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Ágrip 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn sem hafði það að markmiði að varpa 

ljósi á aðkomu skólaþjónustu sveitarfélaga að faglegum stuðningi við 

umsjónarkennara grunnskóla og gildi hans fyrir starf í skóla án aðgreiningar 

og líðan í starfi. Rannsóknin var tilviksrannsókn og tilvikin skólaþjónusta 

fjögurra ólíkra sveitarfélaga á Norður- og Vesturlandi. Megingagnaöflunin fór 

fram með viðtölum en einnig var stuðst við heimasíður sveitarfélaganna og 

skólanna. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við tólf umsjónarkennara í sex 

grunnskólum.  

Helstu niðurstöður gefa til kynna að flestir viðmælendur höfðu litlar 

væntingar til skólaþjónustu sveitarfélagsins og þótt ákveðin sameiginleg 

einkenni væru á henni, svo sem áhersla á greiningar barna, var hún í mörgu 

mismunandi milli sveitarfélaga. Þessi mismunur stafaði að einhverju leyti af 

aðstæðum og áherslum hvers sveitarfélags. Kennararnir telja stuðning 

skólaþjónustunnar við starf skólanna mikilvægan og eru þakklátir fyrir þann 

stuðning sem þeir fá en vilja að hann sé aukinn. Þeir upplifðu visst úrræðaleysi 

af hálfu skólaþjónustunnar sökum skorts á fjármagni og starfsfólki miðað við 

vandann í nýjum þjóðfélagsaðstæðum. Áhrif á líðan þeirra komu helst fram í 

auknu álagi og óánægju með hversu takmarkaður og oft og tíðum seinfenginn 

stuðningurinn var. Umsjónarkennararnir kalla eftir fleiri sérfræðingum inn í 

skólana og að þeir setji sig betur inn í þann veruleika sem kennarar og skólar 

starfa við. Flest bendir til þess að skólaþjónusta sveitarfélaga uppfylli ekki 

þarfir umsjónarkennara fyrir stuðning í starfi í skóla án aðgreiningar, óháð 

stærð sveitarfélagsins eða skóla og að úrbóta sé þörf. 





 

Abstract 

 
This paper describes a study designed to investigate the professional support 

provided by Municipal School Services to classroom teachers, with the aim of 

better understanding its impact on their well-being and the implementation  of 

an Inclusive Education Policy in Icelandic elementary schools. A qualitative 

methodology was used in conducting a case study of Municipal School 

Services in four different municipalities in the northern and western part of 

Iceland. The main data was collected via semi-structured individual interviews 

but information was also gathered from local municipal- and school websites. 

Twelve classroom teachers from six elementary schools were interviewed.   

The main findings indicate that the majority of the teachers interviewed had 

low expectations of Municipal School Services and although it had certain 

common characteristics, such as an emphasis on child diagnosis, it was in 

many ways different between municipalities. This difference was due in part 

to the circumstances and different focuses of each municipality. The 

interviewees consider the support that School Services provide important and 

are grateful for it, but would like increased support. In their experience there 

was a certain inefficiency in Municipal School Services due to a lack of staff 

and resources. The effect on their well-being was mainly due to increased 

stress and dissatisfaction with the limited support offered. The classroom 

teachers who were interviewed would like more counselors into the schools 

and would like them to better comprehend the reality of the challenges facing 

teachers and schools. Results indicate that Municipal School Services do not 

currently meet the needs of the classroom teacher for support in inclusive 



 

schools, regardless of the size of the municipality or school and that 

improvements are necessary.  
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1. Inngangur 

Fjallað er um skólaþjónustu í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008). Þar er 

kveðið á um ábyrgð sveitarfélaganna að sjá til þess að viðeigandi skólaþjónusta 

sé veitt í grunnskólum en þeim gefið frelsi um fyrirkomulag hennar. Í reglugerð 

um skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð 

í grunnskólum (nr. 444/2019) eru ákvæði laga um skólaþjónustu útfærð nánar. 

Í annarri grein er fjallað um markmið skólaþjónustunnar. Henni er ætlað að 

efla skóla sem faglegar stofnanir svo þeir geti leyst flest þau viðfangsefni sem 

koma upp í skólastarfi, sem og að veita starfsfólki leiðbeiningar og aðstoð við 

störf sín eftir þörfum. Í níundu grein er sérstaklega fjallað um faglegan 

stuðning við starfsfólk skóla. Þá er átt við ráðgjöf vegna kennslu og umönnunar 

nemenda, náms nemenda með sérþarfir og starfshátta skóla og starfsumhverfis 

(reglugerð um skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 444/2019).  

Ég hef starfað í grunnskóla í fámennu sveitarfélagi í rúm tuttugu ár, eða 

stærstan hluta starfsævinnar. Ég hóf kennsluferil minn sem umsjónarkennari 

og starfaði sem slíkur í tólf ár. Ég færðist smátt og smátt yfir í sérkennslu, til 

að byrja með samhliða umsjónakennarastarfinu, og hef nú starfað sem 

verkefnastjóri sérkennslu í rúm fjórtán ár. Ég hef litið á það sem stóran þátt í 

starfi mínu sem sérkennari að vinna náið með kennurum að því að styðja við 

nám allra nemenda eins og stefnan um skóla án aðgreiningar felur í sér.  

Í starfi mínu sem umsjónarkennari og sérkennari hef ég ekki mikla reynslu 

af stuðningi utanaðkomandi þjónustu þrátt fyrir að sveitarfélögum hafi verið 

skylt að veita hann frá árinu 1996. Ég þekkti því lítið til hlutverks, 

verkaskiptingar og ábyrgðar skólaþjónustu sveitarfélaga áður en 
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rannsóknarvinnan hófst. Fljótlega varð mér ljóst að það hefur ekki mikið verið 

skrifað eða rannsakað um skólaþjónustu sveitarfélaga. Rúnar Sigþórsson 

(2013, bls. 206–211) rannsakaði hvernig skólaþjónustan hefur þróast frá því 

að sveitarfélögin tóku við því hlutverki. Rúnar komst að því að þjónustan virtist 

snúast um ýmiss konar sérúrræði tengd einstaka nemendum fremur en að þróa 

og styrkja fagmennsku og starfshæfni kennara og innviði skóla. Gerð var úttekt 

á fyrirkomulagi og framkvæmd sérfræðiþjónustu í sex sveitarfélögum (Árný 

Elíasdóttir, Svava B. Sigurjónsdóttir, Sveinborg Hafliðadóttir og Arndís 

Vilhjálmsdóttir 2013, bls. 49–51) þar sem fram kom meðal annars að 

sveitarfélög mættu hafa meira frumkvæði að stuðningi við starfsfólk og skóla 

sem faglegar stofnanir og auka eftirfylgni og mat á árangri, og að erfitt væri að 

framfylgja stefnu um skóla án aðgreiningar. Jafnframt kom þar fram að skortur 

væri á fjármagni, meiri og fjölbreyttari sérfræðiþekkingu og frekari stuðningi 

á faglegum sviðum.  

Á undanförnum árum hef ég upplifað breytingu á viðhorfi til stefnunnar og 

hvernig unnið er með þennan málaflokk í mínu skólasamfélagi. Auk þess má 

líta á þá áherslubreytingu sem birtist í lögum og reglugerðum sem leið til að 

auka vægi skólamiðaðrar þjónustu þar sem hinum almenna kennara er veitt 

ráðgjöf og stuðningur í starfi og dregið um leið úr áherslu á sálfræði- og 

sérkennsluþjónustu. Í ljósi þessara breytinga þótti mér ástæða til þess að skoða 

faglegan stuðning við kennara og hlutverk skólaþjónustu sveitarfélaga í því 

sambandi. 

Mig langaði til að fá sýn umsjónarkennara grunnskóla á faglegan stuðning 

sem þeir fá frá skólaþjónustu sveitarfélaga því samkvæmt aðalnámskrá 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44) bera umsjónarkennarar 

umfram aðra starfsmenn ábyrgð á námi, þroska, líðan og velferð nemenda 

sinna. Þeir bera einnig ábyrgð á að útfæra kennslu sína á faglegan hátt. 

Nemendahópurinn er oft stór og í skóla án aðgreiningar er hann afar 

fjölbreyttur. Samkvæmt opinberri menntastefnu eiga allir nemendur 
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grunnskóla rétt á kennslu við hæfi í heimabyggð þar sem komið er til móts við 

náms- og félagslegar þarfir þeirra (lög um grunnskóla nr. 91/2008, 13.gr; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 33; reglugerð um nemendur 

með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010, 2.gr;). Starf umsjónarkennara er því 

margslungið og ábyrgðin mikil. 

Á þeim 20 árum sem ég hef starfað innan grunnskólans hafa orðið miklar 

breytingar í íslensku samfélagi. Við þessar samfélagsbreytingar hafa skólar 

orðið að bregðast við flóknari og fjölbreyttari nemendahóp en áður var. 

Samhliða því hefur hlutverk kennara breyst og þörf fyrir faglegan stuðning 

aukist (Guðný Guðleif Einarsdóttir, 2018, bls. 35–36; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13–14; Sigurður Kristinsson, 2013a, bls. 

250–251). Á síðari árum hefur umræðan um streitu og kulnun í kennarastarfinu 

farið vaxandi og oft verið tengd við umræðu um skort á faglegum stuðningi. 

Ég hef upplifað streitu í starfi mínu sem kennari og mikilvægi faglegs 

stuðnings þegar á reynir. Kennarar hafa meðal annars bent á að aukið álag fylgi 

þáttum sem felast í að fylgja eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar og að 

þeir hafi mögulega ekki fengið nægjanlegan faglegan stuðning í starfi sínu 

(Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017, bls. 114; Guðný 

Guðleif Einarsdóttir, 2018, bls. 36–39). Því vil ég skoða þennan þátt í tengslum 

við stuðning skólaþjónustunnar. Rannsóknin er afmörkuð við sjónarhorn 

umsjónarkennara. Skoðað er með hvaða augum þeir líta þann faglega stuðning 

sem þeir fá frá skólaþjónustu sveitarfélaga og jafnframt hvaða gildi sá 

stuðningur hefur fyrir líðan þeirra og framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar. 
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1.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á aðkomu skólaþjónustu 

sveitarfélaga að faglegum stuðningi við umsjónarkennara grunnskóla og áhrif 

hans á líðan þeirra í starfi. Nálgun efnisins er út frá opinberri menntastefnu 

byggðri á hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar og umsjónarkennarann í 

þeim aðstæðum. Fengin verður sýn umsjónarkennara á gildi faglegs stuðnings 

í skóla án aðgreiningar og rannsakað hvort, og þá hvernig, sá stuðningur hafi 

áhrif á líðan þeirra í starfi. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

meginspurningu og til að svara henni eru settar fram fjórar undirspurningar: 

Rannsóknarspurning: 

 Hver er sýn umsjónarkennara í grunnskólum á gildi stuðnings 

skólaþjónustu við faglegt starf í skóla án aðgreiningar? 

Undirspurningar: 

 Í hverju felst faglegur stuðningur skólaþjónustu sveitarfélaga við 

umsjónarkennara?  

 Hverjar eru væntingar umsjónarkennara til þess stuðnings?  

 Hvaða gildi hefur sá stuðningur fyrir líðan umsjónarkennara?  

 Hvaða gildi hefur sá stuðningur fyrir framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar?  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í fræðilega kaflanum dreg ég upp mynd af 

stjórnskipulaginu í kringum skólahald í grunnskólum. Næst fjalla ég almennt 

um tilurð og hugmyndafræði menntastefnunnar skóli án aðgreiningar og stikla 

á stóru um innleiðingu og framkvæmd stefnunnar hérlendis og erlendis. Ég 

fjalla um áhrif stefnunnar á líðan umsjónarkennara í starfi og um stuðning við 
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kennara í víðu samhengi. Loks fer ég yfir framkvæmd og hlutverk 

skólaþjónustu sveitarfélaga í að veita kennurum faglegan stuðning. 

Í kaflanum um rannsóknarsnið er gerð grein fyrir rannsókninni sem 

eigindlegri tilviksrannsókn, þar sem gagnaöflun fólst í viðtölum við 

umsjónarkennara í grunnskólum og skjalarýni. Þá lýsi ég aðferð við val á 

skólum og viðmælendum. Ég segi frá gagnagreiningu og úrvinnslu. Að lokum 

er gerð grein fyrir siðferðilegum atriðum varðandi rannsóknina.   

Í niðurstöðukaflanum kemur fram það sem rannsóknin leiddi í ljós og í 

umræðukaflanum er fjallað um niðurstöðurnar og þær bornar saman við það 

sem fram kemur í fræðunum. Að lokum dreg ég saman efni ritgerðarinnar og 

túlka niðurstöðurnar. Loks er að finna heimildaskrá og fylgiskjöl.  

Lykilhugtök: Skóli án aðgreiningar (e. Inclusive education), faglegur 

stuðningur (e. Professional support), umsjónarkennari (e. Classroom teacher), 

skólaþjónusta (e. School services).   
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2. Fræðilegt samhengi 

Í þessum kafla verður settur fram fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar í 

fjórum undirköflum. Í fyrsta hluta er fjallað um stjórnskipulag skólahalds á 

grunnskólastigi. Menntastefnan skóli án aðgreiningar, sem er vandmeðfarin og 

flókin í framkvæmd, er því næst til umræðu. Í þriðja hlutanum er fjallað um 

starf umsjónarkennara og áhrif sem starfið hefur á líðan þeirra, þörf þeirra fyrir 

stuðning við faglegt starf og starfsþróun og aðkomu sveitarfélaganna í þeim 

efnum. Að lokum er fjallað um framkvæmd skólaþjónustu sveitarfélaga út frá 

þeim rannsóknum sem liggja fyrir.  

