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Formáli 

Þetta verkefni snýr að nemendum með krefjandi hegðun í grunnskóla. Í starfi mínu sem 

grunnskólakennari hef ég kynnst nemendum sem sýna slíka hegðun og velt því fyrir mér 

hvernig best sé að koma til móts við þarfir þeirra og getu. Með það í huga hef ég velt fyrir mér 

kennsluaðferðum og námsumhverfi grunnskóla, sem og þeim úrræðum sem standa 

nemendum, kennurum og foreldrum til boða. Stundum hefur mér fundist bera á úrræðaleysi 

gagnvart einstaka nemendum sem sýna krefjandi hegðun. Ég lagði því af stað með þá von í 

brjósti að verkefnið gæti varpað ljósi á viðfangsefnið og stuðlað að framförum í þágu nemenda, 

kennara og foreldra. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Dr. Berglind Rós Magnúsdóttir, dósent við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands, og þakka ég henni fyrir gott samstarf og vandaða leiðsögn. Einnig þakka ég 

Dr. Kristínu Björnsdóttur, sérfræðingi verkefnisins, fyrir gagnlegar ábendingar. Sömuleiðis færi 

ég fjölskyldu minni þakkir fyrir veittan stuðning, þolinmæði og hvatningu á meðan 

verkefnavinnunni stóð. Síðast en ekki síst þakka ég viðmælendum mínum kærlega fyrir að taka 

þátt í rannsókninni og gefa sér tíma til að ræða við mig. Án þeirra hefði þetta verkefni ekki 

orðið að veruleika. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 27. september 2019 

Ragna Lára Jakobsdóttir 
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Ágrip 

Markmið verkefnisins var að varpa ljósi á upplifun og reynslu umsjónarkennara af nemendum 

með krefjandi hegðun og draga fram hvernig þeim fannst komið til móts við þarfir þessara 

nemenda innan grunnskólans í ljósi skóla án aðgreiningar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

kennarar hafi gjarnan áhyggjur af þessum nemendum og finnist oft skorta úrræði fyrir þá. Engu 

að síður ber kennurum að veita þeim, líkt og öðrum nemendum, kennslu við hæfi og sýna 

fagmennsku í starfi. Fræðimenn hafa bent á að nemendur geti sýnt krefjandi hegðun ef 

námskrá og kennsla mæta ekki þörfum þeirra og getu. Einnig getur vel skipulagt námsumhverfi 

stuðlað að námi nemenda með hegðunarvanda og jafnvel fyrirbyggt að slíkur vandi eigi sér 

stað. Þörf er á frekari rannsóknum hérlendis á þessu sviði. Með það í huga var framkvæmd 

eigindleg rannsókn sem mótaðist af félagslegu sjónarhorni og var félagslegt réttlæti haft að 

leiðarljósi. Tekin voru ellefu viðtöl við sextán starfandi umsjónarkennara í Reykjavík og eitt 

viðtal við skólastjóra. Helstu niðurstöður voru þær að allir kennararnir höfðu reynslu af 

nemendum með krefjandi hegðun og töldu slíka nemendur vera í flestum eða öllum 

námshópum. Kennararnir lýstu nemendunum á svipaðan hátt og sögðu mun erfiðara að fást 

við hegðunarvanda en námstengdan vanda. Öllum fannst kennarastarfið skemmtilegt en töldu 

því fylgja of mikið álag. Verkefnin væru of mörg, það vantaði fleira starfsfólk og þyrfti meira 

fjármagn inn í skólana til að sinna nemendum með krefjandi hegðun. Þá þyrftu fleiri og annars 

konar úrræði að vera í boði innan grunnskólans. Kennararnir sögðu að skóli án aðgreiningar 

væri falleg stefna en hún gengi ekki upp eins og staðan væri núna. Til þess þyrfti margt að 

breytast. Hlúa yrði betur að nemendum með krefjandi hegðun og gera kennurum og 

grunnskólum fært að sinna starfi sínu eins og opinber skólastefna kveður á um. 
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Abstract 

Students with Challenging Behavior in Primary School 

Impressions and Experience of Classroom Teachers 

The main purpose of this thesis was to shed light on primary school teachers’ perceptions of 

and experience with students with challenging behavior, in addition to eliciting their opinions 

on how primary schools meet the needs of these students in light of inclusive education. 

Research has shown that teachers tend to worry about these students and feel that they often 

lack resources for them. Nonetheless, teachers are required to provide this group of students, 

like other students, with a quality education and demonstrate a professional work ethic. 

Academics have pointed out that students can show challenging behavior if the curriculum 

and teaching methods do not meet their needs and capabilities. A well-organized learning 

environment can help students with behavioral problems study and even prevent behavioral 

problems from occurring in the first place. More research in this field is needed in Iceland. 

With this in mind, qualitative research was performed, shaped by social views and with an 

emphasis on social justice. Eleven interviews were conducted with sixteen primary school 

teachers working in Reykjavík, along with one interview with a principal. The main conclusion 

was that all the teachers had experienced students with challenging behavior and believed 

that they existed in virtually every study group. The teachers described the students in a 

similar manner and were unanimous in the opinion that it was more difficult to work with 

behavioral problems than with learning difficulties. All the teachers thought teaching was 

enjoyable, though the workload was too heavy. Besides too many projects, there was an 

urgent need for additional staff and increased funding if primary schools were to manage 

students with challenging behavior efficiently. Both more and different types of resources 

need to be made available within primary schools. The teachers agreed that inclusive 

education currently works on paper but not in real-life situations. In order for this to happen, 

many changes are needed. Better care must be taken of students with challenging behavior, 

and both teachers and primary schools must be supported so that they are able to do their 

jobs in line with official policies. 
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1 Inngangur 

Nemendum með krefjandi hegðun hefur fjölgað innan grunnskólanna (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 1999; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012) líkt og greiningum vegna 

hegðunarraskana og lyfjagjöfum í tengslum við þær (Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Lárus S. 

Guðmundsson og Ólafur B. Einarsson, 2016). Krefjandi hegðun veldur kennurum oft áhyggjum 

(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006) og finnst þeim þá gjarnan skorta úrræði 

fyrir nemendur sem sýna slíka hegðun (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009; Sólveig 

Karvelsdóttir, 2004). Með krefjandi hegðun er átt við óviðeigandi hegðun sem hefur truflandi 

áhrif á daglegt líf nemenda, til að mynda í samskiptum eða námi (Kauffman og Landrum, 2013). 

Réttur nemenda er þó skýr. Samkvæmt opinberri skólastefnu skóla án aðgreiningar (e. 

inclusive education) eiga grunnskólar að stuðla að almennri menntun og veita öllum 

nemendum nám við hæfi. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám, jafngild tækifæri og að 

allri útilokun sé hafnað. Skólastarfið á að fara fram í styðjandi námsumhverfi og byggja á 

grunngildum mannréttinda, lýðræðis og jafnréttis (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Kennurum ber að mæta þörfum allra nemenda og vinna starf sitt af fagmennsku (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013), þ.e. af kunnáttu, færni 

og alúð (Sigurður Kristinsson, 2013a). Þegar nemendur sýna krefjandi hegðun í grunnskóla er 

oftast gert ráð fyrir því að eitthvað ami að þeim eða uppeldi þeirra. Sjaldan eru skoðuð áhrif 

skóla á hegðun nemenda. Yell, Meadows, Drasgow og Shriner (2013) benda á að nemendur 

sýni oft krefjandi hegðun þegar námskrá og kennsla mæta ekki þörfum þeirra og getu. 

Kauffman og Landrum (2013) taka í sama streng og segja að vel skipulagt námsumhverfi geti 

stuðlað að námi nemenda með hegðunarvanda og jafnvel fyrirbyggt að slíkur vandi eigi sér 

stað. 

Þetta vekur upp spurningar um hvernig málum sé háttað hérlendis og hvort rekja megi 

krefjandi hegðun nemenda, vaxandi fjölda greininga og aukna lyfjagjöf að einhverju leyti til 

aðstæðna og starfshátta í grunnskólum. Mikilvægt er að skoða betur upplifun og reynslu 

kennara af nemendum með krefjandi hegðun og kanna hvernig þeim finnst komið til móts við 

þarfir þessara nemenda í ljósi skóla án aðgreiningar. Slík vitneskja getur gefið vísbendingar um 

stöðu mála og hvernig grunnskólum gengur að mæta þörfum nemenda með krefjandi hegðun, 

sem og hvort aðstæður innan grunnskóla séu til þess fallnar að mæta þörfum allra nemenda 

líkt og skóli án aðgreiningar kveður á um. 

Þörf er á frekari rannsóknum á þessu sviði og með það í huga var lagt af stað með þetta 

rannsóknarverkefni. Í tengslum við það var framkvæmd eigindleg rannsókn. Markmið hennar 

var að varpa ljósi á upplifun og reynslu umsjónarkennara af nemendum með krefjandi hegðun 
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í grunnskóla og draga fram hvernig kennurunum fannst komið til móts við þarfir þessara 

nemenda í ljósi skóla án aðgreiningar. Sett var fram rannsóknarspurningin: Hvernig lýsa 

umsjónarkennarar í Reykjavík nemendum með krefjandi hegðun í grunnskóla og hvernig 

gengur þeim að mæta þörfum þessara nemenda innan grunnskólans í ljósi skóla án 

aðgreiningar? Tekin voru 11 djúpviðtöl við 16 umsjónarkennara samtals sem störfuðu í 7 

grunnskólum í Reykjavík. Í sumum tilvikum var talað við einn kennara í einu og í öðrum 

kennarateymi saman. Þá var tekið viðtal við einn skólastjóra til að fá nánari skilning á 

viðfangsefninu. 

Um er að ræða þarft verkefni þar sem það varpar ljósi á upplifun og reynslu 

umsjónarkennara af nemendum með krefjandi hegðun og veitir upplýsingar um stöðu mála, 

svo og hvort þörf sé á úrbótum og þá hvernig. Að auki fást upplýsingar um viðhorf kennara til 

opinberrar skólastefnu og hvernig grunnskólum gengur að framfylgja henni. Mikilvægt er að 

vekja athygli á nemendum sem sýna krefjandi hegðun og stöðu þeirra innan grunnskólans. Það 

getur haft jákvæð áhrif á líðan nemendanna, skólagöngu þeirra og framtíðarhorfur, sem og 

leitt til úrbóta innan grunnskólans, faglegra skólastarfs og aukinnar starfsánægju kennara. 

Verkefnið getur haft hagnýtt og fræðilegt gildi fyrir stjórnendur, starfsmenn grunnskóla og þá 

sem móta opinbera menntastefnu. Um leið getur það gagnast nemendum með krefjandi 

hegðun og foreldrum þeirra. Enda þótt verkefnið snúi að grunnskólanum getur það jafnframt 

átt erindi til fagfólks á öðrum skólastigum. 

1.1 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið skiptist í sex kafla. Í þeim fyrsta er kynning á verkefninu. Einnig er þar sagt frá 

markmiði rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunni sem leitað var svara við í 

rannsóknarverkefninu. Þá er greint frá hagnýtu og fræðilegu gildi verkefnisins og hvernig það 

er uppbyggt. 

Annar kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Fyrst er rætt um nemendur með 

krefjandi hegðun, algeng viðbrögð við slíkri hegðun og einstaklingsmiðað nám. Því næst er 

fjallað um grunnskólann, grunnskólakennara, foreldrasamstarf og sérfræðiþjónustu 

grunnskólans út frá lögum og reglugerðum. Þá er sagt frá skóla án aðgreiningar og hvernig ólík 

sjónarhorn birtast í umræðum um hann. Loks er umfjöllun um fyrri rannsóknir á 

viðfangsefninu. 

Í þriðja kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst og sagt frá hvers vegna hún varð fyrir 

valinu. Fjallað er um rannsóknaraðferðina, markmið rannsóknar og rannsóknarspurningu, val 

á þátttakendum, gagnaöflun og -úrvinnslu, aðferðafræði- og siðferðilegar áskoranir. Auk þess 

er sagt nánar frá þátttakendum og störfum þeirra. 
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Fjórði kafli inniheldur niðurstöður rannsóknarinnar. Þær eru dregnar saman í meginþemu 

og byggja á gagnagreiningu upplýsinga sem komu fram í viðtölunum. Áhersla er lögð á að gefa 

röddum og sýn þátttakenda sem mest vægi. 

Í fimmta kafla er umræða um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Dregnar eru ályktanir 

út frá gögnunum og þær tengdar við aðrar rannsóknir, fræðilegar heimildir og eigin skoðanir. 

Hliðsjón er höfð af rannsóknarspurningu verkefnisins og reynt að svara henni eftir bestu getu, 

auk þess sem settar eru fram tillögur að úrbótum. 

Í sjötta og síðasta kafla eru lokaorð höfundar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um 

krefjandi hegðun og nemendur sem sýna slíka hegðun í grunnskóla. Auk þess er komið inn á 

viðbrögð við slíkri hegðun og einstaklingsmiðað nám. Því næst er rætt um grunnskólann og 

hlutverk hans, hlutverk grunnskólakennara, foreldrasamstarf og sérfræðiþjónustu grunnskóla 

út frá lögum og reglugerðum. Þá er sagt frá skóla án aðgreiningar og því lýst hvernig ólík 

sjónarhorn nálgast viðfangsefnið. Að síðustu er greint frá fyrri rannsóknum á viðfangsefninu. 

2.1 Nemendur með krefjandi hegðun 

Í grunnskólum landsins stundar fjölbreyttur nemendahópur nám. Hluti nemendanna sýnir 

krefjandi hegðun af einhverju tagi og geta ástæður þess verið margvíslegar. Til eru margar 

skilgreiningar á erfiðri hegðun og hegðunarvanda (Hallahan, Kauffman og Pullen, 2014) og er 

hér ekki gerður greinarmunur, heldur átt við óviðeigandi hegðun sem hefur truflandi áhrif á 

daglegt líf, til að mynda í samskiptum eða námi (Kauffman og Landrum, 2013). Til dæmis getur 

verið um að ræða óhlýðni, virðingarleysi, hvatvísi, ljótt orðbragð, sinnuleysi í námi og líkamlegt 

ofbeldi gagnvart samnemendum og kennurum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006). Hegðun af þessu tagi verður hér kölluð krefjandi hegðun og nemendur sem sýna slíka 

hegðun nemendur með krefjandi hegðun. 

Nemendur með krefjandi hegðun teljast í umhverfi laga og reglugerða vera með sérþarfir 

ef þeir eiga erfitt með nám vegna sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra 

erfiðleika og/eða fötlunar, leshömlunar, langvinnra veikinda, þroskahömlunar, geðraskana og 

annarra heilsutengdra sérþarfa (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013; Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). Samkvæmt Hallahan o.fl. (2014) búa 

þessir nemendur oft yfir hæfileikum sem ekki eru metnir að verðleikum í skólum þar sem 

frekar er einblínt á sérþarfir nemenda en getu. Mikilvægt er að hafa þetta í huga og horfa á 

það sem nemendur geta, ekki það sem þeir geta ekki. 

Nemendur með sérþarfir eiga að fá sérstakan stuðning í skólastarfi í samræmi við mat á 

þörfum þeirra. Ef foreldrar og sérfræðingar skóla telja nemandanum fyrir bestu að stunda nám 

í sérskóla er hægt að óska eftir tímabundinni eða varanlegri skólavistun og ráða þá hagsmunir 

nemandans ferðinni. Meginstefnan er samt sú að allir nemendur stundi nám í heimaskóla og 

að námstækifæri séu jöfn. Sveitarfélögum ber að sjá hverjum og einum nemanda fyrir 

viðeigandi námstækifærum, óháð líkamlegu og sálarlegu atgervi, félags- og tilfinningalegu 

ásigkomulagi eða málþroska. Þannig er réttur nemenda skýr, enda þótt sveitarfélög og skólar 

hafi sjálfstæði og svigrúm til að skipuleggja nám út frá þörfum og aðstæðum á hverjum stað 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Réttindum nemenda fylgja bæði ábyrgð og skyldur. Ábyrgðin er tvíþætt, annars vegar 

einstaklingsábyrgð og hins vegar samábyrgð. Með einstaklingsábyrgð er átt við að nemendur 

beri ábyrgð á sjálfum sér og gerðum sínum. Samábyrgð felur aftur á móti í sér hlutdeild í 

hópi/samfélagi og að vera samábyrgur öðrum í hópnum/samfélaginu. Innan grunnskólans skal 

lögð áhersla á að nemendur temji sér gott vinnulag og læri sem fyrst að bera ábyrgð á eigin 

námi, framkomu og samskiptum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

2.1.1 Viðbrögð við krefjandi hegðun 

Þegar nemendur sýna krefjandi hegðun ber grunnskólum að beita viðeigandi úrræðum til að 

draga úr hegðunarerfiðleikum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Mikilvægt er að 

bregðast fljótt við því krefjandi hegðun getur haft neikvæð áhrif á námslega frammistöðu, 

félagsleg samskipti og framtíðarhorfur nemenda. Þá eru horfur nemenda með hegðunar- og 

tilfinningalegan vanda taldar vera þær verstu á meðal nemenda með sérþarfir, bæði hvað 

varðar náms- og félagslega frammistöðu (Bradley, Doolittle og Bartolotta, 2008). 

Skólum ber að útlista hvernig þeir bregðast við brotum á skólareglum og kennurum að leita 

orsaka þegar um alvarlega eða viðvarandi hegðunarerfiðleika er að ræða, til að mynda með 

viðtölum við nemanda og foreldra og/eða ráðgjöf frá skólastjóra og sérfræðingum (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Þegar það ber ekki árangur er nemendum stundum vísað í sérúrræði, 

s.s. námsver eða sérskóla, þar sem unnið er með þeim á sérhæfðari hátt svo þeir verði færari 

um að stunda nám í almennu skólaumhverfi (Anna-Lind Pétursdóttir, 2011). 

Algengt er að bregðast við hegðunarvanda með stigvaxandi íhlutun þar sem markmiðið er 

að nemendur láti af hegðun sinni til að forðast neikvæðar afleiðingar. Dæmi um þetta eru 

skammir, vísun úr tíma, símtal til foreldra eða brottvísun úr skóla (Anna-Lind Pétursdóttir, 

2011; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2013). Refsingar eru jafnframt algeng leið hjá kennurum til að draga úr 

hegðunarerfiðleikum en rannsóknir hafa sýnt að of mikil áhersla á refsingar skili takmörkuðum 

árangri og geti jafnvel aukið vandann (Yell o.fl., 2013). 

Ef nemanda skortir færni í viðeigandi hegðun þarf að kenna honum aðra leið til að ná fram 

sömu útkomu og með hinni erfiðu hegðun (Lane o.fl., 2009). Með því að fjarlægja eða breyta 

aðdraganda erfiðrar hegðunar í grunnskóla er oft hægt að koma í veg fyrir að hegðunin eigi 

sér stað (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010; Kern og Clemens, 2007). Við meðferð alvarlegra 

hegðunar- og tilfinningatengdra erfiðleika hefur svokölluð stuðningsáætlun byggð á virknimati 

skilað góðum árangri, en virknimat er gagnreynd aðferð sem er notuð til að skoða áhrifaþætti 

erfiðrar hegðunar. Upplýsingum er safnað með beinni athugun á hegðun og/eða óbeinum 

aðferðum. Bein athugun á hegðun felur í sér skráningu á hegðun um leið og hún gerist, helst í 

raunverulegum aðstæðum. Óbein athugun miðast við að greina fyrirliggjandi gögn og taka 
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viðtöl við kennara, foreldra og nemanda (e. conducting interviews). Eftir gagnasöfnun eru 

tengsl aðdraganda (e. antecedents), erfiðrar hegðunar og afleiðinga (e. consequences) greind, 

svo og bakgrunnsáhrifavaldar (e. setting events) kortlagðir; einstaklingsbundnir þættir sem 

geta ýtt undir að ákveðin hegðun eigi sér stað við tiltekinn aðdraganda. Aðdragandi er það 

sem gerist rétt áður en hegðun á sér stað og afleiðing það sem gerist strax á eftir hegðun og 

hefur áhrif á hvort hún endurtaki sig við sömu aðstæður. Gengið er út frá því að flest hegðun 

sé lærð og því sé hægt að breyta erfiðri hegðun með áhrifaríku inngripi. Það kemur í hlut 

kennara að skapa aðstæður sem kalla fram og styrkja viðeigandi hegðun nemenda og draga úr 

óæskilegri hegðun. Með það í huga er sett upp einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun sem felur 

í sér fyrirbyggjandi aðferðir, kennslu og styrkingu viðeigandi hegðunar (Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2010, 2011; Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda Björgvinsdóttir og Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir, 2012; Yell o.fl., 2013). 

Samkvæmt Gretari L. Marinóssyni (2003) má koma í veg fyrir ýmsa hegðunarerfiðleika með 

því að beina athygli nemenda að skapandi og áhugaverðum viðfangsefnum. Kennarar og aðrir 

starfsmenn skóla þurfa að leggja sig fram við að kynnast nemendum nægilega vel til að geta 

skilið hegðun þeirra út frá sjónarhóli einstaklinganna sjálfra og skapa þeim nám við hæfi. 

Kauffman og Landrum (2013) benda á mikilvægi góðra samskipta milli kennara og nemenda 

og segja að þau hafi oft víxlverkandi áhrif, þ.e. að „góðir“ nemendur fái gott viðmót, ólíkt 

nemendum með hegðunarerfiðleika. Þannig geti erfið hegðun tengst framkomu kennarans. 

Einnig séu nemendur gjarnir á að herma eftir framkomu þeirra sem stjórna og eru valdamiklir 

og því verði kennarar að vera nemendum góð fyrirmynd í framkomu. Bradley o.fl. (2008) segja 

viðhorf kennara í garð nemenda með krefjandi hegðun einnig geta haft áhrif á einkunnagjöf 

og að nemendur með hegðunar- og tilfinningalegan vanda séu líklegri til að fá lægri einkunnir 

en samnemendur þeirra sem eru ekki með slík vandkvæði. 

Til að ýta undir jákvæð samskipti í skólum hafa verið þróuð heildstæð kerfi, en slík kerfi 

hafa verið innleidd í grunnskóla hér á landi undanfarin ár. Til að mynda Olweusaráætlunin, 

Uppeldi til ábyrgðar (e. resitution), sem einnig er kölluð Uppbyggingarstefnan, og Heildstæður 

stuðningur við jákvæða hegðun (e. School-wide Positive Behavior Support, SW-PBS) eða SMT-

skólafærni (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014). 

Olweusaráætlunin vinnur gegn einelti með áherslu á hlutverk fullorðinna í að leiðbeina 

nemendum með hlýju og skynsamlegum reglum um vinsamlega framkomu en einnig með 

neikvæðum afleiðingum af því að brjóta reglurnar. Skýrar reglur eru gegn einelti og áhersla 

lögð á bekkjarfundi, kannanir, eftirlit í matarhléum og frímínútum, ásamt því að ræða alvarlega 

við fórnarlömb eineltis, gerendur og foreldra þeirra (Olweus, 1995; Rúnar Sigþórsson o.fl., 

2014). Uppbyggingarstefnan hefur svigrúm fyrir frelsi og sjálfstæði nemenda, um leið og hún 

setur fram félagslegan sáttmála um sameiginleg gildi og reglur varðandi hlutverk nemenda og 
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kennara til að læra af mistökum. Stefnan miðast við að kenna börnum ábyrgðarkennd og 

sjálfsaga, sem og að þjálfa þau í að læra af eigin mistökum og taka ákvarðanir byggðar á eigin 

sannfæringu (Gossen, 2002/2007; Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007; 

Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014). Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun byggir á 

stigskiptum og gagnreyndum aðferðum sem stuðla að viðeigandi hegðun í fjölbreyttum 

nemendahópi. Lögð er áhersla á skýrar reglur, beina kennslu á viðeigandi hegðun, styrkingu 

jákvæðrar hegðunar og skráningu á agabrotum, svo unnt sé að meta þörf fyrir aukinn stuðning. 

SMT-skólafærni felur hins vegar í sér notkun á styðjandi uppeldisaðferðum úr smiðju 

Patterson, svo sem skýr fyrirmæli, hvatningu, mörk, lausnaleit og eftirlit. Rannsóknir hafa sýnt 

að heildstæð kerfi draga verulega úr hegðunarerfiðleikum nemenda ef rétt er staðið að málum 

(Dishion og Patterson, 2005; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014; Sprague og Golly, 2008). 

2.1.2 Áhrif skóla og einstaklingsmiðað nám 

Samkvæmt Graham (2007) er oftast gert ráð fyrir því að eitthvað ami af nemendum eða 

uppeldi þeirra þegar þeir sýna krefjandi hegðun í stað þess að skoða hvaða áhrif skólinn hefur 

á hegðun nemenda. Yell o.fl. (2013) benda á að nemendur sýni oft krefjandi hegðun þegar 

námskrá og kennsla mæta ekki getu þeirra og þörfum. Kauffman og Landrum eru sammála því 

og telja að vel skipulagt námsumhverfi geti stuðlað að námi nemenda með hegðunarvanda og 

jafnvel komið í veg fyrir að slíkur vandi eigi sér stað (Kauffman og Landrum, 2013). 

Námsumhverfið vísar til þess staðar sem námið fer fram og einnig til þeirrar menningar sem 

ríkir í skólanum eða bekknum, þ.e. hvernig samskipti eru milli einstaklinga og hvernig kennari 

skipuleggur námsumhverfið. Það þarf að vera styðjandi, aga- og bekkjarstjórnun góð og 

fyrirmæli skýr svo nemendur skilji til hvers er ætlast af þeim (Yell o.fl., 2013). Allt skiptir þetta 

miklu máli og einnig það að gera raunhæfar kröfur til nemenda hvað nám og framkomu varðar, 

því annars er hætta á krefjandi hegðun og hegðunarvandi getur versnað (Kauffman og 

Landrum, 2013). 

Nemendur með krefjandi hegðun eiga, líkt og aðrir grunnskólanemendur, rétt á námi við 

hæfi í hvetjandi námsumhverfi þar sem hver og einn fær notið hæfileika sinna og finnur til 

öryggis. Námið á að vera einstaklingsmiðað og taka mið af persónugerð, þroska, getu, 

hæfileikum og áhuga nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Auk þess að 

taka mið af stöðu nemenda skal reyna að tryggja öllum námsefni og aðferðir við hæfi 

(Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, 2014). Einstaklingsmiðað nám er í anda 

fjölmenningarlegrar menntunar þar sem áhersla er lögð á jöfn menntunartækifæri fyrir alla 

nemendur, sama hver bakgrunnur þeirra og þarfir kunna að vera (Börkur Hansen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010). 
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Nauðsynlegt er að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og aðlaga námsúrræði og 

námsumhverfi að hverjum og einum nemanda (Ferguson o.fl., 2012; Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Hugtakið kennsluaðferð nær yfir kennsluskipulag kennarans, 

samskipti hans við nemendur, viðfangsefni og námsefni. Kennarar nota oft fleiri en eina 

kennsluaðferð í hverri kennslustund, en það fer þó eftir aðferðum því sumar taka stuttan tíma 

og aðrar lengri. Kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og engin ein betri en önnur, þar sem að 

baki liggja ólíkar forsendur og markmið. Því verður að velja þær vandlega hverju sinni með það 

fyrir augum að þær skili nemendum hámarksárangri (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

Nemendur þurfa að læra að vera virkir þátttakendur í skólastarfinu og fara eftir 

skólareglum. Efla verður félagsfærni þeirra með því að kenna þeim að umgangast aðra 

nemendur og starfsfólk skóla á jákvæðan hátt. Um leið skal stuðla að gagnkvæmri virðingu og 

góðum starfsanda meðal starfsfólks, nemenda og foreldra, sem og leggja áherslu á jákvæðan 

skólabrag og góðan vinnufrið í námshópum og bekkjardeildum. Grundvallarréttindi nemenda 

eru vinnufriður, þannig að kennslan nýtist þeim sem best og þeir nái sem bestum tökum á 

náminu. Gera þarf ráð fyrir ábyrgð nemenda á eigin hegðun, sem og ábyrgð foreldra á börnum 

sínum. Grunnskólinn þarf í samvinnu við heimilin að sinna hlutverki sínu og styrkja jákvæða 

þætti í fari nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

2.2 Grunnskólinn 

Grunnskólinn er menntastofnun fyrir nemendur í 1. – 10. bekk og bera sveitarfélög 

meginábyrgð á skólahaldi og framkvæmd grunnskólalaga. Hlutverk grunnskólans er skilgreint 

í löggjöf um menntun og birtist menntastefna stjórnvalda, framboð náms og námskröfur í 

aðalnámskrá grunnskóla. Síðan útfæra skólarnir sjálfir ákvæði aðalnámskrár í skóla- og 

bekkjarnámskrá og hafa um leið tækifæri til að aðlaga opinber fyrirmæli að sérstöðu hvers 

skóla og staðbundnum aðstæðum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Samkvæmt aðalnámskrá er hlutverk grunnskólans að stuðla að velferð, alhliða þroska og 

menntun nemenda. Nemendur eiga að fá almenna menntun og grunnskólinn á að leitast við 

að mæta stöðu og þörfum sérhvers nemenda með einstaklingsmiðuðu námi og jöfnum 

námstækifærum. Almenn menntun er þó ekki skilgreind sérstaklega, heldur sögð háð stað og 

stund. Starfshættir eiga að byggja á mannréttindum og mótast af jafnrétti, kærleika, 

umburðarlyndi, ábyrgð, lýðræðislegu samstarfi og virðingu fyrir manngildum (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Jafnframt á 

grunnskólinn að efla heilsu með því að huga að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan 

nemenda. Hann á að leggja áherslu á forvarnir og birta forvarnaráætlun í skólanámskrá. Þar á 

meðal annars að vera stefna í agastjórnun og upplýsingar um hvernig skuli brugðist við í 

skólasamfélaginu ef upp kom mál. Forvarnaráætlun grunnskóla ber að kynna fyrir öllum sem 
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koma að skólasamfélaginu, þ.e. kennurum og starfsmönnum skóla, foreldrum og nemendum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

2.2.1 Grunnskólakennarar 

Grunnskólakennarar bera ábyrgð á að útfæra á faglegan hátt kennslu og skólastarf eftir 

fyrirmælum menntalaga og þeirri stefnu sem birtist í aðalnámskrá. Þeir sinna fjölbreyttum 

hlutverkum innan grunnskólans, s.s. kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknum og 

þróunarstörfum. Því teljast til dæmis skólastjórnendur, sérkennarar og námsráðgjafar til 

kennara og snýst fagmennska kennara um nemendur, menntun þeirra og velferð. 

Fagmennskan byggir á sérfræðilegri starfsmenntun og siðferði, sem og á þekkingu og 

viðhorfum kennarans. Árangur skólakerfisins og gæði menntunar byggir á áhugasamri og vel 

menntaðri fagstétt kennara á öllum skólastigum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). 

Kennarar eiga að vinna saman og er meginhlutverk þeirra að sinna kennslu- og 

uppeldisfræðilegu starfi með nemendum. Kennarastarfið felur m.a. í sér að miðla þekkingu til 

nemenda og leiðbeina þeim. Einnig kemur það í hlut kennara að veita nemendum tækifæri til 

að afla sér þekkingar og leikni. Kennurum ber sömuleiðis að kveikja og viðhalda námsáhuga 

nemenda, örva starfsgleði þeirra og efla skapandi hugsun. Þá eiga þeir að stuðla að góðum 

vinnufriði og starfsanda meðal nemenda, að skapa góðan skólabrag og réttlátar vinnureglur 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Þannig sinna kennarar leiðtogahlutverki í námi nemenda og þurfa að móta frjóar, hvetjandi 

og fjölbreyttar námsaðstæður fyrir þá. Kennslan á að vera vönduð og miðast við stöðu og þarfir 

nemenda. Það krefst þess að kennarar meti reglulega námslega stöðu þeirra og hafi þá og 

foreldra þeirra með í ráðum varðandi hvaða námsmarkmiðum skal stefnt að hverju sinni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

2.2.1.1 Umsjónarkennarar 

Allir nemendur eiga að hafa umsjónarkennara sem bera umfram aðra starfsmenn ábyrgð á 

námi þeirra, líðan, þroska og velferð. Umsjónarkennurum ber að kynnast umsjónarnemendum 

sínum, foreldrum þeirra og aðstæðum sem best, svo og að starfa náið með þeim og öðrum 

kennurum sem koma að nemendunum. Samstarfið er mikilvægur þáttur þess að ná 

markmiðum skólanna og til að stuðla að námi, menntun og velferð nemenda. Að auki safna 

umsjónarkennarar saman upplýsingum og koma þeim áfram innan skóla og til foreldra svo þeir 

geti tekið þátt í ákvörðunum sem snúa að barni þeirra og skólastarfinu. Umsjónarkennarar 

gegna þannig lykilhlutverki í samskiptum milli skóla og heimila og eru aðal tengiliðirnir þar á 

milli (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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2.2.2 Foreldrasamstarf 

Grunnskólinn á að stuðla að góðu samstarfi á milli heimila og skóla með það fyrir augum að 

tryggja farsælt skólastarf, öryggi og almenna velferð nemenda. Foreldrum ber að innrita börn 

sín og sjá til þess að þau sæki grunnskóla. Þeim ber líka að styðja við skólagöngu barna sinna, 

eiga farsælt samstarf við grunnskóla barnanna og upplýsa skólann um það sem þarf. 

Upplýsingagjöf milli heimila og skóla er mikilvæg forsenda farsæls skólastarfs og ber skólum 

að koma á og viðhalda slíku samstarfi. Virk þátttaka og hlutdeild foreldra í námi og starfi barna 

sinna er grundvöllur þess að þeir geti borið ábyrgð á farsælu uppeldi þeirra og menntun. 

Velgengni og góð námsframvinda barna þeirra veltur ekki hvað síst á því að þeir gæti 

hagsmuna barnanna og séu virkir þátttakendur í námi þeirra og foreldrasamstarfi út alla 

grunnskólagönguna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

2.2.3 Sérfræðiþjónusta grunnskóla 

Sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er ætlað að efla grunnskóla sem faglegar stofnanir og eiga 

skólarnir að geta leyst flest viðfangsefni sem koma upp í skólastarfinu. Jafnframt er 

sérfræðiþjónustunni ætlað að leiðbeina og aðstoða starfsfólk skóla í tengslum við störf sín. 

