi og að það sé komið til móts við námsþarfir þeirra. Einnig er litið á það hvernig kennarar 

geta komið til móts við alla sína nemendur. 

 Meginmarkmið með verkefni þessu er að skoða á hvern hátt skóli án aðgreiningar geti komið 

til móts við ólíkar námsþarfir fjölbreytilegs nemendahóps og auðveldað bæði nemendum og kennurum 

námið og kennsluna. Skyggnst var inn í heim kennara og fleiri fagmanna til að heyra hvernig þeir upplifa 

skóla án aðgreiningar, til dæmis hvort að þeir telji að kennarar komi til móts við fjölbreytilegar 

námsþarfir nemenda.  

Rannsóknarspurningin er: Að hverju þurfa kennarar að hyggja við kennslu fjölbreytilegs 

nemendahóps? 

 

Í spurningunni felast þættir sem hafa þarf í huga í skólastarfi sem er án aðgreiningar það er gildi og 

menning innan skólasamfélagsins, samstarf innan skóla og við foreldra, skipulag námsumhverfis og ekki 

síst kennsluhættir. Til að svara rannsóknarspurningunni var gerð eigindleg rannsókn og rætt var við bæði 

kennara og fagaðila innan skólans. Gott er að geta þessa að þetta er lítið úrtak. 

Þeir kennarar sem rætt var við voru með mismikla kennslureynslu. Í viðtölum komu fram 

fjölbreytilegar skoðanir á skóla án aðgreiningar og hvernig kennarar geta komið til móts við ólíkar 

námsþarfir nemenda.  

Þeir kennarar sem rætt var við töldu það ómögulegt að geta komið til móts við alla nemendur 

sína án aukins stuðnings, á meðan fagaðilarnir nefndu að kennarar þyrftu að leita sér meiri aðstoðar til 

að koma til móts við ólíkar námsþarfir nemenda sinna. Samkvæmt viðtölum þá reyna kennarar að koma 

til móts við alla nemendur sína og þeirra þarfir af heilum hug en það kemur oft fyrir að þeir hafa hvorki 

tíma né úrræði til þess.  

 

 

  



 

 

 

Abstract 

 

 

Inclusive school is a school that does not distinguish between their students, but meets their educational 

needs. This thesis is intended to shed light on students' need to receive instruction and to meet their 

educational needs. It is also considered how teachers can meet the needs of all their students. The 

main objective of this project is to look at how inclusive schools can meet the diverse learning needs of 

a diverse student group and facilitate both the students and the teachers the learning and teaching. 

Teachers and other professionals there were interviewed to find out how they experience inclusive 

education, for example, whether they consider teachers to meet the diverse learning needs of students.  

The research question is: What do teachers need to consider in teaching a diverse group of 

students? 

The question involves factors that need to be considered in inclusive school activities ie. values and 

culture within the school community, collaboration within schools and with parents, organization of the 

learning environment and, not least, teaching methods. To answer the research question, a qualitative 

study was conducted and discussed with both teachers and professionals within the school. 

The teachers which were interviewed had different educational experiences. In interviews, there 

were diverse views on inclusive schools and how teachers can meet different student needs. 

The interviewed teachers felt it was impossible to accommodate all their students without 

increased support, while the other professionals mentioned that teachers needed more help to meet the 

diverse learning needs of their students. According to interviews, the teachers tries to cater all their 

students and their needs, as well as they could, but it often happens that they do not have the time or 

resources to do so.  
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1. Inngangur 

Hugmyndin að þessari ritgerð kom þegar ég var að kenna öðrum bekk haustið 2015. Ég var með 32 

nemendur í bekk og þar af nokkra með einhvers konar sérþarfir. Árið áður hafði ég aðeins fengið að 

kynnast þeim sem stuðningsfulltrúi og með því að taka við þeim sem kennari árið eftir ákvað ég að 

kynnast þessum nemendum betur og finna leiðir í samráði við þá þannig að þeim liði sem best í skólanum. 

Þetta var einnig gert í samráði við foreldra þeirra. Ég boðaði þessa nemendur ásamt foreldrum sínum til 

fundar í byrjun skólaársins þar sem við ræddum saman og fundum leiðir til lausna. Þessir nemendur 

fylgdu bekknum í námi og gat ég því verið með nokkurs konar samhliðavinnu fyrir þá inni í bekknum 

en þó kom fyrir að ég þurfti að breyta stöku verkefnum fyrir nemendur.  

Þegar ég hugsaði ritgerðarefnið fyrst, hafði ég í huga að skrifa um fleiri sérþarfir heldur en 

námserfiðleika, ofvirkni og einhverfu. Með tímanum ákvað ég þó að halda mig við það sem einna helst 

er að finna í hverjum bekk, ofvirkni og einhverfu. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 eiga öll börn rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra í skóla án aðgreiningar. Skóli án aðgreiningar tekur við öllum börnum og reynir að 

koma til móts við nemendur sína á þeirra forsendum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, 3. 

og 4. gr.). Skóli án aðgreiningar felur í sér þá einföldu hugmynd að öll börn eigi jafnan rétt til náms í 

almennum skólum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 260-261). Hugmyndafræðin að baki þessarar 

menntastefnu byggir á jafnrétti, lífsgæðum og mannréttindum. Í stefnu UNESCO (2005, bls. 13) er skóla 

án aðgreiningar lýst sem ferli þar sem leitast er við að efla þátttöku allra barna í námi og að það kalli á 

skipulagsbreytingar í skólastarfinu öllu, þar með kennsluháttum kennara. Skóli án aðgreiningar er oft 

kallaður skóli margbreytileikans þar sem allir nemendur eru velkomnir í skólann. Áður fyrr voru til 

sérskólar fyrir nemendur með fatlanir og sérstakar greiningar. Í dag eru allir velkomnir í sinn hverfisskóla 

og mun sá skóli koma til móts við nemendur sína, þeirra námsþarfir og námsþroska. Auk lýðræðislegra 

og faglegra sjónarmiða má einnig líta til hagkvæmissjónarmiða. Það getur til dæmis munað miklu fyrir 

foreldra að barnið þeirra fari í hverfisskólann í stað þess að það fari í annað hverfi til þess að sækja skóla. 

Þrátt fyrir að skólar séu nú opnir öllum, getur það reynst kennurum erfitt að koma til móts við alla 

nemendur sína, þar sem nemendahópur getur verið bæði fjölbreyttur og fjöltyngdur. Til viðbótar við 

breytta kennsluhætti má nefna viðhorf kennara til nemenda. Áður fyrr voru nemendur, sem hefðu 

líklegast verið greindir með athyglisbrest með ofvirkni, sagðir óþekkir þar sem þeir nemendur áttu erfitt 

með að sitja kyrrir í sætum sínum og fara eftir fyrirmælum, oft þurfti að endurtaka fyrirmæli. Í dag er 

ekki beint hægt að segja að nemandi sé óþekkur þar sem að það getur verið greining þar á bakvið sem 

útskýrir hegðunina. Þegar nemandi er óþekkur er ekki aðeins hægt að tengja það við það að hann sé með 

einhvers konar greiningu heldur getur einhverju verið ábótavant og þurfi meiri athygli. Það má segja að 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar feli í sér mikla ögrun fyrir skólasamfélagið og er hugmyndin 

bæði flókin og umdeild. Kennarar eru í þeirri stöðu að geta fylgst með hugmyndinni í framkvæmd og 

reynt að komast að því hvað það er sem nemandann vantar til að ráða fram úr námi sínu. Það að nemandi 

sé ekki undir það búin eða geti ráðið við nám sitt, þýðir ekki að eitthvað sé ábótavant í heilsu nemenda, 

mögulega getur vantað upp á stuðning heima fyrir eða að eitthvað annað sé undirliggjandi sem enginn 

hefur séð fyrir. 

Telja má að kennsluhættir, nú til dags, séu að mörgu leyti ólíkir því sem var hér á árum áður, 

þegar greiningar á nemendum voru fátíðar. Nú er leitast við að fá sérfræðilegt mat ef barn virðist ekki 

þroskast með eðlilegum hætti svo hægt sé að koma betur til móts við náms- eða félagslegar þarfir þess. 

Greiningar hafa hjálpað kennurum mikið þar sem þær gefa betri sýn á hvað nemandinn þarf og hvernig 

sé best að koma til móts við hann og hans námsþarfir (Gretar L. Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 

2016, bls. 139).  
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Meginmarkmið með rannsókninni er að skoða á hvern hátt skóli án aðgreiningar geti komið til 

móts við ólíkar námsþarfir fjölbreytilegs nemendahóps. Í þessu samhengi var gerð eigindleg 

viðtalsrannsókn þar sem rætt var við kennara, þroskaþjálfa og verkefnisstjóra sérkennslu. Skyggnst var 

inn í heim þeirra til að heyra hvernig þeir upplifa skóla án aðgreiningar, til dæmis hvort þeir telji að 

kennarar komi til móts við fjölbreytilegar námsþarfir nemenda.  

Rannsóknarspurningin er: Að hverju þurfa kennarar að hyggja í kennslu fjölbreytilegs 

nemendahóps? 

Í spurningunni felast þættir sem hafa þarf í huga í skólastarfi sem er án aðgreiningar, það er gildi og 

menning innan skólasamfélagsins, samstarf innan skóla og við foreldra, skipulag námsumhverfis og ekki 

síst kennsluhættir. 

Í öðrum kafla er fjallað um hvað skóli án aðgreiningar stendur fyrir og aðeins rætt um 

lærdómssamfélag. Í þriðja kaflanum er gerð grein fyrir því hvernig kennarar geti komið til móts við 

ólíkar námsþarfir nemenda og meðal annars gerð grein fyrir nokkrum kennsluaðferðum, svo sem 

samvinnunámi og teymiskennslu.  

Fjórði kafli er um fjölbreytilegan nemendahóp. Þar er rætt um athyglisbrest með ofvirkni og 

einhverfu. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir rannsókninni, rannsóknaraðferð, framkvæmd hennar og 

úrvinnslu. Sjötti kafli er niðurstöðukafli þar sem teknar eru saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Í 

sjöunda kafla eru niðurstöður ræddar með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni þessa verkefnis í samantekt 

og umræðum. Endað er síðan á  lokaorðum. 
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2. Skóli án aðgreiningar 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 eiga öll börn rétt á að komið sé til móts við námsþarfir 

þeirra í heimaskóla. Skóli án aðgreiningar eða skóli margbreytileikans felur í sér þá „einföldu“ hugmynd 

að öll börn eigi jafnan rétt til náms í almennum skólum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 260-261). 

Hugmyndafræði að baki menntastefnunnar byggir á jafnrétti, lífsgæðum og mannréttindum en í stefnu 

UNESCO (2005, bls. 13) er skóla án aðgreiningar lýst sem ferli þar sem leitast er við að efla þátttöku 

allra barna í námi og að það kalli á skipulagsbreytingar í skólastarfinu öllu, þar með kennsluháttum 

kennara. Grunngildi skóla án aðgreiningar eru að nemendur hafi bæði fjölbreytilega hæfileika og 

námsþarfir, þar með eiga þeir að fá aðstoð miðaða að sínum þörfum, á ýmsum stigum (Ferguson, Ralph, 

Meyer, Lester, Droege, Hafdís Guðjónsdóttir, Sampson og Williams, 2012, bls. 2). Samkvæmt Rósu 

Eggertsdóttur og Gretari L. Marinóssyni, (202, bls. 127) ætti skóli margbreytileikans að einkennast af 

menningu þar sem allir í skólasamfélaginu njóti virðingar og viðurkenningar, öðlist sterka sjálfsmynd, 

geti unnið og lært saman og tekið ábyrgð hver á öðrum. Halldóra Haraldsdóttir, (2016, bls. 228) tekur í 

sama streng en hún segir að skólamenningin þurfi að fela í sér gildi og viðhorf sem styðji við 

hugmyndafræði skóla margbreytileikans, svo sem trúna á að allir nemendur eigi rétt og erindi í skólann 

sem fullgildir meðlimir og að skólasamfélagið hafi vilja til að takast á við það. 

Ólafur Páll Jónsson (2016) talar um að margbreytileikinn sé samfélagsleg staðreynd og að skóli 

margbreytileikans sé þá einfaldlega skóli þar sem allir séu þátttakendur, sama hvert framlag þeirra til 

margbreytileikans sé. Stefna skólans krefst þar af leiðandi þess að hugað sé að sveigjanlegri aðlögun 

náms sem nær til skipulags kennslu, kennsluaðferða, viðfangsefna og námsumhverfis og litið sé á 

nemendahópinn sem heild þrátt fyrir ólíka námsstöðu og námstileinkun nemenda (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2016, bls. 229). Hugmyndir um þessa skólastefnu er hægt að útfæra á mismunandi hátt, 

það er engin ein leið betri en önnur og verður starfsfólk skóla margbreytileikans að hafa það í huga. Ef 

skoða á hugtakið skóli án aðgreiningar felur það í sér regnhlífarhugtak yfir fjölbreytt samstarf og 

samvinnu starfsfólks skóla, sérfræðinga og foreldra sem hafa það sameiginlega markmið að koma 

börnunum til aðstoðar þó svo að samstarfið sem þróast sé mismunandi (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010). Til þess að þessi samvinna virki þarf að vera næg þekking á þörfum nemenda til 

staðar innan skólans, ef svo er ekki þarf að sjá til þess að starfsfólk skóla fái nauðsynlegar upplýsingar 

og viðbótarþjálfun þegar vitað er að það stendur frammi fyrir nýjum þörfum nemenda. 

Grundvallarhugmyndin um skóla án aðgreiningar er að öll börn hafi einstaklingsbundnar námsþarfir, 

ekki aðeins þau sem bera það utan á sér, og er því mikilvægt að uppfylla þessar þarfir. 

Skóli margbreytileikans er nátengdur hugmyndum um samfélag þar sem nám fer fram á 

forsendum hvers og eins, þar sækir fólk styrk í samvinnu og nær þar með betri árangri og meiri þroska 

saman en þau myndu gera sem einstaklingar (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 61, 

85). Í Aðalnámskrá grunnskóla er áhersla á gildi samstarfs heimila og skóla en þar kemur fram að 

foreldrar skapi skólasamfélagið ásamt starfsfólki og nemendum. Skólinn styður foreldra við 

uppeldisstarfið og heimilin við nám barnanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 70-71). 

Rannsóknir um samstarf heimilis og skóla hafa sýnt fram á árangur þess og gildi, má til dæmis nefna 

rannsókn Desforges og Abouchar (2003) sem sögðu meðal annars að gæði skólastarfs væru háð því 

hversu gott samstarf var við foreldra. Á sama hátt sýndi samantektarrannsókn Higgins og Katsipataki 

(2015) að námsárangur barna þeirra foreldra sem voru virkir samstarfsaðilar skóla var betri en 

námsárangur barna óvirkra foreldra. 

Í skóli án aðgreiningar er því mikilvægt að það sé góð samvinna á milli kennara og foreldra um 

stefnumótun, ákvarðanir og áætlanir fyrir nemendur. Skólar verða að leggja mikið upp úr samvinnu milli 

skóla og heimilis, þar sem samvinnan er talin geta hjálpað kennurum að koma til móts við þarfir hvers 

nemanda. Skóla ber að hafa frumkvæðið að þessu samstarfi en þetta samstarf verður að byggjast á 

gagnkvæmu trausti þessara aðila og virðingu þeirra fyrir sérþekkingu hvors annars. Mikilvægt er að 

skólar séu í stöðugu samstarfi við heimili, með þessu samstarfi verði boðleiðir greiðari ásamt því að ýta 

undir samræður um ýmsa þætti svo sem lausnir og ákvarðanir sem tengjast námslegum og félagslegum 
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þörfum nemenda. Það er nauðsynlegt fyrir hvern skóla að móta heildstæða stefnu um samstarf heimilis 

og skóla, ásamt því hvernig hann vilji styðja við foreldra. Samstarf við foreldra og stöðug samskipti við 

heimilin var talið grundvallaratriði þegar litið var á nám án aðgreiningar sem málefni allra í skóla, þar 

með var talið mikilvægt að stofna samstarfsteymi til stuðnings við kennara og starfið í skólastofunni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 70-72; Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 

2002, bls. 106, 145). 

Áður en skóli án aðgreiningar var innleiddur, voru til sérskólar fyrir nemendur með líkamlegar 

eða andlegar fatlanir en eftir innleiðingu þá eiga allir jafnan rétt til náms í sínum hverfisskóla. Þar með 

jókst kennarahlutverkið töluvert þar sem kennarar þurfa að huga að mun meiri fjölbreytileika heldur en 

áður. Mögulega hjálpar það fleiri nemendum en þeim sem áður áttu rétt til að vera í sérskólum. Nú eru 

sérkennarar komnir inn í skólana og þá skiptir miklu að samstarf bekkjarkennara og sérkennara sé gott, 

þar sem þeir vinna til dæmis saman að einstaklingsáætlun (Ferguson o.fl., 2012, bls. 59, 63). 