2.1 Stjórnskipulag skólahalds á grunnskólastigi 

Hlutverk sveitarfélaga um skólaþjónustu 

Sveitarfélög eru sjálfstæð stjórnvöld, stjórnað af lýðræðislega kjörnum 

sveitastjórnum í umboði íbúa sveitarfélagsins. Þau gegna mikilvægu 

samfélagslegu hlutverki. Þau sjá íbúum sínum fyrir almennri grunnþjónustu, 

svo sem velferðarþjónustu við einstaklinga, og annast rekstur leik-, tónlistar- 

og grunnskóla ásamt ýmiss konar tæknilegri þjónustu (Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið, 2017, bls. 6–7). Jafnframt ber þeim að veita ýmsa 

stoðþjónustu, en í því felst hvers konar sérfræðiþjónusta sem einstaklingur eða 

stofnanir geta sótt aðstoð til við að vinna að lausn á vanda sínum og er 

skólaþjónustan þáttur í þeirri þjónustu (Jón Torfi Jónasson, 2008c, bls. 218–

222).  
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Sveitarfélögin bera ábyrgð á starfsemi grunnskólanna í samræmi við lög og 

reglugerðir (lög um grunnskóla nr. 91/2008) og er framkvæmdin í höndum 

fræðsluyfirvalda sveitarfélaga. Undir þau falla sveitarstjórnir, fræðslunefndir, 

forsvarsaðilar skólaskrifstofa, þar sem þær eru, og skólastjórar.  

Hverju sveitarfélagi ber að tryggja skólahald í samræmi við stefnumótun 

um íslenska menntastefnu sem á sér stað hjá Alþingi og ráðuneytum með 

setningu laga, reglugerða og námskráa. Það er í höndum sveitarfélaga og skóla 

að útfæra þá stefnu í sameiningu og gæða hana lífi (Björg Ólafsdóttir, 2010, 

bls. 10; lög um grunnskóla nr. 91/2008, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 43; reglugerð um skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla 

og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 444/2019). Þrátt fyrir að leiða megi 

líkur að því að sveitarfélög þurfi að sinna margvíslegri faglegri forystu í 

tengslum við hlutverk þeirra í menntun barna benda Sigríður Margrét 

Sigurðardóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir og Börkur Hansen (2018, bls. 69) 

á að í íslenskri löggjöf sé aldrei komið beinum orðum að leiðtogahlutverki 

sveitarfélaga. Forystuhlutverk þeirra sé hulið á bak við lýsingu á hlutverkum 

og ábyrgð. 

Frá því að ábyrgð á rekstri og faglegu starfi grunnskólans færðist yfir til 

sveitarfélaga árið 1996 (lög um grunnskóla nr. 91/2008) bera þau ábyrgð á að 

veita skólum og nemendum viðeigandi skólaþjónustu. Þeim ber að tryggja 

nemendum og skólum aðgang að þjónustunni og hafa eftirfylgd með 

starfseminni. Auk þess skulu þau hafa frumkvæði um samstarf skólaþjónustu 

við aðila utan sveitarfélagsins sem annast sérhæfð úrræði vegna einstakra 

nemenda (reglugerð um skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 444/2019, 3.gr., 5.gr.).  

Sveitarfélög ákveða sjálf fyrirkomulag skólaþjónustunnar, hvort það er á 

eigin vegum, utan eða innan skóla, sameinast um það með öðrum 

sveitarfélögum eða gerir þjónustusamninga við önnur sveitarfélög, stofnanir 

eða aðra sérhæfða þjónustuaðila. Í hverju sveitarfélagi er sveitarstjórn gert að 
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skipuleggja skólaþjónustu í samráði við skólastjórnendur (reglugerð um 

skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum nr. 444/2019, 4.gr.). 

Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008, 40.gr.) og fyrrnefndri 

reglugerð (nr. 444/2019, 3.gr.) á skólaþjónusta að leggja áherslu á stuðning við 

nemendur og foreldra þeirra annars vegar og stuðning við starfsemi grunnskóla 

og starfsfólk þeirra hins vegar. Í því felst meðal annars forvarnarstarf sem 

stuðlar að velferð nemenda, snemmtækt mat á stöðu nemenda og viðeigandi 

ráðgjöf, mótun heildarsýnar á aðstæður og hagsmuni nemenda, ásamt 

fjölbreyttum stuðningi  við starfsemi, starfshætti, foreldra og starfsfólk.  

Hlutverk skólastjórnenda  

Með grunnskólalögunum árið 1995 var skerpt á hlutverki skólastjóra og 

lögunum fylgdi aukið svigrúm fyrir þá að hafa áhrif á framkvæmd mála í sínum 

skólum. Þeim var auk þess fengið aukið frelsi til að móta skólastarfið með sínu 

fólki en á sama tíma ætlað að þjóna mörgum hagsmunaaðilum (Börkur Hansen, 

Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002, bls. 202). 

Í lögum og reglugerð er kveðið á um að skólastjóri sé ábyrgur fyrir 

skólastarfi gagnvart fræðsluyfirvöldum og að sem faglegum leiðtoga beri 

honum að móta og leiða skólastarfið. Hann skal jafnframt hafa frumkvæði að 

samstarfi við skólaþjónustu og fleiri aðila innan sveitarfélagsins vegna málefna 

einstakra nemenda með sérþarfir og langvinn veikindi. Auk þess skal 

skólastjóri hafa frumkvæði að því að móta símenntunaráætlun til ákveðins tíma 

í samráði við starfsfólk sitt og í samræmi við áherslur skólans, sveitarfélagsins 

og aðalnámskrár (lög um grunnskóla nr. 91/2008; reglugerð um skólaþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 

444/2019).  
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Frá þeim tíma sem sveitarfélögin tóku yfir rekstur grunnskólans hafa því 

orðið töluverðar breytingar á umfangi og eðli starfs skólastjóra. Svo virðist sem 

fagleg forysta hafi minnkað með fleiri verkefnum. Bent hefur verið á að 

tilhögun stjórnkerfis skólanna hafi orðið óljósari samhliða þessum breytingum, 

sem hefur leitt til ákveðinna einkenna óreiðu (chaotic pattern) fremur en 

fagveldis (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018, bls. 127; 

Trausti Þorsteinsson og Amalía Björnsdóttir, 2016, bls. 508). Skólastjórar hafa 

gagnrýnt þann stuðning sem þeir fá frá sveitarfélögunum. Sigríður Margrét 

Sigurðardóttir (2018, bls. 15) komst að þeirri niðurstöðu að skólastjórar telja 

sveitarfélögin ekki sinna hlutverki sínu nægilega vel og kölluðu þeir á öflugt, 

skipulagt og sérsniðið stuðningsnet.  

Rannsóknir sýna að hið leiðandi hlutverk skólastjóra dregur fram árangur 

og framfarir og ekki síst mikilvægi þeirra þegar kemur að því að skipuleggja 

faglega ráðgjöf fyrir kennara (Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011, bls. 89; Börkur 

Hansen, 2013, bls. 82–85). Skólastjórar eru því lykilpersónur í umbótum í 

skólastarfi og mótun starfsanda og skólamenningar (Börkur Hansen, 2013, bls. 

82–89, Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara, 2016a, bls. 19–20). Í því 

felst ábyrgð gagnvart eflingu fagmennsku og starfsþróun kennara sem tryggir 

bestan hag nemenda (Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara, 2016a, bls. 

18–20).  

Hlutverk umsjónarkennarans  

Samfara breytingum í menntastefnum og tíðaranda hefur hlutverk kennarans 

breyst töluvert síðustu áratugi, ekki síður en skólastjórans. Kröfur sem hafa 

aukist til skóla um að aðstoða samfélagið við að takast á við nýjar áskoranir 

hafa sjálfkrafa aukið kröfurnar til kennarastéttarinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13–14). Við þetta bætist að á síðustu 

árum hefur kennarastéttin staðið frammi fyrir utanaðkomandi umbótum í líki 
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eftirlits, stöðlunar og stýringar af hálfu hins opinbera (Sigurður Kristinsson, 

2013a, bls. 250–251).   

 Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) 

kemur fram að á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til 

nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og 

leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina börnum 

og ungmennum í námi og mati á því og vinna að því að þau tileinki sér 

heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar 

vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13).  

Umsjónarkennari ber, umfram aðra kennara og starfsfólk skóla, ábyrgð á 

námi, þroska, líðan og velferð síns nemendahóps (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44). Í starfi umsjónarkennarans felst að 

kynnast nemendum sínum sem best, leiðbeina nemendum sínum í námi og 

starfi, aðstoða þá og ráðleggja þeim um persónuleg mál, að vinna náið með 

þeim kennurum sem kenna nemendum í hans umsjá, halda utan um 

upplýsingar og hafa milligöngu um þær innan skóla og koma þeim áleiðis til 

foreldra svo þeir geti verið þátttakendur í ákvörðunum er varða barn þeirra og 

skólastarfið. Hlutverk umsjónarkennara er þannig að stuðla að samstarfi 

heimila og skóla (lög um grunnskóla, nr. 91/2008, 13.gr.; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 31).  

 Þessi inngrip hafa, ásamt tæknilegum kröfum, sett kennara í 

þverstæðukennda stöðu og þeir upplifa sjálfsmynd sína sem kennara vera að 

breytast í kjölfar aukinna krafna í kennarastarfinu. Þeir upplifa sig sem 

uppalendur ekki síður en fræðara og þeir hafa blendnar tilfinningar til þessa 

breytta hlutverks síns (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006, bls. 143–144; Sigurður 

Kristinsson, 2013a, bls. 250–251).  
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2.2 Skóli án aðgreiningar 

Með skóla án aðgreiningar er átt við að komið er til móts við fjölbreyttar náms- 

og félagslegar þarfir nemenda í grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 41; reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla  nr. 585/2010, 2. gr.). Innan skóla án 

aðgreiningar á sér stað menntun án aðgreiningar. Hún er skilgreind sem: 

Samfellt ferli sem hefur það að markmiði að bjóða upp á góða menntun 
fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum, 
hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að útrýma 
öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 41). 

Sögulegt samhengi skóla án aðgreiningar 

Fræðslulögin frá árinu 1946 voru fyrstu lögin sem náðu til allra barna og 

tryggði rétt þeirra til skólagöngu eða stofnanavistar (Jón Torfi Jónasson, 

2008b, bls. 272). Þar var jafnframt tilgreint að almenna skólakerfið skyldi 

koma til móts við þarfir nemenda í stað fyrri laga þar sem megináhersla var á 

skólaskyldu og námskröfur (Gretar L. Marinósson og Dóra Bjarnason, 2016, 

bls. 24–25). Í ljós kom að þau lög dugðu hvorki til þess að renna stoðum undir 

nauðsynlega þjónustu né mættu þau kröfum um jafnræði sem síðan þá hefur 

verið reynt að tryggja með lagasetningum (Jón Torfi Jónasson, 2008b, bls. 

272). 

Hugmyndin um normun eða normalíseringu barst til landsins upp úr 1960 

og var mikil mannréttindabót. Í því fólst að gera fötluðu fólki kleift að lifa eins 

eðlilegu lífi og unnt væri, en ekki endilega að hinir fötluðu tækju þátt í daglegu 

lífi hinna ófötluðu (Jón Torfi Jónasson, 2008b, bls. 283). Blöndunarstefnan (e.  

intergration policy) fylgdi í kjölfarið. Hún snérist um börn og kröfu foreldra 

fatlaðra barna um að þau fengju viðeigandi stuðning og aðgang að öllum 

stofnunum samfélagsins, þar með talið skólunum. Í því fólst þá að blanda 

hinum fötluðu inn í heim hinna ófötluðu en þeir fengu þó talsverða aðstoð til 
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þess (Jón Torfi Jónasson, 2008b, bls. 283–284). Báðar þessar stefnur byggðu 

á hugmyndum um jafnrétti og mannréttindi sem ruddu sér til rúms víða erlendis 

og höfðu áhrif á menntastefnur í þeim löndum sem við vorum vön að bera 

okkur saman við (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 17). 

Smám saman varð almennt samkomulag um að þetta væri ekki fullnægjandi 

og að ganga þyrfti lengra í átt til jafnréttis. Úr varð að gera kröfu um að skólinn 

ætti að vera fyrir alla jafnt frá upphafi en ekki sumum blandað inn með öðrum 

eins og gert var áður (Jón Torfi Jónasson, 2008b, bls. 283–284). 

Lögin frá árinu 1974 festu í lög hugmyndina um skóla fyrir alla óháð búsetu 

og námsgetu (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 25; Jón 

Torfi Jónasson, 2008a, bls. 102). Lögin lögðu höfuðáherslu á jöfn tækifæri 

allra til náms og að komið yrði til móts við mismunandi þarfir, hæfileika og 

áhuga nemenda (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 18). 

Mælt var gegn því að draga nemendur í dilka eftir getu í bekkjardeildir og hvatt 

til þess að kennsluháttum yrði breytt þannig að meira tillit yrði tekið til þarfa 

hvers barns (Jón Torfi Jónasson, 2008a, bls. 102).  

Reglugerðirnar hafa ekki síður en lögin haft áhrif á framkvæmd stefnunnar. 

Í sérkennslureglugerðinni frá árinu 1990 var ákvörðunin um kostnað og mat 

smám saman færð yfir á hendur skólastjórnenda og þannig aukið traust fært 

yfir á fagmennsku skólastjóra og kennara. Reglugerðin varðaði öll börn sem 

þurftu aðstoð og tók af allan vafa um ótvíræðan rétt allra barna til að sækja 

sinn heimaskóla. Jafnframt var horfið frá því að hólfa börn niður (Jón Torfi 

Jónasson, 2008b, bls. 275–276; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015, 

bls. 2). Með sérkennslureglugerðinni vildu stjórnvöld ýta undir fjölbreyttara 

skipulag með því að gera skólastjórnendur sjálfstæðari. Gerð var breyting frá 

fyrri ákvæðum sem fólst í því að úthlutun fjármagns til sérkennslu var í 

höndum fræðslu- og skólastjóra og var það ekki tengt einstökum nemendum 

heldur heildarfjölda nemenda. Lög um grunnskóla frá árinu 1991 

endurspegluðu sérkennslureglugerðina frá 1990. Þar kom fram skýrari krafa 
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um að öll börn skyldu vera í sama skóla og helst í sömu bekkjunum. Í reglugerð 

um sérkennslu frá árinu 1996 er ekki dregið úr mikilvægi sérstakrar aðstoðar 

þó svo að sérkennsluheitið komi ekki fyrir í grunnskólalögunum frá árinu 1995 

(Jón Torfi Jónasson, 2008b, bls. 275–276).   

Við undirritun á UNESCO-yfirlýsingunni á Salamanca á Spáni árið 1994 

skuldbundu íslensk stjórnvöld sig til þess að setja sér markmið um menntun 

handa öllum innan almenna skólakerfisins (Jón Torfi Jónasson, 2008b, bls. 