Annars vegar snýr sérfræðiþjónustan að stuðningi við skólastarfsemi og starfsfólk með 

hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Hins vegar tekur hún til stuðnings við nemendur grunnskóla 

og foreldra þeirra. Markmið þjónustunnar er að kennslu-, sál-, þroska- og félagsfræðileg 

kunnátta nýtist sem best í skólastarfinu. Ávallt skal hafa velferð nemenda að leiðarljósi og á 

sérfræðiþjónustan að grundvallast af heildarsýn á hagsmuni og aðstæður nemenda, burtséð 

frá starfsstéttum sérfræðinga og hver veiti þjónustuna. Einnig á sérfræðiþjónustan að styðja á 

margvíslegan hátt við starfshætti og starfsemi skóla, starfsfólk þeirra og foreldra með fræðslu 

og ráðgjöf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Leggja skal áherslu á samfellu í skólagöngu nemenda og sjá til þess að ekki verði rof í 

menntun þeirra við tilfærslu á milli skólastiga. Forvarnarstarf á að nota markvisst til að ýta 

undir almenna velferð nemenda og til að koma í veg fyrir vanda. Snemmtækt stöðumat á 

nemendum og ráðgjöf í framhaldinu eru taldir vera mikilvægir þættir svo hægt sé að bregðast 

við náms-, félags- og sálrænum vanda sem fyrst. Einnig til að skipuleggja kennslu og stuðning 

með starfsfólki skóla, þannig að hvort tveggja henti nemendum í skóla án aðgreiningar. Athuga 

á nemendur og skima til að tryggja þeim viðeigandi kennslu og námsaðstoð. Ef nemendur eiga 

í sálrænum eða félagslegum erfiðleikum sem hafa áhrif á nám þeirra eiga þeir að fara í frekari 

greiningu (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Greiningar á nemendum byggja á athugun og samráði sérfræðinga þar sem notaðar eru 

alþjóðlega viðurkenndar aðferðir til að meta eðli röskunar, flokka eftir alþjóðlegum 

greiningarviðmiðum og staðfesta fötlun þegar það á við. Greining inniheldur einnig mat á færni 
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og aðstæðum einstaklingsins sem nýtist til sérhæfðrar meðferðar og ráðgjafar (Lög um 

greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003). 

2.3 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er opinber menntastefna á Íslandi (Dóra S. Bjarnason, 2012) og má rekja 

hana aftur til ársins 1994 þegar Íslendingar skrifuðu undir Salamanca yfirlýsinguna um kennslu 

barna með sérþarfir (Menntamálaráðuneytið, 1995). Fyrst og fremst var um 

hugmyndafræðilega yfirlýsingu að ræða (Ólafur Páll Jónsson, 2011) sem miðaðist að því að 

veita öllum börnum jöfn tækifæri og rétt til að stunda nám sitt í almennum skólum 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Hugtakið „skóli án aðgreiningar“ birtist fyrst í Aðalnámskrá 

grunnskóla árið 2006 og tveimur árum síðar var það fest í lög og reglugerðir hér á landi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í framhaldi af nýjum lögum um grunnskóla árið 

2008 var sett reglugerð um stuðning við nemendur og tók hún við af eldri reglugerð um 

sérkennslu frá árinu 1996. Markmið hennar var tryggja öllum nemendum virka þátttöku og 

jöfn námstækifæri í skóla án aðgreiningar (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 

nr. 585/2010). 

Þannig felur skólastefnan „skóli án aðgreiningar“ í sér skipulagt skólastarf sem aðgreinir 

ekki nemendur í sérstaka skóla, deildir eða bekki, s.s. eftir uppruna, fötlun eða námsgetu. 

Nemendur á ekki að flokka heldur á að leitast við að veita þeim jafnan rétt til náms og stuðla 

að fullri og virkri þátttöku þeirra í skólasamfélaginu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Skólastefnan er hins vegar ekki alltaf auðveld í útfærslu (Menntavísindastofnun Háskóla 

Íslands, 2014) og bent hefur verið á mótsagnir í henni, sem og á ósamræmi á milli stefnunnar 

og framkvæmdar í skólastarfi (Gretar L. Marinósson, 2004; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009; Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). 

Fólk er heldur ekki alltaf sammála þegar það talar um stefnuna og framkvæmd hennar og 

sumir tala jafnvel í kross (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 

2016). Starfshópur sem vann greiningu á framkvæmd stefnunnar á grunnskólastigi sagði hana 

ekki hafa verið innleidda með nægilega skipulögðum hætti hérlendis. Hið sama gildir um 

skilgreiningu hennar og mat á kostnaði við að framfylgja stefnunni. Enda þótt viðhorf til hennar 

sé almennt jákvætt, telja flestir erfitt að fylgja henni. Því sé þörf á frekari umræðu um skóla án 

aðgreiningar og hvernig best sé að koma stefnunni í framkvæmd (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). 

Þess má geta að síðla árs 2016 hófst undirbúningur að mótun menntastefnu í Reykjavík. 

Samþykkt var á fundi borgarstjórnar í janúar 2017 að hefja stefnumótun Reykjavíkurborgar í 

menntamálum til ársins 2030. Þann 5. nóvember 2018 var menntastefnan lögð fram í 

borgarráði og lagt til að það samþykkti hana og almennar aðgerðir til þriggja ára á grundvelli 
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stefnunnar, sem og að vísa þessu tvennu í framhaldinu til endanlegrar afgreiðslu í 

borgarstjórn. Síðan var stefnunni og almennum aðgerðum hennar vísað til skóla- og 

frístundarsviðs og því falið að sjá um nánari útfærslu og innleiðingu á menntastefnunni. Þar af 

leiðandi á innleiðing stefnunnar að vera hafin í Reykjavík og á starfsárinu 2019–2020 á 

megináherslan að vera á námskeið og kynningarfundi, sem og á gerð kynningarefnis fyrir 

starfsfólk á vettvangi, foreldra og börn. Mikill samhljómur er með aðalnámskrá grunnskóla og 

Menntastefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2030, en stefnan byggir á grunnstefjum 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um að menntun barna skuli miðast við að rækta 

persónuleika, hæfileika og and- og líkamlega getu þeirra. Stefnt er að því að undirbúa börn 

fyrir ábyrgt líf í frjálsu samfélagi sem byggir á skilningi, friði, gagnkvæmri virðingu, 

mannréttindum og vinsemd. Menntastefnunni er þannig ætlað að leggja grunn að framsæknu 

skóla- og frístundastarfi á sama tíma og hún á að mæta þeim áskorunum sem fylgja sífelldum 

samfélags- og tæknibreytingum, sem umbreyta aðstæðum til uppeldis og hefðbundnum 

hugmyndum varðandi menntun (Reykjavíkurborg Skóla- og frístundarsvið, 2019). 

2.3.1 Þýðing og þróun hugtaksins 

Orðasambandið „skóli án aðgreiningar“ er hefðbundin þýðing á hugtakinu „inclusive 

education“ (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Það hefur líka verið þýtt sem „skóli 

margbreytileikans“ (Ferguson o.fl., 2012) og hafa fræðimenn notað þá þýðingu æ meira 

undanfarin ár (Dóra S. Bjarnason o.fl., 2016). Berglind Rós Magnúsdóttir (2016) velur að nota 

„inngildandi menntun.“ Hún segir hinar tvær þýðingarnar ekki nægilega þjálar því þær vísi 

báðar til skólans, þ.e. stofnunarinnar. Inngildandi menntun vísi hins vegar til þess að einhver 

sé tekinn inn sem fullgildur þátttakandi. Um leið verði hugtakið andheiti hugtaksins „útilokun“ 

(e. exclusion). Samkvæmt Menntavísindastofnun Háskóla Íslands (2014) felur útilokun í sér að 

einhverjum er meinaður aðgangur, hafnað eða horft framhjá viðkomandi. Hér á eftir verður 

ekki gerður greinamunur á þessum þýðingum heldur verða þær notaðar eftir því hvað á best 

við hverju sinni. 

Inntak hugtaksins hefur þróast með tímanum, samhliða breytingum á þekkingu og 

samfélagi. Það endurspeglast meðal annars í orðræðu, stefnumótun, laga- og 

reglugerðartextum, daglegu skólastarfi og kennaramenntun (Menntavísindastofnun Háskóla 

Íslands, 2014). Sumir telja breytinguna aðallega vera á orðalagi á meðan aðrir telja hana leggja 

nýja og áríðandi áherslu á margbreytileikann, í stað þess að horft sé á breyttar aðferðir 

gagnvart þeim sem þurfa sérstaka aðstoð í námi. Þannig hefur áherslan færst frá blöndun (e. 

integration) yfir í fullgilda þátttöku allra nemenda, án tillits til uppruna, fötlunar eða annars 

sem nota má til að aðgreina nemendur (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). Því 

finnst Ólafi Páli Jónssyni (2016) skilgreiningin „skóli fyrir alla“ ná yfir hugmyndina um skóla án 

aðgreiningar. 
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Dóra S. Bjarnason (2007) bendir á að hugtakið „skóli án aðgreiningar“ vísi til skóla og 

skólamála á a.m.k. þremur sviðum, þ.e. á macro sviði sem tekur til menntapólitískrar stefnu 

og skipulags menntakerfa, meso sviði sem tekur til skipulags og stjórnunar skóla sem stofnunar 

og micro sviði sem tekur til skipulags og vinnubragða kennara og nemenda í bekk og í 

félagahópnum. Samkvæmt Slee (2011) er skóli án aðgreiningar þó fyrst og fremst pólitískt 

verkefni þar sem leitast er við að greina þá flóknu þætti sem skapa hindranir og hamla aðgang, 

þátttöku og velgengni í námi. 

2.3.2 Hugmyndafræðin og ólík sjónarhorn 

Skóli án aðgreiningar er oft sögð vera góð og gild hugmyndafræði í samhengi skóla og 

samfélags. Hún henti hins vegar illa og sé jafnvel ekki framkvæmanleg í skóla- og bekkjarstarfi. 

Þá telja sumir foreldrar betra fyrir börn sín að vera í sérskólum, sérdeildum eða aðgreindum 

stofnunum. Einhverjir tala um hugtakið „skóli án aðgreiningar“ sem mannúðarstefnu, frekar 

en menntamál. Ef það er gert nær stefnan til nemenda sem búa við fötlun og býr að baki sá 

skilningur að skólar eigi að styðja við nemendur þannig að þeir geti tekið þátt í skólastarfinu 

eins og hægt er. Þá er oft átt við nemendur sem geta fylgt bekkjarnámsefni þrátt fyrir fötlun 

sína, en þurfa aðstoð með persónulegar þarfir eða við að nýta sér námsgögn eða framsetningu 

kennslu (Dóra S. Bjarnason o.fl., 2016). 

Að mati sumra er einstaklingsmiðað nám ein leið í átt að skóla án aðgreiningar þar sem það 

felur í sér sveigjanlega kennsluhætti og tekur mið af stöðu hvers og eins nemanda (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004). Aðrir ræða um „skóla án aðgreiningar“ sem sérkennslu og getur kennslan 

farið fram innan bekkjar eða utan hans. Nemendur eru þá teknir út úr bekknum í mislangan 

tíma af starfsmanni skóla, til dæmis sérkennara eða ófaglærðum stuðningsfulltrúa. Á meðan 

sinnir almennur kennari hinum nemendunum, þ.e. þorra nemenda. Þegar þessi háttur er 

hafður á er nemendum sem teljast hafa sérþarfir kennt einum eða í litlum hópi sem talinn er 

hafa samskonar námsþarfir. Ef nemendur eru með greiningu frá sálfræðingi eða lækni og 

teljast vera með miklar sérþarfir vegna fötlunar, hegðunar eða námsörðugleika getur þeim líka 

verið kennt í sérskóla, sérdeild eða námsveri. Nemendur eru misánægðir með það 

fyrirkomulag og er óljóst hvaða árangur vinnst með slíkum vinnubrögðum. Sumir nemendur 

fagna því að fá skjól, stuðning og athygli kennara, á meðan aðrir vilja ekki vera flokkaðir og 

aðgreindir frá vinum sínum og jafnöldrum (Dóra S. Bjarnason o.fl., 2016). 

Kristín Björnsdóttir (2014) segir nemendur vera flokkaða innan skóla eftir ýmsum 

einkennum, s.s. kyni, námsgetu, hegðun og félagslegum aðstæðum. Þessi einkenni 

samtvinnast og hafa áhrif á hvernig kennslu nemendur fá, hvaða væntingar eru gerðar til 

þeirra og hvernig viðhorf annarra eru í þeirra garð. Samkvæmt Rix (2015) er flokkunin innbyggð 

í menntakerfið og veldur því að sumum einstaklingum er gert hærra undir höfði en öðrum og 
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sum hæfni er meira metin en önnur. Þannig er aðgreining og mismunun til staðar í 

skólakerfinu, enda þótt hún geti verið dulin. Flokkun á nemendum tengist læknisfræðilega 

sjónarhorninu sem er líka kallað einstaklingslíkanið um fötlun. Það einblínir á skerðingu og 

galla í einstaklingnum sjálfum, ólíkt félagslega líkaninu um fötlun sem segir vanda 

skerðingarinnar verða til í samspili einstaklings og umhverfis sem tekur eingöngu mið af 

ófötluðum (Dóra S. Bjarnason, 2001). Hinn ófatlaði meirihluti setur fram félagslegar hindranir 

sem takmarka möguleika fatlaðra til að takast á við daglegar athafnir og það getur skapað 

félagslega útilokun og leitt til undirokunar (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Erving Goffman segir samfélagið stimpla ákveðna einstaklinga vegna útlits, viðhorfa eða 

athafna. Stimplunin verður að aðalhlutverki einstaklingsins og stuðlar að viðbrögðum þar sem 

lífsgæði og möguleikar taka mið af stimpluninni. Brennimerktur einstaklingur er útilokaður og 

færður í jaðar samfélagsins, þar sem hann er skilgreindur sem ófullverður á sama tíma og 

mennska hans og mannréttindi eru brotin (Dóra S. Bjarnason, 2001; Goffman, 1963). 

Skilningur á því hvernig útilokun á sér stað er mikilvægur svo hægt sé að stuðla að virkri 

þátttöku allra (Slee, 2011). Samkvæmt Harwood (2010) eru flest börn sem eru útilokuð frá 

skóla með hegðunarvanda, en máli sínu til stuðnings vísar hún í hugmyndir Foucault og 

töfrahringinn svokallaða sem var dreginn í kringum holdsveikt fólk á árum áður. Harwood segir 

slíkan hring nú dreginn í kringum börn með krefjandi hegðun og þau séu þannig orðin að hinni 

„skelfilegu ímynd“ samfélagsins. 

Ólíkar hugmyndir um skóla án aðgreiningar gera það að verkum að hægt er að nálgast 

viðfangsefnið út frá ólíkum sjónarhornum. Berglind Rós Magnúsdóttir (2016) bendir á að eftir 

að inngildandi menntun hlaut viðurkenningu margra þjóða í stefnuskjölum UNESCO og OECD 

hafi rannsakendur og ríkisstjórnir skilgreint hugtakið og aðlagað það að eigin 

rannsóknaráherslum og menntarstefnu. Þar af leiðandi geti rannsóknir sem snúa að skóla án 

aðgreiningar byggt á ólíkri þekkingar- og aðferðafræði, svo og mismunandi skilningi á 

hugtakinu. Allir stefna að því að móta þekkingu sem leiðir til aukins skilnings á skóla án 

aðgreiningar en menn greinir á um hverslags þekkingu sé að ræða. Þá eru til staðar þekkingar- 

og hugmyndafræðileg átök um hvernig sjónarhorn, rannsóknaraðferðir, tungumál, spurningar, 

hugtök og aðgerðir henti best til þess að vinna að markmiðum skóla án aðgreiningar. Vegna 

þessa er mikilvægt að gera sér grein fyrir ólíkum kenningarskólum, því ef skipt er um 

kenningarlegt sjónarhorn breytist sýnin á það sem er rannsakað og fjallað um, líkt og 

hefðbundin rannsóknarhefð og gagnrýnin rannsóknarhefð sýna skýrt. 

2.3.2.1 Hefðbundin rannsóknarhefð og sérkennslulíkanið 

Innan hefðbundinnar rannsóknarhefðar er „sérkennslulíkanið“ svokallaða og tala hefðarsinnar 

fyrir sérkennslu og aðgreindum úrræðum. Sérkennslulíkanið var ráðandi fram á 7. og 8. áratug 
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síðustu aldar og á sér lengstu söguna. Sumir telja að þetta líkan ríki enn þó ýmis lög og stefnur 

kveði á um annað (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Gretar L. Marinósson, 2011). 

Sérkennslulíkanið byggir á þeirri hugmynd að námsörðugleikar séu í raun vandi sem 

nemandinn glímir við. Fötlun, hegðunar- eða námserfiðleikar eru skilgreindir sem getuskortur 

af einhverri gerð sem veldur því að viðkomandi nær ekki standast náms- og hegðunarviðmið 

bekkjar. Þar af leiðandi verður að aðlaga nemandann að viðmiðunum svo hann geti lagað sig 

að bekknum og seinna samfélagi sem byggir á viðmiðum fólks sem er ekki með fötlun (Baglieri, 

Valle, Connor og Gallagher, 2011; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Þegar nemendur eru með skilgreindar alvarlegar fatlanir eru þeir ekki taldir geta náð 

settum viðmiðum og eiga því að læra í sérdeildum eða sérskólum. Þá er gengið út frá því að 

hægt sé að greina og mæla inngrip og úrræði með ákveðnum aðferðum og öðlast þannig 

hlutlæga alhæfanlega þekkingu. Námsaðferðir byggja þá á raunprófuðum aðferðum sem sýnt 

hafa fram á mælanlegan árangur þegar glímt er við tiltekinn náms- eða hegðunarvanda 

(Baglieri o.fl., 2011; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Nám er hins vegar félags- og menningarlegt ferli sem fer fram í ákveðnu samhengi og birtist 

á mismunandi hátt eftir mannlegum tengslum. Margir hefðarsinnar átta sig ekki á því að 

stimplun (e. labelling), röðun og útilokun eru ekki hlutlaus stefnuviðmið eða eðlileg viðbrögð 

við galla eða skorti í börnum, heldur er um að ræða meðvitaða eða ómeðvitaða ákvörðun sem 

mótast af ákveðinni hugmyndafræði, kenningum eða sjónarhorni um mennskuna. Gera má 

ráð fyrir því að hugmyndafræðin hafi mest áhrif þegar hún verður að „normi“, hinu viðtekna 

sem hvorki þarf að skoða gagnrýnið né efast um (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

2.3.2.2 Gagnrýnin rannsóknarhefð og inngildissinnar 

Gagnrýnin rannsóknarhefð færir áhersluna frá röskunum, skerðingum og/eða þroskafrávikum 

nemenda, og í stað þess að skoða frávik í hegðun eða árangri er horft á stjórnun, kennslu, 

aðbúnað og aðgengi foreldra að skólanum. Þannig er áherslan ekki lögð á skerðingu og frávik 

nemenda út frá skilgreindu meðaltali, heldur bera stjórnendur og fagfólk sem starfa innan 

skóla ábyrgð á því að búa til viðeigandi aðstæður sem stuðla að inngildingu allra nemenda. 

Inngildingarsinnar telja blöndun vera nauðsynlegan þátt af inngildingu, þ.e. til að mæta þeirri 

kröfu að öll börn eigi að ganga í almennan skóla. Það eitt og sér nægir þó ekki til að þeirra mati, 

því hvorki eru tryggð gæði menntunar fyrir alla, né heldur að skólinn sé í raun og veru án 

aðgreiningar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Lauder, Brown, Dillabough og Halsey (2006) segja að fylgjendur gagnrýnna kenninga telji 

hefðarsinna hafa of þrönga sýn á hlutverk og árangur skóla og að hlutverk skóla sé mun 

flóknara og margþættara samfélagslegt verkefni. Þegar rætt er um árangur í skólastarfi þurfi 

að taka inn í myndina uppsöfnuð eða áskipuð forréttindi ákveðinna hópa eða stofnana sem 
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hafa mótað menntakerfið í sína þágu og skilgreint hvað felist í árangri og gæðum skólastarfs 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Samkvæmt Slee (2011) er því ekki nóg að rýna í faglegt 

starf innan skólans, heldur verður einnig að horfa í sögulegt, pólitískt og félagslegt samhengi 

skólasamfélagsins, þ.e. stjórnenda, fagfólks, foreldra og nemenda. Jafnframt þarf að skoða 

hvernig gagnvirkni á milli þessara aðila mótar mátt og afstöðu gerenda á menntavettvangi. 

Innan hugmynda gagnrýninna kenninga eru hugtök eins og röskun, skerðing, fötlun, frávik 

og sértækir námsörðugleikar talin vera mörkuð af félags- og menningarlegu samhengi. Þau 

hafa orðið til og þróast í ákveðnu menningarlegu samhengi, þ.e. í tilteknum valdatengslum og 

orðræðu sem getur verið breytileg eftir stað og tíma. Það getur því verið erfitt að sundurgreina 

svo skýrt sé kennslufræðilegar athafnir og félagslegt samhengi, bæði í skólastarfi og 

rannsóknum Því er mikilvægt að gagnrýna, endurmeta og endurskilgreina hugmyndir, þannig 

að breytingar geti orðið að veruleika. Að baki liggur m.a. skilningur fræðimannsins Foucault á 

valdi og einstaklingi en hann taldi einstaklinga ekki fæðast frjálsa, heldur inn í ákveðin 

valdatengsl. Þau þurfa rannsakendur að skoða, ekki bara einstaklingana sjálfa (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2005; 2016). 

Gildi og viðhorf kennara hafa áhrif á að það hvernig þeim tekst til við að útfæra skóla án 

aðgreiningar (Booth, 2005). Kennarar verða því að reyna að greina hvaða athafnir og 

hugmyndir þeir telja vera sjálfsagðar og hvað sé þaggað niður eða jaðarsett. Með því að átta 

sig á ólíkum hugmyndum um skóla án aðgreiningar, fagmennsku og gilda þekkingu geta 

kennarar staðsett sig á öðrum stað en í hinu hefðbundna og normatíva. Þannig er þeim gert 

fært að leita sér fræðilegrar þekkingar og stuðla að breytingum út frá þeim kenningar- og 

siðferðilegu sjónarhornum sem þeir aðhyllast. Sá sem þekkir bara eina hefð, sem í flestum 

tilvikum er sú viðtekna í samfélagi hans, fær ekki þetta tækifæri (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2016). 

2.4 Fyrri rannsóknir 

Rannsóknir hafa sýnt að mikill tíma kennara fer í að fást við krefjandi hegðun nemenda, þ.e. 

hegðunarvanda, eða um 20% af hverri kennslustund (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 

2010; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Oddur S. Jakobsson, 2017; Ragnar F. 

Ólafsson, 2014; Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Í árlegu riti OECD Education 

at a Glance frá 2015 var bekkjarstærð skoðuð í tengslum við agamál og þann tíma sem fer í 

nám og kennslu. Samanburður var gerður á nítján löndum og var Ísland á meðal þeirra. 

Niðurstöður sýndu að meðaltal nemenda í bekk á Íslandi var lægra en meðaltal landanna 

nítján, sbr. 19,8% á móti 23,6%. Hér á landi fór hins vegar hlutfallslega meiri tími í að halda 

uppi aga í skólastofunni, sbr. að hlutfall Íslands sem var 15,7% og meðaltalið í löndunum nítján 

12,9%. Einnig fór hlutfallslega minni tími í nám og kennslu hér á landi, sbr. að hlutfall Íslands 
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var 75,5% en meðaltalið 78,4%. Öllu jafna var töluverð fylgni á milli meðalfjölda nemenda í 

bekk og hlutfalls tímans sem fór að meðaltali í nám og kennslu annars vegar og agastjórnun 

hins vegar. Ísland var eitt af þeim löndum sem skar sig úr hvað þetta varðaði (Oddur S. 

Jakobsson, 2017). 

Flestir kennarar á Íslandi telja hegðunarerfiðleika og sérþarfir nemenda vera erfiðustu 

viðfangsefnin sem þeir glíma við í starfi, svo og að agavandamál standi í vegi fyrir þróun 

skólastarfs (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). Svipaða niðurstöðu var að finna í skoskri 

rannsókn en kennarar þar í landi töldu truflun á kennslu vegna nemenda með hegðunarvanda 

vera mesta álagsvaldinn og stærsta vandamálið í skóla án aðgreiningar (Allan, 2007). TALIS 

rannsóknin (Teaching and learning international survey) svokallaða sem framkvæmd var í 24 

löndum af OECD vorið 2008 leiddi einnig í ljós úrræðaleysi kennara í tengslum við aga- og 

hegðunarvandamál, kennslu nemenda með sérþarfir og námsmat, en kennurunum í 

rannsókninni bar saman um að mest þörf væri á starfsþróun á þessum sviðum (Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Fleiri rannsóknir hafa sýnt að erfið samskipti við 

nemendur valda kennurum mestu álagi í starfi og er kvíði vegna erfiðleika við 

hegðunarstjórnun ein algengasta ástæða þess að kennarar hætta störfum (Cangelosi, 2004; 

Emmer og Stough, 2001; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014). 

Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) sem framkvæmd var í 

grunnskólum Reykjavíkur 2005–2006 kom fram að hegðunarvandi nemenda veldur kennurum 

og öðru starfsfólki skóla oft áhyggjum. Flestir töldu meginvanda skóla varðandi nám og 

kennslu nemenda með hegðunarvanda stafa af fjárskorti en einnig af geðrænum vanda 

nemenda, skorti á úrræðum og slæmum félagslegum aðbúnaði þeirra. Um það bil helmingur 

starfsmanna taldi meginvandann felast í óheppilegum uppeldisaðferðum foreldra, skorti á 

sérhæfðu starfsfólki eða of mörgum nemendum í bekk. Þolmörk og viðmið kennara gátu hins 

vegar verið mismunandi og kom það fram í fjölda nemenda sem talinn var sýna erfiða hegðun. 

Til dæmis gat hegðun talist eðlileg og sjálfsögð í einum skóla en hegðunarvandi í öðrum. Það 

hafði í för með sér að umfang hegðunarvanda gat verið breytilegt milli kennara, grunnskóla, 

missera og ára. Skólar þar sem hegðunarvandamál voru fátíð áttu það sameiginlegt að líta ekki 

á krefjandi hegðun nemenda sem vandamál, heldur einstaklingsmál eða ferli sem skólum bæri 

að takast á við í samstarfi við foreldra. Gretar L. Marinósson (2003) var sammála þessu og sagði 

mat á alvarleika hegðunarbrota geta verið ólíkt. Því þurfi kennarar að vera meðvitaðir um 

viðbrögð sín og af hverju þeir bregðist við eins og þeir gera. Annars sé hætta á 

tilviljunarkenndum viðbrögðum og lítilli samkvæmni milli starfsfólks. 

Niðurstöður úr rannsókn Ingvars og Ingibjargar sýndu sömuleiðis að meginþorri nemenda 

sýnir ekki krefjandi hegðun innan grunnskóla. Þátttakendur rannsóknarinnar töldu að jafnaði 

um 10% nemenda eiga við hegðunarvanda að etja, þar af voru 7-8% með formlega greiningu 
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og meirihlutinn drengir (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Samkvæmt 

Graham hafa greiningar á hegðun lengi verið eina leiðin til að fá fjármagn til að sinna 

viðkvæmum nemendum, auk þess sem þær hafa þótt góð vörn gegn neikvæðum viðbrögðum 

við fráviki (Graham, 2007). Talað er um frávik þegar hegðun, þroski eða líðan barns samræmist 

ekki því sem telst eðlilegt fyrir aldur þess eða hamlar barninu við leik, nám eða samskipti. 

Fræðimenn hafa bent á að ekki megi horfa á hegðun eina og sér heldur verði að skoða hana í 

víðara samhengi. Jóhanna Einarsdóttir (2008) segir mikilvægt að horfa á hana í félags, 

menningar- og sögulegu ljósi um leið og skoða þurfi þær breytingar sem hafa orðið á 

menntakerfinu á skömmum tíma. 

Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að nemendum með krefjandi hegðun hafi fjölgað 

innan grunnskóla hér á landi undanfarin ár (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999; Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2012). Sömuleiðis hefur greiningum á náms- og hegðunarörðugleikum 

grunnskólanemenda fjölgað hér á landi (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar, 2017). Árið 

2013 voru um það bil 16% barna með formlega greiningu og þykir það hátt í alþjóðlegum 

samanburði. Hins vegar voru 1,3% nemenda í sérdeildum og sérskólum, sem er lágt á 

alþjóðlega vísu (Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017; Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2014). Greiningum hefur einnig fjölgað á Vesturlöndum 

almennt og er jafnvel talað um iðnað (Tomlinson, 2012), til að mynda í tengslum við ADHD 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Lárus S. Guðmundsson og Ólafur B. Einarsson, 2016). 

Harwood (2010) talar um ADHD fyrirbærið sem nær bæði yfir formlegar og óformlegar 

greiningar og sjúkdómsvæðingu á krefjandi hegðun. Niðurstöður hennar sýndu hærra hlutfall 

barna með ADHD greiningu í fátækari samfélögum og var lyfjanotkun jafnframt hærri á 

þessum svæðum. Þannig virtust börn sem bjuggu við bágbornar aðstæður líklegri til að vera 

greind með ADHD en börn sem gerðu það ekki. Harwood segir að þegar félags- og 

menningarleg áhrif séu fjarlægð verði börn og ungmenni með hegðunarvanda að 

einstaklingum með geðræn vandamál og því verði að vinna með rót vandans. Niðurstöður úr 

rannsókn Allan og Harwood (2014) bentu sömuleiðis til sjúkdómsvæðingar á erfiðri hegðun, 

sérstaklega hjá börnum sem komu úr bágbornum aðstæðum. Þær vöruðu við þessari þróun 

og bentu á mikilvægi þess að bregðast við. 

Samhliða auknum fjölda greininga hefur lyfjagjöf aukist (Graham, 2007; Harwood, 2010; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2008) og er notkun örvandi lyfsins metýlfenídats vegna ADHD hérlendis 

með því mesta sem gerist í heiminum (Helga Zoëga, Gísli Baldursson og Matthías Halldórsson, 

2007). Hér á landi er sömuleiðis ávísað meira af lyfjum til meðferðar ADHD en í 

nágrannalöndunum (Lárus S. Guðmundsson og Ólafur B. Einarsson, 2016). Nokkrir starfandi 

barna- og unglingageðlæknar á barna- og unglingageðdeild Landspítalans lýstu yfir áhyggjum 

sínum af stuðningsúrræðum innan skólanna og töldu æskilegt að bjóða líka upp á annars konar 
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meðferð og stuðning til viðbótar við eða í staðinn fyrir lyfjameðferð, s.s. sálfræðimeðferð í 

nærumhverfi barnanna. Þeir sögðu lyfjameðferð geta verið gagnlega en hún væri ekki alltaf 

nauðsynleg, sér í lagi þegar um væri að ræða vægari einkenni. Skortur á öðrum úrræðum geti 

hins vegar orðið til þess að börn séu sett á lyf, en ekki eigi að skoða það fyrst sem 

heilbrigðisvandamál þegar nemendur eigi í erfiðleikum í skólaumhverfi. Skilyrðin sem þessum 

nemendum eru sett innan skólakerfisins séu sjaldnast á þeirra forsendum. Það geri þeim 

erfiðara fyrir að takast á við ramma skólastofunnar og ætti frekar að mæta nemendum með 

nauðsynlegum úrræðum innan skólanna. Slíkt gæti dregið markvisst úr lyfjanotkun (Hávar 

Sigurjónsson, 2011). 

Athygli rannsakenda á sviði menntunarfræða hefur ekki mikið beinst að námsumhverfi 

skóla síðustu áratugi, hvorki hérlendis né í öðrum Evrópulöndum, og hafa kennarar og 

skólastjórnendur lagt mismikla áherslu á það (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Hér á landi 

kviknaði engu að síður hugmynd að rannsókn í kjölfar umræðna um einstaklingsmiðað nám 

um og eftir síðustu aldarmót og viðleitni Reykjavíkurborgar til að fá skóla til endurskoða 

starfshætti sína á þann veg. Rannsóknin fékk nafnið Starfshættir í grunnskólum og stóðu hátt 

í 50 manns að henni. Hún var framkvæmd á árunum 2008–2013 í tuttugu grunnskólum í fjórum 

sveitarfélögum, þ.e. Reykjavík, Akureyrarbæ, Reykjanesbæ og litlu ónefndu sveitarfélagi. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að veita innsýn í starfshætti íslenskra grunnskóla, með 

áherslu á þróun í átt til einstaklingsmiðaðs náms. Ætlunin var að skoða alla helstu þætti 

starfsins en mjög fáar rannsóknir lágu fyrir um efnið á þessum tíma hérlendis (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal annars að öll sveitarfélögin 

sem rannsóknin náði til höfðu mótað sér og gefið út skólastefnu. Áherslan á einstaklingsmiðun 

kom skýrast fram í skólastefnu Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar (Ingvar Sigurgeirsson, 

Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). 

Meginmarkmið reykvísku stefnunnar er að öll börn dafni, vaxi og uni sér saman í 

lýðræðislegu samfélagi sem byggir á mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreyttu mannlífi 

(Reykjavíkurborg Skóla- og frístundasvið, 2017). Stefnan á að ná til allra þátta skólastarfs, þar 

með talið til skólabygginga og námsumhverfis. Nýjar skólabyggingar eiga að hafa sveigjanleg 

rými fyrir ólík verkefni og mismunandi hópastærðir. Opin og stór skólarými koma þannig í stað 

lokaðra kennslurýma með hliðsjón af einstaklingsmiðuðu námi og teymisvinnu kennara. Um 

leið verða opin húsakynni, sveigjanleiki og fjölbreytni birtingarmynd einstaklingsmiðunar, 

andstætt hefðbundnu skólaumhverfi þar sem einn kennari hefur umsjón með einum bekk og 

er í litlum samskiptum við aðra. Í skólunum sem rannsóknin Starfshættir í grunnskóla náði til 

var þetta hins vegar ekki alltaf raunin, heldur voru aðstæður og kennslurými misjöfn eftir 

skólum. Til að mynda voru opin rými í sumum skólum og hefðbundnar kennslustofur í öðrum. 
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Það síðarnefnda var algengasta fyrirkomulagið og sást helst í eldri byggingum, þótt það hafi 

ekki verið algilt (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu sömuleiðis til kynna að þrenns konar kennslurými mætti 

finna innan grunnskólanna. Í fyrsta lagi voru opin rými og bar þá fleiri en einn kennari ábyrgð 

á nemendahópnum og ákveðin verkaskipting var hjá þeim. Í öðru lagi var um að ræða 

teymiskennslu í hefðbundnum skólastofum. Nemendahópnum var þá stokkað upp og báru 

kennarar sameiginlega ábyrgð á nemendum og skiptu með sér verkum á mismunandi hátt. Í 

þriðja lagi mátti finna hefðbundna bekkjarkennslu þar sem einn kennari bar ábyrgð á einum 

bekk (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). 