Mikilvægar aðferðir til að stuðla að skóla margbreytileikans eru samvinna kennara, samvinnunám hjá 

nemendum, áhersla á félagstengsl og aðlögun umhverfis, búnaðar og námskrár. Að ýmsu er að hyggja 

þegar kemur að námi án aðgreiningar, til dæmis mætti hagræða eða breyta skipulagi innan skóla til að 

skapa skilyrði sem einfaldar börnum og unglingum námið. Til að tryggja slíkar aðstæður í bekk, þarf 

kennsluskipulag og félagsleg markmið að miða að mikilli samvinnu nemenda og bættri samskiptahæfni. 

Auk þess er mikilvægt að samhæfa áætlanir, aðgerðir og mat, að skilgreina samskipti, verkaskiptingu, 

hlutverk og skyldur einstaklinga, skýra væntingar um frumkvæði og hvernig gripið er inn í ferli sem ekki 

gengur samkvæmt áætlun. Hér áður einkenndist hefðbundið skólastarf meira af einangrun kennara. Þá 

var lítið sem ekkert um teymisvinnu eða teymiskennslu sem talin er mjög mikilvæg fyrir nám nemenda 

(Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 85, 105-107). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011), er fjallað um sérfræðiþjónustu og meðal annars tekið fram að 

sérfræðiþjónusta við grunnskóla „skuli mótast af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda“ og 

beinast því að; 
efla grunnskóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst þau viðfangsefni sem upp koma í 

skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og viðeigandi aðstoð við störf sín [og] … 

styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti í skólum, starfsfólki þeirra og foreldra 

með ráðgjöf og fræðslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33). 

Auk þess er tekið fram í Aðalnámskránni (2011) að kennarar þurfi að veita öllum nemendum tækifæri 

til að nýta hæfileika sína til náms og því sé fjölbreytni í kennsluháttum ein forsenda þess að nemendur 

öðlist fjölbreytta hæfni. Jóhanna og Hafdís (2010) benda á að það komi fram hjá Sameinuðu þjóðunum 

að mikilvægt sé að hafa að leiðarljósi hugtökin þátttaka, samfélag og jafnrétti í skipulagi náms og kennslu 

í skóla án aðgreiningar. Breski kennslufræðingurinn Tony Booth (2005) segir helstu gildi náms án 

aðgreiningar vera; jafnrétti, þátttöku, samskipti, virðingu fyrir margbreytileikanum og sjálfbæra þróun. 

Tomlinson og McTighe (2006) leggja áherslu á að aðeins fjölbreytnin dugi ekki til að mæta 

margvíslegum þörfum nemenda sem hafa ólíkan bakgrunn, námsstíl og áhugamál, heldur þurfi einnig að 

taka mið af markmiðum námsins og námskrár. 

2.1 Lærdómssamfélag 
 

Hugtakið lærdómssamfélag, hefur verið áberandi í umræðu um skólaþróun undanfarin ár og þá er gjarnan 

vísað til þess sem leiðar til að styrkja forsendur skólastarfsins til stöðugra umbóta. Í lærdómssamfélagi 

lærir hver af öðrum og hver með öðrum í viðleitni sinni til að ná betri árangri í samræmi við breyttar 

áherslur á hverjum tíma. Í svona samfélagi eru allir í skólasamfélaginu mikilvægir þátttakendur, svo sem 

skólayfirvöld, starfsmenn, foreldrar og nemendur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35-36). Auk 

þess að fólk vinni náið saman út frá mótaðri námssýn sem allir skilji á sama hátt. Allt starfsfólk hefur 

miklar væntingar um frammistöðu nemenda og ber sameiginlega ábyrgð á námi þeirra ásamt námi hvers 
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annars. Starfsfólkið ígrundar starf sitt og rannsakar það í þeim tilgangi að efla það og stuðla að auknum 

námsárangri hjá nemendum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010 og Lambert, 2003). Í lærdómssamfélagi 

myndast traust sem auðveldar kennurum að vinna saman að því að efla eigið sjálfstraust og komast að 

samkomulagi um starfshætti og skuldbinda sig til þess að reyna bæta árangur nemenda (Lee, Zhang og 

Yin, 2011).  

Lærdómssamfélag er hópur fólks sem deilir sameiginlegum áhuga og sýn á nám, vinnur 

saman, styður hvert annað og leitar sameiginlegra leiða til að greina starfshætti sína, bæta þá 

og innleiða nýja sem geta stuðlað að betri árangri nemenda. Í því tilliti er leitað fanga innan 

og utan skólans… Í árangursríku lærdómssamfélagi ríkir menning sem hvetur og viðheldur 

stöðugu námi meðal starfsfólks skólans í þeim sameiginlega tilgangi að styrkja nám 

nemendanna (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 37).  

 

Innan lærdómssamfélags geta verið margvísleg markmið og eitt þeirra getur verið einstaklingsmiðun. Í 

lærdómssamfélagi er krafist virkrar þátttöku þeirra sem að skólastarfinu koma en þó er talið nauðsynlegt 

að skilja þá grundvallarhugsun sem liggur að baki einstaklingsmiðun til þess að geta þróað eigin aðferðir 

og komið til móts við þær kröfur sem í henni felast (Tomlinson, Brimijoin og Navarez, 2008; Tomlinson 

og Imbeau, 2010). 

Faglegt lærdómssamfélag er til staðar þegar það ríkir samhugur innan skóla um að afla stöðugt 

nýrrar þekkingar og nýta hana í starfi (Birna María Svanbjörnsdóttir, Allyson Macdonald og Guðmundur 

Heiðar Frímannsson, 2013, bls. 57). Faglegt lærdómssamfélag í skólum inniheldur meðal annars 

sameiginlega sýn og gildi þar sem nemandinn er í brennidepli, dreifða og styðjandi forystu, starfshóp þar 

sem fagmenn læra hver með öðrum og hver af öðrum, gagnkvæman stuðning samstarfsfólks og 

stjórnenda og starfsfólk sem miðlar hugmyndum og aðferðum um betri kennslu til hvors annars. Í 

lærdómssamfélagi er mikilvægt að leitast við að skapa nýja þekkingu sem hæfir aðstæðum. Aðferðir sem 

virka vel á einum stað, gera það ekki endilega á öðrum. Þess vegna er mikilvægt fyrir skóla að efla getu 

skólasamfélagsins til að skapa nýja þekkingu eða laga hana að sínum aðstæðum, umhverfi og 

nemendahóp. Þetta samfélag styrkir kennara í starfi þar sem þeir fá tækifæri til að ígrunda árangur á eigin 

starfi og annarra með samstarfsfélögum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 37-40). 

Með því að styðja stjórnendur í að byggja upp menningu til náms, það er lærdómssamfélag, í skólum er 

hægt að líta á hana sem verkfæri í höndum skólans og kennara til þess að koma til móts við kröfur nýrrar 

menntastefnu á 21.öld, ásamt þeirri skólaþróun og starfsþróun sem í henni felst (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2010). 
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3. Kennsluaðferðir 

Mikilvægt er fyrir kennara að koma til móts við alla nemendur sína. Nemendur hafa mismunandi 

námsþarfir og því dugir ekki að nota eina aðferð fyrir alla og eitt verkefni, kennarar verða því að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir til að vera í samræmi við stefnu skóla án aðgreiningar og einnig hafa 

fjölbreyttari verkefni fyrir nemendur til þess að koma til móts við þá. Í þessum kafla verður fjallað um 

námsumhverfi og kennsluaðferðir sem sýnt hefur verið fram á að geti komið til móts við ólíkar 

námsþarfir. 

Eitt af því sem kennarar þurfa að hafa í huga er skipulag námsumhverfis, til dæmis hvort það 

henti í ákveðnum tilvikum að skipta bekk upp eftir námsgetu og hvenær eða hvort það henti að hafa 

hópana blandaða. Þeir þurfa einnig að huga að námsefni og hvort nemendur með sérstakar námsþarfir 

hafi hæfni til að vinna verkefni sem skipulögð eru fyrir hópinn sem heild og þá hvernig megi aðlaga 

efnið þannig að það mæti þörfum þeirra (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Í skóla 

margbreytileikans er bekkur fyrir alla helsti vettvangur þess starfs sem ætlað er að uppfylla margvíslegar 

námsþarfir nemenda. Námsumhverfið þarf að skipuleggja fyrir fram og meðal annars hafa myndun 

félagstengsla í huga við skipulagningu en litið er á nám sem félagslegt ferli þar sem lykilhlutverk eru 

félagsleg samskipti. Skólar margbreytileikans ættu því að hafa það á stefnuskrá sinni að skapa aðstæður 

fyrir nemendur svo þeir öðlist og þrói með sér nauðsynlega færni til að vinna á uppbyggjandi hátt með 

öðrum. Í skólastarfinu þarf jafnframt að hafa jafnrétti í huga og skoða möguleika á varanlegum stuðningi 

við nemendur sem þurfa hans með og skiptir ekki síst máli að starfsfólk skóla hafi væntingar um árangur 

hjá öllum nemendum á öllum sviðum náms, bæði félags- og námslega. (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. 

Marinósson, 2002, bls. 85, 127). Í rannsókn Jóhönnu Karlsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur, (2010) kom 

fram að nemendur sem voru teknir úr bekk vegna sérkennslu voru nemendur með sérstakar námsþarfir 

eða voru fjölfatlaðir, kennarar mátu það svo að námslegar og/eða líkamlegar þarfir þeirra væru þess eðlis 

að ekki væri hægt að sinna þeim innan kennslustofunnar. 

Ferguson o.fl. (2012) segja að fjölbreytni í nemendahópum sé stöðugt að aukast, hvort heldur sé 

horft til menningar, námsstíls, áhugamála, félagslegrar stöðu eða færni nemenda. Ein mesta áskorun 

kennara í skóla án aðgreiningar sé því stöðug leit að skipulagi og leiðum til að koma til móts við 

fjölbreyttan nemendahóp, þetta reynir á fagmennsku kennara. Ef vel á að takast til þurfa skólar að þróa 

með sér sveigjanlegt og skapandi námssamfélag sem tekur mið af flóru mannlegs fjölbreytileika hvort 

sem um ræðir meðalnemandann, nemanda með íslensku sem fyrsta eða annað mál, andlega eða líkamlega 

fötlun. Eins og fram kemur í kaflanum skóli án aðgreiningar þá stendur hann fyrir því að gera öllum 

nemendum fært að taka virkan þátt í samfélaginu, þannig að nemendur sem hafa líkamlega eða andlega 

fötlun séu fullgildir meðlimir í samfélaginu (Ferguson o.fl., 2012, bls. 1-2). Það er ljóst af framangreindu 

að fjölbreyttur nemendahópur kallar á breytt vinnubrögð kennara og skipulag kennslu.  

Það er mikilvægt að kennarar þekki vel ólíkar námsþarfir nemenda sinna til þess að geta mætt 

þeim þar sem þeir eru staddir. Ein leið til þess að átta sig á stöðu þeirra er ákveðin kortlagning athafna. 

Upphaflega var hún ætluð til að hjálpa kennurum nemenda með mikil andleg þroskafrávik eða líkamlega 

fötlun og var markmiðið að greina áhugamál þeirra og námsþarfir, finna nýja nálgun og tækifæri 

(Ferguson o.fl., 2012, bls. 25). Kennarar þurfa að gæta jafnvægis við skipulagningu kennslu fyrir 

fjölbreytta eða getublandaða nemendahópa. Auk þess þurfa þeir að gera vandaða áætlun um hvernig 

nemendur eiga að nýta sér hópavinnu til að vinna að markmiðum sínum á árangursríkan hátt. Einnig 

leiðir gott skipulag til jákvæðrar samábyrgðar þar sem nemendur þróa með sér sambönd, læra að treysta 

hver á annan og bera virðingu fyrir hvor öðrum (Ferguson o.fl., 2012, bls. 80-81). 

Þegar kennari hefur metið stöðu nemenda, þarf að gera kennsluáætlanir fyrir afmarkaða þætti 

eða víðtækari einstaklingsáætlanir. Ferguson o.fl., (2012, bls. 59, 63) mæla með því að kennarar útbúi 

áætlanir til langs tíma þar sem það hvetur kennara til að taka fyrst ákvörðun um kennsluhætti og 

námsmarkmið sem hæfa viðfangsefninu og síðan að huga að útfærslu þessara ákvarðana þegar kemur að 

því að útbúa verkefnalista og viðfangsefni fyrir nemendur. Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir 

(2010) segja að við gerð kennsluáætlana þurfi að gera ráð fyrir sveigjanleika í námskrá og fjölbreyttum 
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kennsluháttum í samræmi við mismunandi hæfileika og námsþarfir hvers og eins, frekar en að bæta þeim 

við síðar eftir þörfum. 

Kennarar þurfa að hafa markmið kennslunnar að leiðarljósi í sambandi við nám nemandans. Þeir 

kennarar sem ná sem mestum árangri, endurskoða stöðugt námsmarkmið útfrá vinnu nemandans og námi 

og beita sveigjanlegum námsháttum (Ferguson o.fl., 2012, bls. 59). Fjölbreytnin tryggir ekki 

einstaklingsmiðun en stuðlar að henni. Til að kennari geti komið til móts við einstaklingsþarfir nemenda 

þarf hann að vera viðbragðssnjall og vera undirbúinn fyrir hið óvænta og beita fagmennsku sem byggir 

á heildrænni sýn á starfið. Viðbragðssnjall kennari miðar við nemendahópinn sem hann kennir, þegar 

hann skipuleggur og ákveður hvernig hann ætlar að kenna. Svo að sú vinna verði markviss og kennslan 

árangursrík þarf hann að búa að góðri þekkingu á nemendahópnum eins og áður er sagt (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 194). 

Til þess að hægt sé að mæta þörfum nemenda á heildstæðan hátt verða að vera ýmis skilyrði, 

svo sem jákvætt viðhorf til náms án aðgreiningar ásamt vilja og getu til að skilgreina þarfir nemenda og 

finna leiðir til að uppfylla þær. Taka verður tillit til þess að nemendur hafa mismunandi námshætti, 

námshraða, hæfileika og áhugasvið (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 61, 85). 

Samkvæmt 40. grein laga um grunnskóla eiga kennarar lagalegan rétt á stuðningi og samstarfi, 

stuðningurinn á að vera bæði við nemendur og foreldra en einnig við starfsemi grunnskóla og starfsfólks 

hans (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). 

Í skólum þar sem áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám þarf einnig að huga vel að 

námsumhverfi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014, bls. 60) en rannsóknir benda til að umhverfi í 

skólastofu geti verið einn af áhrifavöldum um námsárangur nemenda (Higgins, Hall, Wall, Woolner og 

McCughey, 2005). Það er því mikilvægt að lögð sé áhersla á að þróa námsumhverfi þannig að það gefi 

mikið af sér hvað námsárangur varðar og taki mið af þörfum sérhvers einstaklings (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 22). Það þarf að huga að námsumhverfi þar 

sem umhverfið skapar öllum nemendum skilyrði til náms og þroska, skipulagið verður að gefa 

nemendum kost á að læra með fjölbreyttum aðferðum. Kennarar þurfa að hafa í huga þegar þeir 

skipuleggja starfshætti í skóla margbreytileikans að beina sjónum að námi frekar en kennslu og nota 

námsleiðir eins og, bekkjarskipulag og kennsluaðferðir sem stuðla að félagslegum samskiptum nemenda.  

Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson (2002) fjalla um þrjár aðferðir sem kennarar geta 

notað til að skipuleggja námsumhverfi. Þær eru: Að setja fram ákveðin markmið sem öllum nemendum 

er ætlað að ná. Afrakstur námsins verður því svipaður þó að námsleiðirnar séu ólíkar og hægt að aðlaga 

þær að þörfum hvers nemanda; námskrárskörun, sem felur í sér að nemendur vinna að sameiginlegu 

viðfangsefni en einstaklingar hafa mismunandi markmið sem leiða til árangurs á ólíkum sviðum og 

leitarnám. Með leitarnámi er átt við að nemendur spyrji sjálfir spurninga og leiti svara við þeim. Oftast 

er verið að ræða um opnar spurningar sem nemendur þurfa að orða og beita ýmiss konar námstækni til 

að leita svaranna. Hægt er að skipuleggja leitarnámið þannig að markmið nemenda í sama námshópi geti 

verið þau sömu eða mismunandi námshættir, áhugasvið og námsgeta.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lögð áhersla á hæfnimiðað nám, en til þess að koma til móts 

við ólíkar námsþarfir þarf að vera gott skipulag sem kemur meðal annars fram í námsáætlunum hópa og 

einstaklingsáætlunum þar sem unnin eru raunveruleg verkefni og tekið mið af bakgrunnsþekkingu 

nemenda. Einnig er til ferli þar sem nemendur vinna að lausnamiðuðum viðfangsefnum með ólíkum 

hætti og er kallað virkt nám. Auk þess er hópastarf algeng leið til að vinna með fjölbreyttum 

nemendahópi þar sem það gefur kennaranum ráðrúm til þess að styðja við einstaka nemendur í hópnum 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2016, bls. 214-215). 