284). Gerð var rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir sem 

væntingar voru um að ríki og stofnanir hefðu að leiðarljósi við innleiðingu nýju 

menntastefnunnar. Megininntak Salamancaáætlunarinnar er að almennum 

grunnskólum sé skylt að mennta öll börn og þar sem börn séu með misjafnar 

forsendur til náms beri að taka mið af þeim mikla mun í skipulagi menntakerfis 

og tilhögun námsins. Auk Salamancayfirlýsingarinnar var Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eða Barnasáttmálinn frá árinu 1990, 

sem festur var í lög hér á landi árið 2013 (lög nr. 19/2013), eitt af grunngögnum 

stefnumótunarinnar. Sáttmálinn leggur þær skyldur á aðildarríkin að tryggja 

velferð barna meðal annars á sviði mennta-, heilbrigðis- og félagsmála (lög nr. 

19/2013). Öll önnur stefnumótandi skjöl eiga að taka mið af stefnunni. Gefin 

var út heildstæð aðalnámskrá þar sem meginstef Salamancaáætluninnar lágu 

til grundvallar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Glíman við orðanotkun um skóla án aðgreiningar 

Reynst hefur vandasamt að finna íslenskt orð sem nær yfir þá blöndun sem 

orðið hefur. Enska orðið yfir skóla án aðgreiningar er inclusion en þýðing þess 

yfir á íslenska tungu hefur verið vandasöm og erfitt hefur reynst að finna 

hugtak sem nær jafn vel yfir hugmyndafræðina og það erlenda þykir gera. 

Orðalagið skóli án aðgreiningar varð fyrir valinu og kom fyrst fram á íslensku 

árið 1994 í þýðingu á Salamancayfirlýsingunni. Sú orðanotkun er þó ekki 
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sjálfsögð og er enn að breytast (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 

2016, bls. 23–25; Hermína Gunnþórsdóttir og Dóra S. Bjarnason, 2014, bls. 

10–12; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 2). 

Orðasambandið skóli án aðgreiningar, ásamt fleiri útfærslum eins og nám 

án aðgreiningar, kennsla án aðgreiningar og menntun án aðgreiningar, hefur 

jafnan þótt neikvætt og þunglamalegt í notkun (Gretar L. Marinósson og Dóra 

S. Bjarnason, 2016, bls. 23–25). Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason 

(2016, bls. 23–24) eru þeirrar skoðunar að skilningur okkar á merkingu 

hugtaksins skóli án aðgreiningar hafi þróast í þá átt að í því felist aukin 

lýðræðisleg nálgun í skólastarfi og að gæði náms, jafnræði fyrir öll börn og 

virk þátttaka ólíkra nemenda sé í fyrirrúmi.  

Í gegnum tíðina hafa komið fram fleiri útfærslur á orðasamböndum yfir 

hugmyndafræðina í þeirri stöðugu viðleitni að finna hugtak sem skilgreinir 

betur þá breyttu nálgun sem orðið hefur í skólastarfinu. Orðasamböndin 

heildtækur skóli (e. Inclusive School) eða heildstæð skólastefna komu fram í 

grein Hafdísar Guðjónsdóttur (1994) árið 1994. Þau  vísa í grundvallaratriðum 

til þess að skólinn geri engan mannamun en útiloka ekki sérstök úrræði fyrir 

einhver börn (Jón Torfi Jónasson, 2008b, bls. 284). Þá hefur orðasambandið 

einstaklingsmiðað nám, sem varð meira áberandi upp frá árinu 1996, verið 

tengt við hugmyndina um skóla án aðgreiningar þar sem ekki er séð að 

nemendur með sérþarfir fái nýtt sér hefðbundna bekkjarkennslu þar sem allir 

nemendur fá sama viðfangsefni og er gert að leysa það á sama tíma (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005, bls. 13). Orðasambandið menntun fyrir alla varð meira 

áberandi hér á landi eftir alþjóðaráðstefnu UNESCO í Dakar í Senegal árið 

2000 þar sem horft var á menntun fyrir alla í víðara samhengi 

(Menntamálaráðuneytið, 2002). Meira fór að bera á orðalaginu skóli 

margbreytileikans frá árinu 2012 og í stefnuplöggum sveitarfélaganna virtist 

það vera notað á sama hátt og skóli án aðgreiningar (Helgi Gíslason og Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2016, bls. 58). Það orðasamband þykir víðara og ná 
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betur yfir margbreytileika nemendahópsins. Það ber með sér að litið er á 

fjölbreytileikann sem norm í skóla þar sem skólastarf er skipulagt þannig að 

kennarinn hefur það hlutverk að styðja við nemendur við þekkingarsköpun 

óháð tungu, trú, kynhegðun og fötlun. Á móti er erfiðara að nota 

orðasambandið yfir nám eða menntun (Gretar L. Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason, 2016, bls. 23–24). Orðasambandið menntun án aðgreiningar var 

notað yfir hugmyndafræðina í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41) og í úttekt 

Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir á menntun fyrir alla á 

Íslandi (2017) fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið.  

Í úttekt Evrópumiðstöðvarinnar (2017, bls. 59) kom fram að það er almenn 

skoðun í skólasamfélaginu að skilgreiningu skorti á sérhæfðum hugtökum sem 

lögð eru til grundvallar í löggjöf og stefnumótun á sviði menntunar án 

aðgreiningar. Hugtök á borð við tækifæri til náms, nám við hæfi, menntun án 

aðgreiningar og skólastarf án aðgreiningar eru ekki skilgreind í stefnumótandi 

skjölum og leiðbeinandi reglum ríkis og sveitarfélaga sem sérhæfð hugtök. Á 

meðan svo er telja þeir að starfsfólk menntakerfisins geti ekki skilið né nýtt sér 

þau í störfum sínum. Í umfjöllun minni í ritgerðinni valdi ég að nota hugtakið 

skóli án aðgreiningar í samræmi við orðanotkun í núgildandi lögum. 

Ólík sjónarhorn í skóla án aðgreiningar  

Stefna um skóla án aðgreiningar hefur orðið ráðandi víða um heim. 

Hugmyndafræðin að baki stefnunni einkennist af virðingu fyrir rétti allra 

nemenda til virkrar þátttöku í skólastarfinu og rétti allra nemenda til góðrar 

menntunar óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins. Hún snýr jafnframt að því 

að útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 43).  
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Menntastefnan skóli án aðgreiningar snýst  í grundvallaratriðum um það að 

menntun sé mannréttindi (Ainscow og Miles, 2008, bls. 16). Hún varðar allt 

skólastarfið og byggir á gildum, grundvelli og viðhorfum kennara og 

skólastjóra. Útfærsla hennar veltur því  á kennurum, skólum og því hvernig hið 

ytra samfélag, meðal annars fræðsluyfirvöld sveitarfélaga, lítur á skólann og 

hlutverk hans (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 23). Menntastefnan skóli án aðgreiningar er því 

vandmeðfarin, hugmyndafræðilega sem og í framkvæmd. Hvernig þessu er 

farið byggir mikið til á því hvaða grundvallarsjónarmið til náms eru ráðandi.  

Innan almenna skólakerfisins hafa tvö sjónarhorn verið ríkjandi; eldra 

sjónarmið um klíníska eða læknisfræðilega sýn þar sem horft er út frá 

greiningu eða vanda nemenda og nýrri sjónarmið um aðlögun skólastarfsins að 

fjölbreyttum nemendahópum (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 

2016, bls. 25–26). 

Helsti vandinn við læknisfræðilegu sýnina er að hún krefst margra 

sérfræðinga til að koma til móts við þarfir allra og þjónustan verður ekki 

nægilega skilvirk. Jafnframt hefur hún þá tilhneigingu að draga úr áhrifum 

mikilvægustu og aðgengilegustu umönnunaraðilanna í lífi barna og unglinga, 

sem eru foreldrar og kennarar (Gutkin, 2012, bls. 4–5).  

Nútímalegri viðhorf til einstaklingsmunar og námserfiðleika einkennast af 

því að litið er á hvaða aðstæður skólinn skapar nemendum þegar kemur að 

námsforsendum, eiginleikum og áhuga þeirra. Þetta sjónarmið er skólamiðaðra 

en eldri viðhorf og gengur út frá því að allir nemendur geti mætt erfiðleikum 

einhvern tímann á skólagöngunni. Þá er farið í að breyta námsumhverfi og 

aðstæðum nemandans fremur en að einblína á ,,vanda“ nemandans með 

greiningum, meðferð eða sérúrræðum undir stjórn sérfræðinga í þeim tilgangi 

að laga hann. Hin svokallaða skólamiðaða ráðgjöf byggir á sameiginlegri 

lausnaleit sérfræðinga, kennara og foreldra með það að markmiði að laga 

kennslu, nám og námsumhverfi að þörfum nemenda (Rúnar Sigþórsson, 2013, 
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bls. 199–200). Ráðgjöfin beinist þannig að kennaranum fremur en að 

nemandanum.  

Víða er unnið eftir báðum kerfum (Gretar L. Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason, 2016, bls. 25–26). Hin klíníska eða læknisfræðilega sýn hefur litað 

viðhorf fagfólks og almennings og gerir það jafnvel enn þann dag í dag 

(Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 24–25). Hún hefur jafnvel verið ráðandi 

hugsmíð meðal kennarastéttarinnar þegar horft er til viðbragða hennar við 

nemendum með sérþarfir og fatlanir þar sem reynt er að setja þá í sérstaka 

kennslu til leiðréttingar eða beina þeim í annað umhverfi (Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 30–31; Hermína Gunnþórsdóttir 

og Dóra S. Bjarnason, 2014, bls. 10–12). Í nýlegri rannsókn Valgerðar 

Júlíusdóttir og Barkar Hansen (2018, bls. 15) kom fram að sérkennsla er að 

aukast í skólastarfinu. Umsjónarkennarar gera kröfur um mikla sérkennslu og 

stuðning fyrir nemendur sína. Mikið er um nemendur á einhverfurófi og með 

einbeitingarvanda. Starfsþróun þyrfti að miðast í miklu ríkari mæli við 

skólastarfið eins og það er í raun. Forsenda allrar umræðu um faglega 

starfsþróun í skóla án aðgreiningar væri að tryggja að allt starfsfólk skóla, og 

þá sérstaklega kennarar, geri sér grein fyrir ábyrgð sinni á því að koma til móts 

við margbreytilegar þarfir nemenda (Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 82–83).  

Þegar rýnt er í núgildandi lög virðist læknisfræðilega eða klíníska sýnin 

hafa haldið sér frá fyrri lagasetningum með áherslu á greiningar, skimanir, 

athuganir og úrræði fyrir einstaka nemendur. Áhugavert er að þar fer lítið fyrir 

orðalagi sem felur í sér ráðgjöf og stuðning við kennslu, almennt skólastarf og 

þróunarstörf. Það eina í lögunum sem fellur undir það er stuðningur við 

starfsemi grunnskóla og starfsfólk þess (Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 200–

201). Meginviðfangsefni sérfræðiþjónustunnar í dag virðast því vera 

greiningar sem notaðar eru til að réttlæta leit að sérúrræðum fyrir einstaka 

nemendur frekar en leit að leiðum til að laga nám að þörfum nemenda 

(Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 60).  
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Sú forsenda er enn þá ríkjandi í framkvæmd stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar hérlendis að ekki sé hægt að koma til móts við þarfir allra 

nemenda í almennu skólastarfi. Oft er skortur á fjármagni nefndur sem ástæða 

þess (Gretar L. Marinósson, 2007, bls. 279). Samkvæmt nýlegum rannsóknum 

eru vísbendingar um að greiningar séu forsenda þess að fá fjármagn í skólana 

til að sinna nemendum með sérþarfir (Friðrik Arnarson, 2017, bls. 69; Helgi 

Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016, bls. 60; Rúnar Sigþórsson, 

2013, bls. 209–212). Vísbendingar eru um að sveitarfélögin byggi ekki 

úthlutun fjármagns á kennslufræðilegu mati á þörfum nemenda eða öðrum 

skólamiðuðum aðferðum heldur styðjist að miklu leyti við niðurstöður 

læknisfræðilegra greininga. Þetta hefur jafnframt verið gagnrýnt fyrir það að 

stuðla að fjölgun greininga (Friðrik Arnarson, 2017, bls. 79–80; Helgi Gíslason 

og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016, bls. 60). Nauðsynlegt þykir að leysa úr 

núverandi ágreiningi sem er um skilgreiningu á menntun án aðgreiningar 

(Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 52–53). 

Innleiðing og framkvæmd stefnunnar  

Misjafnlega gengur að innleiða menntastefnuna skóla án aðgreiningar og á það 

bæði við hérlendis (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 49; Evrópumiðstöðin, 

2017, bls. 61–64; Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 11–

13; Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 206) og erlendis (Miškoci, Armstrong og 

Spandagou, 2016, bls. 61–62; Xu og Malinen, 2015, bls. 157–158; Yan og 

Deng, 2018, bls. 384).  

Þó margt hafi áunnist í átt til aðlögunar að skóla án aðgreiningar hér á landi 

þá hefur mörgum í skólasamfélaginu þótt óljóst hvers væri krafist af kennurum 

og hvaða aðferðir ætti að nota varðandi ákvarðanir um kennslu og nám og 

viðurkenningu á einstaklingsbundnum námsþörfum nemenda 

(Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 69). Þá virðast kennarar oft hafa óljósan skilning 
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á stefnunni og mörgum kennurum finnst ekki ganga nógu vel að vinna 

samkvæmt skóla án aðgreiningar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 1; 

Samband íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara, 2012, bls. 5–

6).  

Í rannsóknum hérlendis hefur komið fram að kennurum fannst mikið skorta 

á að nauðsynlegar bjargir væru fyrir hendi til að uppfylla markmið skóla án 

aðgreiningar (Helgi Gíslason, 2015,  bls.73; Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006, 

bls. 147–148). Þá  töldu kennarar að starfið hefði breyst mikið vegna 

stefnunnar. Það fæli í sér aukna vinnu við skipulag kennslu og aukna kröfu um 

sérþekkingu, og mikill tími færi í fundarsetur og skýrsluskrif vegna einstakra 

nemenda á kostnað annarra og það væri án nægilegs faglegs stuðnings (Árný 

Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 4; Ingólfur Á. Jóhannesson,  2006, bls. 147–148).  