Síðastnefnda fyrirkomulagið var algengast á öllum skólastigum og fyrirfannst í 60% af þeim 

kennslustundum sem athugaðar voru. Hlutfallið var hins vegar mismunandi eftir stigum, sbr. 

að hefðbundin bekkjarkennsla var ríkjandi í 75% kennslustunda á unglingastigi, 60% 

kennslustunda á miðstigi og tæplega 50% kennslustunda á yngsta stigi. Nemendur á 

unglingastigi fóru oftast á milli kennslustofa sem voru þá skilgreindar faggreinastofur og 

heimastofur kennara. Í sumum skólum áttu nemendurnir heimastofur en dvöldu mismikið í 

þeim. Umhverfi kennslustofanna var meira einkennandi fyrir faggreinina sem þar var kennd 

heldur en aldur og vinnu nemenda. Kennslustofur yngri nemenda þóttu líflegri en stofur eldri 

nemenda. Hjá yngri nemendum voru einnig oftar myndrænar leiðbeiningar og yfirlit varðandi 

skipulag á tíma eða fyrirkomulag í kennslustofu. Þá skreyttu verkefni yngri nemenda oftast 

veggi, ásamt upplýsingum um nöfn, afmælisdaga og þess háttar. Hjá eldri nemendum var öllu 

jafna minna á veggjum og þá yfirleitt eitthvað sem sneri að námsefni og viðfangsefnum 

faggreina. Þá voru tæki sýnilegri hjá eldri nemendum og sneru þeir oftast allir andliti að 

kennara. Borðum nemenda var oftast raðað í beinar raðir þannig að allir sneru í sömu átt, þ.e. 

í rúmlega 40% kennslustunda. Hjá unglingunum var þetta sérstaklega algengt fyrirkomulag, 

eða í næstum 70% kennslustunda, á móti 38% kennslustunda á miðstigi og 27% kennslustunda 

á yngsta stigi. Í um það bil 8% kennslustunda var borðum raðað í svokallað „u“ og í innan við 

30% kennslustunda þannig að börnin horfðu hvert á annað. Aftur var það sjaldgæfast á 

unglingastigi, eða í um það bil 17% tilvika. Í fæstum tilfellum þegar borðum var raðað saman 

var uppröðunin nýtt til samvinnu nemenda, eða einungis í 40 kennslustundum af 114 þar sem 

borðum var raðað saman á þennan hátt. Þegar nemendur unnu saman færðu þeir stóla sína 

gjarnan til eða fluttu sig fram á gang eða í miðrými og skipti þá uppröðun borða engu máli 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). 

Hvað tæki varðar var taflan (túss eða krítar) vinsælasta kennslutækið og var snertitafla 

eingöngu notuð í einni kennslustund á unglingastigi, en var til staðar í níu stundum. Skjávarpi 

var ekki til staðar í öllum stofum og þar sem hann var að finna var hann lítið notaður, sbr. að 

hann var notaður í um 13% stunda og þriðjungi þeirra stunda sem hann var til staðar. Tölvur 
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voru í flestum kennslustofum sem athugunin náði til en voru mest notaðar á unglingastigi. 

Hljómflutningstæki voru talsvert í notkun, sérstaklega á yngra stigi og miðstigi. Myndvarpi 

fyrirfannst enn í mörgum kennslustofum en var lítið notaður. Af þessu má sjá að skipulag, tæki 

og búnaður kennslustofa var í flestum tilvikum með afar hefðbundnu sniði (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2014). 

Fræðimenn hafa bent á að kennarastarfið hafi breyst með tímanum, en niðurstöður úr 

rannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (1999) gáfu til kynna að kennarastarfið væri orðið 

flóknara og erfiðara en það var áður. Helstu breytingar að mati kennaranna sem hann ræddi 

við voru þjóðfélagsbreytingar og „öðruvísi nemendur“ sem gerðu margvíslegar kröfur sem ekki 

voru áður gerðar. Kennararnir töluðu sömuleiðis um minni festu í þjóðfélaginu nú og að 

erfiðara væri að viðhalda reglu í skólastarfinu. Meiri virkni nemenda, auknar kröfur og minni 

agi orsökuðu það að starfinu fylgdi aukið andlegt, líkamlegt og tilfinningalegt álag. Niðurstöður 

úr rannsókn Sólveigar Karvelsdóttur (2004) gáfu sömuleiðis til kynna að uppeldisþáttur 

kennarastarfsins hafi vaxið og nemendum sem eiga við ýmiskonar vandamál að etja hafi 

fjölgað innan grunnskólans. Ástæðan var sögð vera sú að nú tækju grunnskólar við nemendum 

með sértæka námserfiðleika sem áður stunduðu nám í sérskólum. Að koma til móts við 

fjölmennan nemendahóp með ólíkar og einstaklingsbundnar þarfir var talinn vera álagsvaldur 

í starfi kennara. 

Líkt og sjá má hafa ýmsar rannsóknir verið framkvæmdar hér á landi og erlendis sem gefa 

upplýsingar um krefjandi hegðun og nemendur sem sýna slíka hegðun í grunnskóla. Jafnframt 

hafa verið gerðar rannsóknir sem snúa að námi og kennslu, sem og upplifun kennara af 

starfinu. Hins vegar er þörf á fleiri rannsóknum á þessu sviði hérlendis sem snúa að nemendum 

með krefjandi hegðun og hvernig gangi að mæta þörfum þeirra innan grunnskólans í ljósi skóla 

án aðgreiningar. 
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla er aðferðarfræði rannsóknarinnar lýst. Fyrst er fjallað um rannsóknaraðferð, 

markmið rannsóknar og rannsóknarspurningu. Því næst er greint frá vali á þátttakendum og 

þeim og störfum þeirra lýst nánar. Þá er sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar, þ.e. 

gagnasöfnun og úrvinnslu gagna. Loks er komið inn á aðferðafræði- og siðferðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Sigurlína Davíðsdóttir (2013) bendir á að vanda þurfi valið á rannsóknaraðferð og velja þá 

aðferð sem gerir rannsakanda kleift að svara rannsóknarspurningunum sem best. Í þessari 

rannsókn var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods). Í 

þeim er leitast við að skilja félagsleg fyrirbæri með eigindlegum aðferðum og er rannsakandinn 

aðal rannsóknarverkfærið. Tilgangur eigindlegra rannsókna er ekki að alhæfa út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar, en þær geta þó gefið vísbendingar um stöðu mála (Hennink, 

Hutter og Baily, 2011). 

Allt hafði þetta áhrif á það að ég valdi að gera eigindlega rannsókn, auk þess sem ég taldi 

eigindlegar rannsóknaraðferðir samræmast fræðasýn minni. Annars vegar er stuðst við 

rannsóknaraðferð grundaðrar kenningar (e. grounded theory) og hins vegar þemagreiningu (e. 

thematic analysis). Chalmaz (2006) bendir á að hægt sé að samþætta afmarkaða þætti 

grundaðrar kenningar við aðrar rannsóknaraðferðir á ýmsan hátt. Grunduð kenning getur 

þannig bætt upp aðrar eigindlegar rannsóknaraðferðir ef hún er ekki í andstöðu við þær. 

Grunduð kenning er skapandi og kerfisbundin rannsóknaraðferð sem veitir ákveðinn 

ramma til að skapa kenningu úr margþættum og flóknum gögnum. Aðferðin byggist upp á því 

að fyrst eru mótaðar rannsóknarspurningar. Spurningarnar eru opnar í fyrstu en þrengjast 

þegar á líður og hugtökin og sambandið á milli þeirra skýrist. Leitað er svara við spurningunum 

með því að safna gögnum og fer gagnasöfnunin yfirleitt fram í viðtölum eða athugunum. Gögn 

geta þó líka verið á öðru formi, s.s. skjöl, dagbækur, skýrslur, handrit, hljóðrit, skrár og 

kvikmyndir. Á meðan rannsókn stendur er stöðugt samspil á milli söfnunar gagna og 

gagnagreiningar. Farið er í gegnum ákveðin greiningarstig, þ.e. opna kóðun, öxulkóðun og 

valkóðun, þar sem gögnin eru kóðuð á kerfisbundin hátt. Greiningin fer fram með spurningum, 

flokkun, samanburði og myndun hugtaka. Jafnframt eru skrifuð minnisblöð og 

skýringarmyndir sem örva gagnrýna og skapandi hugsun. Þannig færast gögnin frá lýsingu að 

kenningu sem inniheldur lykilfyrirbæri, óhlutbundin lýsandi hugtök, samhengi, aðstæður, 

hugtakatengsl, orsakatengsl, afleiðingar, aðferðir og röksemdarfærslu. Kenningin mótast 

þannig af gögnunum frekar en að rannsakandi gefi sér fyrirframgefnar hugmyndir. Þegar engin 
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ný gögn, eiginleikar eða flokkasambönd myndast í greiningunni er kenningin „mettuð“ (Unnur 

Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

Þemagreining var gerð að lokinni opinni kóðun til að fá enn betri skilning á gögnunum. Um 

er að ræða aðferð sem er notuð við gagnagreiningu en ekki við gagnasöfnun. Hún felst í því að 

raða mynstrum sem koma fram í gögnunum í ákveðin þemu (Braun og Clarke, 2013). Það var 

gert í þessari rannsókn og voru þemun í fyrstu mörg en fækkaði svo smám saman. Loks stóðu 

eftir nokkur megin- og undirþemu sem voru ákveðin með hliðsjón af rannsóknarspurningunni. 

Þessi þemu mynduðu smám saman heildstæða mynd í huga rannsakandans. 

3.2 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun og reynslu umsjónarkennara af 

nemendum með krefjandi hegðun í grunnskóla og draga fram hvernig þeim fannst komið til 

móts við þarfir þessara nemenda í ljósi skóla án aðgreiningar. Með það í huga var eftirfarandi 

rannsóknarspurning sett fram: 

Hvernig lýsa umsjónarkennarar í Reykjavík nemendum með krefjandi hegðun í 

grunnskóla og hvernig gengur þeim að mæta þörfum þessara nemenda innan 

grunnskólans í ljósi skóla án aðgreiningar? 

Þess má geta að orðalagi spurningarinnar var breytt í upphafi rannsóknar úr 

„grunnskólakennurum“ í „umsjónarkennara í Reykjavík“. Sú breyting var talin þörf og til bóta 

þar sem hún þrengdi rannsóknarspurninguna og gerði hana skýrari, sem og val á þátttakendum 

markvissara. 

3.3 Val á þátttakendum 

Rannsóknarspurningin stýrði vali á þátttakendum og réði því að rætt var við umsjónarkennara 

í Reykjavík. Mikilvægt er að vanda val á þátttakendum og var markmiðið að þeir gætu gefið 

greinagóðar upplýsingar um rannsóknarefnið (e. purposive recruitment) (Hennink o.fl., 2011). 

Vegna þess var miðað við að þátttakendur hefðu grunnskólakennarapróf, störfuðu sem 

umsjónarkennarar í Reykjavík, hefðu í umsjónarbekk sínum nemanda eða nemendur með 

krefjandi hegðun og a.m.k. þriggja ára kennslureynslu. Í einu tilfelli var brugðið frá þessum 

kröfum. Þá var rætt við tvo kennara sem störfuðu saman í kennarateymi. Annar kennarinn 

uppfyllti áðurnefnd skilyrði en hinn hafði nýlokið kennsluréttindanámi og var á fyrsta ári í 

umsjónarkennslu. Sá hafði þó starfað mikið með börnum og ungmennum áður en hann byrjaði 

að kenna. 

Við val á þátttakendum voru farnar tvær leiðir. Annars vegar var haft samband við 

skólastjórnendur í Reykjavík, svokallaðan hliðverði (e. gatekeepers) og þeir beðnir í tölvupósti 
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um aðstoð við að finna þátttakendur í kennarahópnum. Algengt er að fara þessa leið í 

eigindlegum rannsóknum, þar sem hliðverðir búa yfir þekkingu um fólkið á staðnum og geta 

haft áhrif á þátttöku þess, s.s. hvatt það til að taka þátt. Hins vegar var stuðst við 

snjóboltaaðferðina (e. snowball) sem einkennist af því að þátttakendur benda á aðra 

viðmælendur. Aðferðin hentar því m.a. vel til að finna þátttakendur sem búa yfir sérstakri 

reynslu (Hennink o.fl., 2011). 

3.3.1 Þátttakendur og störf þeirra 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sextán umsjónarkennarar, nánar tiltekið fimmtán konur 

og einn karlmaður. Að auki var rætt við einn starfandi skólastjóra í Reykjavík til að fá nánari 

skilning á viðfangsefninu. Sá var einnig karlmaður og starfaði sem umsjónarkennari og 

deildarstjóri áður en hann varð stjórnandi. Í töflu 1 má sjá nánari upplýsingar um þátttakendur. 

Tafla 1 Upplýsingar um þátttakendur og störf þeirra 

Skóli og 
starf/störf  

Nafn Aldur Búseta Kennslureynsla Menntun 

Fálkaskóli 

Umsjónarkennarar 
í 1. bekk 

Anna Rúmlega sextug Af 
höfuðborgarsvæðinu. 
Bjó um tíma erlendis á 
fullorðinsaldri 

32 ár í grunnskóla Grunnskólakennari 

Lísa Á sextugsaldri Af 
höfuðborgarsvæðinu 

33 ár samtals í 
grunnskóla og 
sérskóla 

Heilbrigðismenntun 

Grunnskólakennari 

Fálkaskóli 

Umsjónarkennari í 

2. bekk 

Petra Á sjötugsaldri Fæddist á 

höfuðborgarsvæðinu 
en ólst upp á 
landbyggðinni 

30 ár í grunnskóla Grunnskólakennari 

Fálkaskóli 

Umsjónarkennari í 

6. bekk 

Saga Á fertugsaldri Af 

höfuðborgarsvæðinu 
4 ár í grunnskóla Grunnskólakennari 

Fálkaskóli 

Umsjónarkennarar 
í 7. bekk 

Bára Á sextugsaldri Af 
höfuðborgarsvæðinu 

35 ár; þar af 15 ár 
í grunnskóla 

Listgrein – 
kennaramenntun 

Grunnskólakennari 

Stefanía Á fimmtugsaldri Af 
höfuðborgarsvæðinu 

19 ár í grunnskóla 1 önn á sviði 
menntunarfræða 

Grunnskólakennari 

Kríuskóli 

Umsjónarkennari í 
6. bekk 

Halldóra Um fertugt  Ólst upp á 

landsbyggðinni 
10 ár í grunnskóla Eitt ár á sviði 

mannvísinda 

Grunnskólakennari 

Að ljúka meistaragráðu 
á sviði menntunarfræða 

Rjúpuskóli 

Umsjónarkennari í 
6. bekk 

Jóhanna  Á sextugsaldri Af 
höfuðborgarsvæðinu 

12 ár í grunnskóla 

20 ár við ráðgjöf 

Grunnskólakennari 

Meistarapróf á sviði 
heilbrigðisvísinda 
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Spóaskóli 

Umsjónarkennarar 
í 6. bekk 

Eva Á fimmtugsaldri Ólst upp á 
landsbyggðinni og 
höfuðborgarsvæðinu. 
Bjó erlendis um tíma, 
bæði sem unglingur 
og fullorðin 

16 ár í grunnskóla Grunnskólakennari 

1 ½ ár á sviði 
heilbrigðisvísinda 

2 diplómu-gráður á sviði 
menntunarfræða 

Meistaragráða á sviði 
menntunarfræða 

Birna Á fimmtugs aldri Ólst upp á 
landsbyggðinni 

Á fyrsta ári í 
kennslu. 

Hefur unnið 
töluvert með 
börnum, s.s. sem 
stuðningsfulltrúi 
og á 
frístundarheimili 

Háskólagráða á sviði 
hugvísinda 

Diplómu-gráða á sviði 
heilbrigðisvísinda 

Kennsluréttindanám 

Lóuskóli 

Umsjónarkennarar 
í 6. bekk 

María  Á fimmtugsaldri Af 
höfuðborgarsvæðinu 

24 ár; 21 ár í 
grunnskóla og 3 
ár í leikskóla 

Grunnskólakennari 

Jóna Á fimmtugsaldri Af 

höfuðborgarsvæðinu 
3 ár í grunnskóla Háskólagráða á sviði 

félagsvísinda 

Grunnskólakennari 

Meistaragráða á sviði 
menntunarfræða 

Lóuskóli 

Umsjónarkennarar 
í 7. bekk 

Nína Rúmlega fertug Af landsbyggðinni.  

Bjó erlendis um tíma 

16 ár í grunnskóla Grunnskólakennari 

Sunna Rúmlega þrítug Af 
höfuðborgarsvæðinu 

11 ár; 5 ár í 
grunnskóla og 6 
ár í leikskóla 

Grunnskólakennari 

Krummaskóli 

Umsjónarkennari í 
7. bekk 

Freyja Rúmlega 

fimmtug 

Af 

höfuðborgarsvæðinu. 
Bjó erlendis um tíma 

35 ár; 15 ár í 

grunnskóla og 20 
ár í leikskóla 

Leik- og 

grunnskólakennari 

Að ljúka þremur 
meistaragráðum, þar af 
tveimur af sviði 
menntunarfræða 

Arnarskóli 

Umsjónarkennari í 
8. bekk 

Ari Rúmlega 

þrítugur 

Af 

höfuðborgarsvæðinu 
6 ár í grunnskóla 1 önn á sviði 

heilbrigðisvísinda 

Grunnskólakennari 

Skólastjóri Bjarni Um fimmtugt Af 
höfuðborgarsvæðinu 

24 ár í grunnskóla Grunnskólakennari 

Diplómu-gráða á sviði 
menntunarfræða 

Tafla 1 sýnir dulnefni kennara og skóla, umsjónarkennarateymin og bekkina/árgangana sem 

kennararnir höfðu umsjón með, aldur kennaranna, búsetu, kennslureynslu og menntun. Þess 

má geta að flestir kennararnir töldu miðstigið vera þyngsta skólastig grunnskólans og sögðu 

það hafa breyst, því áður hafi unglingastigið verið erfiðast. Þetta kom skýrt fram í tali kennara 

sem höfðu kennt á báðum eða öllum skólastigum. Einhverra hluta vegna raðaðist það þannig 

að flestir þátttakendur störfuðu á miðstigi, nánar til tekið í 6. og 7. bekk, án þess að 

rannsakandi hefði nokkuð um það að segja. 
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Líkt og sjá má í töflu 1 voru umsjónarkennararnir á mismunandi aldri og áttu að baki 

mismunandi lífs- og kennslureynslu. Allir sögðust hafa átt jákvæða skólareynslu og að þeim 

hafi gengið vel námslega. Sunna var sú eina sem sagðist hafa þurft að hafa fyrir náminu og 

hjálpaði mamma hennar henni eftir þörfum. Kennurunum fannst foreldrasamstarf hafa aukist 

mikið frá því að þeir voru sjálfir í skóla og tóku foreldrar þeirra mismikinn þátt í skólastarfinu. 

Sumir töluðu um að foreldrasamstarf hafi verið lítið eða ekkert á meðan aðrir sögðu starfið 

hafa einkennst af tveimur foreldraviðtölum á ári og voru þátttakendur ýmist með í þeim eða 

ekki. Jafnframt var foreldrum sumra þátttakenda boðið á einstaka skólaskemmtanir. Heima 

hjá þátttakendum var lögð áhersla á að þeir stæðu sig vel námslega og áttu sumir foreldra sem 

unnu í skólum, þ.e. Lísa, Saga, Bára, Eva, Birna og María. Saga og Birna sögðu það hafa orðið 

til þess að þær reyndu fyrst að verða eitthvað annað en kennarar, ólíkt hinum fjórum sem 

töldu atvinnu foreldranna frekar hafa ýtt undir starfsval þeirra. Flestir kennararnir sögðust þó 

hafa verið óvissir þegar kom að því að velja nám og framtíðarstarf, sem og sögðust einhverjir 

ekki endilega hafa ætlað sér að starfa við kennslu eftir kennaranámið. Sumir prófuðu aðrar 

námsleiðir áður en þeir fóru í kennaranám og hjá einhverjum réði tilviljun því að þeir enduðu 

sem kennarar.  

Í töflu 1 má líka sjá að kennararnir sinntu umsjónarkennslu í fyrsta, öðrum, sjötta, sjöunda 

og áttunda bekk, í sjö grunnskólum samtals. Skólarnir voru staðsettir á víð og dreif um 

Reykjavík, þ.e. í miðborginni, miðsvæðis og í úthverfum borgarinnar. Skólarnir voru fyrir 

nemendur í 1. – 7. bekk (Fálkaskóli og Rjúpuskóli), nemendur í 1. – 10. bekk (Kríuskóli, 

Krummaskóli, Lóuskóli og Spóaskóli) og nemendur í 8. – 10. bekk (Arnarskóli). Sumir voru í 

gömlum byggingum og aðrir í nýlegum byggingum. Langflestir kennararnir voru með 

hefðbundnar kennslustofur, þ.e. níu af sextán. Þrír kennarar til viðbótar voru með 

kennslustofur sem voru hefðbundnar á þann hátt að þær voru ætlaðar einum kennara hver. 

Hins vegar voru þær óhefðbundnar að því leyti að þær voru opnar fram á gang og lítil rými 

tengdu saman fleiri en eina kennslustofu. Rýmin nýttu kennararnir á mismunandi hátt og eftir 

þörfum hverju sinni. Fjórir af kennurunum störfuðu svo í svokölluðum opnum rýmum. 

Til að gæta trúnaðar við þátttakendur og til þess að gæta þess að þeir þekkist ekki er ekki 

greint frá því í hvaða borgarhluta hver skóli var staðsettur, né í hvaða skóla skólastjórinn 

starfaði. Að sömu ástæðu er kennslurýmum eingöngu lýst almennt og umræðan ekki tengd 

við einstaka kennara eða skóla. Hins vegar má geta þess að á heimasíðu allra skólanna var 

fjallað um kennslu ólíkra hópa og greint frá stefnu í sérkennslu, misítarlega þó. Á 

heimasíðunum mátti einnig finna megináherslur í agamálum en þær voru misgreinagóðar eftir 

skólum. Greina mátti ákveðinn samhljóm við hugmyndir um skóla án aðgreiningar en ekki var 

greint frá því sérstaklega hvernig slíkar hugmyndir voru framkvæmdar. 
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3.4 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Gagnaöflun fór fram haustið 2016 og síðar eftir þörfum. Í september til desember 2016 voru 

tekin tólf djúpviðtöl. Annars vegar ellefu viðtöl við sextán umsjónarkennara samtals og hins 

vegar eitt viðtal við skólastjóra. Samkvæmt Hennink o.fl. (2011) einkennast djúpviðtöl af 

djúpum samræðum um viðfangsefnið og gagnvirkum samskiptum milli rannsakanda og 

viðmælenda, sbr. þekkingarmiðuð samtöl (e. knowledge-producing conversation). Í fimm 

viðtölum var rætt við umsjónarkennarateymi saman og í hin skiptin við einn kennara í einu. 

Þegar um kennarateymi var að ræða fengu kennararnir að ráða hvort rætt væri við þá saman 

eða í hvorn í sínu lagi til að mæta óskum þeirra. Hennink o.fl. (2011) segja þetta ekki vera 

venjuna í djúpviðtölum. Vegna þess og til að forðast rugling voru allir kennararnir beðnir um 

að fylla út blað í lok viðtalsins þar sem fram kom nafn, aldur, menntun og starfsreynsla. Öll 

viðtölin fóru fram á vinnustað kennaranna, ýmist í fundarherbergi eða kennslustofu 

kennaranna. Kennararnir réðu stað og stund og tóku viðtölin um 60 – 90 mínútur. 

Áður en viðtölin hófust var rannsóknin kynnt fyrir þátttakendum og þeir beðnir um að 

skrifa undir upplýst samþykki. Í því felst að þeir hafi fengið allar nauðsynlegar upplýsingar um 

rannsóknina, s.s. um rannsóknarefnið, framkvæmd, tímalengd, notkun niðurstaðna og hvað 

felst í þátttöku (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Snæfríður Þóra Egilson, 2006). Sömuleiðis var 

fengið leyfi frá þátttakendum til að hljóðrita viðtölin. 

Á meðan viðtölunum stóð var lögð áhersla á að skapa gagnkvæmt traust á milli 

rannsakanda og þátttakenda. Stuðst var við hálfopinn viðtalsramma með opnum 

viðtalsspurningum, byggðum á rannsóknarspurningunni. Hann gefur rannsakanda færi á að 

spyrja nánar ef þarf og þátttakendum tækifæri til að koma sínu að. Viðtalsramminn skiptist 

niður í kynningu, opnunarspurningar, lykilspurningar og lokunarspurningar. Hann var 

endurskoðaður eftir hvert viðtal og viðtalsspurningarnar lagaðar eftir þörfum. Til að mynda 

var einstaka spurningum eytt og öðrum bætt við í staðinn. Þá breyttist röð sumra spurninga 

og orðalagið í nokkrum. Jafnframt voru skráð minnisatriði á vettvangi og haldin dagbók á 

meðan rannsókninni stóð. Dagbókin var nýtt til sjálfsíhugunar og fyrir endurmat á gildum og 

ákvörðunum sem teknar voru í rannsóknarferlinu (Hennink o.fl., 2011). 

Eftir viðtölin var viðmælendum gefin dulnefni og hvert viðtal afritað eins fljótt og hægt var. 

Viðtölin voru lesin með hliðsjón af vettvangsnótum og öðrum fyrirliggjandi gögnum. 

Aðdragandi viðtalanna var skráður og helstu hugleiðingar eftir viðtölin með það að markmiði 

að greina og þróa rannsóknina áfram. Jafnframt voru skráðar athugasemdir rannsakanda (AR), 

þ.e. tilfinningar rannsakanda, túlkanir, hugmyndir og fræðilegar hugsanir. Gögnin voru fyrst 

greind með opinni kóðun til þess að koma skipulagi á gögnin, einfalda þau og minnka umfang. 

Hún fólst í því að marglesa viðtölin línu fyrir línu til að finna, draga út og bera saman þemu og 

kóðunarflokka. Því næst var gerð markviss kóðun og þemagreining sem fólst í því að gögnin 
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voru lesin markvisst út frá þemum og kóðunarflokkum sem fundust í opinni kóðun og náðist 

þannig meiri dýpt í viðtölin. Skrifuð voru greiningarblöð (e. memos) um þemu sem birtust í 

gögnunum til að skilja og tengja hugtök, þætti og þemu og einnig til að þróa frekar og dýpka 

þemun, hugtök og hugmyndir (Braun og Clarke, 2013; Hennink o.fl., 2011). Síðan voru gögnin 

sett í skipulegan búning, helstu þættir dregnir saman í meginþemu og ályktanir dregnar út frá 

gögnunum, öðrum rannsóknum, fræðilegum heimildum og eigin skoðunum. Loks ber að geta 

að á meðan rannsóknarvinnu stóð var þess sérstaklega gætt að rannsóknin uppfyllti 

aðferðafræði- og siðferðilegar kröfur. 

3.5 Aðferðafræði- og siðferðileg mál 

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn hluti af rannsókninni og verður félagslegur 

veruleiki til í samskiptum fólks. Skilningur á gögnum litast óhjákvæmilega af reynslu hans og 

þekkingu. Því verður rannsakandinn ávallt að gera grein fyrir sjálfum sér og gildismati sínu 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Hennink o.fl., 2011; Snæfríður Þóra Egilson, 2006). 

Rannsakandi er grunnskólakennari og hefur starfað sem umsjónarkennari, auk þess sem hann 

hefur sinnt sérkennslu og kennt íslensku sem annað tungumál. Sem kennari hefur hann bæði 

kennt og kynnst nemendum með krefjandi hegðun. Þeir hafa verið honum hugleiknir og urðu 

þess vegna að viðfangsefni meistaraverkefnis hans. Fyrri þekking og kynni af viðfangsefninu 

eru að mati rannsakanda styrkur og getur gagnast honum við verkefnavinnuna. Verkefnið er 

unnið út frá gagnrýnni rannsóknarhefð og með félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Leitað er í skrif 

ýmissa fræðimanna í tengslum við það. Þá er aðeins komið inn á fötlunarfræði í tengslum við 

hið læknisfræðilega og félagslega sjónarhorn á nemendum með krefjandi hegðun. 

Snæfríður Þóra Egilsson (2006) segir margs að gæta þegar rannsakaður er vettvangur sem 

er nátengdur manni, líkt og grunnskólinn er rannsakanda. Fyrri hugmyndir geta flækst fyrir og 

það getur verið erfitt að skapa fjarlægð til að fá yfirsýn. Vegna tengsla rannsakanda við 

viðfangsefnið reyndi hann að vera meðvitaður um eigin stöðu og lágmarka alla persónulega 

afstöðu sem gat litað rannsóknina, s.s. með ígrundun á öllum stigum rannsóknarinnar, 

faglegum vinnubrögðum, vönduðu vali á þátttakendum og með því að nýta kenningar og fræði 

til að rökstyðja mál sitt. 

Jafnframt gætti rannsakandi þess að rannsóknin uppfyllti siðferðilegar kröfur og hafði að 

leiðarljósi fjórar höfuðreglur sem gilda í aðferðafræði rannsókna, þ.e. sjálfræðis-, skaðleysis-, 

velgjörðar- og réttlætisregluna. Sjálfræðisreglan felur í sér virðingu fyrir manneskjunni og 

sjálfræði hennar. Skaðleysisreglan kveður á um að forðast skuli að valda þátttakendum skaða. 

Velgjörðarreglan snýr að því að láta gott af sér leiða og réttlætisreglan fjallar um sanngirni í 

dreifingu gæða og byrða og að sérhver eigi að fá það sem hann eða hún á skilið (Sigurður 

Kristinsson, 2013b). Með þetta í huga var fengið upplýst samþykki frá þátttakendum og sótt 
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um leyfi til Persónuverndar. Þá var hugað að nafnleynd og trúnaði við þátttakendur, sbr. að 

nöfnum þeirra og skólanna sem þeir kenndu við var breytt og hljóðupptökum verður eytt eftir 

að vinnu við meistaraverkefnið lýkur. 

Þá var rannsakandi meðvitaður um ábyrgð sína og siðferðilegan vanda sem gat komið upp. 

Hann reyndi því að undirbúa sig eins vel og hann gat og vissi að það gætu skapast 

hagsmunaárekstrar, til dæmis þar sem viðfangsefnið snertir bæði kennara og nemendur. 

Einnig gerði hann sér grein fyrir valdatengslum og valdamun milli sín og þátttakenda. Enda 

þótt rannsakandi sé grunnskólakennari eins og þeir er félagsleg staða hans sem rannsakanda 

hærri en þeirra þar sem hann ákveður hvernig framkvæmd rannsóknar, gagnagreining og 

úrvinnsla gagna fer fram. Auk þess hagnast rannsakandi mest sjálfur af rannsókninni þar sem 

niðurstöður hennar eru hluti af meistaraverkefni hans (Snæfríður Þóra Egilson, 2006). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af þeim upplýsingum 

sem komu fram í viðtölunum við þátttakendur. Kaflanum er skipt í fjóra undirkafla sem geyma 

helstu þemu rannsóknarinnar. Reynt er að gefa röddum kennaranna sem mest vægi svo sýn 

þeirra á viðfangsefni rannsóknarinnar komi sem skýrast í ljós. Í lok hvers hluta er samantekt. 

Fyrsti hlutinn segir frá því hvernig kennararnir lýstu krefjandi hegðun og nemendum sem 

sýna slíka hegðun. Rætt er um fjölda nemenda með krefjandi hegðun, greiningar á nemendum 

og lyfjagjöf. Einnig er sagt frá líðan nemendanna og samskiptum þeirra við samnemendur, 

kennara og starfsfólk. Annar hluti fjallar um nám og kennslu nemenda með krefjandi hegðun 

og hvernig kennurunum fannst ganga að mæta þörfum þessara nemenda innan grunnskólans. 

Komið er inn á einstaklingsmiðað nám og námsumhverfi grunnskóla, auk þess sem sagt er frá 

sérstökum stuðningi við nemendur og sérfræðiþjónustu. Þriðji hluti lýsir viðhorfi kennaranna 

til kennarastarfsins og helstu álagsþáttum í starfi að mati þeirra. Jafnframt er fjallað um 

samstarf og samvinnu, sem og framtíðarsýn og menntun kennara. Fjórði hluti inniheldur 

hugmyndir kennaranna um skóla án aðgreiningar og hvernig þeim fannst ganga að framfylgja 

stefnunni innan grunnskólanna. Um leið er reynt varpa ljósi á möguleika kennaranna til 

framkvæmda og ákvarðanatöku í starfi. 

4.1 Krefjandi hegðun í grunnskólum 

Kennararnir sem rætt var við í rannsókninni lýstu krefjandi hegðun annars vegar sem 

hegðunarvanda og hins vegar sem verkleysi af hálfu nemenda. Þeir sögðu hegðunarvanda geta 

birst á mismunandi hátt en nemendur ættu það sameiginlegt að sýna truflandi framkomu sem 

einkenndist til dæmis af óhlýðni, mótþróa, dónaskap, ljótu orðbragði, ögrandi, ógnandi og/eða 

ofbeldisfullri hegðun. Saga lýsti nemendum með hegðunarvanda þannig: 

Það eru þessir óþekku nemendur, sem dag eftir dag eftir dag fara ekki eftir 

fyrirmælum, lenda í útistöðum við aðra nemendur, óhlýðnast bæði mér og öðrum 

kennurum, fara ekki eftir skólareglum, maður er sífellt að heyra kvartanir um þá 

frá þeim sem eru úti í frímínútum og frá þeim sem eru uppi í matsal og kennurum 

sem eru ekki einu sinni að kenna nemendunum. Viðkomandi á til dæmis að vera í 

textílmennt en er allt í einu kominn inn í dönskutíma hjá öðrum hópi og hvað ertu 

að gera hér? Já bara svona algerlega samviskulaus og lærir ekki af reynslunni. Þetta 

er týpan sem heldur bara áfram stöðugt. Það er sá sem er mest krefjandi. (Saga) 

Nemendur með hegðunarvanda voru oft sagðir vera mikið á ferðinni og fóru sumir þeirra út 

úr kennslustofum og/eða skólahúsnæði í leyfisleysi. Margir kennaranna nefndu að þessir 
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nemendur væru fyrirferðarmiklir, háværir og fljótir að gleyma sér. Þeir færu gjarnan eigin 

leiðir, þekktu ekki mörkin, brytu skólareglur og lentu ítrekað í útistöðum við aðra út af hegðun 

sinni. Sumir sögðu þá ekki alltaf ráða við sig á meðan aðrir töldu brotavilja þeirra einbeittan. 

Þá minntust einhverjir á að nemendurnir eyðileggðu stundum hluti og reyndu jafnvel að fá 

aðra í lið með sér. Í langflestum tilvikum voru það drengir sem voru sagðir vera með 

hegðunarvanda en bæði kynin glímdu við verkleysi. 