Kennari sem skipuleggur fjölbreytt námsumhverfi strax í upphafi vetrar nær oftast meiri árangri 

en sá sem aðlagar umhverfið síðar, umhverfið verður að gefa nemendum tækifæri til að læra á 

mismunandi hátt. Til dæmis eru námsstöðvar mjög heppilegar þegar nám margvíslegra nemendahópa er 

annars vegar. Þá eru skipulagðir ákveðnir staðir þar sem afmörkuð verkefni eru unnin í tiltekinn tíma 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 195, 199). 

Fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir eru mikilvægar til að kennarar geti komi til móts við 

mismunandi hæfileika nemenda, persónuleika þeirra, mismunandi vinnubrögð og vinnuhraða (Hafdís 
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Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 22, 25). Kennsluaðferðir eins 

og þemanám, söguaðferð og lausnarmiðað nám grundvallast á fyrri þekkingu nemenda. Þessar aðferðir 

gefa nemendum tækifæri á að byggja ofan á fyrri þekkingu, reynslu, skilning og færni. Auk þess er 

mikilvægt að gefa nemendum tækifæri til að miðla þeim upplýsingum sem þeir hafa aflað og þeirri 

þekkingu sem þeir hafa tileinkað sér, vegna þess er mikilvægt að nemendur hafi fjölbreytt val um bæði 

ferli og afurð (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 198). Þemavinna er eitt dæmi um 

heppileg vinnubrögð en í henni eru verkefni sem eru samþætt þvert á námsgreinar, markmiðið er þá að 

gera námið heildstæðara og tengja það við reynsluheim nemenda (Halldóra Haraldsdóttir, 2016, bls. 

216).  

3.1 Einstaklingsmiðað nám 

Hafdís, Matthildur og Árdís (2005) tala um það að hugmyndir um einstaklingsmiðað nám byggist fyrst 

og fremst á rétti einstaklings til að læra þar sem eiginleikar hans nýtist sem best. Til að gera 

einstaklingsmiðað nám skilvirkt er gott að setja upp einstaklingsnámskrá fyrir þá nemendur sem einna 

helst þurfa þess en þó er oft talið að kennarar eigi að gera einstaklingsnámskrá fyrir hvern nemanda. 

Ef námskráin er unnin vel frá upphafi, þeim mun líklegri er hún til að bæta kennsluna og þar 

með árangur nemenda. Í námskránni er lýst aðstæðum tiltekins nemanda, þörfum hans, leiðum til að 

uppfylla þær og forgangsverkefnum varðandi nám hans og þroska. Hægt er að setja námskrána upp með 

ýmsu móti en mestu skiptir að hún sé skýr og aðgengileg fyrir þá sem eiga að vinna eftir henni (Rósa 

Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 62). Ef námsmarkmið einstaklingsnámskrár eru sett 

stuttu fyrir kennslu má fella þau að því viðfangsefni sem bekkurinn er að fást við og sýna nemandanum 

hvernig hann getur tekið þátt í verkefninu og hverju hann ætti að fá áorkað (Ferguson o.fl., 2012, bls. 

59). 

3.2 Samvinnunám 

Mikilvægur þáttur í skóla margbreytileikans er samvinna nemenda, þessir skólar eru margbrotnar 

stofnanir og eru þar mörg umfangsmikil og flókin verkefni sem þarf að leysa til að það sé með góðu móti 

ætlandi einstaklingum. Samvinnunám er kennsluaðferð sem hefur reynst árangursrík leið við almennt 

nám jafnt sem félagslega mótun í fjölbreytilegum nemendahópi, þar sem nemendur vinna að 

sameiginlegu markmiði (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 220). Nemendur læra að vinna saman í 

smáum hópum þar sem þeim gefst tækifæri til að ræða málin, útskýra, rökstyðja og öðlast betri skilning 

á þeim málum sem eru til umfjöllunar (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson 2002, bls. 86, 127). 

Aðferðin byggist á fimm grunnþáttum sem eru, jákvæð nauðsynjatengsl, styðjandi samskipti, ábyrgð og 

skyldur einstaklinga og hópa, samskiptafærni einstaklinga og hópa og sjálfsmat hópa (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 70; Rósa Eggertsdóttir og 

Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 86, 107; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 220-221). Með 

samvinnunámi þróa nemendur ýmiss konar færni, til dæmis; 

 
Að skilja aðra og viðurkenna þá, tjá skoðanir sínar og málamiðla, taka virkan þátt í samstarfi, 

treysta sjálfum sér og sýna öðrum traust og hreinskilni, kunna að fara með vald, stjórna og fást 

við samkeppni og meting, kunna að eiga frumkvæði að samskiptum við aðra og veita endurgjöf, 

þekkja sjálfan sig og hlutverk sitt í hópnum, taka ábyrgð á öðrum (Rósa Eggertsdóttir og Gretar 

L. Marinósson. 2002: 127).  

 

Markmiðið með samvinnunámi er að nemendur nái góðum árangri í námi og njóti þess að læra. 

Mikilvægt er að nemendur taki ábyrgð og skili sínu verki og ber kennarinn ábyrgð á því að skipuleggja 

kennsluna þannig að hún sé nemendum möguleg (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 
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Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 70; Halldóra Haraldsdóttir, 2016, bls. 215). Í svona skólasamfélagi er ekki 

aðeins tekið tillit til allra nemenda heldur einnig stuðlað að samskiptum milli þeirra. Eins og áður er sagt 

er eitt af megineinkennum bekkjarstarfs í skóla án aðgreiningar samvinna, þó svo að einstaklingsnám og 

bekkjarkennsla skipi sinn sess. Það er krefjandi fyrir kennara að skipuleggja samvinnunám og er 

mikilvægt að kennarar gangi að því verki með jákvæðu viðhorfi og tileinki sér nauðsynlega færni (Rósa 

Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson 2002, bls. 86). Vitað er að það er ekki meðfætt að geta unnið vel 

með öðrum og þess vegna er börnum nauðsynlegt að læra ákveðna færni í samskiptum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 71).  

3.3 Teymiskennsla 

Maroney (1995) segir að það séu til fimm líkön af teymiskennslu. Þau eru hefðbundin teymiskennsla 

sem felur í sér að kennarar deila með sér kennslu allra nemenda. Stuðningsteymiskennsla þar sem einn 

kennari ber ábyrgð á að kenna efnið en annar sér um að kenna leiðir til að nota það sem kennt var. 

Hliðstæð kennsla en þá er nemendum skipt upp í hópa og allir kennarar kenna nemendum sama efnið 

hver fyrir sig. Svo er það þar sem nemendur eru aðgreindir í hópa eftir námsþörfum og síðasta líkanið er 

að einn kennari beri ábyrgð á að kenna öllum nemendum en hinir kennararnir fara á milli í rýminu,  

aðstoða nemendur og sjá til þess að þeir hagi sér vel.  
Teymiskennsla er gagnleg aðferð við að byggja upp bekkjarstarf fyrir alla þar sem fleiri en einn 

kennari geta brugðist við þörfum nemenda eða nemendahóps. Þetta stuðlar að fjölbreyttum 

vinnubrögðum og samskiptaleiðum í samstarfi nemenda og kennara (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. 

Marinósson, 2002, bls. 86-87). Í bekkjum þar sem þarfir nemenda eru mjög sundurleitar er sterklega 

mælt með teymiskennslu, þar sem kennarar teymisins geta verið sérfræðingar á ólíkum sviðum en skipta 

þó jafnt með sér ábyrgð á öllum nemendum. Kennarar sem vinna saman í teymi verða sjálfir að 

skipuleggja samstarf sitt og með því verða þeir að ræða saman af hreinskilni um hvernig þeir vilja hafa 

samstarfið og hverjar væntingar þeirra eru (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 106). 

 Til að ná árangri í teymiskennslu er mikilvægt að hafa áhuga á því að vinna í teymi en þá skiptir 

jákvæðni, virðing, heiðarleiki, virk hlustun, sveigjanleiki og úrræðasemi máli. Auk þess þurfa kennarar 

að koma sér saman um reglur, aðferðir og væntingar gagnvart nemendum og hver öðrum. Þeir sem vinna 

saman í teymi verða að gefa sér tíma til að byggja upp opið samband sem byggir á gagnkvæmu trausti 

og skilning á því að samstarfið tekur tíma. Með því að vera með öðrum í teymi er einstaklingurinn að 

samþykkja nána samvinnu með öðrum þar sem skipulagið getur verið mismunandi og þörf er því á að 

vera sveigjanlegur. Einnig er mikilvægt að allir séu jákvæðir og tilbúnir til að takast á við verkefni 

dagsins og hjálpast að (Maroney, 1995). 
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4. Fjölbreytilegur nemendahópur 

Fjölbreytilegur nemendahópur er eitthvað sem allir kennarar ættu að kannast við, engir tveir nemendur 

eru eins og þar með læra þeir ekki eins. 

Eins og sagt hefur verið hér fyrir ofan eru börn með ólíkar námsþarfir. Börn eru misjöfn og 

tileinka sér mismunandi hluti. Grunnskólar nú til dags eiga að koma til móts við námsþarfir allra barna 

en spurningin er hvort grunnskólarnir hafi tök á því og hvernig kennarar geti einfaldað fyrir sér að vera 

með nemendur sem eru með ólíkar námsþarfir í hóp. Kennurum er ætlað að koma til móts við vaxandi 

fjölda nemenda með sérþarfir og því gerir það kennarastarfið mun flóknara og meira krefjandi en áður 

fyrr (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 49). Fjallað verður um nemendur með athyglisbrest með ofvirkni 

og einnig nemendur á einhverfurófi. 

4.1 Athyglisbrestur með ofvirkni 

Athyglisbrestur með ofvirkni (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)) er þroskaröskun sem 

einkennist af athyglisbrest, hvatvísi og ofvirkni (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll 

Magnússon, 2002). Nemendur með athyglisbrest með ofvirkni geta átt erfitt með að fylgja einföldum 

leiðbeiningum. Sumir eiga erfiðara með nám og kemur vitsmunaleg hæfni jafnvel ekki fram fyrr en í 3. 

eða 4. bekk í grunnskóla þegar bóklegt nám eykst. Það kemur fyrir að nemendur sem eru hvatvísari og 

tala mikið, verði meira í sviðsljósinu þeir eru samt sem áður ólíkir og ekki hægt að flokka þá alla undir 

sama hattinn. Sumir nemendur sem eru með athyglisbrest með ofvirkni draga sig í hlé eða dagdreyma í 

kennslustundum (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 11).  

Þegar nemandi hefur verið greindur með athyglisbrest með ofvirkni er gott að kennarar bendi 

foreldrum á að leita sér upplýsinga og fræðslu um röskunina og meðferðarleiðir uppá að þeir geti tekið 

upplýstar ákvarðanir um aðgerðir og úrræði, þar sem það eru foreldrarnir sem bera meginábyrgð á 

uppeldi og umönnun barna sinna. Það að kennarar og foreldrar eigi góð samskipti og samvinnu er 

lykilatriði fyrir velferð og vellíðan barnsins, auk annarra aðila sem koma að barninu og röskun þess, þar 

sem að barnið getur þurft margvíslegan stuðning bæði innan og utan skóla. Til þess að börn óttist hvorki 

mistök né það að vera klaufaleg, verður að skapa andrúmsloft vellíðunar, umburðarlyndis og öryggis. 

Með því verða þau opnari og virkari í að taka þátt í verkefnum og í leikjum (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, 

bls. 18, 22). 

Það má skipta helstu einkennum athyglisbrests með ofvirkni í þrjá flokka, þeir eru: 

Athyglisbrestur, hvatvísi og ofvirkni. Í flokknum athyglisbrestur er að finna nemendur sem til dæmis 

eiga erfitt með að halda athygli við leiki, verkefni og nám, virðast ekki hlusta þegar það er talað beint 

við þá, fylgja ekki fyrirmælum til enda eða ljúka verkefnum, skipulagning er þeim erfið og eiga þeir það 

til að forðast viðfangsefni sem krefjast mikillar einbeitingar. Hvatvís börn eiga til dæmis erfitt með að 

bíða eftir að röðin komi að þeim, þau grípa fram í, taka óígrundaðar ákvarðanir og framkvæma án þess 

að hugsa. Nemendur með ofvirkni eru til dæmis mikið á ferðinni, tala mikið, eru á sífelldu iði og eiga 

erfitt með að vera kyrrir í sæti þegar ætlast er til þess. Það að koma sér að verki fyrir þessa nemendur 

getur reynst þeim erfitt og hafa þeir tilhneigingu til að fresta verkefninu fram á síðustu stundu. Auk þess 

truflast þeir auðveldlega bæði af umhverfinu og eigin hugsunum og vaða gjarnan úr einu í annað. Að 

ljúka verkefni á þeim tíma sem meðalhópnum er ætlað, ef það er ekki aðlagað að námsþörfum 

nemandans, getur reynst þeim erfitt þar sem úthaldið er oft ekki mikið (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 

11-12). 

Nemendur með athyglisbrest með ofvirkni hafa oft litla sem enga stjórn á tilfinningum sínum og 

eiga það til að trufla aðra nemendur við vinnu. Þessir nemendur eiga oft erfitt með að lesa rétt í aðstæður, 

þeir skilja ekki að það sem þeir sögðu geti sært aðra, þeir eiga erfitt með að setja sig í spor annarra og 

það að hafa stjórn á eigin gjörðum og viðbrögðum getur reynst þeim ansi erfitt. Oft eru þeir ekki 

meðvitaðir um hvað þeir geta verið hávaðasamir, stjórnsamir og tillitslausir. Einnig eiga þeir það til að 
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vera langræknir og eiga erfitt með að ljúka þeim málum eða telja þeim ekki loknum. Þeir eru einnig 

líklegri til að verða fyrir höfnun af jafnöldrum og eignast ekki nána vini. Algengt er að börn með 

athyglisbrest með ofvirkni hafi hægan vinnsluhraða og erfiðleika í vinnsluminni, þar með takmarkar það 

afköst og úthald til náms, auk þess sem það skerðir hæfni nemenda til að geyma upplýsingar í minni, 

vinna úr þeim og komast að niðurstöðu (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 13, 20, 40). Sumum nemendum 

finnst þægilegt að fá fyrirmæli með sjónrænum hætti, upp á að þeir geti sótt aftur þær upplýsingar sem 

sagðar voru í byrjun, þar sem það er ekki gefið að nemendurnir muni munnleg fyrirmæli til enda. Gott 

er að láta þá nemendur endurtaka fyrirmælin með sínu orðalagi til þess að athuga hvort þeir hafi skilið 

fyrirmælin rétt. Auk þess þurfa þessir nemendur að vera vissir um hvað þeir eigi að gera þegar þeir hafa 

lokið verkefninu sem fyrir lá (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 38). 

Kennarar geta haft veruleg áhrif á ýmsar niðurstöður meðal nemenda með athyglisbrest með 

ofvirkni. Til dæmis getur þolinmæði kennara gagnvart hegðun nemenda, þjálfun hans og skoðanir um 

viðunandi meðferðir, haft áhrif á árangur á tilteknum verkefnum hjá nemenda, athyglisbrests og ofvirkni 

einkennum þeirra og skynjun þeirra á samfélaginu. Það eru til fáar heimildir um bein tengsl á milli ýmissa 

kennsluþátta og gagnrýninna hugrænna, heilsufarslegra, félagslegra og fræðilegra niðurstaðna. Nokkrir 

mikilvægir kennsluþættir gætu verið; umburðarlyndi gagnvart hegðun nemenda, kennslustíll, reynsla 

með nemendum sem hafa athyglisbrest með ofvirkni og samskiptastíll. Kennarar gegna lykilhlutverki í 

mörgum heilsufarslegum, hegðunar- og fræðilegum niðurstöðum til greininga fyrir nemendur með 

athyglisbrest með ofvirkni. Þolinmæði, þekking á íhlutunaraðferðum, hæfni til samstarfs við þverfaglegt 

teymi, notkun bendinga í samskiptum við nemendur og jákvætt viðhorf gagnvart börnum með sérþarfir 

eru kennsluþættir sem allir tengjast velgengni nemenda (Sherman, Rasmussen og Baydala, 2008). 

Flestir nemendur með athyglisbrest með ofvirkni eiga erfitt með að fara eftir reglum og kröfum 

í daglegu lífi og skólastarfi. Kennarar þurfa að hafa í huga að þessir nemendur eigi við vanda að stríða 

og þurfi því meiri aðstoð eða aðlöguð verkefni. Einnig hjálpar þeim að kennarar séu með mismunandi 

kennsluaðferðir og að miðað sé við nemendur með athyglisbrest með ofvirkni þegar kennsluaðstæður 

séu valdar. Mikilvægt er að kennslan taki mið af styrkleikum nemenda og þörfum. Passa þarf að það sé 

hugsað jafnt að námslegum þörfum og stuðningi við hegðun og framkomu. Þegar kennarar skipuleggja 

kennslu fyrir nemendur með athyglisbrest með ofvirkni verða þeir að hafa í huga fyrst og fremst 

kennsluaðstæður, svo kennsluaðferðir og síðan stuðning við hegðun. Auk þess er mikilvægt fyrir kennara 

til að ná góðri bekkjarstjórnun, að ná jákvæðu og vinalegu sambandi við nemendur, sýna nemendum 

með athyglisbrest með ofvirkni skilning, festu, samkennd og þolinmæði, með því er líklegt að góður 

árangur náist. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um að þeir eru fyrirmynd nemendanna og að 

nemendurnir leggja vanalega hart að sér til að geðjast þeim sem þeim líkar vel við, treysta og virða 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 21-22, 29). Til að tryggja að nemendur fái bestu úrræði og eftirfylgni, 

ásamt félagslegra, tilfinningalegra, hegðunar- og vitsmunalegra ferla þarf að stuðla að því að greina og 

meðhöndla nemendur með athyglisbrest með ofvirkni. Kennarar þurfa að vera með góðan skilning á 

tengingu á milli þekkingar sinnar á athyglisbresti með ofvirkni og aðgengi að meðferðarmöguleikum, 

sjálfskynjun nemenda, fræðilegum árangri og nýtingu þverfaglegra úrræða (Sherman o.fl., 2008). 