Samskonar niðurstöðu var að finna í erlendum rannsóknum (Dreyer, 2017, 

bls. 8–10; Moreno-Rodríguez, Lopez, Carnicero, Garrote og Sánchez, 2017, 

bls. 51; Page, Boyle, McKay og Mavropoulou, 2019, bls. 81; Xu og Malinen,  

2015, bls. 157–158; Yan og Deng, 2018, bls. 398). Fram kom að þær bjargir 

sem kennarar þyrftu til að takast á við vandamálin væru markvissari þjálfun. 

Þar af leiðandi töldu þeir sig ekki í stakk búna til að taka þátt í að innleiða 

stefnuna. Stuðninginn þurfi til að þessar bjargir séu til staðar.  

Kennarar hafa haft efasemdir um að tækifæri til faglegrar starfsþróunar 

nýtist sem skyldi til undirbúnings fyrir skólastarf án aðgreiningar 

(Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 111–114). Gretar L. Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason (2016, bls. 34) benda á að til að koma til móts við framkvæmd 

stefnunnar þurfi að bæta skólaþróun og menntun kennara. Það á ekki síst við 

um símenntun og starfsþróun þeirra á vinnustað þegar kemur að þekkingu á 

sérþörfum nemenda, vinnubrögðum í kennslustofu, teymiskennslu og 

samstarfi við foreldra og sérfræðinga. Einnig þarf að breyta 

fjármögnunarkerfinu og sérfræðiþjónustu vegna sérþarfa í takt við stefnuna.   
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 Almennt er talið erfitt að framfylgja stefnu um skóla án aðgreiningar og að 

stefnan hafi breytt skólastarfi að verulegu leyti. Til að framkvæma hana með 

fullnægjandi hætti þurfi m.a. aukið fjármagn, meiri sérfræðiþekkingu, meiri 

faglegan stuðning og aukið svigrúm í vinnutíma kennara (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 1). Þó finna megi dæmi um umbætur er 

varðar skipulag, námsefni, námsmat, kennsluhætti, námsaðstoð og tækifæri til 

faglegrar starfsþróunar fyrir alla sem vinna að menntamálum hafa slík 

vinnubrögð þó hvorki náð mikilli útbreiðslu né orðið föst venja í skólastarfinu 

(Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 88).  

Þó svo að löggjöf og opinber stefnumörkun á sviði menntunar án 

aðgreiningar hér á landi sé markviss og ítarleg er framkvæmdin erfiðleikum 

bundin (Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 61). Stefna skólans sjálfs stýrir að mestu 

daglegu skólastarfi fremur en stefna hins opinbera á sviði menntunar án 

aðgreiningar. Mikil þörf er á að skýra betur hvað stefnan felur í sér í daglegu 

starfi grunnskóla (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016, bls. 

60). Sníða má opinbera stefnu að þörfum samfélagsins á hverjum stað sökum 

aukinnar dreifstýringar og það styrkir menntakerfið. Raunin er þó sú að ekki 

hafa öll sveitarfélög farið þá leið. Að mati margra í skólasamfélaginu stafar 

vandi af misjafnri framkvæmd stefnunnar hjá sveitarfélögum. Fram kom í 

útektinni að stefna sveitarfélaga um menntun án aðgreiningar væri ekki alltaf 

gagnsæ. Hún þykir ekki hafa verið samræmd milli landshluta og byggðarlaga 

sem skýrir þann mikla mun sem er á hugmyndum fólks um hvernig standa beri 

að framkvæmdinni (Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 61).  

2.3 Starf umsjónarkennara og líðan í starfi 

Kennarar hafa bent á að aukið álag fylgi þáttum sem felast í að fylgja eftir 

stefnunni um skóla án aðgreiningar. Í rannsókn meðal kennara í Finnlandi og í 

Þýskalandi komu fram áhyggjur af þeirri auknu vinnu sem leggst á kennara 
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með aukinni þátttöku fatlaðra í almenna skólakerfinu og bent var á mikilvægi 

þess að hlustað sé á kennara (Saloviita og Schaffus, 2016, bls. 458).  

Í úttekt Evrópumiðstöðvarinnar  (2017, bls. 111) kom fram að kennarar hafi 

mögulega ekki fengið nægilegan faglegan stuðning í starfi sínu til að koma til 

móts við margbreytilegar námsþarfir nemenda. Nemendur sem njóta 

sérkennslu eða stuðnings hér á landi voru um 30% grunnskólanemenda árið 

2017 og hefur fjölgað um rúm 20% frá árunum 2004 til 2017 samkvæmt tölum 

frá Hagstofu Íslands (e.d.). Aðgangur skóla að ýmiss konar faglegum stuðningi 

hefur mikla þýðingu fyrir það hversu vel þeir standa að vígi til að vinna að 

markmiðum stefnunnar um skóla án aðgreiningar (Evrópumiðstöðin, 2017, 

bls. 71). 

Svör kennara í könnun á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags 

grunnskólakennara (2012, bls. 5) á líðan þeirra bentu til þess að álag í starfi 

kennara hafi aukist á undanförnum árum og virtist hegðun nemenda og aukinn 

fjöldi agavandamála helst hafa áhrif á meira álag í starfi, auk áhrifa almenns 

niðurskurðar í grunnskólunum. Þær niðurstöður eru í samræmi við rannsókn 

Guðnýjar Guðleifar Einarsdóttur (2018, bls. 35–36) þar sem fram kom að 

meirihluti kennara upplifði starf sitt sem mjög streituvaldandi. Meðal þess sem 

þátttakendur töldu vera streituvaldandi í starfi sínu voru erfiðir nemendur, 

foreldrasamstarf, breytingar á námsmati, nemendur með sérþarfir og skortur á 

fagfólki. Í könnun Snæfríðar Drafnar Björgvinsdóttur og Önnu-Lindar 

Pétursdóttur (2014, bls. 77–81) komu fram skýr tengsl milli erfiðrar hegðunar 

nemenda og tilfinningaþrots meðal kennara. Í nýlegri rannsókn Valgerðar 

Júlíusdóttur og Barkar Hansen (2018, bls. 15) komust þau að þeirri niðurstöðu 

að ef grunnskólar eigi að vinna eftir stefnunni skóli án aðgreiningar verði 

stjórnvöld að bregðast við og að þaðan þurfi að koma formlegri stefnumörkun 

með meiri stuðningi og fjármagni. Það virðist ríkja úrræðaleysi í mörgum 

skólum og kennarar eru margir andlega útbrunnir. 
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Hlutfall ófaglærðs starfsfólks hefur aukist í grunnskólum og hefur 

stöðugildum stuðningsfulltrúa fjölgað verulega á síðastliðnum árum. Í 

samantekt starfshóps um mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar 

(Mennta- og menningarmálaraðuneytið, 2015, bls. 1) kemur fram að 

stuðningsfulltrúum hefur fjölgað um rúm 19% milli áranna 2003 og 2012. 

Fram kemur í úttekt Evrópumiðstöðvarinnar (2017, bls. 83–84) að mörg dæmi 

séu um að starfsfólkið með minnstu menntunina sé látið bera ábyrgð á 

nemendum með mestu þarfirnar. Margir sem starfa innan skólanna hafa 

áhyggjur af þeirri þróun (Gretar L. Marinósson, 2007, bls. 280; Snæfríður Þóra 

Egilsdóttir, 2016, bls. 122–123). Auk þess telja kennarar að mikið álag sé af 

fjölda ófaglærðra starfsmanna sem nú fylgi nemendum inn í bekki og að mikil 

ábyrgð fylgi því að kenna þeim og leiðbeina (Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004, bls. 11; Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 11). 

Eitt af því sem kennarar hafa sagt vera árangursríkt af hálfu skólans eða 

stjórnvalda til að draga úr streitu er  þegar boðið er upp á stuðning eins og 

ráðgjafa, sálfræðing eða aðra sérfræðinga (Guðný Guðleif Einarsdóttir, 2018, 

bls. 40–41) Jafnframt telja margir kennarar teymisvinnu við kennslu 

árangursríka (Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara, 

2012, bls. 6).  

Þörf kennara fyrir stuðning við fagmennsku og starfsþróun 

Fjölbreytt og öflug starfsþróun er hornsteinn fagmennsku kennara og 

grundvöllur farsællar þróunar skólastarfs og menntunar í samfélaginu. 

Starfsþróun er samfellt meðvitað ferli sem er beintengt daglegu starfi kennara 

með nemendum. Markmiðið er að efla færni og þekkingu og auka gæði í starfi. 

Stór hluti starfsþróunar kennara á sér stað með óformlegum hætti, t.d. með 

málþingum og kennarafundum, í samskiptum við samstarfsfólk og með lestri 
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fræðirita og netmiðla. Litið er svo á að starfsþróun kennara eigi sér stað út alla 

starfsævina og sé mikilvæg til að viðhalda starfsþreki þeirra (Fagráð um 

símenntun og starfsþróun kennara, 2016a, bls. 4–20; Evrópumiðstöðin, 2017, 

bls. 108).  

Starfsþróun þar sem fengist er við raunhæf viðfangsefni úr önn 

skólastarfsins og krafist er faglegrar úrlausnar til að bæta nám og kennslu er 

talin vera árangursríkust. Slík viðfangsefni krefjast oft markvissra faglegra 

samskipta kennara og skólastjórnenda á starfsvettvangi. Leiðsögn og ráðgjöf 

milli jafningja og fagfólks er mikilvægur þáttur í starfsþróun kennara. Í 

kjölfarið er oft komið á tengslum við utanaðkomandi fagfólk um ráðgjöf og 

leiðbeiningu (Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara, 2016b, bls. 4–5).  

Kennarar búa yfir mikilli fagmennsku og nota hana kerfisbundið í vinnu 

sinni. Með nýjum og breyttum kröfum og með fjölbreyttari nemendahóp 

virðast kennarar þó óvissir um hvar þeir geta leitað aðstoðar til að koma til 

móts við ákveðna nemendur. Þessi óvissa um hvernig best sé að takast á við 

þessar aðstæður leiðir svo til ákveðins óöryggis (Hermína Gunnþórsdóttir, 

2010, bls. 11). Mikill meirihluti kennara segist ekki hafa hlotið formlega 

þjálfun í kennslu án aðgreiningar, en sinnir engu að síður nemendum sem hafa 

formlegt mat og greiningu á sérþörfum (Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 111–

113). Jafnframt benda rannsóknir til þess að kennurum virðist gefast lítið 

svigrúm til námsaðlögunar (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006, bls. 147–148). Því 

sé nauðsynlegt í námi þeirra að leggja grunn að þekkingu kennara á 

hugmyndum um skóla án aðgreiningar með afgerandi hætti. Ef það er ekki gert 

mun tilviljun ráða hvernig þeir þróa með sér viðhorf sitt, starfshætti og 

fagmennsku (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 11).  

Mikilvægt er að starfslið skóla sé skipað vel menntuðu fólki með 

margvíslega starfskunnáttu og hæfni eigi það að að geta skilað góðu verki og 

talist hæft til þess að sinna þörfum allra nemenda. Talið er að auka þurfi 

vettvangsnám fyrir allt starfsfólk skóla og að kennurum þurfi að standa til boða 
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viðeigandi tækifæri til starfsþróunar, jafnt á sviði kennsluhátta fyrir 

nemendahópinn í heild sem og hagnýtar aðferðir fyrir nemendur með sérþarfir 

(Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 70–83; Gyða Dögg Einarsdóttir, Anna-Lind 

Pétursdóttir og Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, 2017, bls. 21). Kennarar hafa 

bent á að það sem bæta mætti varðandi símenntun snérist að mestu um kostnað 

við símenntun, að auka þyrfti fjölbreytni og framboð, að 

símenntunarnámskeiðin þyrftu að vera hagnýtari og að bæta þyrfti aðgengi 

kennara sem kenna á landsbyggðinni að starfsþróun (Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara, 2012, bls. 8).  

Stuðningur fræðsluyfirvalda við starf umsjónarkennarans 

Stuðningur er mjög vítt hugtak sem hefur verið notað um leiðsögn í skólastarfi 

og getur lýst samskiptum á milli kennsluráðgjafa og annarra kennara, eins og 

þegar talað er um stuðning við þróunarstarf í skólum. Hugtakið er náskylt 

leiðsögn, ráðgjöf og handleiðslu. Orðið ráðgjöf er jafnan notað um samskipti 

þar sem verið er að lýsa sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við skóla. Handleiðsla 

hefur verið notað um það þegar starfsmenn fá utanaðkomandi stuðning við að 

meta eða breyta einhverju og efla sig þannig í starfi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2015, bls. 19). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að stuðningur sveitarfélaga við 

skólastarf, og þá sérstaklega við kennara, er mikilvægt til árangurs. Þær hafa 

jafnframt sýnt fram á að það að efla sjálfstæði kennara er afar mikilvægt við 

innleiðingu skóla án aðgreiningar (Alila, Määttä og Uusiautti, 2016, bls. 355–

357; Makhalemele og Payne-van Staden, 2018, bls. 992–994; Woodcock og 

Woolfson, 2019, bls. 239–240). Í rannsókn sem gerð var í Suður-Afríku kom 

jafnframt fram að helstu þættir sem draga úr hæfni skólaþjónustu í að styðja 

við kennara eru skortur á viðurkenningu á hæfni kennaranna, léleg forysta af 
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hálfu skólaþjónustunnar og skortur á samvinnu (Makhalemele og Payne-van 

Staden, 2018, bls. 992–994). 

Mikilvægi fræðsluyfirvalda í faglegum stuðningi við kennara kemur einnig 

fram í rannsóknum hér á landi. Vísbendingar eru um að forysta og stuðningur 

sveitarfélaga hafi áhrif á það hvernig til tekst við innleiðingu þróunarverkefna 

eins og Byrjendalæsis og ekki síður í að festa þau í sessi. Í sveitarfélögum þar 

sem eftirfylgd og stuðningur við kennara í Byrjendalæsi var minni fundu 

kennarar frekar til óöryggis og ferlið gekk ekki eins vel og í sveitarfélögum þar 

sem stuðningur er meiri (Sigríður Margrét Sigurðardóttir, María 

Steingrímsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2017, bls. 350).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi hlutverks skólaþjónustu í ráðgjöf 

fyrir kennara (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016, bls. 60), 

sem og að leiðsögn hafi áhrif á starfshætti og líðan kennara (María 

Steingrímsdóttir og Guðmundur Engilbertsson, 2018, bls. 13).   