Verkleysi lýstu kennararnir þannig að nemendur ynnu ekki þau verkefni sem lögð væru fyrir 

þá. Anna sagði í tengslum við þetta: „Þeir vinna lítið, já eða vinna ekki neitt nema það sé setið 

yfir þeim.“ Saga talaði um „sveimhuga“ sem þyrfti stöðugt að hvetja áfram: 

Mér finnst sumir vera með krefjandi hegðun þó þeir séu ekki óþekkir eða óhlýðnir. 

Það er frekar hvað þeir eru ofboðslega miklir sveimhugar. Ég meina maður þarf 

alltaf að vera að segja þeim að halda áfram, stöðugt að segja þeim að halda áfram. 

Það er mjög krefjandi hegðun líka, þú veist. (Saga) 

Bára orðaði þetta þannig: 

Mér finnst kannski aðallega erfitt ef nemendur eru dónalegir, svara manni 

dónalega og svo er líka erfitt ef þeir vinna ekki neitt. Það er mjög krefjandi að vera 

með barn sem gerir ekkert. Já og ef það er truflun, ef þeir fara að slást og eru með 

svoleiðis læti líka. En alveg eins þessir sem gera ekki neitt sko. (Bára) 

Kennararnir sögðu þetta þó geta verið mismunandi eftir nemendum og að ýmsar ástæður 

gætu legið að baki verkleysinu. Sumir bentu á að einbeiting og athygli nemenda gæti verið 

slök, úthaldið lélegt eða þeir haldnir einhvers konar verkkvíða. Hann fólst þá í því að 

nemendurnir komu sér ekki að verki, töldu sig ekki ráða við verkefnið eða lögðu ekki í að takast 

á við það. Aðrir kunnu litlar skýringar á hegðuninni. Öllum bar þó saman um að hún væri mjög 

krefjandi, truflaði nemandann sjálfan mikið og stundum aðra í kringum hann líka. 

Kennurunum bar einnig saman um að hegðunarvandi væri sú hegðun sem reyndi mest á í 

starfi. Anna lýsti þessu þannig: „Mér finnst hegðunarvandi mest krefjandi, mér finnst maður 

alltaf geta unnið með námsörðugleika svona í rólegheitum.“ Síðan bætti hún við: „Já við getum 

reynt að mæta hverjum einstaklingi þar sem hann er staddur en hegðunarvandamál er 

svakalegt.“ Flestir kennararnir bentu á dagamun hvað þetta varðaði og sögðu suma daga betri 

en aðra. Petra sagði til að mynda: 

Hann var eiginlega svona tímasprengja og maður vissi aldrei hvernig hann brást 

við. Hann gat verið einn daginn eins og hugur manns, bara yndislegur og svo næsta 
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dag var allt öfugsnúið og allt ómögulegt og það bitnaði á öllum í kringum hann. 

(Petra) 

Þegar verst lét hræddist Petra nemandann og tók sem dæmi þegar hann ógnaði þeim sem 

voru í kringum hann með hnífi í heimilisfræði. Fleiri kennarar en Petra sögðust stundum óttast 

nemendur sína. Til dæmis Nína sem sagði frá nemanda sem „missti gjörsamlega stjórn á sér af 

og til og lagði þá heilu svæðin í rúst,“ og meiddi stundum sjálfan sig og aðra. 

Allir kennararnir sögðust hafa orðið fyrir ógnandi eða ofbeldisfullri hegðun frá nemendum 

með hegðunarvanda einhvern tímann á kennsluferlinum og sumir oftar en einu sinni. Saga var 

ein af þeim og talaði um líkamlegt ofbeldi í tengslum við það. Hún sagði: 

Síðasti árgangur var líka með krefjandi nemendur. Það var eiginlega bara verra þá, 

því þá var ég slegin í andlitið tvisvar sinnum yfir veturinn af sama nemandanum. 

Það var nemandi með mjög krefjandi hegðun, auðvitað með einhverja greiningu 

en það afsakar það ekki að vera slegin af nemanda. (Saga) 

Sumir kennaranna sögðust verða fyrir ofbeldisfullri hegðun nemenda upp á næstum hvern 

einasta dag, til að mynda Eva og Birna sem sögðu nýbúið að kýla Evu og kasta stól í Birnu. Birna 

sagðist orðið „veigra sér við að koma nálægt þessum nemendum,“ hún tæki ekki þá áhættu. 

María og Jóna töluðu líka um ítrekað ofbeldi af hálfu nemenda og sögðu ákveðna 

einstaklinga ganga í skrokk á þeim. Máli sínu til stuðnings sýndi María sár og ör sem hún var 

með og sagði þau vera eftir nemanda sem beit hana og klóraði. Sá var að hennar sögn „mjög 

árásargjarn“ og réðist bæði á þær og samnemendur hans. Ef hann réðist á aðra nemendur 

þurftu þær að grípa inn í og stoppa viðkomandi. Þær höfðu fengið ráðgjöf frá Brúarskóla um 

hvernig best væri að ráða við svona aðstæður og taka á nemendum sem sýndu slíka hegðun 

án þess að meiða þá.1 Báðar sögðust ánægðar með ráðgjöfina og sögðu gott að finna að það 

væri hlustað á þær. Jóna sagði að sér þætti þó ekki boðlegt að hafa nemandann í skólanum 

þegar hann væri að slasa þær og samnemendur hans. Fleiri kennarar nefndu það sama. Til 

dæmis Halldóra sem sagði það ekki ganga að vera með einstaklinga í skólum sem væru 

hættulegir öðrum. 

Ógnandi og ofbeldisfull hegðun nemenda bitnaði þannig bæði á kennurum og 

samnemendum, jafnvel að ástæðulausu að sögn kennaranna. Birna sagði að það þyrfti að 

minnsta kosti oft lítið til, eða eins og hún orðaði það: „Já það var bæði tilviljunarkennt og líka 

ef eitthvað skeði, ef einhver rakst í hann eða borðið hans eða bara eitthvað eða blaðið fór inn 

á borðið hans, þú veist allskonar svona.“ 

 
1Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Brúarskóla er um að ræða skóla fyrir börn sem eiga við alvarlega 
geðræna, hegðunar eða félagslega erfiðleika að stríða. 
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Birna sagði samnemendur nemandans oft hafa orðið hrædda þegar eitthvað kom fyrir og biðu 

þeir þá með öndina í hálsinum eftir viðbrögðum hans: 

Já, já þau eru hrædd sko og það var alveg miklu verra, það var alveg mjög mikill 

ótti. Það kannski skeði eitthvað fyrir þennan ákveðna dreng og maður heyrði bara 

að það tóku allir svona andann á loft og það stoppaði bara tilveran í smá tíma. Þú 

veist, hvernig hann myndi bregðast við ef hann rak sig í eða eitthvað og svo sagði 

hann kannski bara ahh eða fokk eða eitthvað og þá bara svona puff [blæs út], þú 

veist þetta var svoleiðis. (Birna) 

Birna sagði nemandann þó aðeins hafa róast upp á síðkastið. Hann gripi minna til ofbeldis en 

áður og því væru hinir nemendurnir aðeins farnir að slaka á gagnvart honum. Petra sagði að 

þegar nemendur sýndu mjög krefjandi hegðun gæti myndast ótti hjá öðrum nemendum og 

sumir yrðu „alveg ómögulegir, kvíðnir og treystu sér jafnvel ekki í skólann.“ Þannig gæti 

krefjandi hegðun nemenda undið upp á sig. 

Nína benti á að þó sumir nemendur með krefjandi hegðun meiddu aðra væru aðrir sjálfum 

sér verstir. Það ætti til dæmis við um nemanda hennar sem reyndi að svipta sig lífi í 

kennslustund. Það var að sögn Nínu það hræðilegasta sem hún hafði upplifað í starfi. Um var 

að ræða nemanda sem „leið mjög illa og talaði stöðugt um að hann vildi deyja.“ Nína sagði 

nemandann hafa glímt við geðrænan og tilfinningatengdan vanda og að það væru mest 

krefjandi nemendurnir. Fleiri kennarar nefndu það sama. Til dæmis Freyja sem sagði 

nemendur með „geðræn vandamál“ reyna mest á kennara. Margir af kennurunum minntust á 

kvíða og sögðu fleiri nemendur sýna kvíðaeinkenni en áður. Það gæti mögulega haft eitthvað 

með aðstæður innan skólanna að gera, þó svo þyrfti ekki að vera og fleira gæti spilað inn í, til 

dæmis heimilisaðstæður nemenda. 

Í flestum tilvikum töldu kennararnir þó heimilisaðstæður hjá nemendum með krefjandi 

hegðun vera í lagi, en sögðu að það ætti ekki við í öllum tilvikum. Saga sagði að sumar mæður 

hjá henni sem ættu börn með krefjandi hegðun væru ungar og einstæðar, jafnvel ómenntaðar 

og með lítið bakland. Þær væru oft búnar að missa tökin, þó þær reyndu sitt besta. Þá væri 

óregla á sumum heimilum og aðstæður gætu verið erfiðar. Til að mynda væru tveir feður 

nemenda hennar nýkomnir úr fangelsi. Slík upplifun gæti haft mikil áhrif á börn. Saga taldi 

foreldrana stundum þurfa meiri aðstoð en þeir fengu því oft væri eitthvað að hjá þeim líka. 

Bára var sama sinnis og sagði foreldra oft ekkert ráða við aðstæður og stundum væru þær 

þeim ofviða. Kennararnir sögðu að nemendur með krefjandi hegðun sýndu oftast erfiða 

hegðun heima líka, ekki bara í skólanum. Það kæmi því foreldrum þeirra barna yfirleitt ekki á 

óvart þegar kennarar hefðu samband heim út af einhverjum uppákomum í skólanum. Eva og 

Birna bentu á að þetta gæti líka hangið saman á fleiri vegu. Til dæmis væri frjálsræðið oft meira 
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á heimilinu en í skólanum, mörkin hærri og reglurnar sveigjanlegri. Það væri ekki endilega hægt 

að stimpla það á vanrækslu en agaleysi á heimili skilaði sér oft í skólann. 

Anna sagði vandann gjarnan ágerast eftir því sem nemendur yrðu eldri og þá tækju þeir 

jafnvel stjórnina á heimilinu. Því yrði að grípa fljótt inn í þegar nemendur sýndu krefjandi 

hegðun og leiðbeina þeim markvisst, sem og að sýna þeim hlýju. Ef það væri ekki gert væri 

ekki við góðu að búast. Lísa bætti við að það þyrfti alltaf að hafa það á bakvið eyrað að stundum 

væri mikið búið að ganga á í lífi nemenda, jafnvel þó kennarar þeirra vissu ekki af því. Það 

útskýrði stundum erfiða hegðun nemenda að einhverju leyti. Í tengslum við þetta benti Lísa á 

að mörg börn í dag ættu fráskilda foreldra og byggju á tveimur heimilum, til dæmis viku og 

viku til skiptis hjá móður og föður. Anna tók undir þessi orð Lísu og sagði slíkt fyrirkomulag 

ganga misvel. Það færi eftir einstaklingum og hversu sterkir þeir væru, hvernig þeir þyldu 

þetta. Þetta hefði ekki endilega með foreldrana að gera, þeir gætu verið „fínasta fólk.“ Að 

Önnu mati var ekki boðlegt fyrir börn að búa á tveimur heimilum, í vikutíma í senn. Hún sagði 

því fylgja mikið álag fyrir börnin og stundum skorti meira samræmi af hálfu foreldranna til að 

hlutirnir gengu upp. Fleiri kennarar nefndu það sama og sögðu sumir um þriðjung nemenda 

sinna búa við slíkar aðstæður. Í einu tilfelli var hlutfallið yfir 50%. 

Öllum kennurunum bar saman um að krefjandi hegðun nemenda hefði í senn mikil og 

truflandi áhrif á allt skólastarf. Það færi mikill tími kennara í að sinna þessum nemendum og 

sögðu sumir það vera á kostnað hinna nemendanna. Nína og Sunna sögðu að það yrði að 

bregðast fyrr við nemendum með erfiða hegðun, því ef það væri ekki gert færi allt í háaloft. 

Nína sagðist velta því æ oftar fyrir sér hvort hún ætti að horfa fram hjá erfiðri hegðun eða 

tækla hana. Hún vissi að ef hún tæki á hegðuninni kæmi það niður á einhverju öðru. Hún hefði 

ekki alltaf tíma til þess að taka á málunum, það væri svo margt annað í gangi. Sunna bætti við 

að það væru sífellt að „kvikna einhverjir eldar í kennslustofunni“ og hún þyrfti alltaf að vera 

að ákveða hvort hún ætti að „slökkva þennan eld eða reyna að láta kennslustundina ganga 

upp.“ Þetta kæmi upp í hugann hjá henni alla daga, nánast í hverri einustu kennslustund. Eins 

og fram hefur komið lýstu kennararnir nemendum með krefjandi hegðun sem fjölbreyttum 

hópi nemenda og vildu sumir meina að hann færi sífellt stækkandi. 

4.1.1 Fjöldi nemenda, greininga og lyfjagjöf 

Kennararnir álitu að um 15–50% nemenda væru með krefjandi hegðun í umsjónarhópum 

þeirra og voru langflestir þeirra sagðir vera með hegðunarvanda. Átta af kennurunum sögðu 

hlutfallið vera um 15%, þ.e. Bára, Stefanía, María, Jóna, Petra, Anna, Lísa og Lára. Þá töldu 

fimm kennarar um þriðjung nemenda vera með krefjandi hegðun, þ.e. Ari, Halldóra, Nína, 

Sunna og Saga. Þrír kennarar töldu svo hlutfallið vera enn hærra, þ.e. Eva og Sunna um 40% 

og Freyja um 50%. Öllum kennurunum bar saman um að nemendur með krefjandi hegðun 
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væri að finna í flestum ef ekki öllum hópum. Til að mynda sögðu Anna og Halldóra þá vera í 

flestum árgöngum, á meðan Lísa sagði að það væru „alltaf einhverjir nemendur með krefjandi 

hegðun og stundum mjög krefjandi.“ Petra taldi það vera undantekningu ef það væri ekki 

einhver mjög krefjandi nemandi í hverjum hópi. María og Jóna töluðu um það sama og sögðu 

það heyra til undantekninga ef þær heyrðu um einhvern kennara sem væri með góðan bekk. 

Bára benti á að fjöldi nemenda með krefjandi hegðun gæti verið mismunandi eftir árum og 

árgöngum. Hún og Stefanía samkennari hennar sögðust aðeins einu sinni á starfsferlinum hafa 

kennt árgangi þar sem lítið var um krefjandi hegðun og það hafi verið óvenju lítill árgangur. 

Kennararnir höfðu yfirleitt ekki tölu á heildarfjölda nemenda með krefjandi hegðun sem 

þeir höfðu kennt og sögðu þá ýmist vera marga eða mjög marga. Flestir kennararnir höfðu 

kennt í meira en tíu ár, þ.e. ellefu kennarar af sextán (tólf með skólastjóranum), og fimm voru 

með yfir þrjátíu ára kennslureynslu. Margir voru á þeirri skoðun að nemendum með krefjandi 

hegðun hafi fjölgað mikið innan grunnskólans undanfarin ár og sögðu sumir að hegðunarvandi 

færi í senn vaxandi og versnandi með tímanum. Anna og Lísa voru á þeirri skoðun og sögðu 

þær vandamálin alvarlegri í dag en áður. Báðar voru með yfir þrjátíu ára kennslureynslu. Ekki 

voru þó allir vissir um að nemendum með krefjandi hegðun hafi endilega fjölgað og sögðu 

alltaf hafa verið til einstaklinga sem sýndu erfiða hegðun í skóla. Eva kom inn á það og tók 

dæmi úr eigin skólagöngu. Hún sagði frá bekkjarbróður sem var rekinn heim af kökukvöldi 

vegna slæmrar hegðunar. Birna bætti þá við að ef um þeirra nemendahóp hefði verið um að 

ræða hefðu örugglega mun fleiri verið sendir heim þetta kvöld, eða sjö til átta nemendur. Eva 

var sammála því og sagði það styðja fjölgun nemenda með krefjandi hegðun og sömuleiðis 

væri ljóst að greiningum hefði fjölgað verulega. 

Petra sagði greiningum á nemendum hafa fjölgað mikið frá því að hún byrjaði að kenna 

fyrir um það bil þrjátíu árum og tóku fleiri kennarar í sama streng. Það er í samræmi við skrif 

Tomlinson (2012) og Gretars L. Marinóssonar og Dóru S. Bjarnason (2014) sem sagt var frá hér 

að framan. Saga taldi samfélagsþætti mögulega hafa haft áhrif á fjölgun greininga. Hún hafði 

kennt í fjögur ár og áleit viðhorf fólks til greininga vera orðin jákvæðari og umræða um 

málefnið meiri. Þá væri meiri samvinna á milli heimila og skóla en áður. Engu að síður fannst 

henni of margir nemendur með krefjandi hegðun í hennar hópi og taldi það vera óvenjulegt 

að hafa svona marga nemendur með krefjandi hegðun samankomna í einum hópi. Það var þó 

ekki endilega raunin í samanburði við orð hinna kennaranna, því samkvæmt Sögu voru um 

30% nemenda með krefjandi hegðun í hópnum hennar. Fjórir af hinum kennurunum sögðust 

vera með svipað marga nemendur og þrír með fleiri. Hafa þarf hugfast, líkt og fram kom í 

fræðilega hlutanum, að persónubundið mat kennara á hegðunarvanda getur verið afstætt, 

sbr. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörgu Kaldalóns (2006) og Gretar. L. Marinósson (2003). 
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Kennararnir sögðu nemendur sína með krefjandi hegðun ýmist vera með greiningar eða 

ekki. Sumir væru í greiningarferli og aðra voru kennararnir sjálfir búnir að greina óformlega. 

Dæmi um greiningar sem kennararnir nefndu voru: ADHD, Down syndrome, einhverfa eða 

einhverfuróf, tourette, mótþróaþrjóskuröskun, kvíði, þunglyndi, málhömlun og lesblinda. 

Stundum voru kennararnir ekki með greiningar nemenda sinna á hreinu og í einhverjum 

tilfellum áttu þeir erfitt með að lýsa hvað fólst í þeim. Öllum bar þó saman um að greiningar 

nemenda gætu haft áhrif á þá þjónustu sem þeir fengu innan grunnaskólanna. Til að mynda 

sagði Halldóra: 

Það versta er að manni grunar að þeir myndu fá meiri þjónustu, sko þeir eru 

náttúrulega að fá fullt af þjónustu samt en mig grunar að þeir myndu fá meira ef 

þeir væru með greiningu og maður fær stundum að heyra þetta, nei hann á ekki 

að fara til sérkennarans, hann er ekki með greiningu. (Halldóra) 

Saga taldi þó ekki alltaf nóg að vera með greiningu því nemendur yrðu að hafa „réttu 

greininguna“: 

Ég myndi vilja hafa stuðningsfulltrúa inni hjá mér alltaf. En það er ekki þannig, því 

það er enginn nemandi með réttu týpuna af greiningu skilurðu, greiningu sem 

fylgir peningur. Nei nei ég er bara með ADHD, athyglisbrest og eitthvað svoleiðis. 

Enginn peningur sem fylgir því sérstaklega. (Saga) 

Fleiri kennarar komu inn á það sama. Til dæmis Halldóra sem sagði að það fylgdi ekki 

nemendum með ADHD sérstakt fjármagn, þó oft væri þörf á því. Þá sagði Petra hlutina oft 

ganga of hægt fyrir sig þegar nemendur með krefjandi hegðun væru annars vegar og að sumir 

nemendur ættu ekki „rétt á neinu“: 

Sko þetta tekur alltof langan tíma, það þarf að bregðast miklu fyrr við. Þessir 

krakkar eru ekki með rétt á neinu. Þú getur til dæmis verið með barn með ADHD, 

sem er upp um alla veggi og út um allt og það telst ekki með í peningaúthlutun 

fyrir skólann. Auðvitað þyrfti þetta barn með ADHD að fá það sama og barn með 

einhverfu eða Down syndrome, það á ekki að vera neinn munur þar á. Ég bara skil 

þetta ekki. (Petra) 

Þannig töldu margir kennaranna að sumar greiningar veittu aðgang að meiri stuðningi en 

aðrar, til dæmis einhverfugreining og Down syndrome. Anna sagði að nemendum með slíkar 

greiningar fylgdi oft sérstakt fjármagn í úthlutun til grunnskólans. Nína og Sunna töluðu einnig 

um sérstakt fjármagn og sögðu það fylgja sumum nemendum þeirra sem væru með greiningar. 

Í öllum tilvikum var um að ræða nemendur með einhverfugreiningu og sögðust þær reyna að 
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nýta stuðninginn fyrir fleiri nemendur ef þær gætu. Þær sögðu þó einhverfugreiningu eina og 

sér ekki alltaf duga til þess að nemendur fengu sérstakan stuðning, oftast þyrfti meira til. Þær 

væru til dæmis með nemanda með einhverfugreiningu og slaka félagsfærni. Sá fékk ekki 

stuðning þar sem hann gat fylgt hópnum sínum eftir í námi. Samnemendur hans sem voru með 

einhverfugreiningu og hegðunarvanda fengu hins vegar allir sérstakan stuðning. Halldóra benti 

á að það væri ekkert algilt í þessum efnum. Hún væri til dæmis með nemanda með 

einhverfugreiningu sem fylgdi sérstakt fjármagn þótt hann þyrfti lítið á stuðningi að halda. 

Honum gengi vel námslega og bjargaði sér sjálfur. Þetta kæmi samt hópnum hans vel, svo hún 

kvartaði ekki. Svona væri þetta stundum en auðvitað ætti úthlutun fjármagns að fara eftir 

þörfum nemenda, ekki greiningum þeirra. Bjarni skólastjóri var sammála þessu og talaði um 

þarfagreiningu í staðinn fyrir blindgreiningu út frá sérstökum röskunum. Hann sagði skóla líka 

geta lent í fjárhagsvanda vegna þessa fyrirkomulags, þ.e. ef nemendur þyrftu „mann á mann“ 

en kæmu ekki með sérstakt fjármagn með sér. Þá yrði skólinn jafnvel að ráða inn 

viðbótarstarfsmann eftir að hann væri búinn að eyða öllu sínu fé í annað. 

Áður en áfram er haldið, er rétt að staldra við og segja frá því hvernig kerfið virkar. 

Samkvæmt Berglindi Rós Magnúsdóttur og Helgu Hafdísi Gísladóttur (2017) kemur bæði 

mennta- og heilbrigðiskerfið að foreldrum sem eiga börn með röskun eða fötlun. Þær Berglind 

og Helga segja Tryggingarstofnun ríkisins skilgreina fimm flokka fötlunar, sá alvarlegasti er 

númer eitt og vægasti númer fimm. Flest börn sem eru skilgreind með hegðunarraskanir einar 

og sér (einhverfu og ADHD) falla í flokk fjögur og fimm, en þeir flokkar veita engar eða litlar 

umönnunarbætur frá Tryggingarstofnun ríkisins. Til að komast í flokk þrjú þurfa 

einstaklingarnir að greinast með fleiri raskanir. Berglind og Helga sögðu að á heimasíðu 

Reykjavíkurborgar mætti finna svipuð viðmið. Veittur sé einstaklingsstuðningur fyrir börn í 

flokki eitt og tvö undir handleiðslu sérfræðinga. Að auki sé hverjum skóla úthlutað fjármagni 

til ráðstöfunar „vegna barna með minniháttar þroskaröskun.“ Skólum ber samkvæmt 

starfsreglum að skila inn heildaráætlun og er með því reynt að búa til sveigjanlegt 

stuðningskerfi sem aðlagast að nemendahópnum hverju sinni. 

Sumir kennararnir bentu á að stundum kæmi upp sú staða að foreldrar vildu ekki að börn 

þeirra færu í greiningu. Birna sagði frá foreldrum nemanda sem hún kenndi. Þeir neituðu að 

senda barn sitt í greiningu þó mikið hafi gengið á og mælt hafi verið með því við þá. Hún sagði 

foreldra stundum afneita vanda barna sinna eða hreinlega ekki gera sér grein fyrir alvarleika 

mála. Niðurstöður úr rannsókn Önnu Soffíu Víkingsdóttur (2016) sýndu að ákveðin átök geta 

myndast milli kennara og foreldra ef þeir eru ekki sammála um hegðunarerfiðleika barnanna 

sem um ræðir. Ferlið sem fer í gang getur reynst foreldrum erfitt og þeir upplifað pressu frá 

skólanum varðandi það að senda barn sitt í greiningu eða jafnvel á lyf. Mæðurnar sem tóku 

þátt í rannsókn Guðrúnar Jónu Sigurðardóttur (2012) litu þó á greiningar barna sinna 
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jákvæðum augum. Þær álitu greiningarnar tæki til að aðstoða börnin og koma á auknum 

skilningi og tillitssemi í garð þeirra. 

Að sögn kennaranna voru sumir nemendur þeirra með krefjandi hegðun á lyfjum en ekki 

allir. Í einhverjum tilvikum töldu þeir það vera betra fyrir ákveðna einstaklinga að fara á lyf því 

það gæti hjálpað þeim við námið. Bára sagði í tengslum við þetta: 

Já manni líður illa ef maður er búinn að vera að kenna þeim í fleiri fleiri tíma og 

það er ekkert að gerast, og það er einn þarna sem þyrfti örugglega að vera á lyfjum 

sem er ekki á lyfjum og honum fer bara aftur, hann er alveg hættur að gera 

nokkurn skapaðan hlut hjá mér. (Bára) 

Bára sagði foreldra nemandans mótfallna lyfjagjöf og því færi hann ekki á lyf, jafnvel þótt 

fagfólk teldi það mögulega geta hjálpað honum. Hún sagði foreldra ráða þessu, líkt og þeir 

réðu því hvort börnin þeirra færu í greiningar. Stundum neituðu foreldrar og þá væri það bara 

þannig, ekkert við því að gera. Ákvörðunin væri ávallt foreldranna en kennarar þyrftu samt 

ekki alltaf að vera sammála þeim. Freyja kom inn á það sama og sagðist stundum hafa sínar 

efasemdir um einhliða ákvarðanarétt foreldra í þessum efnum. Það yrði alltaf að horfa á það 

sem væri barninu fyrir bestu. Val foreldra og jafnvel fordómar þeirra fyrir lyfjagjöf gætu komið 

niður á börnum þeirra og staðið í vegi fyrir að þau næðu nokkurn tímann að blómstra í námi. 

Í sumum tilvikum ætti vandinn líka bara eftir að versna. 

Líkt og fram hefur komið töldu margir af kennurunum að nemendum með krefjandi hegðun 

hafi fjölgað mikið innan grunnskólans undanfarin ár, sem og að hegðunarvandi fari bæði 

vaxandi og versnandi með tímanum. Kennararnir álitu einnig að greiningum á nemendum hafi 

fjölgað og lyfjagjöf aukist í tengslum við þær. Halldóra benti á að nemendur með krefjandi 

hegðun væru ekki undantekning frá reglunni, heldur orðnir að ákveðnu „normi“ innan 

grunnskólans. Kennarar yrðu því að sætta sig við að hafa þá í hópum sínum, takast á við 

vandann og finna leiðir til að hjálpa þessum nemendum að rekast betur í skólanum. 

4.1.2 Líðan nemenda og samskipti 

Kennararnir upplifðu líðan nemenda með krefjandi hegðun á ólíkan hátt. Flestir sögðu að þeim 

liði frekar illa en vel, sérstaklega nemendum sem glímdu við hegðunarvanda. Saga sagði til að 

mynda drengi sem væru með „töffaraskap“ og lentu í útistöðum við aðra ekki líða vel. Þeir létu 

oft eins og allt væri í lagi en það væri bara á yfirborðinu. Hún sagði þetta vera öðruvísi hjá 

nemendum sem væru getulitlir námslega eða með athyglisbrest. Þeim liði yfirleitt vel í 

skólanum þó það kæmu augnablik þar sem þeir upplifðu sig vanmáttuga eða getuminni en 

aðra nemendur. Anna sagðist hins vegar ekki geta séð að nemendum með krefjandi hegðun 

liði „neitt sérstaklega illa.“ Þeir kæmust upp með ansi margt því það væri „lítil bremsa“ á þeim. 
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Hún reyndi að stýra þeim í kennslustundum en þar fyrir utan kæmust þeir upp með alltof 

mikið. 

María benti á að alltof mörgum nemendum með krefjandi hegðun liði illa og sagðist Birna 

sjá merki um vanlíðan hjá einhverjum þeirra á hverjum degi. Þá sýndu nemendurnir óæskilega 

hegðun eða hegðuðu sér á einhvern hátt sem gæfi það til kynna að þeim liði ekki vel. Birna 

sagði oftast einhverja ástæðu vera fyrir slæmri hegðun nemenda, svo sem eitthvað sem 

gerðist í frímínútum, á fótboltavellinum eða heima. Halldóra sagði alla nemendur vera „góða 

í grunninn“ og vilja hegða sér vel. Eitthvað yrði til þess að þeir hegðuðu sér illa. Aðrir kennarar 

komu inn á það sama, til dæmis Petra sem sagði mikilvægt að finna ástæðuna sem lægi að 

baki krefjandi hegðun svo unnt væri að vinna með hana og reyna að koma í veg fyrir að hún 

ætti sér stað. 

Eva sagði vanlíðan nemenda yfirleitt ekkert hafa með nemendahópinn að gera. Það væru 

bara einstaklingar í hópnum sem liði almennt ekki vel, ættu erfitt félagslega og lentu í 

útistöðum við aðra nemendur. Hún sagðist í gegnum tíðina hafa hitt marga nemendur sem 

sögðust hafa liðið illa í grunnskóla, jafnvel alla grunnskólagönguna, því þeir áttu ekki samleið 

með neinum. Einn nemandi hennar sagði reglulega við hana að „það væri enginn eins og hann 

í hópnum.“ Hún sagði að í slíkum tilfellum gætu nemendur einangrast og það væri hræðilegt 

að horfa upp á slíkt gerast, líka þar sem mögulega hefðu nemendurnir fundið sér vini í 

sérdeildum eða sérskólum þar sem þeir væru „með sínum líkum.“ Eva sagði þetta oft ganga 

vel í byrjun og jafnvel fyrstu árin, en síðan færi bilið að breikka og nemendur að einangrast 

meir og meir. Svo gæti komið sú stund að þeir væru alltaf einir, oftast eftir að þeir kæmu á 

miðstigið. Þetta er í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Guðbjargar Ólafsdóttur sem sýndu 

að sumir nemendur færðust sífellt meira út á jaðarinn eftir því sem leið á skólagönguna. Þegar 

á unglingastigið kom voru þeir í mörgum tilvikum orðnir jaðarsettir (Guðbjörg Ólafsdóttir, 

2017; Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017). Birna tók undir orð Evu og 

sagðist hafa unnið með fötluð börn úr sérskóla áður en hún byrjaði að kenna, þ.e. þegar þau 

komu í hvíldarinnlagnir. Þar áttu þau sína vini og skáru sig ekki úr hópnum. „Þar voru einhvern 

veginn allir öðruvísi.“ 

Að sögn kennaranna gengu samskipti nemenda með krefjandi hegðun við samnemendur 

og skólafélaga allavega. Þeir sögðu að sumir nemendur stæðu sig vel félagslega á meðan 

öðrum gengi verr og rækju sig meira á í samskiptum. Lísa sagði frímínútur og frjálsan leik oft 

ganga vel hjá nemendunum og að mörg börn væru tilbúin að vera með þeim. Anna var 

sammála því og sagði það sérstaklega eiga við um drengi sem spiluðu fótbolta. Þá væri eins og 

þeir væru gjaldgengir sama hvað. Það fleytti þeim einhvern veginn áfram félagslega og þeir 

gætu verið ágætlega vinsælir. Anna og Lísa sögðu þó mikið kvartað undan nemendunum og 

að þeir ættu það til að lenda í útistöðum við hina krakkana í frímínútum. Samnemendur væru 
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líka oft undrandi á hegðun nemendanna og létu kennara gjarnan vita af því sem miður fór. Það 

gat verið truflandi að sögn Önnu og Lísu. Lísa orðaði þetta þannig: „Börn sem eru ekki vön 

þessu, þau bregðast alveg við og segja hann var dónalegur.“ Anna bætti við: „Já eða hann var 

að gera svona og það truflar afskaplega mikið.“ Petra sagði að það mætti ekki horfa fram hjá 

þeim áhrifum sem nemendur með krefjandi hegðun hefðu á samnemendur sína. Hún sagði að 

fólk gerði sér stundum ekki grein fyrir því fyrr en of seint. Í tengslum við þetta sagði hún frá 

nemanda með krefjandi hegðun sem var hjá henni en skipti síðan um skóla. Sá var með mikinn 

hegðunarvanda og það var ekki fyrr en hann hætti í skólanum að nokkrir félagar hans fóru að 

blómstra. Um leið komu í ljós „heljartökin“ sem hann hafði á þeim og sagðist Petra ekki hafa 

gert sér grein fyrir því á meðan nemandinn var á staðnum. Hann hafi stjórnað félögum sínum 

og þeir bara hlýtt, kannski ekki þorað öðru. 

Samskipti nemenda með krefjandi hegðun við kennara og starfsfólk gengu einnig 

misjafnlega að sögn kennaranna. Stundum gengu þau vel fyrir sig og stundum erfiðlega. María 

sagði það fara eftir einstaklingum og dagsformi þeirra, en mikilvægt væri að ná góðri tengingu 

við þessa nemendur og skapa gagnkvæmt traust. Það gengi þó misvel. Petra benti á að best 

væri að ræða við þessa nemendur í rólegheitum og helst eina, því þá væri auðveldara að ná til 

þeirra en í bekkjaraðstæðum. Anna og Lísa sögðu vel hægt að ræða við nemendur með 

krefjandi hegðun og eiga samskipti við þá. Vandinn væri bara sá að þeir færu oft ekki eftir því 

sem þeir væru beðnir um og hlustuðu ekki alltaf á það sem við þá var sagt. 