Ingibjörg Karlsdóttir (2013) segir að nemendur með athyglisbrest með ofvirkni vilji helst sitja 

nálægt kennaranum þar sem þeir finna fyrir öryggi og kennarinn eigi því auðveldara með að fylgjast með 

nemandanum og leiðbeina honum. Auk þess segir hún að besti sessunautur nemanda með athyglisbrest 

með ofvirkni sé nemandi sem er góð fyrirmynd og að áreitið sé sem minnst. Hins vegar tekur hún líka 

fram að það gæti verið gott fyrir nemandann að sitja þannig að hann hafi yfirsýn á bekkinn og geti þá 

fylgst með því sem er að gerast án þess að það hafi truflandi áhrif. Þar sem nemendur eru eins margir og 

þeir eru ólíkir er ekki hægt að segja beint um hvað virkar best fyrir hvern nemanda, kennarar þurfa oft 

að finna út hvað hentar nemandanum best. Sumum nemendum finnst gott að vinna á gólfinu á meðan 

aðrir vilja fá að vera í einrúmi. Hægt er að útbúa sérstaka aðstöðu í skólastofunni þar sem nemendur hafa 

afmarkað og rólegt svæði, þetta svæði er þá aðgengilegt fyrir alla nemendur og geta þeir nýtt það eins 

og þeir vilja til að vinna í næði. 

Fyrir suma nemendur getur verið gott að hafa sérstakan stað fyrir gögn og verkefnisskil, þá þarf 

að merkja vel hillur, skúffur, möppur og fleira. Auk þess getur það hjálpað nemendum að námsgreinar 
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séu litamerktar, til dæmis að íslenskunámsgögnin séu í blárri möppu og þá er kennslustundin merkt 

bláum á stundatöflunni og einnig staðurinn sem gögnin eru geymd. Sumir nemendur vilja frekar vera 

með öll námsgögn í töskunni svo það séu minni líkur á því að gögnin gleymist heima eða í skólanum. 

Talað er um að kennarar geti reynt að draga úr sjónrænu og hljóðrænu áreiti með því að nota skilrúm, 

minnka eða slökkva ljós annað slagið. Spila róandi tónlist eða leyfa nemendum með athyglisbrest með 

ofvirkni að hlusta á tónlist með heyrnatólum við vinnu. Auk þess að þeim gæti fundist gott að vera með 

húfu, hettu eða buff til að verjast áreiti eða nota heyrnahlífar (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 23). 

Til eru ýmiss hjálpargögn fyrir nemendur til dæmis hjálpargrip fyrir nemendur sem eiga erfitt 

með fínhreyfingar, heyrnahlífar fyrir þá sem þola hávaða illa, hljóðbækur, áminning í símum sem 

nemendur geta nýtt sér til dæmis til þess að minna á skilatíma á verkefnum, auk þess er hægt að nýta 

tímavakann til að nemendur hafi sjónrænt merki um að vinnulota sé hafin og geta þá nemendur fylgst 

með tímanum. Kennarar og annað starfsfólk sem kemur að nemendum sem hafa takmarkað úthald, geta 

kennt nemendum próftækni þar sem þeir taka próf í lotum með hvíld á milli eða skipt prófi á milli daga, 

auk þess getur verið nóg fyrir suma nemendur að fá lengri próftíma. Það getur líka reynst þeim vel að 

námsefninu sé skipt upp í smærri próf og þá fleiri, að þeir taki munnlegt próf eða fái að hafa ritara í prófi, 

fá lesaðstoð til að fyrirbyggja misskilning. Einnig gæti hentað þessum nemendum betur að fá krossapróf 

eða eyðufyllingapróf frekar en að fá opnar spurningar. Það að leggja próf fyrir nemendur með 

athyglisbrest með ofvirkni getur reynst flókið, það er ekki gefið að þessir nemendur geti tekið skrifleg 

próf og verður því kennari að koma til móts við þá nemendur með öðrum máta, svo sem að láta 

námsmatið byggjast á verkefnavinnu í námsgreinum eins og náttúrufræði og samfélagsfræði. Þar sem 

nemendur með athyglisbrest með ofvirkni hafa skert vinnsluminni reynist erfiðara fyrir þá að leggja 

aðalatriði úr texta á minnið. Krassblöð í prófum getur reynst góð lausn fyrir nemendur með athyglisbrest 

með ofvirkni þar sem það losar um spennu og gæti aðstoðað þá við að hreinsa hugann örlítið. Mikilvægt 

er fyrir kennara að hafa í huga að leyfa nemendum með athyglisbrest með ofvirkni að endurtaka próf 

sem þeir eru slakir í og fá annað tækifæri til að skila verkefnum sem skilað var of seint og mögulega þá 

að finna annað form fyrir þá til að skila verkefninu, til dæmis ef nemendur eiga að skila ritgerð, að 

nemandi með athyglisbrest með ofvirkni fái að skila henni munnlega (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 

27, 29). 

Eitt það mikilvægasta sem kennarar þurfa að hafa í huga við kennslu hjá nemendum með 

athyglisbrest með ofvirkni er að þeir geti tengt sig við verkefnin og sjái tilgang með þeim. Kennarar 

þurfa að vera vakandi fyrir óæskilegri hegðun hjá nemanda með athyglisbrest með ofvirkni. Kennarar 

geta aðstoðað nemendur með athyglisbrest með ofvirkni að hegða sér æskilega, til dæmis með því að 

vera með veggspjöld með skýrum reglum og setningum eða myndum sem sýna æskilega hegðun. Sjái 

kennari að nemandi er kominn í uppnám eða uppgjöf verður hann að hjálpa nemandanum með því að 

grípa inn í og meta aðstæður, það gæti verið nóg að bjóða honum að fara í göngutúr eða útskýra verkefnið 

betur. Nemendur með athyglisbrest með ofvirkni eiga við athyglisvanda að stríða og verða því kennarar 

og stuðningsfulltrúar, ef það á við, að fylgjast vel með nemendum og aðstoða þá við að halda athyglinni 

að viðfangsefninu með því til dæmis að athuga reglulega með þá, nota rólega en ákveðna rödd og snerta 

öxl þeirra (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 30-32). Fyrirmælin þurfa einnig að vera skýr, einföld og stutt, 

og vera endurtekin eins og oft og þurfa þykir. Fyrirmælin eiga helst ekki að vera margþætt því þá nær 

nemandinn ekki fyrirmælunum nema að hluta (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 38). Einnig er 

mikilvægt að hrósa nemendum reglulega og þá markvisst og tilgreina fyrir hvað er verið að hrósa. Auk 

þess er hægt að vera með hléspjöld fyrir nemendur sem þeir geta nýtt sér þegar þeir hafa ekki meira 

úthald og þurfa að skipta aðeins um umhverfi en þetta er gert í samráði við nemendur og með 

fyrirframgerðu samkomulagi (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 32). 

Það eru vissar aðstæður í skólakerfinu sem nemendur með athyglisbrest með ofvirkni eiga 

erfiðara með að þola eða finnast óþægileg, það getur til dæmis verið mikill hávaði, að vera úti í 

frímínútum eða skortur á skýrum reglum og ramma. Auk þess getur verið að nemendur þjáist af 

líkamlegri vanlíðan svo sem þreytu eða svengd og þá eiga þeir oft erfiðara með að halda athyglinni við 

efnið. Það að tala fyrir framan bekkinn, sitja kyrr í sæti sínu, lesa upphátt og bíða eftir að röðin komi að 

sér getur einnig reynst þeim óþægilegar og erfiðar aðstæður. Kennarar þurfa því að vera vakandi og 
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meðvitaðir um hvern og einn nemanda, hvaða aðstæður þeim finnast óþægilegar eða erfiðar uppá að 

grípa inn í eða koma í veg fyrir að nemandi lendi í þessum aðstæðum. Einnig er mikilvægt fyrir kennara 

að vera vakandi fyrir úrræðum og tækifærum sem stuðla að því að nemendur sem eru félagslega 

einangraðir taki þátt í leikjum og viðfangsefnum með traustum og ábyrgum skólafélögum (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013, bls. 30, 42). 

 

4.2 Einhverfa 

Nemendur með einhverfu eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir, eins og með nemendur með 

athyglisbrest með ofvirkni þá er ekki hægt að setja alla undir sama hattinn þó svo að það liggi sama 

greining fyrir. Einhverfa er skilgreind sem gagntæk þroskaröskun. Megin einkenni einhverfu tengjast 

erfiðleikum í félagslegum samskiptum, skertri tjáskiptafærni og áráttukenndri hegðun. Gagntæk 

þroskaröskun er víðtækt hugtak og talað er um róf eða vídd í þessu samhengi sem tekur yfir sömu 

einkenni eða raskanir en í mismiklum mæli eftir því hvar á rófinu skerðingin kemur fram. Á þessu rófi 

eru til dæmis dæmigerð og ódæmigerð einhverfa, en einnig Rettsheilkenni og Aspergerheilkenni 

(Robledo og Ham-Kucharski, 2005, bls. 15). Fyrstu einkenni geta komið fram á mismunandi hátt og 

alvarleiki og samsetning getur verið ólík. Með auknum þroska geta einkenni einhverfu breyst og þrátt 

fyrir mikinn fjölbreytileika einkenna, vaknar grunur um frávik í þroska og hegðun iðulega á fyrstu 

þremur árunum ævinnar (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a, bls. 79). Þau einkenni sem koma helst fram á 

yngri árunum eru til dæmis skortur á samskiptum, áráttukenndur áhugi á hlut eða viðfangsefni, 

viðkvæmni gagnvart snertingu, hljóðum, lykt eða bragði og að lokum geta þau verið með árásargjörn 

viðbrögð, eins og til dæmis að taka æðiskast eða berja höfðinu í eitthvað þegar dagskrá barnsins eða 

venjum er breytt með einhverjum hætti (Robledo og Ham-Kucharski, 2005, bls. 15).  

Fyrstu áhyggjurnar beinast oftast að málþroska barnanna og þá helst að seinkun í tali. Því næst 

er algengast að áhyggjur foreldra beinist að frávikum í félagslegum samskiptum, skynjun, hreyfiþroska 

og læknisfræðilegum vandamálum. Ekki er algengt að áhyggjur foreldra vakni yfir sérkennilegri eða 

áráttukenndri hegðun í fyrstu en sú hegðun er oft væg til að byrja með og kemur því ekki í ljós fyrr en 

síðar. Auk þess verður stöðnun eða afturför í þroska hjá sumum börnum með einhverfu, foreldrar eru 

yfirleitt næmir á slíkar breytingar og vekur það með því áhyggjur hjá foreldrum. Foreldrar barna með 

Aspergerheilkenni, hafa síður áhyggjur af þroska og hegðun barna sinna. Algengara er að þessir foreldrar 

hafi til dæmis fyrst áhyggjur af svefn- og matarvanda, athygli, ofvirkni og frávikum í hegðun. Sjaldgæft 

er að einkenni komi fram fyrir sex mánaða aldur en þriðjungur þessara barna á þessum aldri hefur síðar 

greinst með einhverfu vegna fráviks í hreyfiþroska (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a, bls. 79-81). 

 Einhverf börn sem eru með skerta máltjáningu getur reynst erfitt að nota mismunandi hljómfall 

raddar til þess að tjá spurningu, spaug eða kaldhæðni, auk þess eiga einhverfir oft erfitt með að skilja 

það. Tal þeirra gæti virst eintóna eða vélrænt, framburðurinn gæti einnig verið ofurnákvæmur og þar sem 

hvert hljóð er borið mjög skýrt fram. Sum börn með einhverfu nota bergmæli en það er í grunninn 

endurtekning á tali sem þau hafa áður heyrt og kemur fram sem eins konar kækur en þá endurtekur barnið 

setningar sem það hefur heyrt oft óháð samhengi, og þá sérstaklega ef tali hefur seinkað. Einhverf börn 

geta notað talmál, geta talað fullorðinslega en þau eiga samt sem áður erfitt með að túlka talmál, til dæmis 

brandara og því hafa þau oft takmarkaða færni í samskiptum við jafnaldra og leita meira í félagsskap 

fullorðinna (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014, bls. 133-136). 

Einhverfa er metin í samræmi við fimm færnisvið; fyrsta færnisviðið er að barnið hafi getuna til 

að beina athyglinni að þáttum í umhverfinu sem hafa þýðingu fyrir upplýsingaöflun og nám. Hæfni til 

að herma eftir öðrum er annað færnisviðið, en það er mikilvæg undirstaða náms. Getan til að skilja og 

nota málið er þriðja færnisviðið og helsta áskorun barna með einhverfu er skert áhugahvöt barnsins en 

þau hafa ekki frumkvæði til að deila áhuga, upplýsingum eða reynslu með öðrum. Fjórða færnisviðið er 

getan til þess að nota leikföng á viðeigandi hátt, en þau  nota þau á afar einhæfan hátt og hafa ekki færni 

til að taka þátt í ímyndunarleik eða samleik með öðrum börnum. Fimmta og síðasta færnisviðið er skert 
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geta barnanna til að eiga í félagslegum samskiptum við aðra og þá helst við jafnaldra (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014b, bls. 212-214). 

Nemendur með einhverfu þurfa ákveðinn ramma og skipulagt námsumhverfi til að sitja inni í 

kennslustund þar sem hlutirnir eru ekki í eins föstum skorðum og í hefðbundnu bekkjarumhverfi. Auk 

þess reynist þeim erfitt að vera í aðstæðum þar sem gæslan er ekki jafn mikil og í skólastofunni, til dæmis 

í frímínútum, frjálsum tímum og ferðum út fyrir skólann. Ýmsar kennsluaðferðir hafa reynst vel og eru 

viðurkenndar sem áhrifaríkar við kennslu barna með einhverfu, fyrir nemendur, á aldrinum 6-9 ára, 

virkar vel að nota til dæmis heildstæða atferlisþjálfun, jafningjaþjálfun, félagsfærnisögur eða sjónrænt 

skipulag. Fyrir nemendur, á aldrinum 10-18 ára, er lögð áhersla á aukna sjálfstjórn, sjónrænt skipulag og 

aðferðir úr hagnýtri atferlisgreiningu en þó hafa færri aðferðir verið rannsakaðar hjá nemendum á þessum 

aldri. Prófaðstæður geta verið streituþáttur fyrir börn með einhverfu og þarf að kenna þeim að taka próf 

og búa sig undir prófaðstæður (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014, bls. 228-231). 

Markmið kennslu og þjálfunar fyrir einhverfa nemendur er í grunninn félagsfærni, með því að 

auka þátttöku þeirra í félagslífi, máltjáningu, málskilningi og óyrtum boðskiptum. Einnig þarf að huga 

að sveigjanleika við verkefnavinnu, fín- og grófhreyfifærni, vitsmunalegri færni og sjálfstæði við 

skipulagningu. Fyrir nemendur með einhverfu eru einstaklingsnámskrár nauðsynlegar og þurfa að vera í 

samræmi við þarfir viðkomandi barns með áherslu lagða á lykilfærni þeirra sem er félagslega mikilvæg 

og hagnýt. Kennsluaðferðir ættu að vera gagnreyndar og fela í sér áætlanir um hvernig megi viðhalda 

færni og nota hana við nýjar aðstæður. Nota ætti gögn sem byggð eru á athugunum til þess að taka 

ákvarðanir um hvort og þá hvernig eigi að endurskoða markmið og íhlutun, auk þess ætti mat á árangri 

að vera samfellt og yfirgripsmikið (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b, bls. 210-211; Robledo og Ham-

Kucharski, 2005, bls. 144; Steindal, Jordan og Margrét Kolka Haraldsdóttir, 1998, bls. 31). 