Kennarar eru misfúsir til að leita aðstoðar í erfiðleikum og aðferðir þeirra 

við að biðja um hjálp eru jafnframt ólíkar. Gagnsemi ráðgjafar ræðst af því að 

kennari finni sig vera í þörf fyrir ráðgjöf og treysti því að hann fái þá aðstoð 

sem hann þarfnast. Það skiptir því máli hvernig staðið er að leiðsögninni 

(Grétar Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983, bls. 77). Gildi faglegs 

stuðnings getur því verið háð því hvernig samskiptum þeirra sem veita hann 

og þeirra sem þiggja hann er háttað. Frá sjónarhóli kennarans getur fagleg 

ráðgjöf af hálfu sérfræðings skólaþjónustunnar verið ýmist íþyngjandi fyrir 

hann eða ófullnægjandi styrking fyrir starfið. Ráðgjöfin þarf að skila 

kennaranum ágóða og styrkingu í starfi til þess að hann þiggi ráðgjöfina 

(Gonzalez, Nelson, Gutkin og Shwery, 2004, bls. 31).  

Misjafnt er hvernig staðið er að stuðningi við starfsemi skóla og starfsfólk 

(Árný Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 4). Í augum margra í skólasamfélaginu er 

aukið samstarf fagfólks erfitt úrlausnarefni. Auk meiri sveigjanleika í 

vinnubrögðum verður að koma til stuðningur af ýmsu tagi innan skólans, bæði 
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frá starfsliði hans og skólaþjónustu. Þannig geta kennarar notið liðsinnis 

fagfólks með mismunandi færni til að móta sameiginlega sýn á það hvernig 

byggja megi upp námstækifæri í skóla án aðgreiningar. Því er kallað eftir meiri 

stuðningi við starfslið skóla og einstaka kennara til þess að tryggja góðan 

árangur af starfi á þverfaglegum samstarfsvettvangi (Evrópumiðstöðin, 2017, 

bls 72–73).  

2.4 Framkvæmd skólaþjónustu sveitarfélaga 

Með lögunum frá árinu 1995 var grunnskólinn fluttur til sveitarfélaganna og 

öll starfsemin sem því fylgdi, þar með talin sú sem fram fór í sérskólum 

landsins (Jón Torfi Jónasson, 2008b, bls. 276). Í kjölfar laganna 1974 hafði 

ríkið sett á stofn fræðsluskrifstofur í hverju umdæmi sem áttu meðal annars að 

styðja skóla til að takast á við þær breytingar sem fólust í lögunum. Samfara 

yfirfærslunni voru þessar fræðsluskrifstofur lagðar af og þjónustan sett á herðar 

hvers sveitarfélags (Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson, 2010, bls. 8–9). 

Menn höfðu talsverðar áhyggjur af sérfræðiþjónustu skóla en fræðslustjórar 

fengu það hlutverk að reyna að tryggja samfellu í þjónustunni (Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 210–211). Yfirfærslan veitti aukið svigrúm fyrir 

sveitarfélögin að móta skólastarf í samræmi við aðstæður á hverjum stað 

(Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 26–27).  

Misjafnt er hvernig sveitarfélögin hafa sinnt stefnumótun skólastarfs á 

hverjum stað í tengslum við Aðalnámskrá grunnskóla, þar sem bakgrunnur 

þeirra einstaklinga sem sitja í sveitarstjórnum og skólanefndum er 

mismunandi. Faglegar forsendur til stefnumótunar í minni sveitarfélögum voru 

síður til staðar við flutninginn og því treystu þau á forystu skólastjórans. Þar af 

leiðandi hefur það víða verið svo að skólastjórinn hefur verið hinn faglegi 

forystumaður skólastarfsins (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 
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Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004, bls. 8–9; Þorsteinn Sæberg Sigurðsson, 

2009, bls. 63–64).  

Í fámennari sveitarfélögunum, þar sem fræðsluyfirvöld framselja slík mál 

til skólastjóra, virðast kennararnir almennt þeirrar skoðunar að yfirvöld 

fræðslumála styddu vel við bakið á skólastarfinu. Þá telja kennarar í 

fjölmennari sveitarfélögunum að afskipti skólaskrifstofa hafi veruleg áhrif á 

skólastarfið og jafnframt að svo mikil afskipti séu ekki í samræmi við 

hugmyndir um aukið sjálfstæði skóla (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson 

og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004, bls. 8–9).  

Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 206–211) komst að því að frá því að  

sveitarfélögin tóku við rekstri grunnskólanna hefur sérfræðiþjónustan sem þeir 

hafa veitt verið með ýmsu móti og hafa jafnvel nokkur þeirra ekki haft neina 

þjónustu fyrir skóla sína að leita til. Það kemur vel heim og saman við úttekt 

Evrópumiðstöðvarinnar (2017, bls. 71–79). Jafnframt kom í ljós að aðgengi að 

fagfólki til stuðnings hverjum skóla var mismunandi og þessar niðurstöður 

styðja það. Í úttekt á sérfræðiþjónustu sveitarfélaga (Árný Elíasdóttir o.fl., 

2013, bls. 4) kom fram að vegna skorts á fagmenntuðu fólki og landfræðilegrar 

legu ættu minni sveitarfélög oft erfitt með að framfylgja stefnunni. 

 Í fyrrnefndri  úttekt kom fram að starfsfólk skóla virtist eiga erfitt með að 

átta sig á hvað felst í þeirri þjónustu sem sérfræðiþjónusta sveitarfélagsins 

veitir (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 3–4). Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 

208–211) komst að því að verklag þjónustunnar var fremur óljóst, 

starfslýsingar voru jafnan ekki sýnilegar og jafnvel óljóst hvaða starfsmenn 

ættu að uppfylla hvaða hlutverk. Auk þess var oft búið að flétta þjónustuna 

saman við aðra málaflokka sem sveitarfélögin sinna, þá sérstaklega 

félagsþjónustu og oftar en ekki æskulýðs- og íþróttamál.  

Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 208–211) efaðist um að sveitarfélögin hefðu 

valdið hlutverki sínu. Þjónustan beindist að litlu leyti að því að þróa og styrkja 

fagmennsku og starfshæfni kennara og innviði skóla. Hún virtist heldur snúast 
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um greiningar, ráðgjöf og ýmis konar sérúrræði tengd einstaka nemendum. Í 

úttekt Evrópumiðstöðvarinnar (2017, bls. 61–81) kom fram að skólaþjónusta 

sinnti ráðgjafahlutverki en starfsfólki skóla þótti einkum sem þörf væri á að 

skólaþjónusta legði aukna áherslu á stuðning við hæfni kennara til að sinna 

margvíslegum þörfum nemenda í stað þess að einbeita sér að erfiðleikum 

einstakra nemenda. Var það einkum álit starfsfólks skólanna að mat þess á 

þörfum nemenda ætti að fá meira vægi í stað þess að taka eingöngu tillit til 

fagfólks sem vinnur utan þeirra (Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 61–81). 

Niðurstöður Friðriks Arnarsonar (2017, bls. 79–80) bentu til þess að 

kennslufræðileg ráðgjöf sem sinnt var af aðilum utan skóla, eins og 

kennsluráðgjöfum eða öðrum sérfræðingum, væri hvorki mikil né markviss. 

Þess í stað hefðu kennarar og skólastjórnendur heldur komið sér upp eins konar 

kerfi innan skólanna. 

Í úttekt á fyrirkomulagi og framkvæmd sérfræðiþjónustu í sex 

sveitarfélögum  (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 49–51), sem og í úttekt 

Evrópumiðstöðvarinnar (2017, bls. 52–53), kom fram að sveitarfélög þyrftu að 

hafa meira frumkvæði að stuðningi við starfsfólk og skóla og auka eftirfylgni 

og mat á árangri. Skortur væri á fjármagni, meiri og fjölbreyttari 

sérfræðiþekkingu og frekari stuðningi á faglegum sviðum og erfitt væri að 

framfylgja stefnu um skóla án aðgreiningar. Mikilvægt væri að sveitarfélagið, 

sérfræðiþjónusta og skólar kynnu hlutverk sitt og skyldur, verkaskiptingu og 

ábyrgð. Jafnframt að til þess að draga úr miðstýringu væru sveitarfélögin hvött 

til þess að færa þjónustuna nær skólunum, til dæmis með beinum aðgangi að 

sérfræðingum og tengiliðum. Fram kemur í rannsókn Briere, Simonsen, Sugai 

og Myers (2015, bls. 51) að það að hafa faglegan ráðgjafa innan skólanna sé 

skilvirkari leið til að veita kennurum stuðning og um leið sé það í auknu 

samhengi við það sem hann fæst við inni í kennslustofunni.  
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3. Rannsóknaraðferð 

Hér verður fjallað um aðferðafræðina sem notuð var við rannsóknina. Í 

kaflanum verður gerð grein fyrir rannsóknarspurningunni, aðferð og 

gagnaöflun, úrtaki og úrvinnslu gagna. Einnig verður fjallað um réttmæti og 

takmarkanir og að lokum um siðfræðileg atriði við framkvæmd 

rannsóknarinnar.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á aðkomu skólaþjónustu 

sveitarfélaga að faglegum stuðningi við umsjónarkennara grunnskóla og áhrif 

hans á líðan þeirra í starfi. Nálgun efnisins er út frá opinberri menntastefnu 

byggðri á hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar og umsjónarkennarann í 

þeim aðstæðum.  

Rannsóknin var unnin út frá eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

 Hver er sýn umsjónarkennara í grunnskólum á gildi stuðnings 

skólaþjónustu við faglegt starf í skóla án aðgreiningar? 

Til að afmarka efnistök er notast við eftirfarandi undirspurningar:  

 Í hverju felst faglegur stuðningur skólaþjónustu sveitarfélaga við 

umsjónarkennara?  

 Hverjar eru væntingar umsjónarkennara til þess stuðnings?  

 Hvaða gildi hefur sá stuðningur fyrir líðan umsjónarkennara?  

 Hvaða gildi hefur sá stuðningur fyrir framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar?  
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3.2 Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn er byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research method). Það á vel við, meðal annars vegna þess að með henni má 

fanga það hvernig fólk upplifir og túlkar umhverfi sitt og aðstæður (Creswell, 

2007, bls. 36–37).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru margar og mikilvægt að velja þá aðferð 

sem hentar hverri rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 240). Í 

gagnaöflunarferlinu kom fljótlega í ljós að vegna þess hve ólíkar aðstæður 

umsjónarkennaranna voru yrði erfitt að varpa ljósi á aðkomu skólaþjónustu 

sveitarfélaganna að faglegum stuðningi við þá. Því var tekin sú ákvörðun að 

beita rannsóknarsniði eigindlegra tilviksrannsókna (e. case study). Í þessari 

rannsókn eru tilvikin skólaþjónusta fjögurra sveitarfélaga á Vestur- og 

Norðurlandi. Gott er að vera með eigindlega tilviksrannsókn vegna þess að það 

gefur tækifæri til þess að dýpka skilning okkar á hinu sérstæða og óvenjulega 

enda eru flókin tilfelli brotin til mergjar (Creswell, 2007, bls. 245; Flick, 2014, 

bls. 123; Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 497–

499).  

3.3 Afmörkun og þátttakendur 

Tilviksrannsóknir eru best framkvæmdar með upplýsingaúrtaki eins og gert 

var í þessari rannsókn. Það þýðir að leitað var eftir tilvikum sem gátu veitt sem 

dýpsta þekkingu á því tiltekna sviði sem rannsóknin snérist um. Auk þess hafa 

þættir eins og staðsetning, hentugleiki og tímarammi áhrif (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 499).  

Á vef Sambands Íslenskra sveitarfélaga (e.d.) er að finna lista yfir 

skólaskrifstofur sem sjá um skólaþjónustu og/eða faglega rekstrarstýringu 

skóla, skipt eftir landshlutum. Þar er jafnframt að finna lista yfir skóla sem eru 
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utan skólaskrifstofa. Sveitarfélögin og skólarnir voru upp að vissu marki valdir 

af hentugleika fyrir rannsakanda, vegna staðsetningar þeirra með tilliti til 

ferðalaga og þannig aðgengi hans að þeim. Tafla 1 veitir yfirlit yfir 

tilvikin/sveitarfélögin og viðmælendur. 

Fjallað verður um hvert sveitarfélag sem eitt tilvik og eru viðtöl við 

umsjónarkennarana helsta heimildin. Til að geta lýst aðstæðum og þannig 

dregið upp mynd af aðstæðum hvers sveitarfélags og skólanna voru heimasíður 

sveitarfélaganna og skólanna skoðaðar.    
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Tafla 1. Yfirlit yfir tilvikin/sveitarfélögin 

 Sveitarfélag A Sveitarfélag B Sveitarfélag C Sveitarfélag D 

S
tæ

rð
 Stórt sveitarfélag 

með yfir 10.000 
íbúa. 

Stórt sveitarfélag 
með á milli 1000–
10.000 íbúa. 

Lítið sveitarfélag 
með undir 1000 
íbúa. 

Lítið sveitarfélag 
með undir 1000 
íbúa. 

S
kó

la
þ

jó
n

us
ta

 

Sveitarfélagið 
rekur sjálft 
skólaskrifstofu 
sem þjónustar tólf 
skóla. 

Sveitarfélagið rekur 
eigin 
skólaskrifstofu sem 
þjónustar þrjá 
skóla.  

 

Sveitarfélagið rekur 
ekki eigin 
skólaskrifstofu en 
kaupir þjónustu 
eftir þörfum hverju 
sinni, s.s. fyrirlestra 
og þjónustu 
sálfræðings og 
talmeinafræðings. 

Sveitarfélagið hafði 
lengst af ekki verið 
með starfandi 
skólaskrifstofu en 
keypti ýmiss konar 
þjónustu eftir 
þörfum hverju 
sinni, s.s. fyrirlestra 
og þjónustu 
sálfræðings. Það 
gerði nýlega 
samning við 
ráðgjafarfyrirtæki 
sem hefur 
milligöngu um 
sérfræðiþjónustu 
fyrir sveitarfélagið.  

Þ
át

tt
ök

us
k

ól
ar

 Tveir skólar í 
sama bænum með 
um 400 nemendur 
hvor. 

Tveir skólar.  
Annar skólinn í bæ 
með um 300  
nemendur og hinn í 
þorpi með um 100 
nemendur. 

Einn skóli í þorpi 
með um 100 
nemendur. 

Einn skóli í þorpi 
með um 50 
nemendur.  