Alla jafna fannst kennurunum nemendur með krefjandi hegðun sýna umsjónarkennurum 

sínum betri framkomu en öðru starfsfólki skólans. Þeir gáfu ýmsar skýringar á því, svo sem að 

þeir eyddu meiri tíma með þeim. Fyrir vikið næðu þeir að kynnast nemendunum betur og 

mynda nánari tengsl við þá. Einnig hefði mikið að segja að umsjónarkennarar væru í mestum 

samskiptum við foreldra. Nemendur leyfðu sér því oft minna við þá. Yfirleitt vildu nemendur 

ekki að kennarar hefðu samband heim til að upplýsa foreldra um það sem miður fór í 

skólanum. Saga sagði í tengslum við þetta: 

Þetta er bara sambærilegt en eiginlega eru þau samt oft verri við starfsfólk skólans, 

eins og skólaliðana sem eru kannski í gæslu í frímínútum eða í upphafi skóladags á 

göngunum. Mörg hver finnst mér sýna þessu fólki algert virðingarleysi, hlýða þeim 

bara ekki. Þau myndu kannski hlýða mér frekar af því ég er kennarinn og hef meira 

vald. Þau taka bara ekki mark á neinum nema mér sem umsjónarkennara, því 

umsjónarkennarinn hringir heim til foreldra og getur hótað því. En konan á 

bókasafninu eða eitthvað, þeir þurfa ekkert að hlýða henni. (Saga) 
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Nemendur með krefjandi hegðun óhlýðnuðust líka stundum stuðningsfulltrúum og sagði Eva 

þá eiga það til að neita að þiggja aðstoð frá þeim. Þeir gæfu jafnvel þá skýringu að 

stuðningsfulltrúarnir væru vitlausir eða heimskir, stundum fyrir framan allan hópinn. 

Flestum kennurunum bar saman um að nemendur með krefjandi hegðun ættu það til að 

sýna kennurum og öðru starfsfólki skólans óvirðingu. Sumir nefndu skólaliða og starfmenn sem 

sinntu gæslu í frímínútum í tengslum við þetta, svo og aðstæður þar sem þyrfti að hafa afskipti 

af nemendunum. Petra sagðist hafa rætt við suma nemendur sína um óásættanlega framkomu 

þeirra í garð skólaliða. Í slíkum tilfellum bað hún nemendurna um að biðja viðkomandi 

afsökunar og í flestum tilvikum gerðu þeir það. Petra sagði hitt svo annað mál. Framkoma 

sumra starfsmanna væri heldur ekki til fyrirmyndar. Það kynnu ekki allir að tala við nemendur 

og hvað þá við nemendur sem sýndu krefjandi hegðun. Sumt starfsfólk skorti líka 

íslenskukunnáttu sem væri ekki til að einfalda hlutina. Til að mynda kvörtuðu nemendur 

hennar stundum yfir slakri íslenskukunnáttu hjá skólaliðum sem voru af erlendum uppruna og 

sögðu ekki hægt að leita hjálpar hjá þeim. Skólaliðarnir skildu ekki það sem við þá væri sagt og 

gætu því ekki leyst það sem upp kom í frímínútum. 

Öllum kennurunum bar saman um að líðan nemenda gæti haft áhrif á gengi þeirra í námi 

og öfugt. Petra sagði mikilvægt að nemendum liði vel í skólanum, því þá gengi þeim betur 

námslega. Saga sagði nemendur hins vegar ekkert læra ef þeim liði illa. 

4.1.3 Samantekt 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni lýstu krefjandi hegðun annars vegar sem 

hegðunarvanda og hins vegar sem verkleysi. Þeir sögðu hegðunarvanda geta birst á ólíka vegu 

hjá nemendum en allir ættu það þó sameiginlegt að sýna truflandi framkomu sem einkenndist 

til að mynda af óhlýðni, mótþróa, dónaskap, ljótu orðbragði, ógnandi og/eða ofbeldisfullri 

hegðun. Þeir sögðu verkleysi aftur á móti felast í því að nemendur ynnu ekki þau verkefni sem 

fyrir þá væru lögð, einhverra hluta vegna. Í flestum tilvikum voru það drengir sem voru sagðir 

vera með hegðunarvanda en bæði kynin glímdu við verkleysi. Að sögn kennaranna hafði 

krefjandi hegðun mikil og truflandi áhrif á allt skólastarf. Þeir sögðu mikinn tíma fara í að sinna 

þessum nemendum, oft á kostnað hinna nemendanna. 

Öllum kennurunum bar saman um að hegðunarvandi væri sú hegðun sem reyndi mest á í 

starfi og að erfiðara væri að fást við hann en námsvanda. Flestir töluðu um dagamun á 

nemendum, sumir dagar væru betri en aðrir. Þegar verst lét hræddust sumir kennararnir 

nemendur sína og bentu einhverjir á að ekki væri boðlegt að hafa einstaklinga í skólum sem 

væru hættulegir öðrum. Allir kennararnir höfðu orðið fyrir ógnandi eða ofbeldisfullri hegðun 

nemenda einhvern tímann á kennsluferlinum og sumir sögðust verða fyrir slíkri hegðun nánast 

daglega. Ógnandi og ofbeldisfull hegðun nemenda bitnaði líka samnemendum og upplifðu 
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einhverjir þeirra ótta, kvíða og treystu sér jafnvel ekki í skólann. Ekki voru þó allir nemendurnir 

hættulegir öðrum, því sumir voru sjálfum sér verstir. Sumir kennaranna bentu á að nemendur 

með geðrænan og tilfinningatengdan vanda væru mest krefjandi af öllum nemendum. Yfirleitt 

töldu þeir heimilisaðstæður nemenda með krefjandi hegðun vera í lagi en ekki alltaf. Bent var 

á mikilvægi þess að grípa fljótt inn í þegar nemendur sýndu krefjandi hegðun, því vandi 

nemenda ágerðist oft eftir því sem þeir yrðu eldri. 

Kennararnir álitu að um 15–50% nemenda væru með krefjandi hegðun í umsjónarhópum 

þeirra og voru langflestir þeirra sagðir vera með hegðunarvanda. Átta af kennurunum töldu 

um 15% nemenda vera með krefjandi hegðun. Fimm töldu hlutfallið vera um 30% og þrír enn 

hærra, þ.e. tveir um 40% og einn um 50%. Öllum bar saman um að nemendur með krefjandi 

hegðun væri að finna í flestum ef ekki öllum hópum. Flestir voru á þeirri skoðun að þessum 

nemendum hafi fjölgað mikið innan grunnskólans undanfarin ár, líkt og greiningum á 

nemendum og lyfjagjöfum tengdum þeim. Nemendur með krefjandi hegðun voru ýmist með 

greiningar eða ekki. Þá voru sumir í greiningarferli og aðra voru kennararnir búnir að greina 

sjálfir. Nemendurnir voru líka ýmist á lyfjum eða ekki. Í einhverjum tilvikum var talið betra fyrir 

ákveðna nemendur að fara á lyf, því þau gætu hjálpað þeim við námið. Foreldrar nemendanna 

voru þó ekki alltaf sammála og neituðu sumir að senda börn sín í greiningu eða setja þau á lyf. 

Þegar kennarar og foreldrar eru ekki sammála um hegðunarerfiðleika barnanna sem um ræðir 

geta myndast átök þeirra á milli. 

Kennararnir upplifðu líðan nemenda á ólíkan hátt en flestir töldu þessa nemendur frekar 

líða illa en vel. Einhverjir bentu á að nemendum gengi betur námslega ef þeim liði vel og sögðu 

sumir að alltaf væri ástæða fyrir slæmri hegðun nemenda. Því þyrfti að finna hvað lægi að baki 

svo hægt væri að vinna með hegðunina eða koma í veg fyrir hana. Samskipti nemenda með 

krefjandi hegðun við aðra gengu misjafnlega og átti það bæði við um fullorðna og börn. Alla 

jafna fannst kennurunum nemendur með krefjandi hegðun þó sýna umsjónarkennurum betri 

framkomu en öðru starfsfólki, m.a. þar sem þeir umgengust nemendurna meira og voru í 

samskiptum við foreldra þeirra. 

4.2 Nám og kennsla 

Kennararnir sögðu nemendur með krefjandi hegðun vera ólíka námsmenn, sumir ættu erfitt 

með nám en aðrir ekki. Í grundvallaratriðum sögðust kennararnir haga námi og kennslu 

þessara nemenda eins og hjá öðrum nemendum. Þeir reyndu að fylgja markmiðum 

aðalnámskrár og voru nemendur þeirra sjaldnast með einstaklingsnámskrá. Ef svo var, kom 

það yfirleitt í hlut sérkennara að búa hana til. Öllum kennurunum bar saman um mikilvægi 

fjölbreyttra kennsluhátta og sögðust reyna að mæta nemendum með krefjandi hegðun 
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sérstaklega. Í sumum tilvikum töldu þeir þó að það gæti þurft að koma öðruvísi til móts við 

þarfir nemenda en gert væri, þ.e. að einstaklingsmiða námið meira. 

Allir kennararnir gátu nefnt kennsluaðferðir og leiðir sem þeir töldu vera hentugar fyrir 

nemendur með krefjandi hegðun. Til dæmis að fara til nemanda eftir innlögn og útskýra fyrir 

honum aftur, að gefa nemendum einstaklingsfyrirmæli, sjónræn fyrirmæli og/eða aðlaga að 

þeim námsefnið. Aðlögun á námsefni fólst þá til að mynda í því að minnka umfang verkefna, 

búta þau niður eða gefa nemendum færi á að skila verkefnum á margvíslegan hátt, svo sem á 

tölvutæku formi ef þeir ættu erfitt með að skrifa. Þá voru ekki allir nemendur alltaf með sama 

námsefnið og sumir með „sérstakt“ námsefni sem hæfði betur kunnáttu þeirra og getu. 

Einhverjir nemendur voru með „sérstaka“ námssamninga en slíkir samningar fólu til að mynda 

í sér að nemendur máttu fá sér stutta göngu á ganginum ef þeir þurftu að hreyfa sig eða taka 

sér pásu frá verkefnavinnu ef þeir hegðuðu sér vel og gerðu það sem þeir áttu að gera. 

Hins vegar gekk kennurunum misvel að koma þessum hugmyndum sínum í verk. Til dæmis 

sagðist Freyja alltaf reyna að nota fjölbreytta kennsluhætti sem höfðuðu til nemenda og fleiri 

kennarar töluðu um það sama, en svo var misjafnt hverju þeir komu í verk. Nína sagðist gjarnan 

vilja nota fjölbreyttari kennsluaðferðir en hún gerði og þótti leiðinlegt að gera það ekki, 

sérstaklega þar sem hún taldi ákveðnar aðferðir geta hentað sumum nemendum hennar með 

krefjandi hegðun betur en þær sem hún notaði. Hún sagði þetta ekki alltaf hægt þegar 

kennarar væru með fjölmennan og erfiðan nemendahóp. Fyrir vikið yrði kennslan 

hefðbundnari og einhæfari. Samkvæmt Anyon (2008) eru lýðræðislegir og skapandi 

kennsluhættir í skólastarfi frekar stundaðir í skólum með hátt hlutfall nemenda sem búa við 

sterkar félags- og efnahagslegar aðstæður. 

Stundum stýrðu nemendur með krefjandi hegðun vali kennaranna á kennsluaðferðum. Til 

dæmis sögðust Eva og Birna stundum nota hefðbundnari kennsluaðferðir vegna þeirra. Þær 

„byrjuðu kannski á einhverju skemmtilegu verkefni en yrðu svo að hætta við“ út af krefjandi 

hegðun nemenda. Þær hefðu bara ekki orku til að halda áfram. Það gerði hina nemendurna 

stundum svekkta, sérstaklega ef þetta gerðist ítrekað. Síðan kæmi sú stund að „að þær nenntu 

ekki einu sinni að reyna og það væri bara sorglegt.“ Þá notuðu þær aðallega vinnubækur og 

eyðufyllingarverkefni til að halda ró í nemendahópnum. Birna sagði í tengslum við þetta: 

Ef maður ætlar að reyna hitt, sko þá er bara fjandinn laus. Það er bara þannig og 

já þá eru þau náttúrulega ekki að fá við hæfi. Þannig lagað er maður að mæta 

námslegum þörfum þeirra, en það kannski vantar eitthvað meira upp á. (Birna) 

Hvorki Birna né Eva voru sáttar við þetta kennslufyrirkomulag og spurðu hvers hin börnin ættu 

eiginlega að gjalda. Niðurstöður rannsóknarinnar Starfshættir í grunnskólum sýndu að 

vinnubækur og bein kennsla voru algengustu kennsluaðferðirnar innan grunnskólanna sem 
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rannsóknin náði til. Kennsluaðferðir sem gerðu kröfur um meiri ábyrgð og þátttöku nemenda 

voru sjaldgæfari en aðferðir þar sem kennarinn var í aðalhlutverki. Mikill munur var á 

kennsluaðferðum eftir skólastigum og beittu kennarar yngstu nemendanna og kennarar sem 

unnu í teymiskennsluskólum kennsluaðferðum eins og hópavinnu og þemavinnu oftar en aðrir 

kennarar (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). 

Hvað námsumhverfi varðaði sögðust kennararnir reyna að skapa nemendum sínum gott 

námumhverfi og hafa ró í kennslustofunni. Ef þeir gátu, reyndu þeir að dreifa nemendum með 

krefjandi hegðun á milli hópa og kennslurýma, sem og að velja vandlega hverjir lentu saman í 

hópi. Bára sagði það stundum róa nemendur með krefjandi hegðun ef þeir væru settir í hóp 

með rólegum nemendum. Hún tók sem dæmi: 

Einn sem er mjög erfiður lendir í rólegum hópi og hann er búinn að haldast 

rólegur, af því hann er í þeim hópi. Ef hann væri með einhverjum af hinum, þá 

væri hann það ekki en hann er mjög slakur einmitt sá drengur námslega. (Bára) 

Bára sagði nemandann vinna betur í rólegum hópi, honum yrði miklu meira úr verki í slíkum 

aðstæðum og næði frekar að klára verkefnin sín. Þannig skipti félagsleg samsetning 

nemendahópsins máli, en málin flæktust ef það væru mjög margir nemendur með krefjandi 

hegðun í námshópi, bekk eða árgangi, því þá yrði um leið erfiðara að dreifa nemendunum. 

Sumir kennararnir bentu á að það vantaði oft námsefni fyrir nemendur með sérþarfir og 

þá yrðu þeir að búa það til eða aðlaga annað námsefni. Það gæti verið flókið og tímafrekt að 

skipuleggja og útbúa verkefni fyrir mjög getublandaðan bekk/hóp. Einhverjir sögðu verkefni 

og námsmat þá þurfa að vera þyngdarskipt eftir getu nemenda. Samkvæmt Hafdísi 

Guðjónsdóttur, Matthildi Guðmundsdóttur og Árdísi Ívarsdóttur (2005) er þá um svokölluð 

fjölþrepaverkefni að ræða sem gera kennurum fært að sníða kennsluna að þörfum allra 

nemenda. Þá eru verkefnin stigskipt en allir vinna að sama viðfangsefni. Halldóra sagðist láta 

alla reikna ákveðin grunndæmi í stærðfræði en svo gerðu sumir meira og aðrir minna. Bára 

hafði sama háttinn á í sinni stærðfræðikennslu og sagði suma nemendur líka vera með aðrar 

bækur og aðlöguð próf. Einhverjir töldu það þó ekki vera þeirra hlutverk að útbúa eða finna til 

námsefni fyrir nemendur sem þyrftu annað námsefni. Til dæmis Birna, sem sagðist reyna af 

veikum mætti að finna eitthvað sem hentaði, en þetta væri ekki í hennar verkahring. 

Sérkennarar væru hæfari til þess að finna efni fyrir „nemendur með sérþarfir“ og hún hefði 

ekki „sérþekkingu“ á þessu. Auk þess hefði hún ekki alltaf tíma til að finna vandað námsefni 

fyrir nemendur sem fylgdu bekkjarnámskrá, hvað þá hina sem vikju frá henni. 

Petra sagðist sjá mikinn mun á kennsluháttum í dag og fyrir fimmtán árum. Henni fannst 

kennsluaðferðir nú höfða meira til nemenda en áður. Þeir væru almennt ánægðari en hún vissi 

ekki hvort það dygði til. Lísa sagði alla kennara reyna að mæta þörfum nemenda sinna og 
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hjálpa þeim eins og þeir gætu. Það væri hins vegar erfitt að koma til móts við þarfir allra 

nemenda með krefjandi hegðun, jafnvel þótt viljinn væri fyrir hendi. Hinir kennararnir töluðu 

um það sama og voru allir kennararnir sammála um að það gengi ekki nógu vel að mæta 

þörfum þessara nemenda innan grunnskólans. Ýmislegt mætti betur fara í þeim efnum. Eva 

sagði í tengslum við þetta: 

Ég held að í rauninni sé maður ekki að því. Þetta er svo mikið vesen alltaf og þá er 

maður kannski ekki að mæta þörfum þeirra. Þeir þurfa örugglega eitthvað annað 

og eitthvað öðruvísi, en bara aðstæður leyfa það ekki, þú veist. (Eva) 

Freyja sagði þetta þó geta verið misjafnt eftir kennurum og skólum. Sumum tækist betur 

til en öðrum, til dæmis kennurum sem væru með gott utanumhald og skipulag í 

kennslustofunni. Fleiri voru sammála því og sagði Halldóra kennara vera ólíka, mishæfa í 

þessum efnum og með mismikla þolinmæði gagnvart nemendum. Allir kennararnir sögðust þó 

vera að gera sitt besta en það þyrfti að gera betur í þágu nemenda með krefjandi hegðun. Til 

að mynda þyrftu þeir meiri stuðning, fleiri úrræði og sérúrræði. 

4.2.1 Sérstakur stuðningur og sérfræðiþjónusta skóla 

Kennurunum bar saman um að nemendur með krefjandi hegðun þyrftu að fá meiri stuðning 

og sérkennslu en þeir fengu út af sinni krefjandi hegðun, auk þess sem fleiri úrræði og 

sérúrræði þyrftu að vera í boði innan grunnskólans fyrir þá. Til að mynda sögðu Lísa og Anna: 

Það þarf bara að vera góður stuðningur alls staðar, það er það sem skiptir máli. Og 

að það sé hægt að taka þau út og gefa þeim smá pásu. (Lísa) Já en svo er bara 

skólinn ekki að anna því, það er svo mikið í hverjum árgangi sem þarf að vinna með. 

Eins og ég sagði og ég tala bara fyrir mig persónulega, mér finnst ég ekki vera að 

standa mig og skólinn er heldur ekki að standa sig, vegna manneklu. (Anna) 

Hinir kennararnir voru á sömu skoðun og sögðust ekki komast yfir að mæta þörfum þessara 

nemenda sem skildi, til þess þyrfti fleira starfsfólk. Anna sagði að ef vel ætti að vera þyrftu að 

vera tveir kennarar í hverri kennslustofu svo hægt væri að sinna öllum nemendum. Þá væri 

líka hægt að bjóða upp á sérúrræði innan kennslustofunnar og mæta þörfum allra nemenda 

betur. Aðrir bentu á að það væri æskilegt að hafa stuðningsfulltrúa í öllum kennslustundum, 

eins og til dæmis Saga. 

Innan skólanna komu ýmsir aðilar, aðrir en umsjónarkennarar, að nemendum með 

krefjandi hegðun og virtist verkaskipting innan skólanna nokkuð svipuð. Kennararnir sögðu 

sérkennara aðallega koma að námsörðugleikum, eins og lestrarerfiðleikum, á meðan 
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skólastjórnendur, stuðningsfulltrúar og námsráðgjafar kæmu meira að hegðunarvanda. Saga 

lýsti þessu þannig: 

Sko sérkennari kemur ef þetta er eitthvað námstengt eða ef viðkomandi er með 

einhverjar greiningar, en ef þetta er hegðunarvandkvæði eða ofbeldisfull hegðun, 

þá er það skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri sem hjálpa manni að takast á við slíkt. 

Stundum er meira að segja betra að láta þá bara sjá um það, til að létta aðeins 

álagið á sjálfum sér, og eins ef það er það alvarlegt að þetta á bara að fara beint til 

skólastjóra. Til dæmis ef þetta er ofbeldistengt, já eða endurtekin 

hegðunarvandamál. (Saga) 

Kennararnir bentu á að það næðist samt ekki alltaf í skólastjórnendur þegar nemendur þeirra 

sýndu mjög erfiða hegðun í bekkjaraðstæðum. Þá væri það kennaranna að leysa úr málunum 

sjálfir. Sumir kennararnir sögðust aldrei senda nemendur til skólastjórnenda nema í ýtrustu 

neyð, á meðan öðrum fannst betra að leita strax eftir aðstoð þeirra þegar eitthvað kæmi upp. 

Flestir voru samt á þeirri skoðun að mestur þunginn vegna nemenda með krefjandi hegðun 

hvíldi á herðum umsjónarkennara. Petra sagði nemendurna til dæmis „bara vera vandamál 

kennarans“ og það þyrfti mikið að ganga á til þess að það væri gripið inn í og eitthvað gerðist. 

Nemendur með krefjandi hegðun fengu ýmist aðstoð inni í bekkjaraðstæðum og/eða voru 

teknir út úr kennslustundum, til dæmis af sérkennara eða stuðningsfulltrúa. Petra sagði að það 

þyrfti að taka nemendur með krefjandi hegðun oftar út úr aðstæðum og hjálpa þeim meira. 

Lísa sagði nemendurna oft vera tekna út eftir að þeir hefðu fengið innlögn með hópnum, því 

þá gætu þeir unnið verkefnin sín í ró og næði, annað hvort einir eða í minni hóp. Þeir þyrftu 

oft á því að halda að komast út úr aðstæðum. Anna var sammála því og bætti við að það væri 

líka stundum gert til þess að gefa hinum nemendunum frið eða til að hvíla þá. Þetta væri bara 

mjög gott fyrir alla. Ef stuðningsfulltrúi væri til staðar í bekknum kæmi það oftast í hans hlut 

að sinna nemendum með krefjandi hegðun innan bekkjarins, sem og að fjarlægja þá 

einstaklinga sem trufluðu kennslu mikið úr bekkjaraðstæðum. Petra benti á að 

stuðningsfulltrúar væru mishæfir og því væri mikilvægt að ráða góða stuðningsfulltrúa inn í 

skólana, ekki hvað síst þar sem það kæmi oft í þeirra hlut að sinna erfiðustu nemendunum. 

Freyja kom inn á það sama og sagði að fagfólk ætti að sinna stuðningi þessara nemenda, því 

um væri að ræða viðkvæmustu einstaklingana. Stuðningsfulltrúar væru margir hverjir 

frábærir, en alls ekki allir. Þá væru líka miklar mannabreytingar þegar stuðningsfulltrúar væru 

annars vegar. 

Í erfiðum málum var stundum óskað eftir aðstoð námsráðgjafa fyrir nemendur með 

krefjandi hegðun og kom hann þá aðallega að samskiptum við foreldra og/eða tók suma 

nemendur í viðtöl. Sumir námsráðgjafar sinntu líka einhverri kennslu innan skólanna, s.s. í 
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lífsleikni, eða héldu utan um heilstæð kerfi sem ættu að ýta undir jákvæða hegðun nemenda, 

svo sem Olweusarverkefnið. Oftast sögðust kennararnir ánægðir með störf námsráðgjafa og 

þroskaþjálfa. Í þeim skólum sem þroskaþjálfar voru starfandi sögðu kennararnir þá koma 

mismikið að nemendum með krefjandi hegðun. Yfirleitt sinntu þeir nemendum sem áttu erfitt 

með félagsleg samskipti og/eða athafnir daglegs lífs. Í mörgum tilfellum var um að ræða 

nemendur með einhverfu. 

Þegar um erfið tilfelli var að ræða var líka stundum óskað eftir aðstoð frá kennsluráðgjafa 

á Þjónustumiðstöð hverfisins. Þeir komu þá að einstökum nemendamálum og veittu 

kennurum ráðgjöf. Kennararnir sögðust hafa mismikla reynslu af þeim, sumir höfðu nýtt sér 

þjónustu þeirra í fáein skipti og aðrir aldrei. Aðgangur að kennsluráðgjöfum virtist líka vera 

mismikill eftir skólum og skólahverfum, líkt og þekking kennara á þjónustu þeirra. Flestir 

kennararnir sögðu þó alla jafna lítið hafa komið út úr þjónustu þeirra. 

Það sama gilti um þjónustu sálfræðinga sem störfuðu á Þjónustumiðstöðvum hverfanna. 

Kennararnir sögðu samskipti þeirra við þá fyrst og fremst snúa að greiningarvinnu 

sálfræðinganna. Allir kennararnir höfðu setið skilafundi með sálfræðingum eftir að nemendur 

þeirra fóru í greiningu hjá þeim. Eva sagði sálfræðingana þá útskýra greininguna og útlista hluti 

sem kennarar ættu að gera fyrir nemendurna. Margt væru góð ráð en önnur óraunhæf í 

bekkjaraðstæðum. Halldóra kom inn á það sama: 

Já maður reynir náttúrulega og mér finnst alltaf mjög fyndið þegar maður er búinn 

að fara á skilafund, þá er alltaf bara já heyrðu hann þarf að vera framarlega og fá 

hérna einstaklingsleiðbeiningar [hlær]. Já og ég er alveg ókei en þau eru tíu. Ég 

myndi ekki gera neitt annað og svo eru þessi sem sjá illa, hvað á ég að gera við 

þau? Ég get ekki haft alla fremst. Þannig að hann er orðinn svolítið troðinn fyrsti 

bekkurinn. Það er aðeins of oft sem maður sér sálfræðinga og greinendur stinga 

upp á einhverju við mann sem maður er löngu, löngu búinn að prufa og vera að 

gera. Sko það er ástæða fyrir því að barnið hefur verið sent í þetta ferli. Það er 

kannski af því að það tekur ekki eftir og af því það þarf að leiðbeina því 

einstaklingslega og fá svo bara þetta. Ó já ég var ekki búin að fatta þetta [hlær 

hæðnislega]. (Halldóra) 

Petra tók í sama streng og sagðist stundum finnast það skrýtið þegar sálfræðingar kæmu á 

skilafundi og gæfu kennurum ráð. Hún nefndi dæmi um dreng sem hún kenndi einu sinni og 

sagði sálfræðinginn hafa sagt henni að það væri svo gott að tala við nemandann. Hann væri 

„svo ljúfur og elskulegur drengur.“ Petra sagði ekki skrýtið að honum hafi fundist það, þar sem 

sálfræðingurinn hafi verið einn með drengnum og getað gefið honum alla sína athygli óskerta. 

Það væri ekki eins í bekkjaraðstæðum þar sem kennarar væru kannski með tuttugu og fimm 
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nemendur og umræddur nemandi jafnvel „upp um allt og undir öllu.“ Petra sagði 

sálfræðinginn aldrei hafa komið til að líta á aðstæður drengsins í bekknum. Það hefði hann 

þurft að gera því bekkjaraðstæður væru allt öðruvísi en skrifstofa sálfræðingsins. Freyja sagði 

sálfræðinga líka stundum taka sér stöðu á móti kennurum og segja þá ekki vera að gera rétt. 

Þeir segðu þá kennurunum að þeir ættu frekar að gera „svona eða hinsegin,“ þrátt fyrir að 

hafa aldrei komið inn í kennslustofuna eða unnið sjálfir með nemandann í skólaaðstæðum. 

Allir kennararnir töldu engu að síður þörf fyrir meiri sálfræðiþjónustu innan grunnskólanna 

og vildu sjá greiðari aðgang að sálfræðingum fyrir nemendur með krefjandi hegðun og foreldra 

þeirra. Margir kennaranna sögðust vilja sjá sálfræðingana starfandi innan skólanna og að þeir 

störfuðu meira með nemendum og kennurum í aðstæðum, tækju til dæmis nemendur í viðtöl 

og veittu ráðgjöf innan skólanna frekar en að þeir sinntu nær eingöngu greiningarvinnu. Í 

einum skóla var störfum sálfræðingsins þó lýst á jákvæðari hátt en í hinum skólunum. 

Kennararnir sögðu hann viljugan til að hjálpa þeim en aðstæður hans leyfðu það ekki alltaf. 

Sálfræðingurinn mætti á einstaka teymisfundi í skólanum og hafði tekið nemenda sem var í 

„mjög mikilli þörf fyrir sálfræðiaðstoð“ í viðtal innan veggja skólans. Það sögðu kennararnir 

óvenjulegt. Sálfræðingurinn var hins vegar að hætta störfum og vissu kennararnir ekki hvern 

þeir fengju í staðinn. 

Saga vildi sjá meiri samvinnu á milli grunnskóla og Þjónustumiðstöðva, svo að úrræðin 

nýttust skólunum betur. Hún sagði í tengslum við þetta: „Ég vil fleiri úrræði í samvinnu milli 

skóla og Þjónustumiðstöðva og að úrræðin frá Þjónustumiðstöð séu eitthvað meira en 

eitthvað common sense frá sálfræðingi og kennsluráðgjafa. Svona einhver alvöru verkfæri.“ 

Saga sagði að það þyrfti að vera ákveðið ferli sem færi í gang þegar erfið mál kæmu upp, þannig 

að umsjónarkennarar og námsráðgjafar þyrftu ekki að leita einhverra leiða og reyna að finna 

út hvað væri í boði fyrir nemendur hverju sinni. Þess í stað ætti að vera búið að setja saman 

„pakka“ fyrir nemendur og foreldra þeirra sem innihéldu til dæmis sálfræðiþjónustu og 

námskeið. Saga sagðist vilja sjá fleiri félagsfærninámskeið fyrir nemendur sem ættu í vanda, 

með það fyrir augum að hjálpa þeim að læra hvað sé æskileg hegðun og hvernig þeir geti 

brugðist við í skólaaðstæðum án þess að sýna krefjandi hegðun. 

Hinir kennararnir töluðu líka um að það þyrfti fleiri og oft öðruvísi úrræði fyrir nemendur 

með krefjandi hegðun, sem og fleiri sérúrræði. Margir kennaranna bentu á að það vantaði oft 

sérstakt rými innan skóla og kennslustofa þegar nemendur sýndu krefjandi hegðun. Eva og 

Birna sögðust til dæmis ekki hafa slíkan stað og því hefðu þær alltaf þann háttinn á að gefa 

nemendum fyrst viðvörun ef þeir sýndu krefjandi hegðun og ef það væri eitthvað sérstakt 

sendu þær þá beint til skólastjórnenda. Þær sögðu skólastjórnendur samt eiga nóg með sitt, 

það ættu allir. Þetta kæmi niður á þeirra vinnu og á tímabili gerðu þeir ekkert annað en að 



 

57 

sinna agamálum. Það segði sig sjálft að það gengi ekki upp, en á meðan það vantaði önnur 

úrræði væri þetta svona. 

Freyja sagðist vilja sjá „stað eins og atferlisverin voru í gamla daga innan skólanna, þar sem 

nemendur gætu fengið hvíld úr bekk.“ Eitthvað „athvarf“ þar sem nemendur gætu verið á eigin 

forsendum. Halldóra talaði um það sama og kallaði þetta „atferlisver eða námsver fyrir 

nemendur sem rekast illa og eiga erfitt með að vera í bekkjaraðstæðum.“ Hún sagði mjög 

krefjandi nemendur líka oft fyrirgera rétti sínum til að vera í almennum bekkjaraðstæðum og 

þá þyrftu þeir sérstakan stað þar sem þeir gætu „pústað og náð sér niður.“ Þannig að þeir 

þyrftu ekki að glíma við reiðistjórnunarvanda eða eitthvað þess háttar fyrir framan 

bekkjarfélaga sína. Slíkt úrræði ætti þó aðeins að vera fyrir örfáa nemendur, svo sem 

„nemendur með alvarlega geðsjúkdóma og nemendur sem sýndu kennurum og 

samnemendum hættulega hegðun.“ Halldóra sagði að það þyrfti vera sérúrræði fyrir þá 

nemendur, staður innan skólanna þar sem þeir gætu verið á meðan reynt væri að hjálpa þeim 

og gera þá hæfa fyrir almennar bekkjaraðstæður. Halldóra sagði „fáránlegt að það væri enginn 

staður í grunnskólum fyrir þessa nemendur á milli þess að vera í bekk eða fara á BUGL eða í 

Brúarskóla.“2 Bára og Stefanía voru á sömu skoðun og vildu sjá „hegðunarver“ í skólanum sem 

rekið væri af fagaðilum. Þær töldu slíkt athvarf ekki síður gott hinna barnanna vegna. 

Tveir af kennurunum töluðu um að það væri rekið sérstakt námsver í þeirra skólum, þ.e. 

Ari og Lára. Þau sögðust ánægð með það fyrirkomulag. Ari vann í unglingaskóla og sagði að þar 

væri einnig starfandi hálfgerð sérdeild fyrir nemendur sem væru „enn slakari“ námslega, auk 

þess sem boðið væri upp á sérstakar „ferðir“ fyrir nemendur í bóklegum greinum í 9. og 10. 

bekk. Um væri að ræða svokallaða „hægferð, miðferð og hraðferð,“ þótt skólinn kallaði þetta 

öðru nafni. Hann sagði fyrirkomulagið gefast vel og gera kennurum fært að mæta þörfum allra 

nemenda betur. Með þessu væri reynt að minnka það breiða bil sem myndaðist á milli bestu 

og slökustu nemendanna í skóla án aðgreiningar. Námsárangur skólans væri líka mjög góður í 

samanburði við aðra skóla, til dæmis í samræmdum prófum og PISA könnunum.3 Að Ara mati 

hentaði grunnskólinn nemendum misvel, eða eins og hann orðaði það sjálfur: „Maður sér mjög 

fljótt að skólinn er ekkert ætlaður öllum, sumir eru bara ekki hannaðir fyrir skóla.“ Hann taldi 

því æskilegt að bjóða upp á fleiri námsleiðir fyrir þá unglinga, til dæmis meira verk- og 

starfsnám í bland við bóklegt nám. Fleiri kennarar minntust á að það væri of mikil áhersla á 

bóknám, yfirleitt á kostnað list- og verkgreina. 

Saga kom líka inn á getuskiptingu og sagðist stundum vilja eiga kost á því að getuskipta 

nemendum á markvissari hátt, en aðstæður í hennar skóla leyfðu það ekki. Petra sagðist hins 

 
2 BUGL stendur fyrir Barna- og unglingageðdeild. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu heyrir deildin undir 
Landspítala og veitir börnum og unglingum með geð- og þroskaraskanir margskonar þjónustu. 
3 PISA er viðamikil alþjóðleg könnun á vegum Efnahags- og framfarastofnunar (OECD) sem mælir hæfni og getu 
fimmtán ára nemenda í lestri, náttúrufræði og stærðfræði. 
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vegar þekkja getuskiptingu af eigin raun. Hún var á sjötugsaldri og „ein af þessum heppnu“ að 

eigin sögn, því í hennar ungdæmi var nemendum getuskipt við upphaf skólagöngunnar, þ.e. 

raðað í bekki eftir lestrarfærni. Hún kunni að lesa og var því sett í „besta bekk.“ Hún velti þessu 

lítið fyrir sér þegar hún var að alast upp en taldi það hafa orðið sér til góðs að lenda í þeim 

bekk, og hún var foreldrum sínum þakklát fyrir að hafa kennt sér að lesa áður en hún hóf 

skólagöngu. Að sama skapi fann hún til með samnemendum sínum sem bjuggu ekki við þau 

forréttindi og taldi þetta hafa verið ósanngjörn hlutskipti fyrir þá. 