Þegar kemur að kennslu nemenda með einhverfu þarf að hafa í huga ólíka færni þeirra, að sum 

börn þurfa persónulegan stuðning og eftirfylgni, á meðan önnur þurfa aðeins leiðbeiningar og skipulag 

til þess að geta bjargað sér sjálfir. Auk þess þurfa einhverf börn oft að fá skýringar á því af hverju eitthvað 

skiptir meira máli en annað og af hverju sumar hugsanir eru áhugaverðar en aðrar staðreyndir sem skipta 

ekki máli. Kennarinn verður að hafa það í huga að vera ekki of stjórnsamur því það gæti endað í því að 

nemandinn verði aðgerðarlaus og frumkvæðislaus, einnig verður kennarinn að aðlaga kennsluna að 

einstaklingnum og hvetja hann (Steindal, Jordan og Margrét Kolka Haraldsdóttir, 1998, bls. 31-35). Rita 

Jordan (1994) nefnir að persónulegar og félagslegar menntunarþarfir þurfi að skipa stærri sess í almennri 

námskrá, að nemendurnir þroskist sjaldan á þann hátt sem námskráin geri ráð fyrir varðandi einstaka fög 

og áráttukennd hegðun nemandans og þörfin fyrir beina kennslu í félagslegri og samskiptalegri færni 

takmarki möguleika nemandans á að afla sér þekkingar í öllum námsgreinum. Ef nemendur eru með 

einstaklingsnámskrár og fá kennslu í samræmi við námslega stöðu þá er vægi námsgreina mismikið með 

hliðsjón af stöðu nemenda. 

Mikilvægt er að kennarinn byggi upp verkefnin mun nákvæmar en almennt er gert fyrir aðra 

jafnaldra nemendur og fyrirmælin verða að vera sett upp á annan máta, til dæmis með því að vera með 

skýringarmyndir eða skrifleg fyrirmæli, sbr. sjónrænt skipulag. Auk þess getur reynst betur að nota 

staðreyndaefni í stað skáldsagna þar sem þær gætu skapað rugling (Jordan, 1994). 

Heildstæðar aðferðir - TEACCH 

Meðferð og kennsla barna með einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir eða TEACCH-(Treatment and 

education of autistic related communication handicapped children) hugmyndafræðin er vinnuaðferð sem 

er byggð á samfélagslegum grunni og dregur saman ýmis kerfi og aðferðir til að hjálpa einhverfum 

einstaklingi að læra og verða góður þjóðfélagsþegn (Robledo og Ham-Kucharski, 2005, bls. 85). 

TEACCH er með þrjá grundvallarþætti, þeir eru þekking á einhverfu, stöðug og ítarleg fræðsla og 

ráðgjöf, foreldrasamvinna og heildstæð þjónusta alla ævi. Með þessum grundvallaratriðum er gerð sú 

krafa að allir sem koma að þjálfun eða kennslu hafi mikla reynslu og þekkingu á einhverfu, foreldrar eru 

samstarfsaðilar sem taka virkan þátt í kennslu og þjálfun á heimavelli. Auk þess er gengið út frá því að 

einhverft fólk muni í meira eða minna mæli þurfa að takast á við einhverfuna allt sitt líf, þar með er lögð 
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áhersla á samfellda þjónustu til frambúðar svo að einstaklingurinn taki eins mikinn þátt í samfélaginu og 

kostur er (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 249-250). 

Skipulögð kennsla í samræmi við TEACCH felur í sér skipulag á umhverfi á námsaðstæðum 

nemenda. Aðstæður þurfa að vera fyrirsjáanlegar og umhverfið hvetjandi og skipulagt á þann hátt að það 

verði skiljanlegra, byggi á sjónrænum styrkleikum og stuðli að sjálfstæði nemenda (Mesiboy og Shea, 

2010). Í þessu samhengi er mælt með dagskipulagi sem veitir yfirsýn yfir viðfangefni dagsins, hægt er 

að hafa það í mismunandi búningi, skriflegt eða myndrænt með hliðsjón af aldri og þroska barnsins. 

Vinnukerfi ætti að vera með svipuðu formi til þess fallið að hvetja nemandann til að vinna verkefni af 

eigin frumkvæði og sjálfstæði. Rútína og sveigjanleiki eru mikilvæg fyrir nemendur með einhverfu og 

til þess fallin að draga úr óöryggi. Verkefnin þarf að setja þannig fram að nemandinn skilji til hvers er 

ætlast af honum, hafa skýrt upphaf og endi og höfða til áhugamála nemandans og styrkleika ásamt því 

að efla færni og þekkingu (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 252-253). 

Með skipulagðri kennslu er tekið sérstakt tillit til takmarkaðrar borðskiptafærni hjá einhverfum 

nemendum, þar sem þeir sjá oft ekki tilganginn í því að tala eða eiga boðskipti við aðra. Með skipulagðri 

kennslu hefur verið fundin leið til að koma til móts við sérhvern nemanda. Auk TEACCH er einnig unnið 

samkvæmt hagnýtri atferlisgreiningu sem ætlað að greina og skilja hegðun einstaklingsins og áhrif 

umhverfis á hann. Í heildstæðri atferlisíhlutun er unnið að því að styrkja athygli, hreyfiþroska, málþroska, 

samskipti og félagsfærni. Einnig er leitað leiða til að draga úr óviðeigandi hegðun til dæmis árásarhegðun 

og ofsa (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 254-255; Robledo og Ham-Kucharski, 

2005, bls. 73). 
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5. Rannsókn 

Tilgangurinn með þessari rannsókn er að fá álit kennara sem hafa verið á vettvangi, lengur en tvö ár, um 

hvernig þeim finnist þeir koma til móts við ólíkar námsþarfir nemenda og hvað það er sem þeim finnst 

ganga vel og hvað mætti betur fara.  

Meginmarkmið er að skoða á hvern hátt skóli án aðgreiningar geti komið til móts við ólíkar 

námsþarfir fjölbreytilegs nemendahóps. Skyggnst verður inn í heim kennara til að heyra hvernig þeir 

upplifa skóla án aðgreiningar.  

Rannsóknarspurningin er: Að hverju þurfa kennarar að hyggja í kennslu fjölbreytilegs nemendahóps? 

Í spurningunni felast þættir sem hafa þarf í huga í skólastarfi sem er án aðgreiningar það er gildi 

og menning innan skólasamfélagsins, samstarf innan skóla og við foreldra, skipulag námsumhverfis og 

ekki síst kennsluhættir.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem var valin, þátttakendum og 

framkvæmd rannsóknarinnar. 

5.1 Aðferð 

Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum eru annað hvort megindlegar eða eigindlegar. Við val á 

rannsóknaraðferð fyrir þessa rannsókn var ákveðið að velja eigindlega rannsókn og taka viðtöl við 

starfsfólk í grunnskóla. Eigindlegar rannsóknir eru gerðar í umhverfi sem eru viðmælendum eðlilegar og 

gegnir rannsakandinn lykilhlutverki. Eigindlegar rannsóknir eru til þess fallnar að rannsaka félagsleg 

fyrirbæri þar sem rannsakandinn setur sig inn í þær aðstæður sem hann skoðar í þeim tilgangi að skilja 

viðfangsefnið. Hann vill helst gera sig hluta af umhverfinu og flytjast inn í menninguna eða stofnunina 

sem verið er að skoða og skilja á eigin máta hvernig það sé að vera hluti af þessu. Rannsakandinn leitast 

við að öðlast skilning á raunverulegum aðstæðum eða tilvikum en fer ekki með fyrirfram gefnar 

hugmyndir um niðurstöður heldur þróar hann kenningar um hvað gæti verið að gerast út frá gögnunum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 226).  

 Í þessari rannsókn er um tilgangsúrtak að ræða, viðmælendur eru valdir með hliðsjón af því að 

þeir henti best markmiði rannsóknarinnar. Þar með eru í upphafi valdir einstaklingar sem hafa 

persónulega þekkingu á fyrirbærinu sem skoða á. Að hafa viðmælendur með mismunandi bakgrunn í 

eigindlegri rannsókn, gefur meiri og mismunandi upplýsingar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 130-131). Ákveðið var að taka viðtöl við starfsfólk sem hefur unnið á miðstigi í grunnskóla, 

það var sett viðmið um að lengd reynslu væri lengri en tvö ár við að vinna með nemendur með sérþarfir. 

Áður en viðtölin voru tekin var fengið leyfi frá grunnskólanum sem starfsfólkið starfar við. 

5.2 Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við sex viðmælendur. Ég ákvað að taka viðtöl við fjóra kennara með mismikla 

kennslureynslu, einn þroskaþjálfa og einn verkefnissstjóra sérkennslu.  

Þátttakendur 

Kennari 1 er umsjónarkennari á miðstigi og hefur fjögurra ára kennslureynslu.  

Kennari 2 er umsjónarkennari á miðstigi og hefur tvöfalt leyfisbréf, leikskóla og grunnskóla, hann hefur 

verið í kennarastörfum frá 1990.  

Kennari 3 er með um það bil 45 ára kennslureynslu og hefur því verið við kennslu í grunnskóla frá því 

áður en hann varð skóli án aðgreiningar og hefur því sjónarhorn fyrir og eftir að hugmyndafræðin skóli 

án aðgreiningar var tekin upp. 

Kennari 4 er með um það bil 30 ára kennslureynslu. 
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Verkefnisstjóri sérkennslu hafði 23 ára kennslureynslu áður en hann tók við sem verkefnisstjóri. Hann 

hefur starfað sem verkefnisstjóri sérkennslu í 4-5 ár. Hann er með B.Ed. próf og meistaragráðu. 

Þroskaþjálfinn hefur unnið mörg og mismunandi störf, þar á meðal hefur hann unnið á landspítalanum 

með fjölfötluðum einstaklingum, á fræðsluskrifstofu, dagþjónustu á Norðurlöndunum, í leikskólum og 

grunnskóla. Þroskaþjálfinn útskrifaðist úr námi 1981 og hefur unnið sem slíkur síðan. 

5.3 Framkvæmd 

Opin viðtöl voru tekin við hvern og einn viðmælanda. Hvert viðtal tók að meðaltali um 30-40 mínútur, 

viðtölin voru hljóðrituð og rannsakandi skrifaði einnig hjá sér punkta. Rannsóknarspurning þessa 

viðfangefnis lá til grundvallar í viðtalsrammanum, sjá fylgiskjal 2. Viðmælendur eru nefndir kennari 

1,2,3,4, þroskaþjálfi og verkefnisstjóri sérkennslu (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 

5.4 Siðferðileg álitamál 

Þegar rannsókn er gerð verður að huga að siðferðilegum málum í kringum hana, svo sem að fá samþykki 

frá viðmælenda, viðmælendur þurfa að vera upplýstir um hver stendur fyrir rannsókninni, í hvaða 

tilgangi, í hverju felst þátttaka, á hvaða tíma er áætlað að hún fari fram, hvernig verður farið með 

persónugreinanlegar upplýsingar í rannsókninni og hvernig niðurstöðurnar úr henni birtast (Sigurður 

Kristinsson, 2003, bls. 163, 168).  

Samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2013) velta siðferðilegar skyldur rannsakenda meðal annars á 

því hvort um er að ræða athugun eða tilraun. Með athugunum eins og þessari fylgir siðferðileg ábyrgð, 

unnið er úr upplýsingum um fólk og skoðanir þeirra. Varsla slíkra upplýsinga fylgir trúnaðarskylda 

gagnvart þátttakendum. Nauðsynlegt er að gæta fyllstu varkárni þegar unnið er með persónugreinanlegar 

upplýsingar, til dæmis með því að nota dulnefni eða dulkóðun, hér var viðmælendum gefin dulnefni. 

Auk þess ber að halda upplýsingum í lágmarki sem hægt er að nota óbeint til að bera kennsl á einstaka 

þátttakendur, svo sem störf, tekjur og aldur. 

Þegar gæði rannsókna eru athuguð eru lykilatriðin; réttmæti, áreiðanleiki, hlutleysi og alhæfing höfð 

í huga. Það er mismunandi hvað fólk leggur í þessi hugtök og hvernig þau eru notuð innan eigindlegra 

rannsókna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 216). Segja má að í eigindlegum 

rannsóknum sé sannleikurinn bundinn við þátttakendur í rannsókninni í stað þess að vera skilgreindur á 

grunni rannsóknarinnar svo sem að það sem þátttakendurnir segja er ekki dregið í vafa. Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013, bls. 219) vísa til Lincoln og Guba (1985) sem sögðu að 

nota mætti trúverðugleika sem mælikvarða á sannleiksgildi eigindlegra rannsóknaniðurstaðna. Til dæmis 

með því að skoða góðar lýsingar eða túlkanir á mannlegri reynslu og ef að þú hefur gengið í gegnum 

sömu reynslu þekkir þú reynsluna sem þína eigin og að aðrir þekki reynsluna þegar þeir mæta henni eftir 

að hafa lesið um hana í rannsóknarniðurstöðum. 

  



18 

 

6. Niðurstöður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða á hvern hátt skóli án aðgreiningar geti komið til móts við 

ólíkar námsþarfir fjölbreytilegs nemendahóps. Rannsóknarspurningin er: Að hverju þurfa kennarar að 

hyggja í kennslu fjölbreytilegs nemendahóps? Í þessum kafla verður farið yfir meginniðurstöður úr 

viðtölunum.  

Meginþemu niðurstaðna var; Skóli án aðgreiningar, lausnir kennara, starf kennara með fjölbreyttan 

nemendahóp, foreldrasamstarf og nemendur óháð námshæfni. 

6.1 Skóli án aðgreiningar 

Þegar spurt var um hvað skólinn getur gert til að koma til móts við nemendur með fjölbreyttar námsþarfir 

voru tveir kennarar sammála um það að skólinn gæti skipt bekkjunum upp í minni hópa, einnig væri 

hægt að vera með fleiri kennara á hóp og fá meiri utanaðkomandi aðstoð. Þroskaþjálfinn nefndi að það 

væri mikilvægt að vera með rými fyrir nemendur svo þeir geti farið frá áreitinu og að fá auka fjármagn 

inn til þess að vera með meiri möguleika á að minnka einingar. Það þarf því að hafa í huga húsnæðið eða 

rými til þess að brjóta hópinn meira upp en þó stendur það og fellur með hversu margir koma að bekknum 

að hverju sinni. Kennari 2 segir:  

 
Kennarar eru verkefnalausir þegar kemur að því að koma til móts við bráðgera nemendur og 

nemendur sem þurfa einfaldari efni, það færi mikill undirbúningur og tími í að finna og útbúa 

efni fyrir þessa nemendur“. Í gegnum viðtölin voru flestir kennararnir sammála um þetta og 

finnst þeim erfitt að koma til móts við þessa nemendur þar sem það er ekki til tilbúið námsefni 

sem kennarar geta nýtt sér.  

 

Auk þessa kom fram að það vantaði meira aðgengi að sérfræðingum og stuðningi frá bæði 

skólastjórnendum og þeim sem sinna stoðþjónustu á hverjum stað. Kennari 3 nefndi að það vantaði meiri 

aðstoð frá til dæmis iðjuþjálfum, talkennurum, sálfræðingum og uppeldisfræðingum, fannst að þessir 

aðilar þyrftu að koma meira inn í skólana. Þó ekki að þetta fagfólk sé til staðar á hverjum degi, heldur 

að það sé greiðari leið að stuðningi og aðstoð frá þeim. Verkefnisstjóri sérkennslu nefnir að það sé 

mikilvægt að það sé samstarf innanhúss og utan skóla, kennarar eru ekki einir og geta notað stuðning frá 

hvor öðrum og fagfólki utan skóla. Kennari 4 segir:  

 
Ef að nemandi hefur sértækar þarfir sem eru fyrir utan þekkingarsvið starfsmanna skólans þurfa 

kennarar að hafa greiðan aðgang að sérfræðiþjónustu og það mat sem kennari leggur á þá aðstoð 

ætti það að duga til að greiða fyrir hana og myndi það líklegast flýta fyrir greiningu. 

Kennari 3 nefndi strax í upphafi viðtals að honum fyndist undirstaðan fyrir skóla án aðgreiningar illa 

undirbúin og hreinlega vanta. Hann nefnir að honum finnist stefnan um skóla án aðgreiningar mjög góð 

en að hann hafi fundið það þegar hún var lögfest, að það var lítil sem engin undirstaða til að byggja á. 

Þegar ég ræddi við hann um viðhorf gagnvart skóla og skólamenningu nefndi hann að viðhorfið þyrfti 

að breytast í þjóðfélaginu þar sem að þegar hann var sjálfur á skólabekk var mun meiri virðing borin 

fyrir skólanum og kennaranum.  

6.2 Lausnir kennara 

Fjallað verður um úrlausnir kennara, þar sem viðmælendurnir segja frá sínum skoðunum um hvað 

kennarar geta gert, til dæmis að vera með fjölbreytta kennsluhætti, samvinnu og viðhorf gagnvart 
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nemendum. Þar á meðal eru skoðanir frá viðmælendunum um hvernig þeir sjá skóla án aðgreiningar frá 

starfsvettvangi. 

Til að kennarar geti komið til móts við nemendur með ólíkar námsþarfir nefndu kennararnir að 

hóparnir þyrftu að vera minni, nota þyrfti fjölbreyttari kennsluhætti til dæmis vera með meira verklegt 

og munnlegt fyrir þá sem þurfa. Auk þess væri mikilvægt að vera með ákveðin verkefni getuskipt í 

námshópum þar sem styrkleiki sumra nemenda fá að njóta sín við að hjálpa öðrum, einnig væri gott að 

vera með blandaða hópa þar sem hóparnir eru undir betra eftirliti hjá kennaranum. Kennararnir voru með 

ýmis ráð til að koma til móts við nemendur en það virtist vera eins og að þeim fyndist erfitt að setja þetta 

í framkvæmd. Kennari 1 segir:  

það vantar meiri úrræði fyrir kennara til dæmis með meiri sérkennslu fyrir slaka nemendur. 