V
ið

m
æ

le
n

d
u

r 

Tveir úr hvorum 
skóla.  
Þrjár konur og 
einn karl. 
Þrír á yngsta stigi 
og einn á 
unglingasstigi. 
Umsjónarkennarar 
í 6–12 ár. 

Tveir úr hvorum 
skóla. 
Ein kona og þrír 
karlar. 
Einn á miðstigi og 
þrír á unglingastigi. 
Umsjónarkennarar í 
4–12 ár. 

Tvær konur af mið- 
og unglingastigi. 
Umsjónarkennarar í 
17–25 ár. 

Tvær konur af 
Yngsta og  miðstigi. 
Umsjónarkennarar í 
19–25 ár. 
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Tafla 1 veitir yfirlit yfir helstu einkenni sveitarfélaganna sem valin voru til 

þátttöku; tilhögun skólaþjónustunnar, stærð og staðsetningu skólanna sem um 

ræðir og einkenni viðmælenda. Tvö stærri sveitarfélögin hafa skólaskrifstofu 

sem þau reka sjálf. Í öðru þeirra voru valdir til þátttöku tveir fjölmennir skólar 

innan sama bæjarfélagsins en í hinu sveitarfélaginu voru valdir skólar þar sem 

annar var í stórum bæ en hinn í þorpi. Annars vegar voru þessir skólar valdir 

til að skoða hvort munur sé á upplifun af faglegum stuðningi innan sömu 

skólaþjónustunnar við sambærilegar aðstæður. Hins vegar til að sjá hvort 

munur sé á stuðningi sömu skólaþjónustunnar við ólíkar aðstæður, þar sem 

annar skólinn var stór skóli sem var nær þjónustunni en hinn var fámennur 

skóli fjær þjónustunni.  

Tvö minni sveitarfélögin sem valin voru hafa einn starfandi grunnskóla 

hvort. Annað var ekki með starfandi skólaskrifstofu. Hitt hafði nýlega gert 

samning við ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í milligöngu um 

sérfræðiþjónustu fyrir sveitarfélög en hafði fram að því ekki haft aðgengi að 

slíkri þjónustu. Sveitarfélögin voru viljandi valin þannig að fyrirkomulag 

skólaþjónustu þeirra væri ólíkt til að fanga sem best breytileika þess faglega 

stuðnings sem kennurum stendur til boða af hálfu skólaþjónustu sveitarfélaga.  

Viðmælendur í þessari rannsókn voru tólf starfandi umsjónarkennarar, átta 

konur og fjórir karlar, úr sex grunnskólum. Á síðastliðnum 20 árum hef ég 

upplifað breytingar í samfélaginu og á starfinu innan grunnskólans. Nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að kennarar finna fyrir auknu álagi sem felst í að 

fylgja eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar og því hefur verið velt upp að 

þeir hafi mögulega ekki fengið nægjanlegan faglegan stuðning í starfi sínu til 

að koma til móts við margbreytilegar námsþarfir nemenda (Evrópumiðstöðin, 

2017, bls. 114; Guðný Guðleif Einarsdóttir, 2018, bls. 36–39). Ég valdi að 

skoða þetta út frá sýn umsjónarkennara því að ég tel að ábyrgð 

umsjónarkennara í skóla án aðgreiningar hafi aukist mikið umfram aðra. Ég 

hef áhuga á að vita hvert aðgengi umsjónarkennara er að stuðningi af hálfu 
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skólaþjónustu sveitarfélaga við faglegt starf þeirra í skóla án aðgreiningar og 

jafnframt hvort, og þá hvernig, sá stuðningur hafi haft áhrif á líðan þeirra í 

starfi. 

Markmið og tilgangur rannsóknar stýra því hvernig valið er í úrtak og það 

verður að vera samræmi þar á milli. Þess var gætt að fá sjónarhorn bæði karla 

og kvenna í þessari rannsókn (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

bls. 132–133). Tveir voru valdir úr hverjum skóla til að fá dreifðari sýn 

umsjónarkennara innan sama skóla. Vel gekk að fá viðmælendur og náðist 

nokkuð jöfn dreifing á umsjónarkennslu eftir bekkjarstigum, eða fjórir á yngsta 

stigi, þrír á miðstigi og fimm á unglingastigi. 

Lagt var upp með að þátttakendur þyrftu að uppfylla þau skilyrði að búa að 

góðri reynslu sem umsjónarkennarar (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 132–133). Úr varð að þeir sem samþykktu þátttöku í 

rannsókninni höfðu fjögurra til tuttugu og fimm ára reynslu sem 

umsjónarkennarar í viðkomandi skóla. Fimm þeirra höfðu jafnframt starfað í 

öðrum sveitarfélögum og höfðu þar af leiðandi innsýn í faglegan stuðning 

innan annarrar skólaþjónustu.  

Við val á þátttakendum fékk rannsakandi ýmist ábendingar um mögulega 

viðmælendur frá samstarfsfólki innan skólanna eða frá skólastjórnendum. 

Áður en haft var samband við væntanlega þátttakendur var haft samband við 

skólaþjónustu sveitarfélaganna, þar sem hún var til staðar, og skólastjóra í 

grunnskólunum og fengið leyfi fyrir rannsókninni. Það var gert með þeim hætti 

að kynningarbréf var sent með tölvupósti til fræðslustjóra þar sem það átti við 

og fengið skriflegt samþykki, sem fólst í svari við tölvupóstinum (sjá fylgiskjal 

1). Þá var hringt í skólastjóra í skólum þar sem óskað var eftir að þátttöku og í 

kjölfarið sent kynningarbréf í tölvupósti þar sem óskað var eftir skriflegu 

samþykki þeirra, í formi svars í tölvupósti (sjá fylgiskjal 2). Eftir að samþykki 

var fengið frá skólastjórnendum var sendur tölvupóstur með kynningarbréfi til 

þeirra umsjónarkennara sem valdir voru til þátttöku. Í kynningarbréfinu var 
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stutt greinagerð um rannsóknina og boð um að taka þátt. Þar kom fram að svar 

við tölvupóstinum jafngilti skriflegu samþykki en jafnframt var tekið fram að 

kennurunum væri ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og að þeir gætu alltaf 

hætt án útskýringa þegar þeir vildu (sjá fylgiskjal 3). Tveir af upphaflegu 

viðmælendunum forfölluðust og bentu á nýja viðmælendur í sínum skólum. 

Þeim var sent kynningarbréf í tölvupósti sem þeir svöruðu sem samþykki fyrir 

þátttöku á rannsókninni.  

3.4 Gagnagreining 

Rannsóknin var unnin skv. sjö þrepa rannsóknarlíkani (Punch og Oancea, 

2014, bls. 12). Gagnagreining er það ferli þegar rannsakandinn vinnur úr 

athugunum til að draga fram merkingu þeirra (Stake, 1995, bls. 170). Það er 

meðal annars gert með því að draga innihald þeirra saman, styrkja og túlka það 

sem viðmælendur sögðu og það sem rannsakandinn sá og las til að skilja það 

sem rannsakað var (Merriam, 1998, bls. 178). Í rannsókninni var stuðst við 

túlkandi greiningu (e. interpretational analysis), það er að rýna í niðurstöður 

rannsóknarinnar, greina hugsmíðar, þemu og mynstur sem ná að lýsa og 

útskýra það sem verið er að rannsaka (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013, bls. 504–505). Viðtölin voru afrituð og flokkuð í yfirþemu 

og undirþemu. Að því loknu var hægt að draga ályktanir af 

rannsóknargögnunum og átta sig á hugsanlegum hugsmíðum eða þemum sem 

komu í ljós í þeim tilgangi að svara þeim spurningum sem settar voru fram í 

upphafi rannsóknarinnar (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 

2013, bls. 504–505).  
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3.5 Réttmæti og takmarkanir 

Ekki er einfalt að skilgreina réttmæti þegar unnið er eftir sjónarhorni 

eigindlegrar aðferðafræði. Gengið er út frá því að rannsakandinn sé virkur 

þátttakandi í að skapa rannsóknargögnin og því er óhjákvæmilegt að reynsla 

hans og þekking endurspeglist í gögnum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149). Í 

viðtölum hlustar rannsakandinn í stöðugri viðleitni í að vera trúfastur í leitinni 

að sannleikanum. Þá er mikilvægt að rannsakandinn sé gagnrýninn á eigin 

túlkanir í samtalinu. Takmarkið var að kafa ofan í efnið og gaumgæfa það frá 

sem flestum sjónarhornum til að fá sem bitastæðustu niðurstöðurnar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221). 

Hlutverk rannsakanda í tilviksrannsóknum er persónulegt og flókið. Að 

öllum líkindum er hann í nánum tengslum við þá einstaklinga eða þau fyrirbæri 

sem rannsökuð eru (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, 

bls. 500). Með því að gæta þess að framkvæmd gagnasöfnunar sé gagnsæ getur 

lesandi rannsóknarskýrslunnar lagt mat á réttmætið. Viðtöl fela í sér mannleg 

samskipti. Mikilvægt er að rannsakandi fylgi þeim aðferðafræðilegu 

forsendum sem hann lagði upp með í rannsókninni og jafnframt að hann sé 

heiðarlegur, nákvæmur og trúr þátttakendum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 

149). Rannsakandinn er aðalrannsóknartækið og þarf að vera meðvitaður um 

eigin bakgrunn, viðhorf og fordóma í þeirri viðleitni að draga úr áhrifum þeirra. 

Jafnframt er lykilatriði að gefa sér góðan tíma og hlusta vel.  

Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem 

gagnaöflunin er í formi viðtala við lítinn hóp viðmælenda. Hins vegar er hægt 

að skyggnast inn í reynslu og viðhorf nokkurra umsjónarkennara til þess að fá 

betri skilning á því hvað felst í faglegum stuðningi til umsjónarkennara. Að 

hafa fleiri tilvik eykur áreiðanleika og réttmæti niðurstaðnanna (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 497–498). Aðalatriðið er þó að 

nægilega margir séu í úrtakinu til að svara rannsóknarspurningunni 
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trúverðuglega (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 222). Enn fremur má  auka 

trúverðugleika með nákvæmni rannsóknargagna og aðferða (Helga Jónsdóttir, 

2013, bls. 149).  

Í rannsókn sem þessari gætir oft ákveðinna takmarkana (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221). Þættir eins og 

reynsluleysi rannsakanda í að undirbúa og taka viðtöl geta haft áhrif á 

viðmælendur. Reynt var að bregðast við því með því að standa vel að 

undirbúningi og skipulagi, meðal annars með forprófun á viðtalsramma. 

Jafnframt var gott að hafa viðtalsramma til stuðnings, ekki síst til að gæta 

samræmis á milli viðtala.  

3.6 Siðfræðileg álitamál 

Rannsóknarsiðfræði var gætt meðal annars með því að kynna þátttakendum 

rannsóknina með kynningarbréfi sem þeir fengu sent (sjá fylgiskjal 3) 

(Sigurður Kristinsson, 2013b, bls. 71–88). Þátttakendum var gerð grein fyrir 

því að þeir gætu hætt þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem var og að lögð 

yrði áhersla á að ekki yrði hægt að persónugera eða rekja niðurstöður til 

þátttakenda á nokkurn hátt. Farið yrði eftir lögum nr. 90/2018 um 

persónuvernd með allar upplýsingar sem koma frá þátttakendum og leyfi 

fengið fyrir rannsókninni hjá skólaþjónustu í viðkomandi sveitarfélögum 

og/eða skólastjórum í grunnskólum. 

Hafa þarf í huga að í litlum samfélögum, eins og á Vestur- og Norðurlandi, 

er erfitt að dulbúa rannsóknina þannig að lesendur rannsóknarinnar þekki ekki 

tilvikin. Upplýsingar úr rannsóknum sem þessum eru oft viðkvæmar og því er 

vandmeðfarið að halda sveitarfélögunum og skólunum í rannsókninni 

leyndum, ekki síður en viðmælendunum sjálfum. Til að koma til móts við þetta 

er nöfnum sveitarfélaganna, skólanna og viðmælenda breytt og reynt eftir 
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fremsta megni að tryggja að ekki verði hægt að rekja gögnin til einstaklinga 

eða staða. Gögnum verður eytt að rannsókninni lokinni.  
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4. Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum sem fengust eftir að hafa farið 

í gegnum viðtöl við tólf umsjónarkennara og rýnt í heimasíður sveitarfélaganna 

fjögurra sem fjallað er um, auk heimasíðna viðkomandi skóla. 

Niðurstöðunum er skipt niður í fjóra þætti eða tilvik og er fjallað um hvert 

sveitarfélag sem eitt tilvik. Sveitarfélögin eru aðgreind með bókstöfunum A, 

B, C og D. Eins og áður hefur komið fram eru skólum og þátttakendum gefin 

tilbúin nöfn í þeim tilgangi að ekki sé hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga 

eða staða. Byggt er á viðtölunum við umsjónarkennarana í megindráttum en 

þar sem viðtölin dugðu ekki til var fyllt upp í með upplýsingum af heimasíðum 

sveitarfélaganna og skólanna í þeim tilgangi að fá eins skýra mynd af 

skólaþjónustunni og mögulegt er.  

Fyrst er hverju sveitarfélagi lýst í stuttu máli og farið yfir starfsumhverfi 

hvers skóla. Því næst er dregin fram hver þörf umsjónarkennaranna fyrir 

faglegan stuðning er og síðan rakið í hverju faglegur stuðningur sem 

umsjónarkennarar fá frá skólaþjónustu sveitarfélaga og sveitarfélögunum 

sjálfum felst. Loks er skoðað hvaða gildi sá stuðningur hefur fyrir líðan 

umsjónarkennaranna og fyrir framkvæmd stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar.   

4.1 Sveitarfélag A 

Sveitarfélag A er með yfir tíuþúsund íbúa og hefur skólaskrifstofu sem það 

rekur sjálft. Skólaþjónustan nær yfir níu grunnskóla innan bæjarfélagsins og 

fjóra í nágrannasveitarfélögunum.  

Á heimasíðu sveitarfélagsins er upplýsingasíða um skólaþjónustu. Þar er að 

finna lista yfir starfsmenn þjónustunnar, sem eru sjö talsins, ásamt starfsheitum 

þeirra sem eru sálfræðingar og sérkennsluráðgjafar. Tekið er fram að hægt sé 
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að leita til skólaþjónustunnar vegna barna með þroskafrávik, sértæka náms- og 

tilfinningalega erfiðleika og hegðunarvanda, auk þess sem þangað megi leita 

þegar taka þarf á einelti. Þá er nefnt að unnið sé í samvinnu við sérdeildir skóla. 