Sumir kennaranna nefndu sérdeildir sem áður voru starfandi í grunnskólum og töldu það 

hafa verið mistök að leggja þær niður. Anna og Lísa töluðu um það og sagði Lísa dapurlegt 

hvernig staðan væri í þessum efnum. Það væri kominn tími til að opna á ný sérdeildir fyrir 

nemendur. Hún hélt að sumum börnum liði betur í sérdeild þó það væri ljótt að segja það. 

Anna var sammála henni og sagði að það þyrfti ekki endilega að vera sérdeild, heldur bara 

eitthvað sérúrræði innan skólans. Petra var sammála þeim og sagði nemendur hafa fengið 

góða kennslu, gott uppeldi og utanumhald í sérdeildum á sínum tíma. Nemendurnir hafi komið 

smátt og smátt inn í bekkina og mismikið. Hún sagðist vilja sjá einhvern slíkan stað í skólanum, 

þar sem það væri ákveðið í samráði við foreldra hve lengi nemendur væru, til dæmis í tvær 

vikur, en svo færu þeir aftur í bekkinn sinn. Síðan væri bara tekinn einn dagur í einu þannig að 

nemendur gætu alltaf farið til baka ef þyrfti. 

Kennararnir voru heldur ekki vissir hvort það væri öllum nemendum fyrir bestu að vera í 

almennum grunnskóla og töldu að sumir að nemendur myndu jafnvel fá betri þjónustu í 

sérskólum. Anna og Lísa höfðu þetta um málið að segja: 

Við vitum líka að þessi börn með fatlanir, miklar fatlanir, að þau detta fljótlega út 

úr þessu kerfi. Það er bara þannig. Og þau sem eru með mjög alvarlegar fatlanir, 

ég set alveg stórt spurningarmerki við það hvort þau eigi heima í þessu kerfi. Er 

það þeim fyrir bestu? Hafa þau eitthvað með þetta að segja? Sumir hafa ekkert 

með þetta að segja. (Lísa) Já eins og þessi með Downs sem var hjá okkur. Það er 

alltaf verið að reyna að koma til móts við hana. Bæði er stuðningsfulltrúi alltaf með 

hana og það er þroskaþjálfi og sérkennari. Ég persónulega, mér finnst vera brotið 

á henni. Hún hlýtur að fá meira upp í Klettaskóla.4 Ég held það hljóti bara að vera. 

(Anna) 

Petra tók í sama streng og velti því fyrir sér hvort það væri meira gert fyrir foreldra barnanna 

að hafa þau í almennum skóla, en börnin sjálf: 

 
4 Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Klettaskóla er um að ræða sérskóla fyrir nemendur með þroskahömlun, 
væga þroskahömlun og viðbótarfatlanir, svo sem einhverfu, blindu, heyrnarleysi og alvarlega hreyfihömlun. 
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Sko mér finnst bara að ef við tökum bara sem dæmi þessa stúlku sem er með Down 

syndrome, þessa fallegu stúlku og ekki er nú fyrirferðin í henni og það er svo vel 

hugsað um hana heima að ég bara dáist að því. En ég er stundum að hugsa hvernig 

ætli henni líði, ég geri mér ekki grein fyrir því hverju hún nær hjá okkur. Hún var 

sterkari félagslega í leikskóla og ég held að það hafi verið ástæðan fyrir því að 

foreldrum langaði til að hún færi bara í hverfisskólann sinn og auðvitað skilur 

maður það en ég get ekki séð að hún sé að tengjast neinum krökkum sem eru í 

kringum hana og ég velti fyrir mér hvernig ætli henni sjálfri líði. Ég held þetta sé 

meira gert fyrir foreldrana. (Petra) 

Petra hélt áfram og sagði frá stúlku sem hún kenndi fyrir mörgum árum: 

Hún sagðist ekki hafa fengið að fara fyrr en hún var átján ára, að vera með sínum 

jafningjum. Ég man ekki hvernig þetta var en þetta kom frá henni á einhverjum 

fundi og hún sagði: ég vildi alltaf fá að vera með mínum jafningjum en mamma og 

pabbi vildu að ég væri í venjulegum skóla. Þannig að hún var einmana alveg þangað 

til hún fékk að fara og vera með sínum jafningjum. Sko ég skil alveg að foreldrar 

vilji að börnin þeirra séu bara í hverfisskólanum en er það alltaf best fyrir barnið, 

ég set stórt spurningarmerki við það. (Petra) 

María og Jóna vildu að foreldrar hefðu val um að senda börnin sín í sérskóla og að 

inntökuskilyrði væru rýmri. Nú kæmust afar fáir inn í slíka skóla og oft færri en vildu. María 

sagði að það væri alltaf verið að tala um nemendur sem jafningja en stundum væri aldur 

nemanda það eina sem þeir ættu sameiginlegt, eða eins og María orðaði þetta: 

Það er alltaf verið að tala um jafningja eitthvað en svo þegar það kemur að þessum 

nemendum, þá allt í einu skiptir það engu máli. Við verðum bara að horfast í augu 

við það að fjölfatlaður nemandi sem er tólf ára gamall og tólf ára gamall nemandi 

sem er innan einhvers norms. Hvaða jafningjar eru það? Þeir eru ekki jafningjar 

nema bara að því leyti að þeir eru jafngamlir. (María) 

Jóna bætti við að það þyrfti að skoða hlutina út frá nemendunum sjálfum og finna út hvað væri 

best fyrir þá. Hún sagði: 

Og mér finnst líka að það þarf að skoða virkilega hvað það er sem hentar 

nemendum. Maður sér það kannski að við erum með fatlaða nemendur eða 

eitthvað, og hvað er það sem þeir græða á að vera hér. Ekki er það félagslegt, því 

þeir fá oft ekki að vera með eða eitthvað svoleiðis. Hvað er það þá sem þeir græða 
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á því að fara inn í þetta venjulega skólakerfi í staðinn fyrir að fá sérhjálp í sínum 

skóla. Sko mér finnst það líka þurfa að skoða þetta út frá nemendunum. (Jóna) 

Þetta er ekki í samræmi við skrif Dóru S. Bjarnason (2001), því hún segir ólíka einstaklinga geta 

orðið vini, hvort sem þeir eru fjölfatlaðir eða ekki. 

Fleiri kennarar höfðu orð á því að nemendur ættu að hafa val um að fara í sérskóla, þ.e. ef 

þeim liði betur þar og/eða fengju betri þjónustu. Halldóra sagði að ef maður setti sig í spor 

foreldra vildi maður hafa val fyrir barnið sitt. Hún ætti til að mynda frænda sem væri „mikið 

fatlaður.“ Hann hafi byrjað í almennum skóla þar sem honum var vel sinnt og hann átti vini. 

Hann hafi verið svona týpa sem „hægt var að stoppa hjólastólinn og leggja honum einhvers 

staðar.“ Svo kom sú stund að hann bað um að fara í sérskóla og fékk hann það. „Honum leið 

rosalega vel þar“ sagði Halldóra. Þegar mamma hans spurði af hverju hann vildi frekar vera í 

sérskólanum svaraði hann: „Ég verð líka einhvern tímann að fá að vera bestur í einhverju.“ 

Halldóra sagði „lýjandi fyrir krakka að finnast þeir aldrei góðir í neinu.“ Því væri „stundum betra 

fyrir þá að vera á meðal jafningja og upplifa sig góða í því sem þeir væru að gera.“ Það þyrfti 

því að skoða hvert tilfelli fyrir sig þegar nemendur og sérskólar væru annars vegar. Halldóra 

vildi ekki að sérskólar yrðu lagðir niður og hafði áhyggjur af því að það yrði gert, líkt og sumir 

hinna kennaranna. Hún sagði að það yrði slæmt að missa sérskólana og þá sérþekkingu sem 

þar væri að finna. 

María og Jóna nefndu að mögulega gæti gefist vel að einhverjir skólar sérhæfðu sig í 

ákveðnum hlutum sem snúa að námi og kennslu nemenda með sérþarfir og það yrðu jafnvel 

starfandi innan þeirra sérstakar deildir fyrir ákveðna nemendahópa. Þá gætu kennarar leitað 

til skólanna eftir ráðgjöf og foreldrar valið um skóla þar sem ákveðin sérþekking væri fyrir 

hendi, til dæmis eins og skólar sem eru með einhverfudeildir. Kannski þyrftu fleiri slík úrræði 

að vera í boði. 

4.2.2 Samantekt 

Kennararnir sögðu nemendur með krefjandi hegðun vera ólíka námsmenn, sumir ættu erfitt 

með nám og aðrir ekki. Allir kennararnir sögðust reyna að búa nemendum sínum gott 

námsumhverfi og að í grundvallaratriðum höguðu þeir námi og kennslu þessara nemenda eins 

og hjá öðrum nemendum. Kennararnir reyndu að fylgja markmiðum aðalnámskrár og töldu 

fjölbreytta kennsluhætti mikilvæga, en komu hugmyndum sínum mismikið í verk. Í sumum 

tilvikum töldu kennararnir að námið þyrfti að vera meira einstaklingsmiðað. Aðstæður leyfðu 

það ekki og fyrir vikið varð kennslan stundum hefðbundnari. Sumir bentu á að það vantaði oft 

námsefni fyrir nemendur með sérþarfir og það væri í senn flókið og tímafrekt að búa til 

verkefni fyrir mjög getublandaðan hóp/bekk. Einhverjum fannst það heldur ekki vera sitt 
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hlutverk að útbúa verkefni fyrir nemendur með sérþarfir sem þyrftu annað námsefni. 

Sérkennarar væru hæfari til þess og með meiri sérþekkingu. 

Kennararnir sögðu að það gengi ekki nógu vel að mæta þörfum allra nemenda með 

krefjandi hegðun og það þyrfti að gera betur í þágu þessara nemenda. Þessir nemendur yrðu 

að fá meiri stuðning og sérkennslu og þyrftu fleiri úrræði og sérúrræði að vera í boði fyrir þá. 

Kennararnir sögðust ekki komast yfir að sinna öllum nemendum sem skildi, það vantaði fleira 

starfsfólk. Greina mátti ákveðna verkaskiptingu innan grunnskólanna þegar kom að krefjandi 

hegðun nemenda. Sérkennarar komu aðallega að námserfiðleikum á meðan skólastjórnendur, 

stuðningsfulltrúar og námsráðgjafar komu oftar að hegðunarvanda. Ef stuðningsfulltrúar voru 

til staðar kom það oft í þeirra hlut að aðstoða nemendur með krefjandi hegðun inn í bekk og 

fjarlægja þá úr aðstæðum ef þurfti. Bent var á að þeir gætu verið mishæfir og vildu sumir frekar 

sjá fagfólk sinna stuðningi við nemendur þar sem um væri að ræða viðkvæmustu nemendurna. 

Kennararnir sögðu þjónustu kennsluráðgjafa og sálfræðinga ekki nýtast sem skyldi. Margir 

vildu sjá sálfræðinga starfandi innan skólanna og að þeir störfuðu meira með nemendum og 

kennurum í aðstæðum í stað þess að sinna aðallega greiningarvinnu. 

4.3 Kennarastarfið í nútímasamfélagi 

Kennararnir voru í megindráttum samhljóma þegar þeir ræddu um kennarastarfið og nefndu 

sömu kosti og galla í tengslum við það. Hvað kostina varðaði bar hæst hjá öllum að 

kennarastarfið væri skemmtilegt starf. Sumir sögðust helst vilja vinna við kennslu, annars væru 

þeir örugglega hættir að kenna og búnir að snúa sér að einhverju öðru. Margir sögðu kost að 

tíminn liði hratt og starfið væri fjölbreytt. Að vinna með börnum og ungmennum veitti 

kennurunum ánægju og það mátti greina umhyggju í garð nemenda þegar þeir töluðu um þá. 

Þeir sögðust til dæmis þykja vænt um nemendur sína, vilja þeim vel og taka það nærri sér 

þegar eitthvað væri að hjá þeim. 

Þótt kennararnir hafi verið ánægðir með starfið sjálft voru þeir ekki ánægðir með allt sem 

sneri að því. Petra sagði: „Sko mér finnst gaman að kenna og er ánægð með starfið þó ég sé 

ekki ánægð með allt í kringum það, eins og launin til dæmis.“ Þegar viðtölin fóru fram var 

kjarabarátta í gangi hjá kennurum og bar hún stundum á góma í viðtölunum. Sitt sýndist 

hverjum um hana og töluðu allir um að hækka þyrfti laun kennara. Alla jafna virtust þó 

áhyggjur af faglegu starfi brenna meira á kennurunum en launamálin. 

Kennararnir sögðu starfinu fylgja ýmsir gallar og lýstu þeim á svipaðan hátt, óháð aldri og 

starfsreynslu. Stærsti gallinn var að sögn kennaranna of mikið álag og kom það niður á líðan 

þeirra og starfsánægju. Petra elsti kennarinn í hópnum lýsti þessu þannig: 
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Mér líður yfirleitt vel í starfi en samt finn ég núna að það fylgir starfinu mikið álag. 

Já ég held að þetta sé ekki aldurinn, þó ég sé [á sjötugs aldri] því samkennarar mínir 

eru ungir, önnur er ekki orðin fertug og hin ný orðin fertug og þær tala líka um 

þetta álag. Hluti af þessu er vegna þess að við erum með nýjan hóp og ég veit að 

það tekur oft tíma að ná jafnvægi, jafnvel alveg fram að jólum. Svo er ég líka að 

kenna meira en ég gerði, því ég er ekki lengur með kennsluafslátt. Svo er auðvitað 

hluti af þessu álagi hvað árgangurinn er þungur og maður þarf alltaf að vera að 

forgangsraða. Það er óþolandi og mjög erfitt, mjög svekkjandi. Jú maður missir 

bara fæturna þegar það er of mikið álag. (Petra) 

Anna og Lísa sögðu álagið „svakalegt“ og taldi Anna líkt og Petra að það væri ekki aldurstengt, 

því yngri kennarar upplifðu það sama. 

Kennurunum leið yfirleitt vel í starfi en alls ekki alltaf, og stundum leið þeim mjög illa. Þetta 

virtist koma í tímabilum og fór eftir álagi og aðstæðum hverju sinni. Til dæmis sagði Halldóra 

að henni liði ágætlega flesta daga en stundum kæmu upp erfið mál sem hefðu áhrif á líðan 

hennar. Hún líkti þessu við „tilfinningarússíbana“: 

Ég hef komið heim bara eins og hangandi í helíum blöðru, sko ég næ mér ekki niður 

því það var svo sjúklega gaman og ég hef líka komið heim til mín bara grenjandi, 

ég get ekki meira. Þannig að maður fær allan skalann en mér finnst þetta 

skemmtilegt svona oftast. (Halldóra) 

Freyja benti á að starfinu fylgdi of mikið utanumhald og það væri lítil virðing borin fyrir 

kennarastarfinu almennt. Fleiri kennarar komu inn á það sama, til dæmis María og Jóna sem 

sögðu alltof litla virðingu borna fyrir því og þetta klassíska væri að „kennarar væru alltaf í fríi.“ 

Það væri ekki rétt, heldur fylgdi starfinu alltof mikið álag. Þegar kom að álagi nefndu allir 

kennararnir sömu þættina. Nú verður sagt nánar frá þeim og í framhaldinu fjallað um samstarf 

og samvinnu, svo og framtíðarsýn og menntun kennara. 

4.3.1 Krefjandi nemendur, ólíkir hópar og hópastærð 

Margir kennaranna töluðu um að það fylgdi því auka álag að taka við nýjum nemendahópum, 

sérstaklega ef þar væru nemendur með krefjandi hegðun. Bára og Stefanía samkennari hennar 

bentu á að það kæmu erfiðir dagar og tímabil í kennarastarfinu, þó þeim liði almennt nokkuð 

vel í starfi. Bára sagði þetta líka vera mismunandi eftir árum og færi allt eftir því hvernig 

nemendur og nemendahóp hún fengi hverju sinni. Bára sagði: 

Já ég var til dæmis mjög spennt að byrja þennan vetur. Ég var alveg farin að hlakka 

til og orðin mjög spennt, en það leið ekki á löngu þar til einn hópurinn var alveg að 
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gera út af við mig í tíma sko. Þá leið mér mjög illa sko en það var náttúrulega bara 

út af erfiðum nemendum. En það getur komið þannig náttúrulega upp á. (Bára) 

Stefanía samkennari hennar var sammála henni og bætti við: „Ef það eru krefjandi 

einstaklingar, þá eru þeir stundum að reyna á þolmörkin hjá manni.“ 

Nína kom inn á það sama og sagði að þessa dagana liði henni mjög illa í starfi. Hún gaf þá 

skýringu að álagið væri fyrst og fremst vegna erfiðra nemenda. Sunna samstarfskona hennar 

tók undir orð hennar og sagði: 

Það er búið að vera svolítið svona úff já ég er að fara í vinnuna. Ég ætla að komast 

í gegnum þennan dag. Þetta er alveg búið að vera þannig tímabil og ef við hugsum 

ekkert um kjarabaráttuna heldur bara þú veist um starfið sem slíkt, þá er bara 

álagið þannig sko. Margir erfiðir nemendur sem við erum bara ekki með nógu mikla 

þekkingu til að takast á við. (Sunna) 

Líkt og Nína og Sunna töluðu María og Jóna, samkennarar þeirra, um að því fylgdi mikið álag 

að kenna þungum nemendahópi. María sagði: „Sko mér finnst rosalega gaman að vera kennari 

en álagið er yfirþyrmandi og við erum með þungan hóp núna“. María sagði að það væri ákveðin 

„bugun“ í gangi hjá henni og samkennurum hennar. Hún hafi farið í veikindaleyfi í þrjár vikur 

árið áður. Þá hafi hún verið búin á því og brunnið út vegna álags. 

Allir kennararnir sögðu samsetningu nemendahópa og hópastærð hafa mikil áhrif á starf 

þeirra, líðan og starfsánægju. Það væri erfitt að koma til móts við alla nemendur í stærri 

hópum og auðveldara að sinna einstaklingsþörfum þegar nemendur væru ekki of margir. 

Hópastærð segði samt ekki allt því fámennir hópar gætu líka verið þungir. Það þyrfti til dæmis 

stundum bara einn nemenda með krefjandi hegðun eða nokkra erfiða nemendur til að gera 

námshóp erfiðan. Á sama hátt væri stundum hægt að vera með stærri hópa ef það væru ekki 

nemendur með krefjandi hegðun í þeim. 

Petra sagðist hafa prófað allt frá því að vera með fáa nemendur og upp í 29 nemendur í 

umsjón. Hún sagðist ávallt hafa verið heilsuhraust og eina skiptið sem hún varð veik af álagi 

var þegar hún var með 29 nemendur, það var of stór hópur. Þetta ár voru Petra og 

samkennarar hennar með fámenna umsjónarhópa, þ.e. sextán og sautján nemendur í hóp. 

Þrátt fyrir það fannst Petru þetta vera erfiðasta skólabyrjun sem hún mundi eftir frá því hún 

byrjaði að kenna. Hún sagði að það væri „of mikil breidd í nemendahópnum“ og of margir 

„mjög getulitlir nemendur í hópnum.“ Henni fannst þetta samt allt vera að koma og benti á að 

hópurinn væri kannski ekki erfiðari hegðunarlega séð en síðasti árgangur sem hún kenndi. Það 

væri hins vegar erfitt að vera með svona marga „mjög getulitla nemendur“ og svo aðra sem 

væru alveg á hinum endanum. Það ylli miklu ójafnvægi og þó hún reyndi að koma til móts við 
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alla væri gapið á milli nemenda of mikið til þess að þetta gæti gengið hnökralaust fyrir sig. Sögu 

fannst að það ættu ekki að vera fleiri en 14–15 nemendur í hóp. Hún vildi hafa meiri möguleika 

á sveigjanleika í hópaskiptingum og geta skipt nemendum sínum í misstóra hópa, eftir 

aðstæðum og verkefnum hverju sinni. Það gæfi henni færi á að koma betur til móts við þarfir 

og getu nemenda. Hinir kennararnir voru sammála því. 

Sumir kennararnir bentu líka á að skólastig grunnskólans gætu verið misþung. Eins og fram 

kom í aðferðafræðikafla verkefnisins töldu flestir kennararnir miðstigið vera þyngsta 

skólastigið, en unglingastigið hafi verið það áður. Nína sagði nemendur á unglingastigi oft hafa 

róast og þroskast, auk þess sem búið væri að vinna með þá á yngri stigum. Hún sagði tilfellin á 

unglingastigi þó geta verið alvarlegri en á miðstigi því þá væri „vandinn oft búinn að gerjast 

lengur,“ sumir nemendur jafnvel komnir í fíkniefnaneyslu og einhverjir farnir að mæta verr í 

skólann. Ari vann í grunnskóla fyrir nemendur á unglingastigi og sagði kennara þar glíma við 

öðruvísi vandamál en á yngri stigum grunnskólans. Hann sagði erfitt þegar nemendum væri 

orðið „alveg sama“ um skólann, þá væri oft erfitt að ná til þeirra. Um leið væri voðinn vís, því 

nemendurnir gerðu bara það sem þeim sýndist. 

Freyja var sú eina sem taldi yngsta stigið vera þyngsta skólastigið. Hún sagði nemendur ekki 

koma nægilega vel undirbúna úr leikskólum og að yfirleitt eyddu börn of miklum tíma fyrir 

framan skjái af ýmsum gerðum, s.s. símaskjái og spjaldtölvur. Þar af leiðandi væri minni tími 

fyrir bein samskipti við aðra, sem kæmi niður á samskiptahæfni barnanna. Hún væri oft 

takmarkaðri en áður og börnin ekki eins flink að leysa úr vanda og ágreiningi. Þá væru mörg 

börn og ungmenni í miklu íþrótta- og frístundastarfi og báðir foreldrar útivinnandi. Því væri oft 

lítill tími fyrir samvistir foreldra og barna, ólíkt því sem áður var þegar fleiri mæður voru 

heimavinnandi. Eva talaði líka um mikið álag á börnum og ungmennum í dag þar sem þau væru 

á „kafi í hinu og þessu.“ Hún taldi að fyrir suma einstaklinga væri þetta of mikið álag. 

Þótt Báru hafi ekki fundist yngsta stigið vera þyngsta skólastigið sagði hún mikinn mun vera 

á börnum sem væru að byrja í grunnskóla í dag miðað við þegar hún byrjaði að kenna fyrir 

rúmum þrjátíu árum. Hún sagði börn nú til dags yfirleitt frakkari og þau leyfðu sér meira 

gagnvart öðrum börnum og fullorðnum. Einnig bæri meira á óþekkt í barnahópnum og börnum 

sem sýndu krefjandi hegðun, jafnvel strax í fyrstu kennslustund. María var sammála þessu og 

sagði börn í dag vera hömlulausari og leyfa sér meira. Mörkin hjá þeim væru minni og þau 

meðvitaðri um rétt sinn, en ekki alltaf skyldur sínar og ábyrgð. 

4.3.2 Forgangsröðun verkefna og tímaskortur 

Kennararnir sögðu starfinu fylgja fjölbreytt verkefni sem væru of mörg til þess að þeir kæmust 

yfir að sinna þeim öllum. Sum verkefnin væru fljótleyst og önnur tímafrek. Stundum væru 

verkefnin líka afar flókin og vandmeðfarin. Vegna þessa þurftu kennararnir sífellt að vera að 
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forgangsraða verkefnum og jafnvel sleppa hlutum sem þeir vildu gera og töldu þörf á. Að 

komast ekki yfir það sem þurfti olli kennurunum stundum vanlíðan og oftar en ekki 

sektarkennd líka. Anna sagði í tengslum við þetta að hún upplifði sig „vanmáttuga“ að uppfylla 

allar þær kröfur sem fylgdu starfinu og Lísa var sammála henni og sagði það ekki hægt. Þegar 

mest var að gera og verst stóð á féllust kennurum hendur og upplifðu sumir að þeir væru að 

gefast upp. Til dæmis sagði Saga: 

Stundum er ég alveg að bugast af kennarastarfinu, það er svo mikið og margt sem 

maður á að sinna. Bara hvað verkefnin eru mörg og mörg hver krefjandi og maður 

hefur ekki orku, já eða helst tíma kannski til að sinna þeim eins og manni langar til 

að sinna þeim. (Saga) 

Allir kennararnir töluðu um tímaskort vegna of margra verkefna og að mikill tími færi í að 

sinna málum nemenda með krefjandi hegðun og/eða sérþarfir. Þetta kæmi oft niður á 

undirbúningstíma þeirra og öðrum störfum, s.s. skráningum. Nína og Sunna sögðu 

undirbúningstímann oft fara í eitthvað annað og marga daga gerðu þær lítið annað en að sinna 

málum krefjandi nemenda. Það hefði komið fyrir að þær mættu óundirbúnar í kennslu vegna 

þess og þær næðu heldur ekki alltaf að halda utan um skráningar. Samt væru þær í vinnunni 

til fimm, sex og stundum sjö á kvöldin. Skólastjórinn væri meira að segja farinn að grípa inn í 

og senda þær heim um hálf fimm. 

Eva og Birna náðu heldur ekki alltaf að undirbúa sig fyrir kennslu. Eva sagðist stundum 

upplifa að hún væri ekki að gera nógu vel hvað undirbúning varðaði. Hún þyrfti stundum „að 

redda sér“ þegar hún væri komin í kennslustund, nýta kaffitímann sinn í undirbúning eða 

tímann sem hún hefði til að ganga frá einum stað til annars. Henni gengi þó betur þetta skólaár 

að komast yfir undirbúning og verkefni sem fylgdu starfinu en árið áður. Ástæðan væri líklega 

sú að nú skiptu hún og Birna með sér námsgreinum og kenndu fyrir vikið færri fög en árið áður, 

þá kenndu umsjónarkennararnir fleiri bóklegar greinar. 

Birna sagði að það kæmu vikur sem hún gæti lítið sinnt undirbúningi fyrir kennslu, þ.e. 

þegar erfið mál væru í gangi. Hún vissi ekki hvort þetta væri öðruvísi hjá „reynslumeiri 

kennurum sem ættu meira námsefni til að moða úr.“ Henni fyndist hún alla vega eiga 

endalaust eftir að gera eitthvað, sérstaklega tengt nemendum með sérþarfir sem þyrftu annað 

námsefni. Hún væri „með nagandi samviskubit yfir að geta ekki sinnt þeim miklu betur.“ Þá 

færi líka mikill tími í samskipti við foreldra og allskonar fundi með sérfræðingum og 

stuðningsteymum. Þær þyrftu einnig oft að leysa úr ýmsum uppákomum sem gætu ekki beðið: 
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Já og bara eins og núna áðan, uppákoman vatt upp á sig og var svo allt í einu orðnar 

40 mínútur eða eitthvað, að redda einhverri íþróttarútu og einhver stunginn af og 

ég meina þá er maður ekki að sinna öðru á meðan. (Birna) 

Eva tók undir orð Birnu og benti á að starfsdagarnir þeirra færu líka oft í annað en upphaflega 

stóð til, án þess að þær réðu nokkuð við: 

Eins og það var starfsdagur hér um daginn og það var eitthvað námsskeið og svona 

og ég sá alveg fyrir mér að ég hefði svo langan tíma til að gera eitthvað. Þá kom 

upp mál með dreng sem vatt upp á sig og það fór eiginlega bara allur 

starfsdagurinn í það. (Eva) 

Jóna sagði kennurum líka oft falið að vinna ýmis önnur störf sem þeir hefðu ekki tíma fyrir og 

fengu engan tíma aukalega til að klára, svo sem í tengslum við aðalnámskrá. 

Sumir af kennurunum komu inn á forföll á vinnustað og sögðu að þegar samkennarar þeirra 

forfölluðust væru þeir oft beðnir um að leysa þá af, þ.e. ef þeir væru með eyðu í stundatöflu. 

Eva og Birna sögðu búið að vera töluvert mikið um veikindi í þeirra skóla undanfarið og þá yrðu 

þær „að nota gatið sitt og kenna fyrir einhvern annan,“ sem skapaði mikið álag. Þetta kæmi 

samt í bylgjum og stundum kæmu róleg tímabil á milli. Saga sagði lítið við þessu að gera, þannig 

væri þetta bara í öllum skólum. Starfsfólkið í hennar skóla væri meðvitað um álagið sem fylgdi 

mikilli forfallakennslu og reyndi þá stundum að gera gott úr hlutunum með því að hressa upp 

á vinnuandann, s.s. með því að koma með eitthvað bakkelsi á kaffistofuna, halda 

starfsmannapartý og fleira í þeim dúr. Það gerði sitt gagn en engu að síður bæri meira á því 

þetta skólaár að fleiri kennarar en hún væru að tala um þreytu, andleysi og pirring í starfi vegna 

álags sem skapaðist vegna veikinda í starfsmannahópnum og forfallakennslu. 

Allir kennararnir töluðu um að þeir vildu standa sig betur í starfi og lýstu yfir áhyggjum af 

því að ná ekki að komast yfir allt og að geta ekki sinnt öllum nemendum eins vel og þeir vildu. 

Það olli þeim gjarnan vanlíðan og upplifðu sumir kennararnir sektarkennd vegna þessa. 

Einhverjir höfðu þó með aukinni lífs- og starfsreynslu náð að brynja sig eitthvað gagnvart 

þessari tilfinningu og sætta sig við að gera bara það sem þeir komust yfir hverju sinni. Til dæmis 

Halldóra sem sagðist hafa tekið hlutina meira inn á sig áður. Þá hafi hún líka tekið vinnuna 

meira með sér heim en hún gerði í dag. Nú reyndi hún markvisst að skipuleggja sig þannig að 

starfið yrði ekki of yfirgripsmikið. Hún væri orðin „svona mátulega kærulaus“ sem væri bæði 

gott og slæmt, því um leið og hún reyndi að minnka álagið upplifði hún sig stundum sem 

lélegan kennara. 

Halldóra benti á að það kæmu álagstímabil í kennarastarfinu og komu fleiri af kennurunum 

inn á það sama. Þá sagðist Halldóra þurfa að vinna lengur en þar fyrir utan reyndi hún að fara 
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heim um fjögur. Áður hafi hún alltaf reynt að klára allt sem lá fyrir og unnið lengur ef þurfti. 

Nú færi hún bara heim þó hún ætti eitthvað eftir og tæki öllu jafna ekki með sér heimavinnu. 

Það var meðvituð ákvörðun hennar fyrir nokkrum árum að hætta því. Halldóra sagðist oft vera 

þreytt eftir vinnu og hún ætti nóg með að sinna heimili og börnum þegar heim væri komið. 

Hún færi samt stundum á netið heima til að fá kennsluhugmyndir en það tengdist líka 

áhugamáli hennar á handverki. Halldóra sagði það hafa komið með reynslunni að útfæra 

verkefni og að kennarar hefðu ákveðið frjálsræði hvernig þeir skipuleggðu hlutina. Sumum af 

hinum kennurunum tókst samt aldrei að tileinka sér þetta „mátulega kæruleysi“ og dugði þá 

ekki langur kennsluferill til, líkt og í Petru tilfelli. Hún sagðist alltaf vinna langa vinnudaga og 

tók það sem hún komst ekki yfir með sér heim í lok dags. Fleiri kennarar sögðust gera sama og 

var enginn þeirra sáttur við það. 

4.3.3 Samstarf og samvinna 

Kennararnir þurftu að eiga samstarf við marga, bæði innan skóla og utan. Öllum bar saman 

um mikilvægi góðrar samvinnu í kennarastarfinu. Þegar samstarfið gekk vel var starfsánægja 

kennaranna meiri en þegar verr gekk. Sumir kennararnir báru fyrst og fremst ábyrgð á 

nemendunum í sínum umsjónarhópi eða bekk og voru sáttir við það, á meðan aðrir töluðu um 

teymisvinnu umsjónarkennara í árgangi. Þeir sem voru vanir þeim vinnubrögðum voru líka 

ánægðir með þá tilhögun og sögðu það dreifa álagi á milli kennara, gera þeim fært að vinna 

náið saman, skiptast á skoðunum og hjálpast að með nemendur með krefjandi hegðun. 

Hvað stjórnendur varðaði sögðu kennararnir stuðning þeirra vera mikilvægan, sem og að 

eiga góð samskipti við þá. Halldóra sagðist hafa verið komin að því að skipta um starf á tímabili 

en hún væri nokkurn veginn hætt við það. Stjórnendur og vinnustaðaánægja hefðu þar mikið 

að segja. Það væri mun auðveldara að vera með erfiða nemendahópa ef maður vissi að það 

væri hlustað á mann og maður hefði stuðning frá stjórnendum og samstarfsfólki. Hún þekkti 

það frá fyrri vinnustað hvernig það væri að hafa stjórnanda sem henni og fleiri kennurum líkaði 

ekki við. Það uppskar mikla óánægju og leiðindi, sem var eitthvað sem hún nennti ekki að 

standa í á vinnustað. 

Samhugur og samheldni á vinnustað skipti alla kennarana miklu máli að þeirra sögn og bar 

á góma í öllum viðtölunum. Þetta tvennt var að mati sumra ein af meginástæðum þess að þeir 

störfuðu á viðkomandi vinnustað. Til að mynda sagði Eva að það væri gott að vinna í hennar 

skóla, þar væri gott andrúmsloft. Hún fyndi munin, því hún hefði verið í öðrum skóla áður þar 

sem andinn var öðruvísi. Nú ynni starfsfólkið saman sem ein heild, á meðan á hinum 

vinnustaðnum hafi fólk hópað sig saman eftir störfum. 

Foreldrasamstarf bar sömuleiðis oft á góma í viðtölunum og sögðu kennararnir það ganga 

vel alla jafna. Kennararnir bentu á að foreldrar væru ólíkir en vildu börnunum sínum yfirleitt 
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vel og langflestir væru tilbúnir að vinna með kennurum og skólum. Jóhanna vildi sjá foreldra 

enn virkari innan skólanna og tók sem dæmi að þegar hún bjó erlendis hafi foreldrar aðstoðað 

kennara meira, svo sem með ljósritun, að hlusta á nemendur lesa og fleira í þeim dúr. Það létti 

á kennurunum að sögn Jóhönnu og gaf foreldrum tækifæri til að vera meira inn í því sem var 

að gerast í skólanum. 

Foreldrasamskipti gátu hins vegar verið mjög tímafrek, að sögn kennaranna, þegar um 

nemendur með krefjandi hegðun var að ræða. Þau kölluðu gjarnan á marga fundi, tölvupósta 

og símtöl. Eva sagðist til dæmis þurfa senda foreldrum tveggja nemenda tölvupóst daglega til 

að upplýsa þá um hvernig dagurinn gekk og ef eitthvað kom upp á þurfti hún að funda með 

foreldrunum. Að auki væru teymisfundir haldnir vikulega vegna nemendanna. Eva sagði að 

það þyrftu að vera fundir og umsjónarkennarar að sitja þá, en þeir væru bara of margir. Þá 

væri ekki borgað sérstaklega fyrir þá og ekkert kæmi á móti. Ef það væri fleira starfsfólk og 

minni hópar myndi þetta dreifast meira. 