Auk þess að það eigi að hætta að troða inn í skólanna verkefnum á meðan ekkert er tekið út 

á móti. Einnig vantar meira hagnýtt nám fyrir nemendur í skólanna, svo sem fjármálalæsi. 

Ég tel að með þessu eigi hann við að verkefni kennara hafa aukist til muna frá því sem var áður fyrr og 

geti reynst kennurum erfitt að gera allt sem tilheyrir nú starfi hans. Hins vegar var þroskaþjálfinn 

sammála kennurunum um að það vantaði einfaldara námsefni eða með því að útbúa einfaldara námsefni 

gætu kennarar komið til móts við ólíkar námsþarfir. Auk þess að kennarar gætu reynt að skipta hópnum 

upp í fleiri hópa og til dæmis að vera með nokkra minni hópa þannig uppsetta að einhverjir hópar þyrftu 

minni aðstoð en aðrir. Kennari 3 segir: 

Kennarar vita oft af einhverjum nemendum, með sérþarfir, í hópnum sem þeir eru að fara taka 

við og lesa sér til um þá. Þar kemur oft fram í skýrslum frá þjónustumiðstöð hvernig sé best 

að koma til móts við nemendann en kennurum sé sjaldan boðin fræðsla um sérþarfir/greiningu 

nemandans og fær þar með ekki nægilegan skilning á nemandanum. 

Þroskaþjálfi nefnir að það sé gott fyrir kennara að finna út hvar sé best fyrir nemandann að vera í stofunni 

og skapa þær aðstæður í umhverfinu sem henta honum. Hann talaði einnig um það að kennarar gætu 

verið með mismunandi hópaskiptingu og að bjóða þyrfti kennurum á námskeið um aðferðir og 

möguleika. 

Einnig nefndu kennararnir og verkefnisstjóri sérkennslu að það þurfi að huga að námsumhverfinu, 

þar sem það þarf að vera uppbyggjandi og styðjandi fyrir nemendurna. Hægt er að breyta og bæta 

námsumhverfið eftir hópum og þörfum nemenda. Verkefnisstjóri sérkennslu nefnir að skipulag 

námsumhverfis hafi mikið að segja. Kennarar þurfi að vera opnir fyrir því að námsumhverfið sé 

mismunandi, vera til dæmis með afmörkuð svæði fyrir einhverja nemendur eða svæði sem nemendur 

geta leitað í ef þeir vilja vinna í næði. Þó þurfi að hafa í huga að það geta verið aðilar í hópnum sem geta 

átt erfitt með að vinna í sama rými. Auk þess, segir verkefnisstjóri sérkennslu að kennarar þurfi að gera 

meira úr stöðvavinnu þar sem þeir hafa möguleika á því að skipta hópnum upp annað hvort eftir getu eða 

verið með blandaða hópa. Þar geti kennarinn verið með nokkur sjálfstýrandi verkefni og nokkur sem 

hann þarf að aðstoða meira við. Með blönduðum kennsluháttum segir hann að verið sé að gefa öllum 

tækifæri á að læra. Verkefnisstjórinn heldur því líka fram að kennarar eigi það til að kenna á sama hátt 

og kennslan var þegar þeir voru í grunnskóla, hann telur að þeir verði að reyna horfa framhjá 

samferðavinnunni(þar sem allir fylgjast að í námi) og nota hana aðeins í einstaka tilvikum til dæmis 

þegar er verið að leggja inn nýtt efni. Einnig nefndi hann að verkefnin sem eru lögð fyrir nemendur eru 

meira kennaravæn, s.s. einföld fyrir kennara að fara yfir, heldur en nemendavæn, gerð í þágu nemandans, 

og veltir því fyrir sér hvað sum verkefnin geri í raun fyrir nemendur. 

Kennari 4 var með svipaðar hugmyndir og verkefnisstjóri sérkennslu, hann segir: 

Það er mikilvægt fyrir alla nemendur að kennarar séu með fjölbreytta kennsluhætti og 

fjölbreytt námsúrval, svo sem stöðvavinna og hringekjur, sem henta einstaklega vel til þess 
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að geta boðið nemendum upp á að vinna á einstaklingsbundinn hátt. Það er hlutverk kennara 

að skapa frjótt vinnuumhverfi fyrir nemendur og kveikja áhuga þeirra á að læra. 

Kennararnir voru sammála um að það sé margt hægt að gera fyrir nemendur með ólíkar námsþarfir en 

það þurfi líka að hafa samvinnu og viðhorf í huga. Kennari 4 og verkefnisstjóri sérkennslu nefndu báðir 

að viðhorf kennara og starfsfólks skólans væri mikilvægt, ásamt samvinnu og að leita sér aðstoðar skipti 

máli. Verkefnisstjóri sérkennslu orðaði þetta svona:  

 
 Þetta snýst allt um viðhorf og þá sérstaklega viðhorf kennara. Umsjónarkennarar þurfa að átta 

sig á því að þeir bera ábyrgð á námsþörfum nemenda sinna og þurfa að leita sér aðstoðar ef 

illa gengur að koma til móts við námsþarfirnar. Nú til dags er nemendafjöldinn þannig að 

sérkennslan er tekin inn í bekkinn og á kennarann. Kennarar þurfa að vera opnir fyrir því að 

námsefnið þarf ekki að vera flókið. Auk þess skapast viðhorf innan skólans og þarf þetta 

viðhorf að vera jákvætt gagnvart nemendum. Það kemur fyrir að nemendur séu í erfiðu 

námsefni og haldi áfram í því námsefni þó svo að kennarar séu búnir að uppgötva að efnið sé 

of erfitt fyrir nemandann, kennararnir þurfi því að fara að hugsa meira eins og sérkennarar og 

aðlaga efnið betur að þörfum nemandans. 

 

Svo virtist vera að verkefnisstjóri sérkennslu finnist umsjónarkennarar ekki alveg vera að sinna sínu 

starfi sem skyldi, þar sem hann nefnir hér fyrir ofan að þeir þurfi að hugsa meira eins og sérkennarar. 

 Kennari 4 lagði hins vegar áherslu á að samvinna innan skólans væri mikilvæg upp á að koma 

til móts við nemendur á sem fjölbreyttasta hátt, svo sem:  

 
Samstarf starfsfólks innan skólans og utan hans eru þættir sem skipta máli, auk viðhorfs 

kennara. Það er mikilvægt að allir í skólanum vinni saman að því að mæta nemendum á sem 

fjölbreyttasta hátt. Allir nemendur hafa fjölbreyttar námsþarfir og því er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir því. 

 

 Hann segir einnig: 

 
Viðhorf og skólamenning er mikilvægast, það skiptir ekki máli hvaða þarfir nemandi hefur 

ef viðhorf starfsfólks er neikvætt. Mikilvægt er að muna að allir nemendur eigi sama rétt 

hvernig sem okkur líkar við viðkomandi. Kannski er hægt að segja að ef þér líkar illa við 

viðkomandi þá ertu ekki á réttri hillu í lífinu. Ég hef upplifað neikvætt viðhorf til nemenda 

með sérþarfir án þess að nokkuð sé gert í því. Þetta þarf að ræða opinskátt og komum í veg 

fyrir neikvætt viðhorf til nemenda og foreldra. 

Í gegnum viðtölin tók ég eftir því að verkefnisstjóri sérkennslu og kennari 4 voru oft á sömu skoðun um 

það hvernig sé hægt að koma til móts við ólíkar námsþarfir, þeir nefndu til dæmis báðir að teymisvinna 

væri ein góð lausn til þess. Verkefnisstjórinn talar um að teymisvinnan virki aðeins ef teymið vinnur sem 

einn en ekki hver í sínu horni. Kennari 4 talar um að með öflugri teymisvinnu og faglegum vinnubrögðum 

séu meiri líkur á að skipulag námsumhverfis og kennsluhátta sé með fjölbreyttum hætti. Í skapandi 

skólastarfi eru góðar aðstæður til að vera með opna og einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Auk þess er 

viðhorfið einnig mikilvægt og að kennarar afli sér vitneskju og þekkingar. 

6.3 Starf kennara 

Starf kennarans hefur sína kosti og galla, kennararnir nefndu að þeim finnist vera kostur að nemendurnir 

kynnast ólíkum börnum, læri að sýna umburðalyndi og samhygð og það sé verið að reyna mæta hverjum 

og einum á þeirra forsendum. Kennari 2 nefndi einnig að kennarar þurfi að vera með símat til að meta 

stöðuna reglulega og grípa inn í ef þess þarf og þá tímanlega. Kennari 4 sagði: 
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Ég sé svo sannarlega styrkleika í starfi kennara með fjölbreytilegan nemendahóp, þar sem í 

fjölbreyttum nemendahópi eiga nemendur frekar möguleika á að læra umburðalyndi og 

samhygð. Einnig verða þeir betur undirbúnir undir lífið ef þeir hafa kynnst því á 

raunverulegan hátt. Ef nemendahópurinn er of einsleitur getur það dregið úr þessum 

möguleikum og þjappað líkum of mikið saman. Auk þess þá er fjölbreyttur nemendahópur 

styrkleiki frekar en veikleiki þar sem að hann felur í sér fleiri ögranir og áskoranir. Ekki viljum 

við hafa þetta of létt því þá verður leiðinlegt í vinnunni. 

Þroskaþjálfi nefndi strax að fjölbreytilegur nemendahópur væri af hinu góða. Hann talaði einnig um að 

hópastærðin skipti máli og hvort aðstoð væri með, því ef svo er þá fengi fjölbreytileikinn að njóta sín 

betur heldur en ef einn kennari er með tiltölulegan stóran hóp. Hann nefndi svo að ef kennarinn fengi 

stuðning þá væri það styrkur fyrir kennarann til þess að koma til móts við alla. Verkefnisstjóri sérkennslu 

telur styrkinn vera að fjölbreytileikinn skapar fjölbreytt viðfangsefni. 

Þó nefndu kennararnir fleiri galla, þeir nefndu til dæmis að það væri meiri undirbúningur fyrir 

kennara að vera með fjölbreyttan hóp, það væri erfitt að koma til móts við alla ef enginn stuðningur er. 

Þetta kostar meira utanumhald yfir velferð nemenda í námi og starfi, starfið er meira krefjandi, kennarinn 

þarf að tileinka sér meira og hann þarf að vera vökull. Kennari 3 nefndi að þessi leið væri ekki fær fyrir 

einn kennara með fjölbreyttan bekk og telur að þetta sé ávísun á kulnun í starfi ef engin aðstoð kemur 

til. Kennari 1 nefndi auk þess að nemendur sem eru með miklar sérþarfir eða andleg veikindi séu útundan, 

séu oft í öðrum skólum eða jafnvel ekki í skólum. Þroskaþjálfinn sá aðeins galla í því að kennarar hafi 

takmarkað af orku og ef öll orkan fer í það að róa niður einn eða tvo nemendur þá nær hann ekki að nýta 

orkuna allan daginn eða fyrir alla nemenduna. Það að öll orka fari í nokkra nemendur gerir kennara fljótt 

þreyttan og hann þolir minna. Auk þess sagði verkefnisstjóri sérkennslu að hann teldi kennara vera 

hrædda við breytingar, að þeir séu fastir í sama farinu, ekki nógu duglegir að leita aðstoðar og að þeir 

noti námsefnið vitlaust, svo sem að námsefnið stýri kennslunni en ekki að kennarinn noti námsefnið sér 

til hliðsjónar.  

6.4 Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf er stór partur af kennarastarfinu og er mikilvægt að halda góðu sambandi. Allir 

viðmælendurnir mínir voru sammála um það. Þeir nefndu að meðal annars væri mikilvægt að foreldrar 

upplýsi bæði kennara og nemendur um sitt barn. Verkefnisstjóri sérkennslu og kennari 1 töluðu báðir 

um það að hafa fund að hausti til sem skólinn boðaði, þar sem foreldrar og nemendur komi saman og 

hvert foreldri segi frá sínu barni, þar með kynnast nemendurnir strax fjölbreytileikanum og gera sér grein 

fyrir því að það eru ekki allir eins og þar með ekki endilega með sama námsefni. Ef það eru miklar 

námsþarfir að fá leyfi foreldra til að segja öðrum frá því til að allir séu upplýstir, bæði kennarar, foreldrar 

og nemendur, einnig svo að umræðan verði þannig að enginn er eins. Einnig myndu foreldrar geta rætt 

um sameiginlegar reglur um til dæmis útivistar- og tölvutíma. 

 Auk þess nefnir verkefnisstjóri sérkennslu að það er mikilvægt að foreldrar og kennarar eigi gott 

samstarf og samtal um stöðu nemandans, samstarfið þarf að vera gott og jákvætt sama hvernig 

námshópurinn er. Það þarf að ríkja góður samstarfsvilji á milli foreldra og kennara ásamt því að þeir 

þurfa að hafa sameiginlegan skilning á markmiðum. Ef um nemendur með sérþarfir er að ræða þarf að 

huga sérstaklega að samstarfi og þá að koma á ákveðnu skipulagi annað hvort í upphafi vetrar eða eftir 

framvindu. Mikilvægt er að foreldrar fái upplýsingar um líðan, nám og hegðun barna sinna og alltaf þarf 

að gæta að hvernig þær upplýsingar eru framreiddar. Þroskaþjálfinn nefnir að með teymisfundum í 

kringum þau börn sem þurfa er mjög góð leið til að vera samstíga og að það þurfi fræðslu fyrir kennarana 

um sérþarfir barnanna. 
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Kennari 2 talaði um það að það þurfi að virkja foreldra markvisst og láta þá bera ábyrgð á námi 

barnanna. Hann telur að ábyrgð foreldra sé orðin minni og vill því virkja foreldrana aftur þar sem að 

foreldrar hafa oft mikil áhrif á námsárangur nemenda. Stuðningur heima fyrir er mikilvægur fyrir mörg 

börn. Hann telur einnig að verkefni þurfi að fara heim svo að foreldrar sjái stöðuna og geti gripið inn í. 

Mikilvægt sé að foreldrar svari tölvupóstum sem fara heim með upplýsingum þó svo að svarið yrði 

aðeins „móttekið“. Einnig er mikilvægt að upplýsa foreldra „erfiðra“ barna reglulega um stöðu þeirra í 

námi. Á meðan kennari 3 talaði um að það væri of greiður aðgangur að kennurum, svo sem að foreldrar 

geti náð í kennara á hvaða tíma sem er í skólanum. Að hans mati þarf að setja skýrari mörk um símatíma 

og móttöku skilaboða. Hann talaði einnig um það að það væri ekki í lagi að foreldrar mæti í kennslustund 

án þess að láta vita af sér áður, hann telur það vera truflun fyrir nemendur og þá sérstaklega ef foreldri 

mætir í kennslustund í lok dags. 

6.5 Nemendur óháð námshæfni 

Flestir kennararnir voru sammála því að það gæti reynst erfitt fyrir kennara að koma til móts við ólíkar 

námsþarfir eins og staðan er í dag. Bæði geta verið aðilar í hópnum sem þrífast ekki saman, svo sem að 

einn nemandi er með athyglisbrest með ofvirkni og er með læti, á meðan það er annar nemandi sem er 

einhverfur og bregst illa við hávaða og að hópurinn sem heild á ekki vel saman. Kennararnir töluðu 

einnig um að það væri skortur á námsefni fyrir bráðgera nemendur og nemendur sem eru slakir námslega, 

að það þurfi að styrkja námsver til að koma betur til móts við þá nemendur sem þurfa og að það væri 

kostur að fá fleiri kennara á hóp og þar með meiri aðstoð, auk þess að hafa kost á því að minnka hópana 

enn meira með auknu aðstoðinni.  

Kennari 2 talaði um það að fá meiri teymisvinnu inn myndi hjálpa, jafnvel blanda saman árgöngum 

og skipta þeim upp eftir getu eða stöðu. Auk þess fannst honum að það þyrfti að standa betur að 

nýbúakennslu, honum finnst hún vera svolítið laus í loftinu, það sé skortur á úrræðum fyrir börnin og 

það valdi vanlíðan hjá kennurum. Kennari 3 talaði um að þetta væri ekki mögulegt fyrir einn kennara en 

það væri hægt að koma til móts við alla ef maður hefði bjargirnar til þess. Hann telur einnig að það hafi 

verið mistök að henda út öllum sérdeildum þar sem börn með andleg veikindi eða hegðunarvandkvæði, 

svo sem skapofsa, þurfi hjálp frá öðrum stöðum. 

Kennararnir töluðu allir um það og nefndu það nokkrum sinnum að þeim finnist að það þurfi að 

koma meira fagfólk inn í skólana, svo sem að fá fagfólk til að vinna að einstaklingsnámskrá og sjónrænu 

skipulagi í samráði við kennara. Þeir nefndu einnig að það væri þörf á meiri möguleikum á verklegu 

skipulagi fyrir þá nemendur sem una sér ekki í bóklegu. Hins vegar talaði kennari 3 um það að 

kennararnir séu með sérþekkingu á sérþörfum og eigi því að geta aðstoðað þá nemendur sem þess þurfa 

en ættu ekki skella þeirri ábyrgð á stuðningsfulltrúa ef hann er til staðar.  