Fátt annað er tilgreint og ekki minnst á stuðning við starfsemi skóla eða starf 

kennara að öðru leyti. Eftir því sem viðmælendur segja þá geta skólar óskað 

eftir greiningum og ráðgjöf frá sálfræðingi, kennsluráðgjöf og stærðfræði- og 

lestrargreiningu hjá skólaþjónustunni í gegnum nemendaverndarráð til að fá 

viðeigandi aðstoð fyrir nemendur. Á heimasíðu sveitarfélagsins er listi yfir alla 

grunnskóla í sveitarfélaginu með tenglum inn á heimasíðu hvers skóla. 

Skólarnir sem valdir voru kallast hér Asparskóli og Birkiskóli.  

Þátttökuskólarnir 

Asparskóli 

Asparskóli sinnir um fjögur hundruð nemendum. Á heimasíðu skólans er að 

finna upplýsingar um stuðning sem hægt er að fá innan skólans, aðkomu náms- 

og starfsráðgjafa, heilsugæslu og lýsingu á hlutverki nemendaverndarráðs sem 

snýr að námi og líðan nemenda í samstarfi við þá, heimilin, kennara og aðra 

sérfræðinga innan og utan skólans. Umfjöllun eða vísan í skólaþjónustu 

sveitarfélagsins fannst einungis eftir mikla leit undir liðnum um eineltisáætlun, 

en þar kom fram að sérfræðingar skólaþjónustunnar sitji fundina reglulega.  

Stefán og Kristín kenna í Asparskóla. Kristín kennir á yngsta stigi og Stefán 

á unglingastigi. Fram kom í viðtölunum að kennarar í Asparskóla starfa í 

teymum eftir bekkjardeildum. Teymin sinna allri bekkjardeildinni saman 

ásamt einum til tveimur stuðningsfulltrúum eftir stuðningsþörfinni. 

Nemendum er svo skipt í minni hópa þar sem þeir fara á milli kennara. 

Nemendahóparnir blandast ekkert endilega saman en kennararnir eru þó 

samtaka í öllu en með sínar eigin kennsluáherslur.  
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Birkiskóli 

Í Birkiskóla eru um þrjú hundruð nemendur. Á heimasíðu skólans er að finna 

upplýsingar um þá stoðþjónustu sem í boði er innan skólans, s.s. náms- og 

starfsráðgjafa, heilsugæslu, iðjuþjálfa og nemendaverndarráð. Á heimasíðunni 

er einnig skólanámskrá þar sem farið er nánar yfir skipulag stoðþjónustunnar 

og þar má jafnframt finna lista yfir þá aðila sem tengst geta lausn á hinum ýmsu 

málum. Undir liðnum um nemendaverndarráð sést hverjir sitja þá fundi, svo 

sem sérfræðingar skólaskrifstofunnar. Á heimasíðunni er hlekkur inn á 

fyrrnefnda upplýsingasíðu um skólaþjónustuna á heimasíðu sveitarfélagsins.  

Inga og Emma starfa í Birkiskóla og kenna báðar á yngsta stigi en hvor í 

sínum árganginum. Í viðtölunum kom fram að í Birkiskóla starfa kennarar í 

teymum eftir bekkjardeildum. Teymin skipuleggja námið saman en 

kennararnir eru að öðru leyti hver með sinn hóp. Þó kemur fram að þeir blanda 

árgangnum stundum saman. Fram kom í viðtölum að einn stuðningsfulltrúi 

væri með hvorum árgangi, sem kennararnir sáu svo um að nýta eins og þeir 

best gátu. 

Upplifun umsjónarkennaranna af starfinu 

Allir viðmælendurnir höfðu ánægjulega upplifun af starfi sínu sem 

umsjónarkennari. Þeir  voru sammála um að það ánægjulegasta við það að vera 

umsjónarkennari væru samskiptin við nemendur. Þeir töluðu um traustið og 

tengslin sem mynduðust á milli umsjónarkennara og nemenda þeirra, eins og 

Kristín lýsti því: ,,mér finnst börnin náttúrulega tengjast manni miklu betur og 

þau svona treysta á mann og maður finnur það.“  

Að starfa í teymum með öðrum kennurum, samvinnan sem fylgir því og að 

geta leitað til samstarfsfólks ásamt starfsþróun var það helsta sem kom fram 

að styrkti viðmælendur í starfi sem umsjónarkennarar. Stefán og Kristín í 

Akurskóla sögðust alltaf hafa starfað samkvæmt fyrirkomulagi teymiskennslu. 

Fram kom að þau leituðu mikið hvort til annars. Sem dæmi kom fram í 
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viðtalinu við Kristínu að í teyminu hennar væru þau dugleg að blanda hópnum, 

til að ,,skipta þessu niður og reyna að dreifa svolítið álaginu og minnka 

hópana.“ Inga og Emma í Birkiskóla sögðu hins vegar að þegar þær byrjuðu 

að kenna í þeim skóla hefðu kennararnir verið meira hver með sinn 

nemendahóp en þær töluðu báðar um að þær upplifðu nú, með hvatningu 

skólastjórnenda, þá meira tilbúna í samvinnu. Af fenginni reynslu sögðust þær 

báðar fremur kjósa að vera í teymi. Emma sagði að sér fyndist ,,mikilvægt að 

fá fram samræður, bæði um nemendurna og um það hvað við erum að fara að 

gera og kannski dettur einhverjum eitthvað í hug sem að gæti hjálpað.“   

Þrátt fyrir að það væri margt jákvætt við starf umsjónarkennara kom 

ýmislegt fram í viðtölunum sem gaf til kynna að starfsumhverfi þeirra væri 

jafnframt krefjandi, eins og Emma sagði ,,þetta er vissulega oft verulega 

gefandi en samtímis ákaflega krefjandi.“  

Auknar kröfur og álag í starfi  

Kennararnir áttu það allir sameiginlegt að upplifa álag í starfi sínu sem 

umsjónarkennarar. Þeir voru sammála um að það sem ylli mestu álagi í starfinu 

væri að halda utan um nám fjölbreytilegs nemendahóps, en mikið var um að 

nemendur hefðu ýmsar greiningar og frávik. Umsjónarkennararnir létu auk 

þess í ljós áhyggjur af því að starfssvið þeirra hefði stækkað og þeir upplifðu 

það sem meira krefjandi en áður. Ástæðuna fyrir breytingunum töldu þeir 

meðal annars vera þá að samfélagið hefði breyst mikið, þá sérstaklega 

síðastliðinn áratug. Inga orðaði það þannig að henni fyndist ,,samfélagið okkar 

svo breytt, svo miklu meira um agavanda.“ Jafnframt kom fram að kennararnir 

upplifðu ákveðinn vanmátt gagnvart því að geta ekki sinnt nemendum eins og 

þeir þyrftu og að það tæki sinn toll af þeim. 

Þegar kemur að því að sinna fjölbreyttum nemendahópum töluðu   

umsjónarkennararnir um að þeir væru með ,,ofboðslega ólík og misjöfn börn.“ 

Sem dæmi sagði Inga: ,,[V]ið erum kannski með tvo, þrjá í hverjum bekk með 
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einhverjar greiningar eða einhverjar raskanir.“ Emma lýsti því þannig að ,,allt 

í kringum“ krefjandi einstaklinga ,,krefst svo mikils“ og að það færi ,,of langur 

tími í agamál og mikil orka, þar skortir úrræði.“  

Emma og Kristín, sem kenndu jafnframt yngsta aldurshópnum af 

viðmælendunum fjórum, töluðu um að í hópunum væru afar kröfuharðir 

einstaklingar, bæði hegðunarlega og námslega. Emma hafði á orði að 

nemendahópurinn sem hún væri með núna væri sá ,,mest krefjandi“ af þeim 

sem hún hafði reynslu af. 

Þeir þrír kennarar sem höfðu lengstu starfsreynsluna upplifðu einnig auknar 

kröfur til sín sem umsjónarkennara. Tveir þeirra, sem báðir störfuðu við 

Birkiskóla, upplifðu þær þó sterkar en hinir. Sem dæmi sagði Inga að sér 

fyndist að það að vera umsjónarkennari færi ,,svolítið stækkandi ... eftir því 

sem að árin líða“ og sér fyndist ,,alltaf verið að bæta einhverju á“ 

... þótt við vitum ótrúlega margt,  þá vitum við ekki allt og ... við getum 
ekki sinnt öllum 100%, það er ekki hægt ... maður er alltaf að reyna en 
stundum þurfa þau bara miklu meiri og sértækari aðstoð heldur en við 
getum veitt þeim. 

Einna helst fundu kennararnir fyrir breytingu á nemendahópnum, sem þeim 

fannst meira krefjandi, en auk þess kom fram hjá tveimur kennurum að þeir 

fyndu fyrir breytingu í foreldrasamskiptum. Emma talaði um að sér fyndist 

yngstu nemendurnir ,,hömlulausari en áður og röð reglu og rútínu virðist skorta 

á heimilum. Baklandið er oft og tíðum veikara en áður.“ Hún sagðist sjá 

,,mikinn mun á börnum í dag og fyrir bara 10, 15 árum.“ Stefáni fannst hann 

ekki hafa starfað nógu lengi til að geta fundið fyrir breytingu. Hann var þó 

sammála því að nemendahópurinn væri orðinn stærri og fjölbreyttari, en taldi 

að það væri ,,bara breyting á hverfinu.“ Kristín taldi þó að það hefði áhrif á það 

í hverju álagið fælist á hvaða aldri nemendur væru og að munurinn lægi helst 

í agamálum og erfiðum samskiptum á miðstiginu ,,en aftur á móti þegar þú ert 

kannski komin á yngsta stig þá er kannski ætlast til mjög mikils af mér af 

foreldrunum.“ Þetta staðfestu bæði Inga og Kristín, sem kenna báðar á yngsta 
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stigi. Þær sögðust finna fyrir breytingum á samskiptum við foreldra. Kristín 

talaði um að samskiptin við heimilin hefðu breyst með auknum 

tölvupóstsamskiptum og að ,,þetta áreiti frá foreldrum, bara aðgengið að 

umsjónarkennaranum er orðið svo auðvelt.“ Ingu fannst að foreldrar væru 

farnir að ,,færa sig svolítið upp á skaftið“ og að þeir vildu draga kennarana inn 

í ,,ýmislegt sem þeir eiga bara að bera ábyrgð á sjálfir.“ 

Þrír kennaranna lýstu því hvernig álagið fylgdi þeim heim að loknum 

vinnudegi. Stefán orðaði það þannig:   

Þetta barn sem að ég vísaði til barnaverndar af því að hann mætir ekki í 
skólann, maður hugsar alveg um þetta, þó maður sé ekki endilega alltaf 
að viðurkenna það fyrir sjálfum sér eða konunni sinni ... 

 Kristín talaði um að ,,maður reynir náttúrulega að koma til móts við þau, 

en maður fer samt oft heim á daginn og hugsar með sér; ég er ekki búin að 

sinna þessu nógu vel, ég komst ekki yfir það.“ Emma sagði að þrátt fyrir mikið 

álag hefði starfið veitt henni ánægju til þessa, en ,,vissulega verð ég að segja 

að þegar maður er sofnaður bara kannski sjö til átta á kvöldin þá er einhver 

orka farin.“  

Stuðningsþörf kennaranna  

Af orðum kennararanna má sjá að stuðningsþörf þeirra er mismunandi en snéri 

þó aðallega að stuðningi við nemendur með krefjandi hegðun og námsaðlögun 

nemenda með sérþarfir. Það kom skýrt fram í viðtölunum að allir 

umsjónarkennararnir vildu sjá meiri stuðning inn í skólana. Þannig hafði 

Kristín á orði að það væru ,,ekki nógu margar hendur til að sinna öllum,“ því 

erfitt væri að halda utan um stóran, krefjandi hóp nemenda í bekknum og mikið 

væri um frávik. 

Viðmælendurnir voru sammála um að faglegur stuðningur skipti þá máli og 

hefði áhrif á líðan þeirra í starfi. Í þessu samhengi sagði Kristín að ,,stundum 

líður manni bara algjörlega ráðalausum út af einhverjum vandamálum,“ og 
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Inga nefndi að stuðningur skipti máli því að þegar nemendur þyrftu á honum 

að halda en fengju hann ekki væri það erfitt fyrir alla:   

Þetta er bara svo lýjandi fyrir mann þegar ekkert er að gerast. Þetta er 
bara erfitt fyrir kennarann, þetta er erfitt fyrir samnemendur, þetta er 
erfitt fyrir hann sjálfan. Þannig að vissulega skiptir þetta miklu máli.         

Emma talaði um að stuðningurinn skipti „að sjálfsögðu máli varðandi 

starfsánægju“ en að sér fyndist að hann þyrfti að vera meiri.  

Kristín og Emma, sem eru kennarar á yngsta stigi, sögðust hafa einna mesta 

þörf fyrir stuðning þegar kæmi að krefjandi nemendum. Kristín sagði það vera 

,,af því einhvern veginn þegar það er einn eða tveir erfiðir þá oft bara verður 

það þannig að það skemmir bara allt.“ Emmu finnst hún einnig helst hafa þörf 

fyrir stuðning varðandi ,,svona hegðunarlega erfiða nemendur,“ því ,,það er 

náttúrulega helst þar sem að úrræðin eru minnst.“ Hún talaði auk þess um að 

hún þyrfti einnig stuðning vegna nemenda með sérþarfir ,,vegna þess að þetta 

fylgist oft að.“ Ingu fannst hins vegar ,,erfiðir krakkar ekkert mál.“ Aftur á móti 

fannst henni, eins og Emmu, hún helst þurfa stuðning vegna nemenda með 

námsörðugleika eða þroskafrávik því hún hafi einhvern veginn ,,ekki 

reynsluna nógu mikla þar.“ Auk þess talaði hún um að hún þyrfti stuðning við 

námsmat. Stefáni fannst hann hvorki þurfa faglegan stuðning gagnvart 

krefjandi nemendum né námsaðlögun heldur væri þörfin mest þegar um væri 

að ræða erfiða foreldra.  