Mörgum af kennurunum fannst álagið sem fylgdi foreldrasamstarfi of mikið og í sumum 

tilvikum alltof mikið. Freyja gekk hvað lengst í þessu og sagði mesta álagið stafa af foreldrum 

og samskiptum við þá. Hún sagði að það þyrfti að tala beint út við foreldra á foreldrafundum 

og „hætta öllu froðusnakki“ til að halda foreldrum góðum. Það færi oft of mikill tími í slíkt og 

það skilaði engu. Í sumum tilvikum gengu foreldrasamskiptin verr og töluðu María og Jóna um 

að foreldar gætu verið ósáttir og reiðir út í skólann. Þá þyrftu kennarar að taka á því og reyna 

að sætta foreldra. Þær tóku sem dæmi foreldra nemenda sem var hjá þeim og sögðu að þeir 

„upplifðu skólastjórnendur hræðilega og að skólinn hafi ekkert gert fyrir barnið þeirra.“ Þær 

sögðust eiga gott samband við foreldrana en þetta væri flókin og erfið staða fyrir kennara að 

vera í. Nína sagði það líka geta verið flókið þegar foreldrar vildu enga séraðstoð eða úrræði 

fyrir börnin sín og tilkynntu kennurum að þau ættu bara að vera inni í bekknum og hegða sér 

vel, sama hvað. 

Halldóra sagðist vera með frekar erfiðan foreldrahóp og að sumir foreldrarnir ættu það til 

að fara „hamförum á Facebook síðu bekkjarins.“ Hún tæki það ekki nærri sér. Það væri þó 

betra ef foreldrar töluðu bara við hana eða skólann í stað þess að „blása upp einhver leiðindi 

á netinu.“ Þá ættu sumir foreldrar það líka til að fara niður á sama plan og börnin þeirra með 

því að afsaka hegðun þeirra eða kenna öðrum um hana. Með því væru foreldrarnir meðvitað 

eða ómeðvitað að samþykkja óæskilega hegðun barna sinna, sem væri aldrei gott. Saga benti 

á að í sumum tilvikum líktust foreldrarnir börnum sínum í hegðun og væru með samskonar 

greiningar og þau. Það væri því kannski ekki skrýtið þó þeir sæju hlutina í sama ljósi. 
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4.3.4 Framtíðarsýn og menntun kennara 

Allir kennararnir sögðust vilja starfa áfram við kennslu í framtíðinni. Einhverjir sögðust þó 

óvissir um hvað framtíðin bæri í skauti sér og hvort þeir ætluðu að halda áfram á sama 

starfsvettvangi. Til að mynda sögðust María og samkennarar hennar oft hugsa um að hætta 

þegar álagið væri of mikið: 

Þess vegna segi ég, sko við erum fjórar hérna og erum allar umsjónarkennarar í 

þessu teymi og við erum bara allar að bugast og það líður ekki sá dagur að það er 

ekki bara já nú er það bara uppsagnarbréfið á morgun eða ég sá auglýst starf, 

eitthvað þú veist. Það líður ekki sá dagur að það komi ekki einhver okkar með 

eitthvað svona. (María) 

Halldóra hafði líka velt því fyrir sér af og til í gegnum tíðina að skipta um starf en aldrei gert 

það þegar á hólminn var komið. Hún sagði mikilvægt að kennarar töluðu starfið upp en ekki 

niður, á sama tíma og það væri mikilvægt að ræða um það sem gengi vel, ekki bara það sem 

væri erfitt og gengi illa. 

Sumir kennaranna bentu á að starfið hafi breyst mikið í gegnum tíðina og sögðu það 

viðameira og erfiðara en áður. Anna var ein af þeim og sagði starfið ekki vera sambærilegt því 

sem áður var. Hún var með yfir 30 ára kennslureynslu, líkt og Lísa samstarfskennari hennar. 

Lísa tók undir orð Önnu og bætti við: „Já og það eru meiri vandamál en áður inni í hópunum.“ 

Nína talaði líka um miklar breytingar á kennarastarfinu frá því að hún byrjaði að kenna fyrir 

rúmum fimmtán árum. Nú snerist það „rosalega mikið um margt annað en kennarastarfið.“ 

miðað við áður. Kennarar þyrftu til dæmis að ráðleggja foreldrum um allt mögulegt úti í bæ og 

virtust stundum eina tenging foreldra við samfélagið. Það gleymdist stundum að skólarnir 

væru menntastofnun. Sunna samstarfskona hennar var sammála þessu og sagði verkefnin upp 

á síðkastið hafa farið langt út fyrir það sem þær hefðu þekkingu á og þau krefðust stundum 

sérþekkingar sem sneri að öðru en kennslu. 

María sagði mikilvægt að huga vel að kennaranámi og endurmenntun kennara. Hún ætti 

samt ekki við að kennarar á vettvangi þyrftu að sitja hvert námskeiðið á eftir öðru, þeir hefðu 

ekki tíma til þess. Hún hefði ekki einu sinni tíma til að skipuleggja vinnuna sína almennilega, 

en einhvers staðar væri pottur brotinn. Hún tæki eftir því að kennaranemar væru oft ráðþrota 

á vettvangi og veigruðu sér við að taka á hlutunum. Jóna var sammála henni og töldu báðar að 

kennaranemar þyrftu að læra meira um sérþarfir nemenda í kennaranáminu, og eins þyrfti að 

leggja meiri áherslu á aga- og bekkjarstjórnun. 
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4.3.5 Samantekt 

Kennararnir voru að mestu sammála þegar þeir ræddu um kennarastarfið og kosti þess. Öllum 

bar saman um að starfið væri skemmtilegt og sögðust flestir helst vilja vera kennarar. Margir 

sögðu jákvætt að tíminn liði hratt og að starfið væri fjölbreytt. Þá veitti það kennurunum 

ánægju að starfa með börnum og ungmennum og mátti greina umhyggju í garð nemenda 

þegar þeir töluðu um þá. 

Kennurunum bar líka saman um að kennarastarfinu fylgdu ýmsir ókostir og lýstu þeir 

göllum þess á samskonar hátt, óháð aldri og starfsreynslu. Öllum fannst of mikið álag fylgja 

starfinu, sem kom niður á líðan kennaranna og starfsánægju. Bent var á að krefjandi 

nemendur, samsetning nemendahópa og hópastærð hefði sitt að segja í þessum efnum. 

Jafnframt fylgdi því álag að taka við nýjum nemendahópum, sérstaklega ef það væru 

nemendur með krefjandi hegðun í þeim. Petra sagði einnig að ef það væri of mikil breidd í 

nemendahópum og of margir getulitlir nemendur skapaðist of mikið gap til þess að skólastarfið 

gæti gengið hnökralaust fyrir sig. 

Allir kennararnir sögðu að of mörg verkefni fylgdu kennarastarfinu. Þeir kæmust ekki yfir 

það að sinna þeim öllum, jafnvel þótt þeir vildu það. Kennararnir sögðust sífellt þurfa að 

forgangsraða verkefnum, flestir unnu langa daga og einhverjir tóku með sér ólokin verkefni 

heim í lok dags. Kennararnir bentu á að málefni nemenda með krefjandi hegðun og/eða 

sérþarfir væru mörg hver tímafrek. Þau kæmu oft niður á öðrum störfum kennara, svo sem 

undirbúningstíma þeirra og skráningum. Allir kennararnir töluðu um að foreldrasamstarf væri 

líka meira vegna þessara nemenda og fundir tíðari. Í sumum tilfellum fór of mikill tími í bæði 

að mati kennaranna. 

Kennararnir þurftu að vinna með mörgum aðilum, bæði innan skóla og utan og öllum bar 

saman um mikilvægi góðrar samvinnu í kennarastarfinu. Þegar vel gekk leið kennurunum betur 

og voru ánægðari í starfi. Stuðningur stjórnenda við kennara og vinnustaðaánægja skipti 

kennarana miklu máli, sem og samhugur og samheldni á vinnustað. Allir kennararnir vildu 

starfa áfram við kennslu í framtíðinni en einhverjir voru óvissir um hvað framtíðin bæri í skauti 

sér og hvort þeir myndu halda áfram að starfa við það sama. Sumir veltu því fyrir sér að hætta 

störfum sökum álags. Bent var á breytingar á kennarastarfinu, það væri orðið viðameira og 

erfiðara en áður. Mikilvægt væri að huga vel að endurmenntun kennara og kennaramenntun. 

4.4 Grunnskólinn og skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er opinber menntastefna og stefnir að því að veita öllum börnum jöfn 

tækifæri og rétt á að stunda nám sitt í almennum grunnskóla (Dóra S. Bjarnason, 2012; 

Menntamálaráðuneytið, 1995). Öllum kennurunum bar saman um að stefnan væri „falleg“ og 

að bakvið hana væri góð hugsun. Anna sagði til dæmis: „Mér finnst hún falleg, hún hljómar 
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fallega og þetta er frábært ef það væri hægt að gera þetta.“ Lísa bætti við: „Já og ef það er 

hægt að gera þetta vel.“ Kennararnir voru þó mishrifnir af stefnunni. Til að mynda sagði 

Halldóra hana góða í grunninn, því hún stuðlaði að mannréttindum. Hún sagði að það mætti 

„samt ekki gleyma því að kannski liði þessum börnum sem við viljum að séu hér í 

aðgreiningarlausum skóla betur í sérskólum“ eða öðrum sérúrræðum. Því þyrfti að vera 

sveigjanleiki í kerfinu og margir möguleikar í boði fyrir nemendur. Það væri ekki eitthvað eitt 

sem væri best fyrir alla, við værum komin lengra en það. Það væri margt sem væri best og 

hvað hentaði hverjum og einum væri einstaklingsbundið. 

Öllum kennurunum bar saman um að stefnan virkaði ekki sem skildi innan skólanna og 

höfðu því sumir blendnar tilfinningar til hennar. Bára og Stefanía sögðu til dæmis: 

Mér finnst bæði. Maður vill hafa þetta þannig að allir séu saman og svona, en það 

þarf samt að vera hægt að veita betri þjónustu. Já og að það væri þannig að þessi 

sem eru mjög slök færu stundum í sérkennslu og þessir erfiðu einstaklingar líka. Þá 

kæmist maður betur áfram en að vera með hópa, þar sem allt er á svona 

ofboðslega breiðu bili. En ég er alls ekki að meina að ég vilji hafa þetta getuskipt 

alltaf eða eitthvað svoleiðis en það væri hægt að koma meira til móts við þessa 

erfiðu og þessa slöku. (Bára) Já og það væri meiri tími til að sinna öllum. (Stefanía) 

Stefanía bætti síðan við að henni þætti „stefnan kannski í lagi“ en það þyrfti miklu meira að 

koma til svo hún gengi upp. 

Petra vissi ekki hvað henni þætti um stefnuna og sagðist setja stórt spurningarmerki við 

hana og hvernig staðið var að málum við innlagningu hennar í upphafi. Það hafi vantað 

kynningu á stefnunni og hún hafi bara allt í einu verið komin. Líkt og „þetta væri einhver 

ákvörðun sem væri tekin af einhverju fólki út í bæ sem hefði ekki reynt þetta sjálft og vissi ekki 

hvernig hlutirnir væru innan skólanna.“ Fólk sem tæki ákvarðanir um gang mála þyrfti að vera 

á gólfinu og prófa hlutina á eigin skinni. Petra sagði að stefnan væri „falleg hugsun og falleg á 

pappír.“ Það væri líka „fallegt að tala um það við hátíðleg tækifæri að öll börn geti verið saman 

í hópi.“ Þetta væri samt miklu flóknara í raunveruleikanum og í raun mjög skrýtið, því ef 

kennari segðist vera ósáttur við stefnuna væri hann stimplaður óhæfur. Petra taldi stefnuna 

hafa verið sparnaðarleið í grunninn og sagði engan kennara geta sett sig inn í allt, þó hann 

reyndi. Til þess vantaði tíma og það væri óraunhæft að ætla sér að kennarar gætu mætt 

þörfum allra nemenda. 

Lísa benti á að það hafi ekki verið „settir neinir peningar inn í þetta í upphafi“ og að 

kennararnir ættu bara að redda málunum. Eva sagði kennara vera úrræðalausa vegna 

nemenda með krefjandi hegðun. Það væri ekki bara hægt að „henda öllum á sama stað og svo 

myndi allt bara reddast.“ Birna bætti við að engum liði vel í svona aðstæðum, hvorki kennurum 
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né nemendum. Halldóra sagði það vera skondið og um leið rangt að búa til eitthvað og ætla 

öðrum að útfæra það, eða eins og Halldóra orðaði það: 

Svo er það líka rosalega fyndið, það er búið til eitthvað og svo eiga kennarar bara 

að útfæra þetta. Það er eitthvað svo rangt við það. Þú veist þó það eigi að vera 

frelsi, þá er kannski verið að stýra á annað borð og þá ætti kannski stýringin að 

vera bara pínu skýrari og skarpari svona í grunninn. (Halldóra) 

Saga sagðist ekki vera sátt við stefnuna, því hún virkaði ekki. Þar af leiðandi þyrfti að breyta 

henni eða fá nýja stefnu. Hún sagði slæmt að þurfa að horfa upp á nemendur með minni getu 

„lufsast eitthvað áfram í námi, í staðinn fyrir að vera bara í hópi með sínum líkum, þar sem 

þeir fengu námsefni við hæfi, sem væri í alvöru krefjandi fyrir þá.“ Í tengslum við þetta tók 

Saga dæmi um nemanda sem hún kenndi og var nokkrum árum á eftir samnemendum sínum 

í námi. Hún sagði það hafa verið frábært að sjá hvað samnemendur voru góðir við hann, en á 

sama tíma hræðilegt að vita af honum í hópnum þar sem hann var ekki fá ekki nám við hæfi. 

Saga sagði: 

Hann var bara eitthvað að gera eitthvað allt annað en hinir og var bara ofboðslega 

mikið að hanga. Svo skóli án aðgreiningar var ekki að ganga fyrir hann. Það hefði 

verið frábært ef það hefði verið eitthvað markvissara námsefni fyrir þetta barn og 

einhver önnur úrræði. Ekki bara einhver stuðningsfulltrúi að reyna að láta hann 

gera það sama aftur og aftur. (Saga) 

Allir kennararnir sögðust leggja sig alla fram við að reyna að framfylgja stefnunni innan 

grunnskólans en það gengi ekki eins og aðstæður væru innan skólanna. Það þyrfti að styðja 

betur við kennara og nemendur. Anna sagði í tengslum við þetta: ,,Það eru allir að reyna. Já 

það eru allir að leggja sig fram en það eru líka allir bara að springa úr þreytu og álagi“. Eva 

sagðist líka vera að bugast vegna stefnunnar og það þyrfti að endurskoða hlutina. Petra sagði 

stefnuna hafa í för með sér aukið álag á kennara. Framkvæmd hennar gengi betur ef það væri 

sett nægt fjármagn inn í skólana þannig að það hægt væri að ráða fleira fagfólk. Þá væri kannski 

hægt að mæta þörfum allra nemenda. Það væri þó ekki einfalt og því fylgdi mikið skipulag. 

Hinir kennararnir voru á sömu skoðun og Petra. 

4.4.1 Samantekt 

Öllum kennurunum bar saman um að skóli án aðgreiningar væri falleg skólastefna en sögðu 

hana ekki virka innan grunnskólanna eins og staðan væri í dag. Þeir voru því mishrifnir af henni 

og sögðu ýmislegt þurfa að breytast og meira að koma til svo hún myndi virka sem skildi. 

Annars þyrfti að endurskoða hana eða fá nýja stefnu. Sumir bentu á að ekki hafi verið settir 
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neinir peningar í þetta í upphafi, heldur ættu kennarar bara að redda málunum. Halldóra benti 

á skerta aðkomu kennara að stefnumótun og sagði rangt að búa eitthvað til og ætla öðrum að 

útfæra það. Stefnunni fylgdi mikið álag fyrir kennara og sögðust sumir vera að bugast vegna 

hennar. Kennurunum bar saman um að það þyrfti að setja meira fjármagn inn í skólana og 

ráða fleira fagfólk. Ef það væri gert væri mögulega hægt að mæta þörfum allra nemenda. Það 

yrði þó ekki auðvelt í framkvæmd og krefðist mikils skipulags. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla er rætt um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar við aðrar 

rannsóknir, fræðilegar heimildir og eigin skoðanir. Um leið er leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi: Hvernig lýsa umsjónarkennarar í 

Reykjavík nemendum með krefjandi hegðun í grunnskóla og hvernig gengur þeim að mæta 

þörfum þessara nemenda innan grunnskólans í ljósi skóla án aðgreiningar? 

5.1 Grunnskólanemendur með krefjandi hegðun 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að nemendur með krefjandi hegðun í grunnskóla 

sé bæði fjölbreyttur og vandmeðfarinn nemendahópur. Kennararnir lýstu krefjandi hegðun 

nemenda annars vegar sem hegðunarvanda og hins vegar sem verkleysi af hálfu nemenda. 

Hegðunarvanda lýstu kennararnir á svipaðan hátt og þátttakendur hafa gert áður í öðrum 

rannsóknum, sbr. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörgu Kaldalóns (2006) og Kauffman og 

Landrum (2013) hér að framan. Þeir sögðu hann vera þá hegðun sem reyndi mest á í starfi og 

kom það sama fram í rannsókn Ingvars og Ingibjargar. Það er líka í samræmi við Rúnar 

Sigþórsson o.fl. (1999) sem sögðu glímuna við aga- og hegðunarvandamál vera meðal stærstu 

viðfangsefna kennara og meginástæðu þess að þeir gefist upp á starfi sínu. Verkleysi nemenda 

olli kennurunum í rannsókninni þó ekki síður áhyggjum og er því full ástæða til að skoða þann 

þátt betur, sem og ástæðurnar sem liggja að baki verkleysi nemenda í kennslustundum. Ætla 

má að afleiðingar þess geti verið alvarlegar fyrir nemendur og að þær hafi neikvæð áhrif á 

námsframmistöðu þeirra, félagsleg samskipti og framtíðarhorfur, líkt og fræðimenn hafa bent 

á í tengslum við hegðunarvanda. 

Hafa þarf hugfast að ekki er hægt að alhæfa um þennan nemendahóp út frá orðum 

kennaranna. Kennararnir koma úr mismunandi skólasamfélögum og eiga að baki ólíkan 

bakgrunn og starfsreynslu. Hins vegar má gera ráð fyrir að þau sameiginlegu þemu sem komu 

endurtekið fram í lýsingum kennaranna varpi ljósi á upplifun og reynslu kennara af nemendum 

með krefjandi hegðun almennt og stöðu mála innan grunnskólans. Ekki hvað síst þar sem 

kennararnir voru í megindráttum sammála, sömu atriðin komu ítrekað fram í viðtölunum og 

niðurstöður rannsóknarinnar ríma við margt annað sem áður hefur komið fram í rannsóknum 

og skrifum fræðimanna. 

5.2 Vaxandi fjöldi nemenda og sérkennsluiðnaðurinn 

Kennararnir bentu á að nemendur með krefjandi hegðun væru ekki örfáir einstaklingar innan 

grunnskólans heldur væri þá að finna í flestum ef ekki öllum hópum. Kennararnir sögðu að 

nemendur með krefjandi hegðun væru á bilinu 15–50% af umsjónarhópum þeirra og er því 
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töluverður munur milli lægsta og hæsta hlutfalls. Þótt vissulega geti verið munur á fjölda 

nemenda með krefjandi hegðun eftir hópum er líklegt að hér spili líka inn í persónubundið mat 

kennaranna, sem styður það sem Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2006) og Gretar. 

L. Marinósson (2003) segja í tengslum við þetta. Þar kemur fram að þolmörk og viðmið kennara 

geti verið mismunandi. Það sem telst vera hegðunarvandi hjá einum kennara getur talist 

sjálfsögð og eðlileg hegðun hjá öðrum. Þetta þarf að hafa hugfast því þeir síðarnefndu eru 

líklegri til að líta ekki á krefjandi hegðun sem vandamál, heldur einstaklingsmál eða ferli sem 

skólar þurfa að takast á við í samstarfi við foreldra. Slíkt hlýtur að vera farsælla fyrir nemendur 

og meiri líkur á að unnið sé með hegðunina á markvissan og uppbyggilegan hátt. Jafnframt 

getur félagslegt samhengi skóla haft áhrif, þó svo þurfi ekki að vera. 

Meirihluti kennaranna áleit hóp nemenda sem sýnir krefjandi hegðun fara stækkandi og 

sögðu allir að greiningum á nemendum hafi fjölgað mikið undanfarin ár. Þá skoðun byggðu 

þeir aðallega á tilfinningu sinni og reynslu fenginni úr starfi. Skoðun kennaranna samræmist 

skrifum Tomlinson (2012), sem líkir þessu jafnframt við iðnað. Að sögn Tomlinson veltir 

sérkennsluiðnaðurinn miklu fjármagni ár hvert og hefur eitt áhrif á annað. Til dæmis kostar 

sitt að greina nemendur og setja réttan merkimiða á þá. Í kjölfarið hagnast lyfjafyrirtækin ef 

nemendur eru settir á lyf. Síðan fá skólarnir meira fjármagn fyrir nemendur með greiningar, 

sérstaklega ef þeir eru með „réttu greininguna,“ en sumum greiningum fylgir viðbótarfjármagn 

en ekki öðrum. Líkt og Bjarni skólastjóri benti á er því æskilegra að notast við þarfagreiningu í 

stað blindgreiningar vegna sértækra raskana. Nú er Reykjavíkurborg að feta sig í þá átt. Það er 

skref í rétta átt, en betur má ef duga skal. 

Samkvæmt Rúnari Sigþórssyni (2013) eru nokkrar líkur á því að það fjármagn og sá tími 

sem fer í greiningarvinnu sérfræðinga sé á kostnað þeirrar aðstoðar sem skólar gætu fengið 

og þess stuðnings sem nemendur fá. Fjármagnið mætti heldur nota til að finna út hvernig best 

sé að starfa út frá hugmyndum skóla án aðgreiningar. Með það í huga þarf að grípa markvisst 

inn í og snúa þróuninni við til að fækka greiningum á nemendum. Gretar L. Marinósson og 

Dóra S. Bjarnason (2016) segja að færa þurfi áhersluna frá greiningum á nemendum yfir í að 

skoða hvort skólastarf sé í samræmi við það sem fram kemur í lögum og reglugerðum. 

Samkvæmt Gretari og Dóru er ákveðin þversögn í lagaumhverfinu, sbr. annars vegar er lögð 

áhersla á menntun án aðgreiningar og hins vegar gert ráð fyrir því að kennarar leiti að og finni 

nemendur sem standa ekki undir kröfum grunnskólans. Síðan á að veita þessum nemendum 

sérstakan stuðning innan bekkjarins og/eða búa þeim sérstaka aðstöðu í skólanum eða 

sérdeildum. 

Eins og Halldóra benti réttilega á eru nemendur með krefjandi hegðun ekki undantekning 

frá reglunni og því ekki hægt að horfa fram hjá vandanum. Þess í stað verður að takast á við 

hann og reyna að yfirstíga þennan þröskuld með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Þessir 
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nemendur eru til staðar í skólakerfinu. Gera má ráð fyrir að það sé ekki að fara breytast neitt 

á næstunni. Því verða kennarar og skólar að taka höndum saman og finna út hvernig best er 

að koma til móts við þarfir þeirra og getu innan grunnskólanna. Þetta er ekki spurning um vilja 

kennara og skóla eins og Ólafur Páll Jónsson (2011) bendir á, heldur ber þeim að gera það 

samkvæmt lögum og reglugerðum um grunnskóla. Annars er brotið á réttindum nemenda. 

5.3 Einstaklingsmiðað nám og námsumhverfi grunnskóla 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að gera þurfi betur í þágu nemenda með krefjandi 

hegðun í ljósi skóla án aðgreiningar. Það sést best á því að öllum kennurunum bar saman um 

að ekki gengi nægilega vel að mæta nemendum með krefjandi hegðun innan grunnskólanna 

og sögðu að það þyrfti að koma betur til móts við þarfir og getu sumra þeirra. Að sögn 

kennaranna gafst ekki alltaf nægur tími til að aðlaga nám og kennslu sérstaklega að 

einstaklingsþörfum nemendanna og var námið fyrir vikið ekki nógu einstaklingsmiðað. Vegna 

þessa urðu nemendur með krefjandi hegðun oft að fylgja hinum nemendunum í hópnum eftir 

og gekk allt betur ef þeir gátu það. Segja má að þetta fyrirkomulag sé meira í anda blöndunar 

en skóla án aðgreiningar. 

Hið sama mátti segja um námsumhverfið sem hentaði nemendum misvel. Þótt kennararnir 

hafi reynt að skapa nemendum sínum góðar námsaðstæður setja kennslurými og aðstæður 

innan skólanna þeim líka ákveðnar skorður, líkt og niðurstöður Önnu Kristínar Sigurðardóttur 

(2014) sýna hér að framan. Þar kemur líka fram að eftir því sem nemendur eldast verði 

kennslustofur líflausari og kennsluhættir einhæfari. Samkvæmt Amalíu Björnsdóttur og 

Kristínu Jónsdóttur (2014) minnkaði trú kennara sömuleiðis á því hve vel skólinn sinnir 

hlutverki sínu eftir því sem þeir kenndu eldri nemendum. Þetta bendir til þess að 

kennsluhættir og námsumhverfi yngsta stigs sé betur til þess fallið að mæta þörfum fjölbreytts 

nemendahóps, sem og að aðferðir og umhverfi á eldri skólastigum grunnskólans henti ekki 

öllum nemendum jafnvel. Í ljósi þessa ættu niðurstöður Guðbjargar Ólafsdóttur (2017), 

varðandi það að sumir nemendur verði smám saman jaðarsettir eftir því sem líður á 

skólagönguna ekki að koma neinum á óvart (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2017). 

Eins og fram hefur komið telja Yell o.fl. (2013) að kennsla og námskrá sem eru ekki við hæfi 

nemenda geti ýtt undir krefjandi hegðun og jafnvel stuðlað að slíkri hegðun. Á sama hátt segja 

Kauffman og Landrum (2013) að vel skipulagt námsumhverfi geti komið í veg fyrir að 

nemendur sýni krefjandi hegðun í skólaumhverfi. Í ljósi þessa og að kennurunum fannst 

kennsla og námsaðstæður nemenda með krefjandi hegðun oft ekki vera nógu vandaðar má 

gera ráð fyrir kennsluaðferðir og námsumhverfi grunnskólanna hafi í einhverjum tilfellum ýtt 

undir krefjandi hegðun nemenda eða jafnvel stuðlað að henni. Mögulega má taka enn sterkara 
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til orða og segja að svo sé oftast raunin þegar nemendur sýni krefjandi hegðun í 

skólaaðstæðum. 

Þetta bendir til þess að aðstæður innan grunnskólanna hafi ekki verið til þess fallnar að 

mæta þörfum allra nemenda með krefjandi hegðun, og þar með öllum nemendum 

grunnskólans líkt og lög og reglugerðir kveða á um. Samkvæmt Ólafi Páli Jónssyni (2011) er um 

að ræða félagslega mismunun með tilliti til menntunar. Hún birtist þannig að skólakerfið er 

ekki opið ákveðnum hópum eða menntunin sem er veitt innan skólanna ekki við hæfi 

ákveðinna einstaklinga eða hópa. Það beinir sjónum annars vegar að menntayfirvöldum sem 

móta og útfæra opinbera menntastefnu, þ.e. annars vegar að aðalnámskrá og 

námsskrármarkmiðum nemenda og hins vegar að kennurum og starfsfólki skóla. 

5.4 Opinber menntastefna og námskrármarkmið 

Samkvæmt Ferguson o.fl. (2012) mótast opinber námskrá í sífellt meira mæli af viðmiðum 

stjórnvalda um hvað teljist vera ásættanlegur námsárangur nemenda. Nemendum er ætlað að 

kunna ákveðna hluti á tilteknum aldri sem skilar sér inn í námsefni og kennsluaðferðir kennara. 

Í tengslum við námsárangur nemenda er oft vísað til námskrármarkmiða, staðla eða viðmiða. 

Sumir nemendur standast þessar væntingar og ramma námskrár en aðrir ekki. Opinber viðmið 

um námsárangur geta verið gagnleg fyrir kennara ef þau þróast í takt við samfélagið og það 

sem lagt er upp með. 

Þau setja hins vegar líka pressu á kennara og skóla um að standa sig og gefa fjölbreyttri 

getu nemenda lítið svigrúm. Til að mynda er staðlað mat eins og samræmd próf notað til að 

mæla árangur nemenda og skóla. Það getur verið varhugavert, því líkt og Berglind Rós 

Magnúsdóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir (2006) benda á geta kröfur um gæði og skilvirkni í 

skólastarfi stangast á við lýðræðishugmyndir skólanna. Þær stöllur segja það stuðla að 

samanburði og markaðsvæðingu innan skólakerfisins sem á lítið sameiginlegt með 

hugmyndum skóla án aðgreiningar, og getur þetta ýtt undir ójafnrétti og félagslegt óréttlæti. 

Samræmd próf geta verið ágæt til síns brúks þar sem þau gefa upplýsingar um stöðu 

nemenda og skóla og um næstu skref í námi. Hins vegar þarf að skoða betur framkvæmd þeirra 

og mögulega notkun niðurstaðna á opinberum vettvangi. Ætla má að það stangist á við 

hugmyndir skóla án aðgreiningar að láta alla taka sömu prófin á sama tíma. Það er ekki 

einstaklingsmiðað námsmat því sumir geta verið komnir lengra í námi og aðrir styttra. 

Samræmd próf geta sömuleiðis ýtt undir að kennarar hagi kennslu sinni þannig að allir séu á 

sama stað í námi og því henti öllum sömu kennsluaðferðir, í stað þess að gera ráð fyrir 

nemendur hafi ólíkar þarfir og séu mislangt komnir námslega. 

Samkvæmt Ferguson o.fl. (2012) er hefð fyrir því að kennarar geri ráð fyrir einsleitni í 

nemendahópum þegar þeir skipuleggja nám hópa. Það virtist oft raunin hjá kennurunum sem 
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tóku þátt í rannsókninni, þó þeir hafi reynt að mæta einstaklingsþörfum nemenda eftir bestu 

getu þegar tími gafst til. Ferguson o.fl. benda á að kennarar þurfi ávallt að hafa fjölbreytni 

nemenda að leiðarljósi og sjá til þess að námsmarkmið hæfi þörfum og getu hvers og eins. 

Með það í huga geta þeir þurft að aðlaga námsskrána að nemendum því allir eiga að geta náð 

markmiðum og viðmiðum á eigin forsendum, burtséð frá sérstöðu þeirra. Margar leiðir eru 

færar til þess að mæta nemendum í kennslu og óvíst að öllum henti sömu kennsluaðferðir. 

Eins er ekki víst að allir vinni að sömu markmiðum og viðfangsefnum á sama tíma. 

5.5 Kennsluhættir og mögulegar breytingar 

Hvað kennara og starfsfólk skóla varðar þarf að skoða betur kennsluhætti og möguleika til 

breytinga innan grunnskóla í þágu nemenda með krefjandi hegðun. Samkvæmt Ingvari 

Sigurgeirssyni (1999a) hafa kennarar nokkuð frjálsar hendur við skipulagningu náms, svo 

framarlega sem það sé gert í samráði við samkennara og stjórnendur og innan þess ramma 

sem aðalnámskrá setur, og að foreldrum sé kynnt hvernig staðið verði að málum. Hins vegar 

er lítið rætt um aðkomu kennara að mótun skólastefnu og breytingum á skólastarfi í skjölum 

sem tengjast menntastefnunni (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016) og sömu 

sögu er að segja í stefnuskjölum Sambands íslenskra sveitarfélaga (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2013). Kennurunum sem tóku þátt í rannsókn Guðbjargar Ólafsdóttur (2017) var 

tíðrætt um mikilvægi þess að hafa þá með í ráðum þegar kemur að því að móta stefnu sem 

viðkemur kennslu. Skert aðkoma kennara vekur upp spurningar því líkt og Halldóra sagði er 

skrýtið og um leið rangt að útbúa eitthvað og ætla öðrum að framkvæma hlutina. Slíkt er í það 

minnsta ekki mjög lýðræðislegt og getur haft áhrif á viðhorf kennara til stefnunnar og 

skólastarfs. 

Kennararnir í rannsókninni sögðust reyna að fylgja fyrirmælum aðalnámskrár. Öllum bar 

saman um að fjölbreyttir kennsluhættir væru mikilvægir fyrir nemendur með krefjandi hegðun 

og gátu allir nefnt einhverjar kennsluaðferðir og leiðir með það í huga. Hins vegar komust 

hugmyndir þeirra og þekking mismikið í framkvæmd. Að sögn kennaranna tókst þeim ekki 

alltaf að haga störfum sínum í þágu nemenda með krefjandi hegðun og mæta þörfum þeirra 

sem skildi, jafnvel þótt þeir vildu það. Aðstæður og annir innan grunnskólanna gerðu þeim það 

ekki kleift. Það rökstuddu þeir til dæmis með því að segjast vera ofhlaðnir verkefnum, þeir 

þyrftu sífellt að forgangsraða og jafnvel sleppa sumu sem þeir töldu þörf á að gera. Jafnframt 

væru nemendahópar þeirra of fjölmennir til að þeir gætu mætt einstaklingsþörfum allra 

nemenda með krefjandi hegðun. Þeir þyrftu því meiri aðstoð og stuðning fyrir þessa 

nemendur. Þá væru oft margir fundir og foreldrasamstarf vegna nemenda með krefjandi 

hegðun stundum tímafrekt. 
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Allt kom þetta niður á undirbúningstíma kennaranna sem fór gjarnan í annað en til stóð og 

varð fyrir vikið ekki alltaf nægjanlegur að mati kennaranna. Gera má ráð fyrir að skortur á 

undirbúningi hafi svo komið niður á gæðum kennslu og starfsháttum kennaranna, því 

samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (1999b) er góður undirbúningur lykilatriði hvað þetta varðar. 