Á hinn veginn voru verkefnisstjóri sérkennslu, þroskaþjálfinn og kennari 4 sammála um það að 

kennarar gætu komið til móts við ólíkar námsþarfir en þó væri það erfiðara að koma til móts við þá sem 

hefðu miklar sérþarfir. Það færi þó allt eftir viðhorfi kennara og sníða þyrfti námsefnið að þörfum 

nemandans. Til að geta sinnt þessu hlutverki þurfa kennarar að hafa gott aðgengi að sérfræðingum og 

einnig leita sér aðstoðar. Mikilvægt er að hafa skipulag skóladagsins fjölbreytt og með aukinni 

teymiskennslu er auðveldara að sinna þeim nemendum sem þurfa sértækan stuðning, bæði hvað varðar 

nám og hegðun. Umsjónarkennarar eiga að sjá um kennslu allra nemenda í sínum hóp en það getur þó 

komið fyrir að einhverjir nemendur, sem eiga við mjög sértæk vandamál að etja, þurfi sérkennslustund 

með sérkennara eða þroskaþjálfa. Mikilvægt er að skapa þeim aðstæður innan hópsins og 

kennslustofunnar, þar sem sumir einhverfir nemendur vinna betur í einrúmi með öðrum kennara eða 

stuðningi. Þroskaþjálfinn sagði að umsjónarkennarar eigi að halda utan um kennsluna og námsefnið en 

að stuðningur komi inn í framkvæmdina. Námið er á ábyrgð kennarans og verður hann því að leita sér 
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aðstoðar ef þess er þörf, vera í samvinnu með sérkennara eða þroskaþjálfa. Verkefnisstjóri sérkennslu 

nefndi TEACCH aðferðina og sagði að aðferðin gæti gert gæfumun fyrir nemendur með einhverfu. 

Verkefnisstjórinn og þroskaþjálfinn segja að börn með einhverfu og ofvirkni geti vel verið í 

venjulegum skóla en huga þurfi að öllu skipulagi og aðstoð. Mikilvægt er að kennarar eigi samstarf með 

nemendum, hægt er að hafa hópaskiptingar þar sem að mismunandi áhersla er lögð á og gott er að hafa 

í huga að viðhorf kennarans hefur áhrif á viðhorf hópsins. Það má öllu breyta þegar kemur að skipulagi 

eða fyrirkomulagi kennsluhátta, til að það henti nemendum með sérþarfir betur þar sem kennarar þurfa 

að hafa í huga hvað hver nemandi þarf vegna þess að sérþarfirnar eru mismunandi. 
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7. Samantekt og umræður 

Í þessum kafla verða meginniðurstöður rannsóknarinnar reifaðar með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningu: Að hverju er að hyggja í kennslu fjölbreytilegs nemendahóps? 

svarað. Kaflanum er skipt niður í meginviðfangefni það er; skóli án aðgreiningar, lausnir kennara, 

foreldrasamstarf, nemendur óháð námshæfni og sérfræðiþjónusta. Kennarar telja sig ekki geta komið til 

móts við alla vegna skorts á úrræðum innan skólans. Auk þess má velta því fyrr sér hvort viðhorf þeirra 

til stefnunnar hafi mögulega áhrif á skoðanir þeirra í þessu samhengi. 

7.1 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er opinber skólastefna hér á landi um skólastarf (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 33) er tekið fram að allir nemendur skuli eiga kost á því að stunda 

nám án aðgreiningar í heimaskóla. Í stefnu af þessum toga þarf að huga að sveigjanlegri aðlögun náms 

sem nær til skipulags, kennsluaðferða, viðfangsefna og námsumhverfis (Halldóra Haraldsdóttir, 2016, 

bls. 229). Í viðtölunum komu fram mismunandi upplifanir á skóla án aðgreiningar og hvernig kennarar 

geta komið til móts við ólíkar námsþarfir. Einn kennarinn hafði sterka skoðun á því að undirstaða 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar hafi ekki verið nægilega vel undirbúin áður en hún var lögfest. Tveir 

kennarar voru sammála um að það væri mikilvægt fyrir kennara, til að koma til móts við námsþarfir allra 

nemenda sinna, að hafa minni hópa. Fjórði kennarinn var þó á öðrum nótum en hinir kennararnir og var 

með mun jákvæðara viðhorf gagnvart stefnunni og sagði að það væri mikilvægt að allir ynnu saman að 

því að mæta nemendunum á sem fjölbreyttasta hátt sama hvaða nemendur það væru og ekki bara 

nemendum með sérþarfir. 
Tony Booth (2005) segir helstu gildi náms án aðgreiningar vera tengd jafnrétti, þátttöku, 

samskiptum og virðingu fyrir fjölbreyttum hópi. Starf kennarans þarf að vera í samræmi við þetta og að 

það sé ekki síður mikilvægt fyrir nemendur svo að þeir læri á jákvæðan hátt um ólíka eiginleika annarra 

nemenda og öðlist skilning og þekkingu á því að það eru ekki allir eins. Til að byggja upp skólasamfélag 

á þessum gildum skiptir þó jákvætt viðhorf til margbreytileikans öllu máli (Halldóra Haraldsdóttir, 2016; 

Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002; Sherman o.fl., 2008). Kennarar eru meðvitaðir um 

það að viðhorf skiptir máli þegar kemur að kennslu fjölbreytilegs nemendahóps en það er þó einkum 

verkefnisstjóri sérkennslu sem nefndi ítrekað mikilvægi jákvæðra viðhorfa. Hann sagði meðal annars að 

hægt væri að koma til móts við alla nemendur en þó byggi það á viðhorfi kennara. Auk þess nefndi hann 

að umsjónarkennarar þurfi að líta á sig sem sérkennara og að þeir þurfi að leita sér meiri aðstoðar til þess 

að geta komið til móts við námsþarfir allra. 
Það eru hinsvegar ennþá starfræktir skólar eins og Klettaskóli og Einholtsskóli fyrir nemendur 

sem ekki þrífast í almennum skólum, svo sem nemendur sem eru með andlega fötlun eða mikil 

hegðunarvandkvæði og fá þar úrræði við hæfi.  
Kennarar tala um að nemendahóparnir séu orðnir of stórir og oft sé erfitt að koma til móts við 

alla nemendur sína. Eins og nefnt var hér fyrir ofan er spurning hvernig hægt sé að aðstoða kennara betur 

til þess að koma til móts við nemendur sína.  
 Það var gaman að sjá muninn á viðtölum við kennarana, verkefnisstjóra sérkennslu og 

þroskaþjálfa. Verkefnisstjórinn og þroskaþjálfinn virtust vera með svör við öllum vandkvæðum 

kennaranna en svo virðist vera að kennararnir leiti sér ekki nógu mikillar aðstoðar frá verkefnisstjóranum 

eða þroskaþjálfanum. Verkefnisstjórinn nefndi það að kennarar ætlist til þess að hann sinni nemendunum 

sem eru með sérþarfir og láti þá fá verkefni og annað upp í hendurnar. Hér virðist þurfa að brúa bil á 

milli kennara og annarra fagaðila. Við hæfi er að nefna í þessu samhengi hugmyndafræði um skólaþróun 

eða lærdómssamfélag sem hefur það markmið að efla samstarf innan skólasamfélagsins (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 35-36), til þess meðal annars að efla traust, ígrunda skólastarfið (Anna Kristín 
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Sigurðardóttir, 2010), komast að samkomulagi um starfshætti og skuldbinda sig til þess að reyna að bæta 

árangur nemenda (Lee o.fl., 2011). 
Skóli án aðgreiningar hefur það sameiginlega markmið að koma börnunum til aðstoðar með 

fjölbreyttu samstarfi og samvinnu starfsfólks skóla, sérfræðinga og foreldra (Jóhanna Karlsdóttir og 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). 

7.2 Lausnir kennara 

Miðað við svör kennara þá virðist svo vera að þá skorti úrræði í vinnu í samræmi við stefnu skóla án 

aðgreiningar. Það þyrfti að breyta kennsluháttum kennara og móta nýja til að geta komið til móts við 

námsþarfir nemenda. Til dæmis gæti verið gott að koma af stað góðu lærdómssamfélagi þar sem hver 

lærir af öðrum og hver með öðrum til að ná betri árangri í samræmi við breyttar áherslur á hverjum tíma 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35-36). Kennararnir nefna flestir einhverjar lausnir á 

vandkvæðum sínum til dæmis að vera með minni hópa en beina þessum lausnum á aðra. Möguleiki væri 

að fá utanaðkomandi aðstoð til að hjálpa kennurum að fara út fyrir þægindarammann. Ég tel að það gæti 

verið gott fyrir kennara að byrja nokkurn veginn upp á nýtt með skipulagningu námsefnis og 

kennsluaðferða og þá í samráði við hópasamsetningu og með sérkennara eða þroskaþjálfa. Þar sem að 

mikið er um að kennarar eru með samferðavinnu í bekkjum en það hentar ekki öllum þrátt fyrir 

fjölbreytni í kennsluaðferðum og kennsluháttum. Ef skilningur nemenda fyrir náunganum er ekki nógu 

mikill, getur nemandi með sérþarfir orðið skotspónn fyrir stríðni eða þá að hann reynir að beina allri 

athygli að sér með því að láta eins og trúður til þess að fela slaka námslega færni sína. 

 Kennararnir telja það að nemendur njóti góðs af því að vera í blönduðum hóp þar sem nemendur 

eru margbreytilegir. Það er vitað að nemendur með ofvirkni gæti fundist betra að vinna liggjandi á 

gólfinu og nemendur með einhverfu gæti fundist betra að vinna með heyrnartól til þess að minnka 

hávaða. Eins og Ingibjörg Karlsdóttir (2013) nefnir þá gæti hentað nemendum með athyglisbrest með 

ofvirkni að hlusta á tónlist við vinnu, auk þess að vera með höfuðfat til að verjast áreiti. Þó er oft einnig 

talað um það að nemendur fái að læra í þeim stellingum sem þeim þyki bestar eða með þau tól sem þurfa. 

Þó svo að þau fái þetta virkar það takmarkað ef þau eru ekki með námsefni við hæfi eins og 

verkefnisstjóri sérkennslu nefnir. Það er samt ekki hægt að alhæfa að börn með einhverfu eða ofvirkni 

nái ekki að vera í sama námsefni og aðrir nemendur en þó þurfa þeir möguleikann á öðru námsumhverfi.  
Tveir kennaranna og verkefnisstjórinn töluðu um að það vantaði mögulega meiri teymisvinnu 

inn í skólana en þó virkar teymið aðeins ef teymisfélögum kemur saman og vinna sem einn. 

Teymiskennsla er gagnleg aðferð við að byggja upp bekkjarstarf fyrir alla þar sem fleiri en einn kennari 

getur brugðist við þörfum nemenda eða nemendahóps. Auk þess stuðlar teymiskennsla að fjölbreyttum 

vinnubrögðum og samskiptaleiðum í starfi (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 86-

87). Þroskaþjálfinn var á svipuðum nótum og nefndi mikilvægi teymisfunda í tengslum við vissa 

nemendur og einn kennaranna nefndi blöndun árganga í getublandaða hópa og þar með gæti kennarinn 

tekið sér betri tíma í innlögn á ákveðnu efni, í stað þess að ná ekki að koma til móts við alla nemendur 

sína í blönduðum hópi, eins og nokkrir kennarar nefndu í viðtölunum. Einn kennarana nefndi að það 

þyrfti að huga að meira rými til að geta komið til móts við alla nemendur ásamt aðbúnaði í skólum, það 

eru til mörg ráð til að koma til móts við ólíkar námsþarfir en ef aðbúnaður er ekki til staðar er verið að 

hamla úrræðum sem gætu nýst vel. Talað er um að kennarar geti dregið úr sjónrænu og hljóðrænu áreiti 

með því að til dæmis að nota skilrúm, minnka ljós eða slökkva, vera með tónlist eða leyfa tónlist. Auk 

þess að vera með höfuðfat. Þar á móti eru skólar oft með skólareglur gagnvart því að nemendur séu með 

eigin tónlist eða höfuðfat. Einnig er takmarkað til af skilrúmum eða að þau eru ekki eins skilvirk og þau 

þyrftu að vera. Ljósabúnaður er ekki ávallt til þess gerður að það sé hægt að minnka ljósin eða slökkva 

aðeins hluta af þeim. Aðbúnaður í stofum er mismunandi og oft kemur fyrir að það er ekki nægt pláss til 

að vera með afmarkað svæði sem nemendur geti nýtt sér til að vinna í næði (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

En hefur skólinn rými og aðbúnað til þess að koma til móts við það? Í skólanum sem viðmælendur mínir 

starfa við er aðbúnaðurinn ekki mikill og frekar takmarkaður. Lítið er um einstaklingsskilrúm og getur 
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verið erfitt að skipta upp kennslustofum til þess að hafa afmarkað svæði fyrir næði, einnig er 

ljósabúnaður þannig að ef það á að minnka ljós er aðeins eitt í stöðunni og það er að slökkva annað hvort 

part af ljósunum eða öll. Uppsetning kennslustofa takmarkar stundum hvað sé hægt að gera í stofunni, 

því miður er ekki beint hægt að hreinsa allt úr stofunni á hverju ári svo kennarar geti fengið að ráða 

uppsetningunni sjálfir. Hins vegar er hægt að hugsa út fyrir kassann, kennaraborðið þarf ekki að vera við 

töfluna og nemendurnir þurfa heldur ekki endilega snúa að töflunni, það fer allt eftir því hvernig 

kennarinn ætlar sér að haga sinni kennslu. 
Kennararnir veltu einnig fyrir sér hvernig hægt væri að koma betur til móts við nemendur sem 

eiga erfitt í bóklegu námi. Þeir nefndu að það þyrfti meiri möguleika á verklegum og munnlegum 

verkefnum fyrir þá nemendur. Kennari getur undirbúið verkefnið en það fer bæði eftir staðsetningu og 

útfærslu verkefnisins hvort að umsjónarkennari geti fylgt nemandanum eftir og sinnt honum eins og 

öðrum. Væri möguleiki á að vera með þess konar verkefni innan kennslustofunnar eða væri nauðsyn að 

taka þau út fyrir kennslustofuna?  

Ég tel að það fari eftir verkefnum og umfangi þeirra, það væri möguleiki á að vera með svona 

verkefni í vissum tímum og þá mögulega tímum sem eru skráðir með sérkennara eða þroskaþjálfa upp á 

að nemandinn eða nemendurnir fái óskipta athygli við verkefnið og aðstoð þegar þess þarf. Þar sem það 

er nokkuð algengt að nemendur með ofvirkni eiga erfitt með að bíða eftir að röðin komi að sér og ef 

biðin er of löng þá endar það oft þannig að þeir eru farnir að trufla aðra og missa áhugann á því sem þeir 

voru að gera (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 11-12). 
 Ég varð vör við dálitla óánægju hjá kennurum í gegnum viðtölin þar sem þeir tala um það að 

starfið sé orðið meira krefjandi en það var áður fyrr, þrátt fyrir að vera með nokkrar lausnir virtust 

lausnirnar oft fjarstæðukenndar. Eins og einn kennari sagði þá er nú til dags endalaust verið að bæta við 

fræðslu og öðrum verkefnum inn í skólana en ekkert er tekið út á móti og virðist starfið oft óendanlegt 

og engan veginn hægt að ná að klára allt sem liggur fyrir. Einn kennaranna nefndi að með þessu 

áframhaldi verði þetta ávísun á kulnun í starfi hjá kennurum. Það er ekki hægt að bjóða fólki upp á 

endalausa vinnu en takmarkaðan tíma til að vinna hana, til dæmis er vinnutími kennara frá 8-16 á hverjum 

degi og sumir kennarar komast ekki yfir allt sem þeir þurfa að gera á þessum tíma og enda því á að taka 

vinnuna með sér heim og þar með fá þeir lítinn sem engan frítíma. Það er ekki hægt að búast við því að 

kennarar eigi marga verkefnabanka tilbúna fyrir mismunandi hópa. Oft þarf að útbúa verkefni öðruvísi 

en áður var gert vegna námslegrar hæfni nemenda (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 22-25). 