Ingvar bendir á að kennarar undirbúi sig á ólíkan hátt fyrir kennslu og verji mismiklum tíma í 

það. Mismikil áhersla sé líka lögð á undirbúning innan grunnskóla sem veltur á samstarfi við 

aðra kennara. Í sumum skólum sé mikil áhersla á undirbúning og í öðrum sáralítil samvinna á 

milli kennara og starfsfólks. Þar sem samstarf er gott og undirbúningur góður gengur betur að 

mæta þörfum allra nemenda og „að fara út fyrir efnið“ þegar á þarf að halda. Þetta sýnir 

mikilvægi þess að gætt sé að undirbúningstíma kennara og séð til þess að þeir hafi alltaf nægan 

tíma til að undirbúa kennslu sína. Það sama gildir um skráningar en sumir kennaranna sögðust 

ekki hafa tíma fyrir skráningar sökum anna. Ætla má að það hafi gert kennslu þeirra 

ómarkvissari og minna einstaklingsmiðaða, að minnsta kosti í einhverjum tilfellum. 

5.6 Úrræðaleysi kennara og skóla 

Þó að kennararnir hafi hagað kennslu sinni eins og þeir gerðu þýddi það ekki að þeim væri ekki 

annt um velferð nemenda sinna með krefjandi hegðun, síður en svo. Umhyggja og hlýja í garð 

nemenda var greinileg í tali kennaranna og sögðust allir vilja gera betur í þeirra þágu. 

Kennararnir upplifðu hins vegar oft úrræðaleysi innan grunnskólana þegar kom að því að mæta 

nemendum með krefjandi hegðun. Niðurstöður annarra rannsókna hafa sýnt það sama, sbr. 

Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson (2009) og Sólveigu Karvelsdóttur (2004). 

Með það í huga vildu þeir sjá meiri sérkennslu og aukinn stuðning við nemendur með 

krefjandi hegðun, fleiri úrræði og sérúrræði. Athygli vakti að enginn af kennurunum minntist 

á virknimat eða stuðningsáætlun, því um er að ræða gagnreyndar aðferðir sem gefist hafa vel 

í meðferð hegðunarerfiðleika nemenda, sbr. Önnu-Lind Pétursdóttur (2010, 2011), Önnu-Lind 

Pétursdóttur, Lucindu Björgvinsdóttur og Snæfríði Dröfn Björgvinsdóttur (2012) og Yell o.fl. 

(2013). Þá minntist eingöngu einn kennari á heildstæð kerfi í tengslum við hegðunarerfiðleika 

nemenda sem er sömuleiðis athyglisvert, því þau geta dregið verulega úr hegðunarerfiðleikum 

samkvæmt Dishion og Patterson (2005), Rúnari Sigþórssyni o.fl. (2014) og Sprague og Golly 

(2008). Um var að ræða kennara sem vann í skóla sem var að innleiða Uppbyggingarstefnuna. 

Sumir kennararanna sögðu að þá sjálfa skorti þekkingu til að sinna sumum nemendum með 

sérþarfir, þeir hafi ekki fengið hana í kennaranáminu. Finna má samhljóm í orðum Dóru S. 

Bjarnason (2012) þar sem hún bendir á að flestir kennarar vilji nemendum sínum vel og leggi 

sig alla fram í þeirra þágu. Þeir finni hins vegar til vanmáttar í starfi þegar þeir ráða ekki við að 

mæta ólíkum þörfum nemenda og telja sig ekki hafa fengið nægilega leiðsögn í grunnnámi 
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sínu. Við það breytist barnið sem var velkomið í skólann við upphaf skólagöngu í „barnið með 

sérþarfir eða hegðunarvanda“ sem þarf að vera í sérkennslu með „sínum líkum.“ 

Samkvæmt Ferguson o.fl. (2012) er þetta afleiðing af þróun sérkennslu innan 

grunnskólanna. Hún hefur haft í för með sér takmörkun á því sem kennarar og starfsfólk geta 

gert, því „almennir kennarar“ kenni „almennum nemendum“ og „sérkennarar sérstökum 

nemendum.“ Almennir nemendur eru þá þeir sem falla að miðju normalkúrfunnar. Sérstakir 

nemendur falla hins vegar fyrir utan miðju hennar, eru með sérþarfir og oft einhverja 

skilgreinda fötlun. Þetta stangast á við hugmyndir skóla án aðgreiningar eða skóla 

margbreytileikans, því þar er gert ráð fyrir að kennarar geti kennt getublönduðum hópum, 

óháð menntun þeirra og um leið fái allir starfsmenn skóla það hlutverk að vera kennari. Á sama 

tíma er því hætt að leita uppi námsörðugleika nemenda og takmarkanir. Þess í stað er lögð 

áhersla á að laga námskrá og kennslu að þörfum allra nemenda þannig að þeir fái 

einstaklingsmiðað nám sem er sniðið að færni þeirra, áhugamálum og samfélagi. 

Þannig stríðir sérkennsla eins og hún hefur verið framkvæmd lengst af gegn stefnunni um 

skóla án aðgreiningar (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013). Það kemur því ekki á óvart að margir kennaranna hafi viljað sjá fleiri 

sérkennsluúrræði í boði fyrir þessa nemendur, til dæmis sérstök „athvörf“ innan skólanna. Þeir 

kölluðu þetta ýmsum nöfnum eins og atferlisver og hegðunarver en allt sneri þetta að því 

sama, þ.e. að nemendur hefðu einhvern stað innan skólans þegar á þurfti að halda og 

kennararnir úrræði í slíkum aðstæðum. Sitt sýnist hverjum um slík athvörf en ljóst er að á 

meðan ekki er hægt að sinna þessum nemendum nægilega vel í bekkjaraðstæðum þarf 

eitthvað annað að vera í boði fyrir þá og kennara þeirra. Þá má heldur ekki horfa fram hjá 

ábendingum kennaranna um að stundum líði nemendum ekki nægilega vel í almennum 

bekkjum og sumir þurfi stundum á því að halda að vera á „meðal jafningja,“ í stað þess að 

þurfa að upplifa sig „öðruvísi“ og einangraða innan bekkjarins. Á sama hátt þurfa allir 

nemendur að fá tækifæri til að upplifa sig góða í því sem þeir eru að gera, líkt og Halldóra benti 

á. Þennan þátt þarf að skoða betur og taka síðan ákvörðun út frá hagsmunum hvers og eins 

nemanda. Með þetta í huga kemur það heldur ekki á óvart að sumir kennaranna hafi líka séð 

eftir sérdeildum og nefnt að þeir vildu sjá greiðari aðgang að sérskólum fyrir einstaka 

nemendur, sem og að slíkir skólar yrðu áfram starfandi í framtíðinni. 

5.7 Óboðlegar aðstæður og viðhorf kennara 

Samkvæmt Ólafi Páli Jónssyni (2011) geta margskonar ástæður legið að baki því að kennarar 

vilji ekki nemendur sem þurfa sérstakan stuðning í skóla. Hann nefnir tvær þeirra og gefa 

niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að báðar eigi við kennarana í þessari rannsókn. Ólafur 

Páll segir að annars vegar geti kennarar verið allir af vilja gerðir til að vera með fjölbreyttan 
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nemendahóp en aðstæður sem starfsfólki skóla eru búnar ekki boðlegar. Því sjái kennararnir 

sér ekki fært að mæta þörfum þessara nemenda án þess að gera líf sitt óbærilegt, til dæmis 

með of miklu vinnuálagi. Hins vegar geti ástæðurnar fyrir því að þeir vilji ekki börn með fötlun 

eða börn sem þurfa sérstakan stuðning í námi legið í sýn þeirra á kennarastarfinu í almennum 

skóla. Þá álíta þeir að „venjulegir skólar“ séu fyrir „venjulega nemendur“ og að nemendur með 

sérþarfir, hegðunarvandamál, athyglisbrest og svo framvegis trufli hið eðlilega og 

venjubundna starf kennarans og komi í veg fyrir að „venjulegir“ nemendur eða þeir sem skara 

fram úr fái það sem þeim ber. Þetta er ekki allt, heldur valda þessir „óvenjulegu“ nemendur 

líka kvíða, sektarkennd og ergelsi, þ.e. „skapa vettvang vonbrigða“ eins og Ólafur Páll orðar 

það. Þetta leiðir hugann að Harwood (2010) sem segir flest börn sem eru útilokuð frá skóla 

vera með hegðunarvanda og að hugmyndum Foucault um töfrahringinn svokallaða. Harwood 

segir slíkan hring nú vera dreginn í kringum börn með krefjandi hegðun og þau séu þannig 

orðin að hinni „skelfilegu ímynd“ samfélagsins. Það virðist vera rétt hjá henni, að minnsta kosti 

í sumum tilfellum. 

Eins og fram hefur komið upplifðu kennararnir í rannsókninni að aðstæður innan 

grunnskólanna væru ekki til þess fallnar að mæta þörfum allra nemenda og voru þær oft á 

tíðum óboðlegar eins og Ólafur Páll Jónsson (2011) nefnir það. Það sést best á því álagi sem 

kennararnir upplifðu í starfi og skipti þá engu máli á hvaða aldri þeir voru eða hversu mikla 

kennslureynslu þeir höfðu, líkt og Anna og Petra bentu á. Mikið álag hafði neikvæð áhrif á líðan 

kennaranna og starfsánægju og upplifðu sumir þeirra vanlíðan og sektarkennd. Í sumum 

tilvikum mátti greina veruleg streitumerki hjá kennurunum, til að mynda hjá Maríu og 

samkennurum hennar. Hafa þarf í huga að samkvæmt Eggerti S. Birgissyni (2004) getur 

langvarandi streita þróast út í kulnun í starfi og eru einkenni hennar meðal annars mikil 

líkamleg þreyta, andleg og tilfinningaleg uppgjöf. Andleg og tilfinningaleg uppgjöf kemur fram 

í þunglyndi, bjargarleysi og vonleysi. Það sem áður vakti ánægju gerir það ekki lengur og fólki 

getur farið að standa á sama um annað fólk og málefni. Afleiðingar kulnunar geta því verið 

alvarlegar og hætta sumir jafnvel að starfa við sérsvið sitt og snúa sér að öðru. Aðrir halda 

áfram starfi en bíða þess að geta hætt og komist á eftirlaun. 

Á sama tíma og aðstæður voru ófullnægjandi mátti greina þá sýn hjá kennurunum að sumir 

nemendur með krefjandi hegðun væru ekki „venjulegir nemendur,“ sér í lagi þeir sem trufluðu 

mikið og voru með miklar sérþarfir. Þar af leiðandi væri betra fyrir þá að vera ekki í almennum 

bekk, heldur undir stjórn sérkennara í sérstöku athvarfi, sérdeild eða í sérskóla með „sínum 

líkum.“ Skóli án aðgreiningar var því ekki ríkjandi hugmyndafræði hjá kennurunum og 

skólunum sem þeir kenndu í, heldur aðeins „orð á blaði“ eins og margir kennararnir bentu á. 

Það styður hugmyndir fræðimanna sem bent hafa á að sérkennslulíkanið svokallaða ráði enn 

ríkjum þrátt fyrir að lög og reglugerðir kveði á um annað, sbr. Berglindi Rós Magnúsdóttur 
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(2016) og Gretar L. Marinósson (2011). Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason (2016) segja 

læknisfræðilega líkanið enn vera ráðandi hjá flestum kennurum þegar kemur að starfi með 

nemendum með sérþarfir eða fatlanir. Að þeirra mati er viðnám við breytingum í átt að skóla 

án aðgreiningar mest á meðal kennara. Hinn almenni grunnskóli er fulltrúi þess sem telst 

„venjulegt“ í samfélaginu og nemendur sem falla utan þess ramma eru annað hvort settir í 

sérstaka kennslu til að laga það sem er að þeim eða reynt að beina þeim annað. 

Ólafur Páll Jónsson (2011) bendir á að til þess að skóli án aðgreiningar geti orðið að 

veruleika þurfi að skapa réttar kringumstæður fyrir hugmyndafræðina og hún verði ríkjandi 

hugmyndafræði kennara, menntayfirvalda, foreldra og nemenda. Þar sem skóli án 

aðgreiningar skapar enn „vettvang vonbrigða“ eru skólarnir ekki tilbúnir til að uppfylla 

lýðræðislegt hlutverk sitt í samfélaginu. Með öðrum orðum er samfélagið ekki tilbúið að leggja 

í skólana það sem þarf til, hvort sem það er í formi útbúnaðar, mannafla eða menntunar. Því 

geta skólarnir ekki sinnt þessu hlutverki sínu. 

5.8 Skóli án aðgreiningar og grunnskólinn 

Eins og fram hefur komið byggir grunnskólinn á lögum og reglugerðum um grunnskóla og er 

opinber menntastefna skóli án aðgreiningar. Um er að ræða göfuga stefnu sem hefur jafnrétti, 

lýðræði og mannréttindi að leiðarljósi á sama tíma og henni er ætlað að vinna gegn fordómum, 

stimplun og einangrun nemenda. Það kemur því ekki á óvart að kennurunum í rannsókninni 

hafi fundist hugmyndafræðin að baki vera góð, né heldur að þeir hafi álitið ýmislegt þurfa að 

breytast til að þess að stefnan gengi upp innan grunnskólanna. Ella þyrfti að endurskoða 

stefnuna eða starfshætti skóla. Þetta hafa fræðimenn líka bent á, sbr. Gretar L. Marinósson 

(2004), Hafdísi Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2009) og Jóhönnu Karlsdóttur og 

Hafdísi Guðjónsdóttur (2010). 

Einhverjir bentu á að stefnan hafi ekki verið kynnt nægilega vel í upphafi og síðan hafi það 

verið kennara og skóla að finna út úr hlutunum og bjarga sér, án þess að fá til þess nægilegan 

stuðning og fræðslu. Það sama kemur fram í greiningu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (2015). Í ofanálag var sérdeildum lokað og aðgangur að 

sérskólum takmarkaður svo fjölbreytni í nemendahópum varð enn meiri en áður þekktist. Með 

það í huga er ekki skrýtið að kennarar hafi stundum upplifað sig vanmáttuga og fundið fyrir 

álagi í starfi þegar nemendur með krefjandi hegðun voru annars vegar. Samkvæmt Tomlinson 

(2012) kalla sífellt fjölmenningarlegri samfélög og vaxandi áhersla á að nemendur sæki 

heimaskóla á einstaklingsmiðað nám. Það gerir miklar kröfur til kennara og krefst orku og tíma 

af þeirra hálfu (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). 

Ljóst er að margt þarf að breytast í þágu þessara nemenda innan grunnskólans og ekki má 

spara í þessum efnum. Hlusta þarf á raddir kennara og gera þeim og öðru starfsfólki skóla fært 
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að sinna betur þörfum nemenda með krefjandi hegðun, eins og lög og reglugerðir gera ráð 

fyrir. Skýrir verkferlar og bjargir þurfa að vera til staðar varðandi agamál og verður að gera 

skólum fært að takast á við þau á faglegan og framsýnan hátt. Með því að hlúa vel að 

nemendum með krefjandi hegðun og kennslu þeirra og skapa þeim góðar námsaðstæður má 

gera ráð fyrir að krefjandi hegðun þeirra minnki, svo og að námsárangur, félagsleg samskipti 

og framtíðarhorfur batni. 

Á sama tíma þarf að gæta þess að kröfur til kennara og grunnskóla séu raunhæfar og vinna 

gegn markaðsvæðingu í skólakerfinu. Nemendur eru ólíkir og hið sama gildir um skólana. Gera 

þarf hverjum og einum fært að njóta sín á eigin forsendum án þess að megináhersla sé lögð á 

samanburð á nemendum eða skólum. Hafa þarf hugfast að sumir nemendur og skólar kunna 

að þurfa meiri stuðning en aðrir og ekki er alltaf hægt að gera sömu kröfur til allra. 

5.9 Kennarar í nútíma- og framtíðarsamfélagi 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru ólíkir á margan hátt og svo er það líka með 

kennara almennt. Þeir geta verið á mismunandi aldri, með margvíslega reynslu og margskonar 

menntun að baki. Allt hefur þetta áhrif á viðhorf kennaranna, framkomu þeirra og starfshætti. 

Á sama hátt hefur vinnustaður kennara sitt að segja og litast starf þeirra af staðarháttum og 

áherslum í skólastarfi. 

Leið manna að kennarastarfinu er ekki alltaf sú sama og kom það skýrt fram í rannsókninni. 

Kennararnir áttu ólíkan bakgrunn og hjá mörgum þeirra réði hálfgerð tilviljun því að þeir fóru 

í kennaranám og var það sjaldnast fyrsta námið sem kennararnir prófuðu. Sumir kennaranna 

sögðust heldur ekki hafa ætlað sér endilega að starfa við kennslu eftir kennaranámið. Þetta 

sýnir mikilvægi þess að gera kennarastarfið að spennandi og ákjósanlegum námskosti fyrir 

ungt fólk. Eitthvað hefur borið á viðleitni stjórnvalda í þessum efnum undanfarið. Mikilvægt er 

að skapa jákvæða og uppbyggilega umræðu um kennarastarfið, bæði kosti þess og galla. Síðan 

þarf að reyna að bæta úr því sem þarf á markvissan og faglegan hátt. Eins og fram hefur komið 

báru launamál stundum á góma í viðtölunum, enda kjarabarátta kennara í gangi þegar 

rannsóknin var framkvæmd. Það var því umhugsunarvert að launin voru alla jafna ekki aðal 

áhyggjuefni kennaranna heldur virtist faglegt starf skólanna hvíla meira á þeim. Allir vildu þó 

fá góð og sanngjörn laun fyrir starf sitt. 

Öllum kennurunum bar saman um að kennarastarfið væri fjölbreytt og skemmtilegt, þótt 

þeir væru ekki ánægðir með allt sem sneri að starfinu. Sumir bentu á að starfið hafi breyst 

mikið í gegnum tíðina og nú væri það bæði erfiðara og viðameira en áður. Í aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) kemur fram að breytingar á íslensku þjóðfélagi hafi kallað eftir breytingum 

á kennarastarfinu og það hafi breyst samhliða samfélaginu. Hlutverk kennara hefur því breyst 

með tímanum og sinna kennarar nú mörgum hlutverkum innan grunnskólanna, sbr. umfjöllun 
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um kennara hér að framan. Þetta þurfa kennarar að hafa í huga og horfa fram á við, frekar en 

að einblína á hvernig hlutirnir voru áður fyrr. 

Rannsóknir hafa sýnt að eftir því sem kennarar sækja sér meiri þekkingu í tengslum við nám 

og kennslu, því virtari eru þeir og þeim mun betri árangri skila þeir nemendum sínum. Erfitt er 

að segja nákvæmlega til um hvað kennarar í nútíð og framtíð þurfa að kunna, því starfið tekur 

breytingum og reynir stöðugt á dómgreind kennara og mat. Þeir þurfa til dæmis að geta horft 

gagnrýnið á það sem snýr að námi og kennslu, svo og að geta vegið og metið aðstæður hverju 

sinni. Þá þurfa þeir að vita hvernig nemendur þroskast og læra, geta skipulagt kennslu og 

námsumhverfi og metið námsframvindu. Jafnframt þurfa þeir að þekkja námsgreinarnar vel 

sem þeir kenna og markmið aðalnámskrár. Allt kallar þetta á mikla þekkingu, góða færni og 

rétt viðhorf svo kennarar geti sinnt öllum hliðum kennarastarfsins, bæði þeim sem snúa 

uppeldi og kennslu (Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013). Hingað til virðist hafa verið 

meira horft á kennsluhlið starfsins, á kostnað uppeldis og umönnunar. Það verður að teljast 

óraunhæft í nútímasamfélagi þar sem nemendur verja meirihluta dagsins innan veggja 

skólans. Því hlýtur uppeldi og umönnun líka að vega þungt í starfi kennarans, ekki bara 

kennslan sjálf. 

5.9.1 Samvinna og samstarf ólíkra aðila 

Kennarar þurfa að vera gæddir góðum samskiptahæfileikum því kennarastarfið kallar á nána 

samvinnu milli nemenda, kennara og starfsfólks skóla, sem og gott samstarf við foreldra og 

sérfræðinga utan skóla. Kennararnir í rannsókninni sögðu samvinnu og samstarf geta gengið 

misvel, en alla jafna gekk þetta tvennt vel innan skólanna. Að mati kennaranna skipti góð 

samvinna, gott samstarf og stuðningur skólastjórnenda miklu máli, sem og menningin á 

vinnustaðnum. Þegar samvinna og samstarf gekk vel var starfsánægja og vellíðan kennaranna 

meiri. Sömuleiðis leið kennurunum betur og voru þeir ánægðari í starfi þegar samheldni og 

samhugur var á vinnustaðnum. 

Samkvæmt Berki Hansen og Steinunni Helgu Lárusdóttur (2014) var starfsandinn líka 

almennt góður hjá kennurunum sem tóku þátt í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum. Hins 

vegar virtist starfsandinn breytilegur eftir skólastigum, þ.e. betri á miðstigi en unglingastigi. Á 

miðstigi fór einnig fram gagnrýnni umræða um skólamál almennt. Ekki er hægt að greina mun 

á þessu tvennu eftir skólastigum í þessari rannsókn, ekki hvað síst í ljósi þess að flestir 

kennararnir störfuðu á miðstigi eins og áður hefur komið fram. Börkur og Steinunn Helga 

sögðu starfsandann einnig hafa verið betri í skólum þar sem kennslufyrirkomulag einkenndist 

af samvinnu og teymiskennslu en þar sem bekkjarkennsla eða blandaðir kennsluhættir réðu 

ríkjum. Niðurstöður úr þessari rannsókn gáfu þetta ekki eins skýrt til kynna. Kennarar sem 

unnu í teymum virtust sáttir við það kennslufyrirkomulag, líkt og kennarar sem sinntu 
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hefðbundinni bekkjarkennslu. Að minnsta kosti kvörtuðu þeir síðarnefndu ekki yfir 

kennslufyrirkomulaginu. Þau Börkur og Steinunn Helga segja skólastjórnendur þurfa að íhuga 

þessi mál vel og hafa að markmiði að stuðla að samhæfðri, gagnrýninni, framsækinni og 

heildstæðri stofnanamenningu þar sem starfsfólk álítur sig vinna mikilvæg og merkingarbær 

störf, óháð heildarfyrirkomulagi kennslu eða því stigi sem það vinnur á. 

Þegar kom að foreldrasamstarfi voru kennararnir meðvitaðir um sameiginlega ábyrgð 

heimilis og skóla. Þeir sögðu foreldrasamstarf hafa aukist mikið frá því þeir voru litlir og töldu 

það hafa verið jákvæða þróun. Mögulega þarf foreldrasamstarf að þróast enn frekar og 

foreldrar að verða enn virkari þátttakendur í starfi skólanna, eins og Jóhanna benti á, þannig 

að aðstoð þeirra nýtist meira innan skólanna. Í sumum tilfellum fannst kennurunum 

foreldrasamskiptum fylgja of mikið álag og átti það einkum við nemendur með krefjandi 

hegðun. Hegðun þessara nemenda kallaði oft á mun meiri samvinnu við foreldra og þegar mest 

var voru fundir vegna nemenda nokkrum sinnum í viku, auk tíðra tölvupóstssamskipta og 

símtala í einhverjum tilvikum. Það skildi engan undra að kennurunum hafi fundist 

foreldrastarfið of tímafrekt í þeim tilfellum og álitið það koma niður á undirbúningstíma sínum 

og öðrum störfum. Eitthvað hlýtur undan að láta í svona aðstæðum. Hvort hægt sé að minnka 

umfang foreldrasamskipta í svona tilvikum þarf auðvitað að vega og meta hverju sinni. 

Stundum er það ekki hægt. Að minnsta kosti verður ávallt að gæta þess að raunverulegur 

ávinningur sé af þeim og að sýna kennurum aukinn skilning þegar þeir standa í þessum 

sporum, jafnvel mæta þeim á einhvern hátt með það fyrir augum að minnka annað álag á þeim 

á meðan. 

Hvað samstarf við sérfræðinga utan skóla varðar nefndu kennararnir sálfræðinga og 

kennsluráðgjafa, auk þess sem einhverjir nefndu ráðgjöf Brúarskóla og báru henni vel söguna. 

Það sama gilti ekki um starf sálfræðinga og kennsluráðgjafa. Öllum kennurunum bar saman 

um að fundir með sálfræðingum væru tímafrekir og skiluðu oft litlu. Hið sama gilti um 

kennsluráðgjafana en kennararnir virtust hafa mismikið aðgengi að þeim eftir skólum. Allir 

kennararnir sögðu samstarf við sálfræðinga fyrst og fremst byggja á skilafundum vegna 

nemenda sem höfðu farið í greiningar og að sálfræðingarnir veittu þeim þá ráðleggingar í þágu 

nemendanna. Ráðin væru góð og gild í sjálfu sér en nýttust oft ekki sem skildi innan 

grunnskólanna þar sem þau væru oft úr takti við aðstæður innan skólanna. Sömuleiðis settu 

kennararnir út á að sálfræðingar greindu nemendur á skrifstofu sinni frekar en í 

raunverulegum skólaaðstæðum. Slíkt væri ekki raunhæft og sömuleiðis tæki of langan tíma 

fyrir nemendur að komast að hjá sálfræðingum. Tal kennaranna bendir til þess að samstarfi 

við sálfræðinga og kennsluráðgjafa sé verulega ábótavant í núverandi mynd og að endurskoða 

þurfi bæði þannig að tími og fjármagn nýtist sem best. Niðurstöður úr rannsókn Guðbjargar 

Ólafsdóttur (2017) bentu einnig til hins sama. 
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Samkvæmt Guðmundi Heiðari Frímannssyni o.fl. (2013) ætti meginhlutverk 

sérfræðiþjónustu skóla að felast í því að aðstoða kennara við að leita lausna á viðfangsefnum 

sem þeir standa frammi fyrir og nota þær bjargir sem skólum eru fengnar. Fókusinn á því að 

vera á nemendur og þarfir þeirra innan skólanna, ekki greiningarvinnu. Þess ber þó að geta að 

greiningar geta líka verið hjálplegar í sumum tilfellum. Kennararnir sögðust vilja sjá greiðari 

aðgang að sálfræðingum og öðru fagfólki fyrir nemendur með krefjandi hegðun og töldu þörf 

á því. Með það í huga er æskilegt að sálfræðingar og kennsluráðgjafar starfi innan skólanna og 

séu hluti af starfsliði skólanna, líkt og námsráðgjafar og þroskaþjálfar til dæmis. 

5.10 Tillögur að úrbótum í ljósi skóla án aðgreiningar 

Eins og fram hefur komið fá ekki allir nemendur með krefjandi hegðun nám við hæfi innan 

grunnskólanna og þarf það að breytast. Hlúa þarf betur að nemendum og skapa kennurum og 

grunnskólum viðunandi aðstæður til að sinna starfi sínu eins og kveðið er á um í lögum og 

reglugerðum. Með viðunandi aðstæðum er átt við að allir hlutaðeigandi aðilar geti unað vel 

við sinn hag, þ.e. nemendur, starfsfólk skóla og skólayfirvöld. Mestu máli skiptir að allir 

nemendur upplifi sig velkomna innan veggja grunnskólans og fái þar nám við hæfi. Á sama 

tíma þurfa kennarar að vilja og upplifa sig færa um að mæta þörfum og getu fjölbreytts 

nemendahóps með margvíslegum verkefnum sem hæfa hverjum og einum nemenda. Loks 

þurfa menntayfirvöld að vera sátt við það starf sem fram fer í grunnskólum. 

Kennararnir í rannsókninni bentu á, og sömuleiðis Ólafur Páll Jónsson (2011), að ráða þurfi 

nægt starfsfólk og sjá til þess að allur útbúnaður sé í lagi innan skólanna. Setja þarf sanngjarnt 

þak á hópastærð og sveigjanleiki þarf að vera innan skólanna til að minnka hópa enn frekar ef 

þörf er á. Þetta kallar á aukið fjármagn til grunnskóla og bentu kennararnir á það. Samkvæmt 

Gretari L. Marinóssyni (2007) er skortur á fjármunum oft talinn vera ástæða þess að ekki sé 

hægt að koma til móts við þarfir allra nemenda í grunnskólum. Samkvæmt Guðmundi Heiðari 

Frímannssyni o.fl. (2013) dugar þó aukið fjármagn og nógur mannafli ekki eitt og sér til að 

breyta starfi skólanna, heldur verða kennarar og skólastjórnendur sem fagstétt að samþykkja 

breytingarnar og taka virkan þátt í þróun innra starfs. Einnig verða þeir að skoða á gagnrýninn 

hátt eigið starf og annarra, svo og að nýta vinnutímann til samtarfs og samvirkni. Það er því 

ekki nóg að bæta eingöngu við fleira starfsfólki og meira fjármagni inn í skólana heldur verða 

kennarar að taka höndum saman, skoða eigin starfshætti og viðhorf til nemenda með krefjandi 

hegðun. Síðan þurfa þeir að þróa starf sitt áfram með það í huga að mæta hverjum og einum 

nemenda eins og lög og reglugerðir gera ráð fyrir. Eins og Booth (2005) bendir á hefur gildi og 

viðhorf kennara áhrif á það hvernig þeim tekst til við að útfæra skóla án aðgreiningar. 

Samkvæmt Ferguson o.fl. (2012) getur einn kennari, alveg sama hvað hann er reyndur, ekki 

vitað allt sem þarf til að útfæra námskrá og kennslu fyrir alla nemendur. Sumir nemendur, til 
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dæmis nemendur með fötlun, geta líka þurft á sérstökum stuðningi að halda á öllum sviðum 

náms á meðan aðrir þurfa nýja og skapandi nálgun á afmörkuðum sviðum. Hópur kennara og 

starfsfólks sem býr yfir fjölbreyttri færni og þekkingu getur saman útfært einstaklingsmiðaðar 

og virkar námsaðstæður fyrir alla nemendur. 

Ljóst er að hugmyndir skóla án aðgreiningar hafa enn ekki náð að verða að veruleika innan 

skólanna og ríkir ekki almenn sátt um skólastefnuna. Lítið sem ekkert hefur breyst innan 

skólanna og skóli án aðgreiningar því enn markmið sem stefnt er að í skólastarfi. Það gengur 

ekki til lengdar heldur þarf að komast yfir þann þröskuld og koma stefnunni í framkvæmd. 

Grunnskólinn þarf að þróast í takt við samfélagið en ekki sitja fastur í fari venja og hefða sem 

fólk tekur sem sjálfsögðum hlut og eðlilegum veruleika. Til að komast yfir þröskuldinn þarf að 

bæta skólaþróun og kennaramenntun, ekki hvað síst símenntun og starfsþróun þeirra kennara 

sem starfa innan grunnskólanna. Kennararnir í rannsókninni upplifðu sig ekki alltaf færa um 

að mæta öllum nemendum og átti það sérstaklega við um nemendur með krefjandi hegðun 

og sérþarfir. Vopna þarf kennara betur með þekkingu um sérþarfir nemenda, vinnubrögð í 

kennslustofu, teymiskennslu og samstarfi við foreldra og sérfræðinga þannig að þeir verði 

færir um að mæta ólíkum þörfum nemenda og fjölbreyttum nemendahópum. Einnig þarf að 

breyta fjármögnunarkerfi og sérfræðiþjónustu vegna sérþarfa í takt við stefnuna. Þetta þýðir 

að menntamálaráðuneytið, háskólar, sveitarfélög og kennarasamtök þurfi að taka höndum 

saman og stuðla að því að ekki sé gerður greinarmunur á sérkennslu og almennri kennslu. Þess 

í stað verði boðið upp á margvísleg viðfangsefni sem falla að persónuleika, áhuga, hæfni, 

menningu, og námsþörfum allra nemenda (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016; 

Slee, 2011). Það er í samræmi við nýja menntastefnu Reykjavíkurborgar, sbr. umfjöllun um 

stefnuna hér að framan. 

Loks verða skólar að vera með skýra verkferla og stefnu í agamálum, sem og vandað og 

skilvirkt stuðningskerfi ef upp kemur sú staða að úrræðaleysi gæti gagnvart einstaka 

nemendum. Í slíkum tilvikum ættu kennarar og skólar ekki að upplifa sig úrræðalausa heldur 

ganga að því vísu að hjálp sé til staðar handan við hornið, til að mynda hjá Þjónustumiðstöð, 

BUGL eða Brúarskóla svo eitthvað sé nefnt. 
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6 Lokaorð 

Hér á undan hefur verið fjallað um nemendur með krefjandi hegðun í grunnskóla í ljósi skóla 

án aðgreiningar. Sagt var frá rannsókn sem hafði það að markmiði að varpa ljósi á upplifun og 

reynslu umsjónarkennara af nemendum með krefjandi hegðun í grunnskóla og draga fram 

hvernig kennurunum fannst komið til móts við þarfir þessara nemenda í ljósi skóla án 

aðgreiningar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að samkvæmt opinberri skólastefnu beri kennurum og 

skólum að mæta þörfum allra nemenda, þar með talið þörfum nemenda með krefjandi 

hegðun. Ýmsu er ábótavant í þeim efnum. Kennararnir sögðu það ekki ganga nógu vel að koma 

til móts við þarfir allra nemenda með krefjandi hegðun innan grunnskóla þar sem aðstæður 

innan skólanna væru ekki alltaf til þess fallnar. Kennararnir voru störfum hlaðnir og upplifðu 

mikið álag í starfi sem kom niður á líðan þeirra og starfsánægju. Í sumum tilvikum mátti greina 

streitueinkenni en langvarandi streita getur leitt til kulnunar í starfi. 

Svo virðist sem skóli án aðgreiningar sé ekki ríkjandi hugsun hjá kennurum, skólum eða 

samfélaginu. Þess í stað lifa hugmyndir sérkennslulíkansins enn góðu lífi þrátt fyrir að lög og 

reglugerðir kveði á um annað. Áhersla er lögð á greiningar á nemendum með það fyrir augum 

að finna út hvað ami að þeim eða uppeldi þeirra í stað þess að beina athyglinni að starfi 

skólanna og laga það sem þarf. Í því felst meðal annars að bjóða nemendum með krefjandi 

hegðun upp á einstaklingsmiðað nám og námsaðstæður sem hæfa áhuga þeirra, færni og getu. 

Gera má ráð fyrir að krefjandi hegðun nemenda megi að einhverju leyti rekja til aðstæðna 

innan grunnskóla. Brotið er á réttindum sumra nemenda með krefjandi hegðun og kennurum 

oft boðið upp á óboðlegar starfsaðstæður. Bregðast þarf við og skapa grunnskólum og 

kennurum viðeigandi aðstæður svo allir nemendur fái kennslu við hæfi innan grunnskólanna, 

líkt og opinber skólastefna gerir ráð fyrir. Vonandi verður það um leið til þess að nemendum 

með krefjandi hegðun fækki og námsframmistaða nemendanna, félagsleg samskipti og 

framtíðarhorfur batni. Það er von mín að rannsóknin geti aukið skilning á viðfangsefninu og 

gefið vísbendingar um upplifun kennara og stöðu mála innan grunnskólans. Um leið vonast ég 

til þess að hún nýtist starfsfólki grunnskóla og stuðli að úrbótum í skólakerfinu í þágu nemenda 

með krefjandi hegðun. 
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