7.3 Foreldrasamstarf 

Þegar rætt var um foreldrasamstarf voru allir kennararnir sammála um að það væri mjög mikilvægt að 

skólinn og foreldrar væru í góðu samstarfi, sama hvernig námshópurinn er. Í Aðalnámskrá grunnskola 

er tekið fram að foreldrar skapi skólasamfélagið ásamt starfsfólki og nemendum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013 bls. 70-71). Verkefnisstjórinn og einn kennaranna voru sammála um 

það að það væri mjög gott að hefja haustið á fundi með foreldrum og nemendum til þess að ræða hin 

ýmsu mál svo sem að setja niður sameiginlegar reglur um útivist, tölvunotkun og annað. Auk þess væri 

hægt að nýta þennan fund til þess að fjalla um vissa nemendur svo að allir væru upplýstir um hvern og 

einn í bekknum og hans eiginleika. Ef þetta væri gert frá fyrsta ári grunnskóla myndi skilningur á 

fjölbreytileikanum verða meiri og þar með meira umburðarlyndi á meðal barnanna. Börn sem hafa ekki 

skilning á því að það eru ekki allir eins og að það hafa ekki allir sama áhugann, enda oft á því að stríða 

öðrum börnum vegna þess að þau tilheyra ekki hópnum að þeirra mati, í stað þess að allir tilheyra hópnum 

sama hversu ólík þau eru. Annar kennari nefndi það að það þyrfti að huga sérstaklega að samstarfi við 

foreldra hjá nemendum með sérþarfir, koma á fót ákveðnu skipulagi þá annað hvort í upphafi annar eða 

eftir framvindu. Foreldrar ættu að fá upplýsingar um líðan, nám og hegðun barna sinna en þó þarf að 

gæta þess hvernig þær upplýsingar eru framreiddar. Samvinna og samskipti eru lykilatriði (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2012, bls. 18) og er því grundvallaratriði að foreldrar og kennarar séu í góðum samskiptum 
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ásamt því að leita til sérfræðinga eftir stuðningi eða ráðgjöf ef þörf er á (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010).  
Þriðji kennarinn talaði um það að honum finnist mjög óþægilegt að senda tölvupóst heim en fá 

engin svör og þar með veit hann ekki hvort að pósturinn hafi skilað sér. Einnig nefndi hann að það þurfi 

að virkja foreldrana markvisst þar sem að þeir bera ábyrgð á námi barnanna sinna. Margir foreldrar og 

einhverjir kennarar eru á móti heimanámi en geri sér mögulega ekki grein fyrir tengingunni sem verður 

á milli skólans og heimilis með heimanáminu. Heimanámið er alltaf eitthvað sem nemandinn hefur lært 

í skólanum en ekki eitthvað nýtt efni.  
 Það kom upp í einu viðtalanna, eins og stendur hér fyrir ofan, að foreldrar hafi of mikinn kost á 

að ná í kennara nú til dags, það er verið að hringja í skólanna og biðja um að fá að tala við kennarana á 

hvaða tímum sem er, til dæmis verið að athuga hvort kennari geti tekið símtal í kaffitímanum sínum. 

Einn kennaranna talaði mikið á móti þessu og fannst vera þörf á því að setja skýrari ramma með símatíma 

og takmarkanir á því hversu aðgengilegir kennararnir eru. Kennari getur til dæmis ekki tekið við símtali 

frá foreldri í miðri kennslustund en þó getur hann tekið við skilaboðum um að foreldri hafi verið að reyna 

ná á honum og hringt þá til baka við fyrsta tækifæri. Er þetta þróunin í dag eða er þetta aðeins að finna í 

þessum skóla sem kennarinn starfar við? Eru foreldrar orðnir meira krefjandi á tíma kennarans? Þetta 

eru góðar spurningar í aðra rannsókn en þeim verður því miður ekki svarað núna. 

7.4. Nemendur óháð námshæfni 

Skóli án aðgreiningar er þar sem nám nemenda fer fram á forsendum hvers og eins, þar sækir fólk í 

samvinnu, nær betri árangri og meiri þroska saman en það myndi gera hvert í sínu lagi. Til þess að hægt 

sé að mæta þörfum nemenda á heildstæðan hátt þurfa ýmis skilyrði að vera fyrir hendi, til dæmis jákvætt 

viðhorf til náms án aðgreiningar, auk vilja og getu til að skilgreina þarfir nemendanna og finna leiðir til 

að uppfylla þær (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 61, 85).  
Þegar ég ræddi við viðmælendur mína um hvort kennarar gætu komið til móts við alla nemendur 

óháð námshæfni voru svörin fljót að koma og það kom í ljós að þremur kennurum finnst það ekki jafn 

einfalt í framkvæmd og í orði . Hins vegar var verkefnisstjóri sérkennslu, þroskaþjálfinn og einn kennari 

ósammála þeim. Verkefnisstjórinn sagði að kennarar gætu komið til móts við alla en það færi fyrst og 

fremst eftir viðhorfi kennara. Þessu er ég nokkurn veginn sammála, ef kennari er tilbúinn til að takast á 

við fjölbreyttan bekk og hefur fengið að vita með góðum fyrirvara hvaða nemendahóp hann er að fara 

taka við getur hann undirbúið sig aðeins betur. Hann getur rætt við nemendur og foreldra að hausti til, 

metið námslega stöðu nemandans árið áður upp á að sjá hvað sé ábótavant ef eitthvað er og hvar 

nemandinn þyrfti helst á aðstoð að halda. Þetta tekur þó tíma og mikinn undirbúning en með aðstoð 

sérkennara eða þroskaþjálfa er þetta möguleiki. Þroskaþjálfinn var á sömu nótum og verkefnisstjórinn 

en nefndi það að kennarar gætu komið til móts við alla með því að hafa til dæmis aðlagað námsefni, 

mismunandi hópaskiptingar og stuðning. Kennarinn nefndi það að kennarar gætu komið til móts við alla 

en það væri erfiðara að koma til móts við þá sem hafa miklar sérþarfir og til þess að geta komið til móts 

við þá verða kennarar að hafa gott aðgengi að sérfræðingum og stuðningi. Það sem þessir þrír 

viðmælendur nefndu er í samræmi við stefnu skóla án aðgreiningar, það þarf meiri aðlögun fyrir þessa 

nemendur þar sem að það á að veita öllum nemendum tækifæri til að nýta hæfileika sína til náms og þar 

með eru fjölbreyttir kennsluhættir ein forsenda þess (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  
Athyglisbrestur með ofvirkni er eitthvað sem kennarar geta vel komið til móts við en þó þurfa 

kennarar að hafa almennan skilning á hvernig athyglisbresturinn og ofvirknin kemur fram hjá 

nemandanum, (Sherman o.fl., 2008) þarf nemandinn að standa upp reglulega, vinna í lotum eða jafnvel 

bæði? Það gæti komið fyrir að kennari hafi fimm nemendur í einum hóp sem eru með athyglisbrest með 

ofvirkni og hver og einn með sérsamning um verkefnavinnu og vinnulotur. Það gæti reynst aðeins 

erfiðara fyrir kennara að koma til móts við nemendur með einhverfu þar sem þeir gætu brugðist illa við 

snertingu eða áreiti, það að vera með nemanda með einhverfu krefst mikils undirbúnings. Auk þess eins 

og verkefnisstjóri sérkennslu nefndi kemur sérkennari eða þroskaþjálfi inn í visst marga tíma hjá þeim 



28 

 

og eru þá að aðstoða aðeins þennan nemanda, annað hvort inn í kennslustofunni eða taka hann í annað 

rými þar sem er meira næði. Það má ekki gleyma að nemendur eru eins misjafnir og þeir eru margir og 

á það einnig við um nemendur með einhverfu. Sumir þola snertingu og aðrir ekki.  
Í gegnum viðtölin tók ég eftir því að kennararnir virtust ekki leita sér aðstoðar ef illa gekk. 

Verkefnisstjóri sérkennslu virtist hafa þessa skoðun líka þar sem hann talaði um þetta sjálfur. Nokkrir 

kennaranna höfðu fengið utanaðkomandi aðstoð og töluðu um það að þá hefðu þeir fengið fullt af ráðum 

og aðferðum en enga aðstoð til að koma þessu í framkvæmd. Það að fá blaðabunka með ráðum og 

aðferðum hjálpar kennurum lítið þegar þeir eru ekki alveg vissir á því hvernig þeir eigi að framkvæma 

hlutina eða hafa ekki tíma til þess að undirbúa og þess háttar. Þó virðist þetta vera smá þversögn miðað 

við það sem stendur í Aðalnámskrá grunnskóla (2011),þar stendur að faglegar stofnandir eiga að efla 

grunnskólana með því að veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og viðeigandi aðstoð við störf sín. 
 Flestir kennararnir nefndu einnig að þeim finnist vera skortur á námsefni fyrir bæði bráðgera 

nemendur og nemendur sem þurfa einfaldara námsefni, þegar þetta umræðuefni kom upp ákvað ég að 

grípa tækifærið og spyrja hver ætti að sjá um að koma með námsefni af þessu tagi. Svörin voru af því 

tagi að þar sem Menntamálastofnun sér um að útbúa námsefni fyrir meðalnemandann, ætti hún þá ekki 

að geta aðlagað það efni að þessum nemendum? Það er nefnilega stóra spurningin, það eitt myndi 

mögulega einfalda starfið aðeins fyrir kennara og þá sérstaklega ef skilningurinn á fjölbreytileikanum er 

enginn hjá nemendum þá er hægt að hafa alla í sömu námsbókinni en námsbókin væri til dæmis 

mismunandi uppsett eftir getustigi. Þetta er hugmynd og vonandi verður skilningurinn til staðar þannig 

að kennarar geti verið með mismunandi verkefni í gangi fyrir fjölbreyttan nemendahóp. Ég hugsa hins 

vegar um pappírseyðsluna, að kennarinn sé endalaust að prenta út einhver verkefni ef hann hefur ekki 

náð að undirbúa veturinn fyrirfram og búa til útprentaða verkefnabók fyrir þessa nemendur.  

7.5 Sérfræðiþjónusta 

Það voru svipuð álit hjá kennurum um aðkomu utanaðkomandi sérfræðinga, einn kennari nefndi að 

honum fyndist að fagfólk ætti að koma meira inn til að vinna að einstaklingsnámskrá og að sjónrænu 

skipulagi fyrir einhverfa nemendur en þó í samráði við kennara og að þetta væri sýnilegt. Á meðan aðrir 

nefndu að þeir þyrftu að fá meiri aðstoð frá sérkennara, þroskaþjálfa, sálfræðingi, uppeldisfræðingi og 

fleirum til að koma til móts við hópinn. Auk þess að hafa greiðari aðgang að þessum aðilum upp á ráðgjöf 

að gera. Einn kennarinn nefndi til dæmis að hafa sálfræðing takmarkað í húsi og aðeins á vissum tímum, 

eins og er í hans skóla, gefur ekki endilega kennurum möguleikann á því að nálgast aðstoð hans og það 

er takmarkað hvað tölvupóstur kemur að gagni.  
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8. Lokaorð 

Skóli án aðgreiningar er stefna sem er komin til að vera. Kennarar sem hafa verið fastir í sama farinu 

undanfarin ár þurfa að fara breyta venjum sínum og þurfa skólar að styðja við sína kennara í því. Skólar 

þurfa að stuðla að góðu lærdómssamfélagi og taka upp meiri teymiskennslu, það er mikill munur að 

vinna með öðrum og þar með læra hver af öðrum og hver með öðrum, í stað þess að ganga í gegnum allt 

einn og vera hálf ráðalaus. Það að hafa einhvern til að ræða við og skiptast á skoðunum getur gert 

kraftaverk fyrir kennara, að hafa hugmynd er eitt en að útfæra hana er annað og getur oft verið mun 

flóknara ef kennari er ekki öruggur með það sem hann er að gera. Þar með er mikilvægt að styrkja 

skólasamfélagið svo að kennararnir og starfsfólk skólans vinni sem ein heild, hafi sameiginlega sýn og 

gildi þar sem nemandinn er í fyrirrúmi, þar með myndast faglegt lærdómssamfélag með dreifðri og 

styðjandi forystu, þar sem fagmenn læra hver af öðrum og hver með öðrum, fá gagnkvæman stuðning 

samstarfsfólks og stjórnenda. Auk þess að það miðlar hugmyndum og aðferðum sín á milli um betri 

kennslu. 

Það hreif mig mikið að lesa mér meira til um athyglisbrest með ofvirkni og einhverfu þar sem 

að það er til ótrúlegt magn af fróðleik um þessar greiningar og hvernig sé hægt að koma til móts við þær 

en þó í gegnum viðtölin sá ég að margir af kennurunum vilja vanda vel til verksins en hafa hvorki úrræðin 

né rýmið.  

Foreldrasamstarf er eitt af því sem ég tel mikilvægast í skólastarfinu, það að vera í samstarfi við 

heimilið stuðlar að betri námárangri og utanumhaldi en þó hefur verið í umræðunni að fella niður 

heimanám. Fyrir mér er heimanám einn liður í samstarfi skóla og heimilis, heimanám gefur foreldrum 

kost á að fylgjast með því sem barnið þeirra er að gera í skólanum og fylgjast með námsframvindu. Með 

því að taka af heimanám tel ég vera að taka ábyrgðina af foreldrum að fylgjast með námi barna sinna. 

Með því að leggja niður heimanám er verið að taka undir það að foreldrar hafi ekki tíma fyrir börnin sín.  

Að mínu mati er ekki hægt að skella skuldinni um slæman námsárangur sumra nemenda einungis 

á kennara, kennarar eru að gera sitt besta til að koma til móts við alla með takmörkuð úrræði og stundum 

óþægilega mikið innan þægindarammans. Það er margt annað sem hefur áhrif á námsárangur nemenda 

og getur það verið mismunandi eins og nemendurnir. Með því til dæmis að efla lærdómssamfélag innan 

skólans, þar sem starfsfólk leitar leiða til að bæta starfshætti og innleiða nýja getur stuðlað að betri 

námsárangri nemenda. 

Ef úrtakið í rannsókninni hefði verið stærra hefði hún mögulega verið marktækari, þetta málefni 

er gott efni til rannsóknar og pælingar. Fyrir mér mætti skoða betur hvernig væri hægt að aðstoða kennara 

betur til að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp. Auk þess mætti víkka viðfangsefnið og taka fleiri 

sérþarfir fyrir.  
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Fylgiskjal 1 - kynningarbréf 

Kynningarbréf 

Kæri starfsmaður grunnskóla 

Ég, Áslaug Eva Antonsdóttir, er í meistaranámi í menntunarfræði, á grunnskólastigi, við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Í þessu bréfi mun ég kynna fyrir þér rannsókn sem er hluti af lokaverkefni mínu 

til meistaragráðu og ég óska eftir þínu samþykki til þátttöku í henni. 

 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða á hvern hátt skóli án aðgreiningar geti komið til móts við 

ólíkar námsþarfir fjölbreytilegs nemendahóps.  

Rannsóknarspurningin er: Að hverju þurfa kennarar að hyggja í kennslu fjölbreytilegs nemendahóps? 

Með rannsóknarspurningunni er verið að ná yfir þá þætti sem þarf að hafa í huga í skólastarfi sem er án 

aðgreiningar, það er gildi og menning innan skólasamfélagsins, samstarf innan skóla og við foreldra, 

skipulag, námsumhverfis og ekki síst kennsluhættir. Í fjölbreytilegum nemendahópi eru sérstakar 

námsþarfir nemenda með ólíkum hætti en í þessari rannsókn mun ég einkum beina sjónum að börnum 

með ofvirkni og einhverfu. 

 

Rannsóknin er byggð á einstaklingsviðtölum við starfsfólk í grunnskólum sem vinna með nemendum 

með sérþarfir. Viðtölin verða hljóðrituð og verður farið með allar upplýsingar sem trúnaðargögn og 

fyllstu nafnleyndar og öryggis gætt í úrvinnslu og meðferð. Að rannsókn lokinni verður hljóðskránum 

og viðtalsnótum eytt. Leiðbeinandi verkefnisins er Halldóra Haraldsdóttir dósent við Háskólann á 

Akureyri, hh@unak.is. 

 

Ég óska hér með eftir þinni þátttöku um reynslu þína og upplifun af kennslu nemenda með sérþarfir. Ég 

vil þakka þér fyrir þátttökuna ásamt því að benda þér á að þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er 

og ekki þarf að svara einstaka spurningum. 

 

Virðingafyllst 

Áslaug Eva Antonsdóttir 

ha150277@unak.is 
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Fylgiskjal 2 – spurningalisti 

1. Hvernig telur þú að skóli geti komið til móts við nemendur sem hafa fjölbreyttar 

námsþarfir? 

Samstarf starfsfólks 

Samstarf út fyrir skólann 

Viðhorf og skólamenning 

 

2. Hvernig telur þú að kennarar geti komið til móts við ólíkar námsþarfir nemenda? 

Skipulag námsumhverfis 

Kennsluhættir 

 

3. Telur þú að starf kennara með fjölbreytilegan nemendahóp hafi í sér fólgna ákveðna °

 styrkleika – ef svo er, í hverju telurðu þá helst felast? En veikleikar? 

 

4. Hvernig telur þú að samstarf við foreldra eigi að vera háttað í bekk þar sem 

nemendahópurinn er með fjölbreytilegar námsþarfir? 

 

5. Telur þú að kennari geti komið til móts við alla nemendur óháð námshæfni? 

Ef ekki, hvaða hópa er erfitt fyrir almenna skóla að koma til móts við? 

Ef ekki er þá hægt að breyta einhverju í skipulagi skólans, fyrirkomulagi kennslu, 

starfsháttum, til þess að þetta verði mögulegt? 

Hver ætti að sjá um kennslu þessara nemenda? 

Kennsluhættir og skipulag, samstarf fyrir nemendur með ofvirkni og einhverfu. 