Til að takast á við aðstæður kölluðu kennararnir eftir faglegum stuðningi 

frá fólki með sérfræðiþekkingu. Þeir vildu fá fleiri sérfræðinga inn í skólana 

og á gólfið til sín og sögðu stuðninginn nýtast best þannig. Þau nefndu fólk 

með sérfræðiþekkingu á einhverfu, hegðunarvandamálum og þroskafrávikum, 

sem og félagsráðgjafa og sálfræðinga. Kristín orðaði það svo að ,,í dag er bara 

alls konar tilfinningavandi barna orðinn miklu meiri“ en hann var áður. 

Fram kom að til að mæta þeirri stuðningsþörf sem kennararnir kölluðu eftir 

voru gjarnan settir stuðningsfulltrúar inn í bekkina til að fjölga höndunum til 

að takast á við það verkefni. Allir voru viðmælendurnir með stuðningsfulltrúa 
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til að mæta stuðningsþörfinni inni í sínum bekk. Það má velta fyrir sér 

skynsemi þess að setja stuðningsfulltrúa inn og að hvaða leyti hægt sé að líta á 

stuðningsfulltrúa sem faglegan stuðning við kennarann. Emma hafði efasemdir 

um það:  

Maður talar um það kannski við stjórnendur og aðra að það séu hérna 
einstaklingar sem að þyrftu manninn með sér, vissulega er þá kannski 
sett inn einhver manneskja sem er ekki einu sinni með þetta 
stuðningsfulltrúanám, sem er vissulega til, á bakinu. Og það er kannski 
ekki alltaf hægt að ætlast til þess að manneskja sem hefur ekki forsendur 
til að takast á við einhverjar greiningar, börn með sérþarfir ... 

Svo virtist sem kennararnir væru hafðir með í ráðum um það hvernig sá 

stuðningur nýttist sem best. Sem dæmi sagði Emma að ,,síðan eftir því sem að 

betur kom í ljós hversu krefjandi þessir nemendur eru hér þá hef ég fengið 

meiri stuðning“ en ætlunin var í upphafi. Inga lýsti því þannig að þar sem 

stuðningsþörfin væri meiri hjá hinum bekknum væri stuðningsfulltrúinn  meira 

þar. Eins og hún lýsti því: ,,Ég vil ekki bara stuðning til að hafa stuðning, hann 

verður að nýtast mér og ef hann nýtist mér ekki þá vil ég hann ekki, af því að 

þá er hann bara meira fyrir mér.“ Hún bætti þó við: ,,En góður stuðningur er 

alveg gulls ígildi sko.“  

Faglegur stuðningur við umsjónarkennara 

Stuðningur sveitarfélagsins og fyrirkomulag starfsþróunar 

Í viðtölunum kom í ljós að viðmælendur upplifðu ekki mikinn stuðning af hálfu 

sveitarfélagsins. Inga og Kristín töluðu um að þeim fyndist sveitarfélagið setja 

kennurum skorður og upplifðu það sýna þeim ákveðið vantraust með því að 

setja upp stimpilklukkur. Tveir kennarar töluðu um að þeir fyndu fyrir 

breytingu í sveitarfélaginu í tengslum við kreppuna eftir bankahrunið. Stefán 

talaði um að það hefði verið kreppa þegar hann byrjaði að kenna, en að hann 

upplifði núna að það væri ,,aðeins hægt að henda smá pening, smá tíma í 
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verkefni sem að skipta máli.“ Emma talaði um að hún fyndi fyrir breytingu á 

fyrirkomulagi starfsþróunar frá því fyrir hrun og lýsti henni þannig:  

Ég byrjaði að vinna hér fyrir hrun, ... alltaf ef að ég vildi fara á eitthvert 
námskeið, þá var það borgað og ... ég fékk þó nokkurn pening fyrir 
þróunarverkefni ... og það fór allt saman [í kjölfar hrunsins]. 

Jafnframt kom í ljós að aðgengi kennaranna að því að sækja námskeið var 

ólíkt á milli skólanna. Á meðan Stefán og Kristín í Asparskóla sögðu að ef 

kennarar bæðu um að fara ,,á námskeið suður eða eitthvað svoleiðis“ væri 

,,sveigjanleikinn mjög mikill frá stjórnendum“ og ekki væru dregin af þeim 

laun á meðan þau væru í burtu þá sögðu Inga og Emma frá því hvernig kennarar 

í Birkiskóla þurftu, eins og Inga sagði, að ,,taka sér frí, launalaust frí“ á 

skólatíma til að sækja námskeið. Auk þess sagði hún að ,,maður þarf að borga 

námskeiðin sín sjálfur og annað slíkt, þannig að það er ekki beinlínis 

hvetjandi.“  

Að öðru leyti sögðust kennararnir ánægðir með fyrirkomulag starfsþróunar 

í sínum skólum. Þeir vísuðu þar í framboð námskeiða á starfsdögum og 

hvatningu til að sækja námskeið. Allir viðmælendurnir upplifðu að frumkvæði 

að starfsþróun kæmi bæði frá skólastjóra og kennurum. Auk þess töluðu þeir 

um að skólastjórinn og kennararnir væru oftast saman í ráðum þegar kæmi að 

sameiginlegri starfsþróun í skólunum. 

Stuðningur skólaþjónustunnar við umsjónarkennara 

Fram kom að kennararnir höfðu allir litlar væntingar til skólaþjónustunnar og 

vildu sjá breytingu á faglegum stuðningi hennar. Viðmælendur voru sammála 

um og lögðu mikla áherslu á þessa miklu bið eftir úrræðum frá 

skólaþjónustunni. Í viðtölunum kom í ljós að sá faglegi stuðningur af hálfu 

skólaþjónustunnar sem flestir kennararnir höfðu nýtt sér fólst í að senda inn 

beiðni eða lista og bíða eftir úrræðum. Fram kom að úrræði skólaþjónustunnar 

beindust að einstaka nemendum og að til að fá stuðninginn þyrftu þeir 

greiningu. Auk þess talaði meirihluti viðmælenda um að lítið gagn væri af 
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fundum með utanaðkomandi sérfræðingum. Viðtölin leiddu jafnframt í ljós að 

umsjónarkennarar hafa ekki beint aðgengi að sérfræðingum innan 

skólaþjónustunnar og að þeir upplifðu ,,pínu fjarlægð“ á milli skólans og 

skólaþjónustunnar. Kristín hafði á orði að skólaþjónustan mætti vera sýnilegri, 

jafnvel meira inni í skólunum til að fylgjast með, enda ,,myndi maður sjálfur 

einhvern veginn verða sáttari í vinnunni“ þá.  

Sameiginleg upplifun kennaranna af stuðningnum frá skólaþjónustunni var 

að hann beindist að einstaka nemendum. Emma talaði jafnvel um að nemandi 

fengi ,,engan stuðning nema að hafa farið í gegnum tilteknar greiningar.“ Sem 

dæmi sagði Kristín:   

[S]kólaþjónusta sveitarfélagsins ... hún kemur aldrei með einhverja 
fræðslu hérna inn í skólana eða kynnir fyrir okkur fyrirkomulagið 
hvernig þeir vinna eða neitt. Það er í raun og veru bara, þú ert búin að 
vera að kalla eftir einhverju út af einhverjum vissum nemendum. 

Umsjónarkennaranir lýstu mjög sambærilegri upplifun af faglegum 

stuðningi skólaþjónustunnar og sammæltust um að þeir hefðu litlar væntingar 

miðað við reynslu af henni. Sem dæmi um stuðninginn lýsti Inga upplifun sinni 

þannig að hún fylli út lista; ,,foreldrarnir fylla út lista, sálfræðingurinn skoðar 

listana, hittir aldrei barnið og greinir hann svo.“ Hún sagðist vera hætt að hafa 

væntingar, reynslan hefði kennt henni það.  

Um aðgengi kennaranna að skólaþjónustunni sagðist Inga ekki geta ,,bara 

sent póst,“ heldur þurfi allt að fara í gegnum stjórnendur. Hún ætti að fylla út 

ákveðið form, ásamt rökstuðningi. Það færi fyrir nemendaverndarráð sem svo 

mæti þörfina. Hún sagði um skólaþjónustuna að hún væri eitthvað ,,sem allir 

eiga að geta sótt eitthvað til en það tekur bara svo sjúklega langan tíma þannig 

að, ... þetta nýtist okkur bara allt of illa. Það eru endalausir biðlistar.“ Henni 

fannst að þegar stuðningurinn frá skólaþjónustunni gekk upp ,,þá gengur þetta 

vel“, en henni fannst ,,allt ganga ofsalega hægt.“ Henni fannst þurfa meiri 

hraða og skilvirkni fyrir börnin og bætti því við að ,,[þ]að þarf að hafa gengið 

eiginlega alveg rosalega mikið á svo að maður fái eitthvað svona.“ Auk þess 
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töluðu Inga og Stefán um að til að koma málum áfram þyrfti að ýta á eftir þeim 

og að ekki væri nóg að senda tölvupóst. Inga talaði um að jafnvel þyrfti að hafa 

ýtna foreldra til að koma málum áfram. Kristín talaði einnig um að hún vildi 

geta leitað meira til þjónustunnar, ef ekki væri fyrir þessa miklu bið, eins og 

fram hefur komið. Þá fannst Emmu stuðningur frá skólaþjónustunni hafa verið 

,,frekar slakur“ og sagðist hún ,,aldrei [hafa] upplifað eitthvað frá 

skólaþjónustunni í þessa veru.“  

Kennararnir voru sammála um að þeim fyndist þessi utanaðkomandi 

ráðgjöf gagnslítil, enda fælist hún í því að segja þeim hvað þeir ættu að gera 

án þess að sjá aðstæður barnanna sem þeir væru að greina. Þeim fannst vanta 

að sérfræðingarnir kæmu og sæju aðstæður nemendanna og kennaranna og 

ráðlegðu þeim út frá því. Kristín sagði að sér fyndist ,,ekki gott að fá ráðgjöf 

þegar að þú situr á móti bara einhverjum ráðgjafa og hann hefur aldrei hitt 

barnið og aldrei séð hvernig það hagar sér.“ Hún taldi faglegan stuðning frekar 

felast í því að sérfræðingurinn kæmi og sæi hvernig aðstæður hennar væru og 

ráðleggði henni á þeim grunni.  

Stefán talaði um hann sæi ekki gagn í því að ,,bara mæta á fund, tala um 

nemandann í klukkutíma og fara bara svo heim.“ Það fannst honum ,,ekkert 

virka sérstaklega vel“ og í raun ,,ekki gefa neitt.“ Honum fannst jafnframt 

,,glórulaust að taka bara fund um nemanda þegar nemandinn er ekki á 

staðnum.“ Emma upplifði stuðning skólaþjónustunnar einungis í formi 

skilafunda. Að hennar mati voru þær niðurstöður sem hún fékk til baka þaðan 

einfaldlega það sem hún sjálf hafði sett á listann, ,,þannig að í rauninni var 

[hún] sjálf að greina barnið.“ 

Þrátt fyrir að kennararnir hefðu litlar væntingar til skólaþjónustunnar hafði 

meirihluti þeirra upplifað stuðning frá skólaþjónustunni sem hafði nýst þeim á 

jákvæðan hátt og haft áhrif á líðan þeirra í starfi. Stefán sagði að þegar 

skólaþjónustan hefði virkað og tekið við máli sem var íþyngjandi fyrir hann 

hefði það skipt máli: ,,[É]g held að það veiti manni hugarró að vita að það er 
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fólk sem er að vinna í málefnum sem annars væru á þinni könnu... en þú værir 

í rauninni bara... algjörlega vopnalaus í þeirri baráttu.“ Kristín sagði að sér 

þætti ,,gott að fá alls konar hugmyndir“ og að sér fyndist ,,þetta líka kannski 

oft staðfesta að maður hafi ekki rangt fyrir sér, að þetta sé ekki bara eitthvað 

sem við erum að gera hér,“ og að það væri ,,einhver ástæða fyrir þessu.“ 

Jafnframt lýsti Kristín ánægjulegri reynslu sem kennsluráðgjafar frá 

skólaþjónustunni höfðu veitt henni nýverið. Þeir höfðu komið inn í bekk og 

fylgst með ákveðnum nemendum og veitt ráðgjöf í kjölfarið. Þó bætti hún við 

að ,,í raun og veru var hún bara að koma hingað til okkar núna vegna þess að 

þetta eru börn sem að búið var að gera alls konar athuganir á í leikskóla.“ Aftur 

á móti þyrfti hún að ,,bíða svo ofboðslega lengi“ ef hún sendi inn beiðni vegna 

einhvers annars barns í fyrsta skipti. 

Stuðningur skólaþjónustunnar við framkvæmd skóla án aðgreiningar 

Í viðtölunum kom fram fremur neikvæð reynsla viðmælenda af stuðningi 

skólaþjónustunnar við skóla án aðgreiningar hvað snerti skort á bæði fjármagni 

í málaflokkinn og fagfólki til að styðja við umsjónarkennarana í starfi. Helstu 

hindrunina við stuðning á framkvæmd stefnunnar töldu umsjónarkennararnir 

vera þá að ekki væru veittir til hennar nægir peningar. Sem dæmi sagði Stefán 

að ,,til þess að viðhalda og keyra þessa stefnu áfram ... vantar peninga.“ Stefán 

talaði jafnframt um að honum fyndist að skólaþjónustan ætti að beita sér fyrir 

því að tryggja fjármagn.  

Önnur helsta hindrunin sem Stefán, Inga og Kristín voru sammála um að 

hindraði skólaþjónustuna var að hún væri of fámenn miðað við fjölda nemenda 

í sveitarfélaginu og að mikið álag væri á starfsfólki þar. Kristín sagði að hjá 

skólaþjónustunni væri ,,allt of fátt fólk miðað við fjöldann ... og þetta eru örfáir 

aðilar sem vinna þarna.“    

Þrátt fyrir neikvæða reynslu voru flestir kennaranna sammála um að þeir 

héldu að skólaþjónustan teldi sig styðja við skóla án aðgreiningar. Inga sagði 
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að ,,þeir náttúrulega reyna það, þeir eru með þetta allt saman. Það eru 

sálfræðingar og það eru sérfræðingar sem eiga að stýra einhverju af einhverri 

skrifstofu úti í bæ.“ Inga taldi þetta þó ekki virka í reynd. 

Þrátt fyrir að viðmælendur væru almennt hættir að hafa væntingar til 

skólaþjónustunnar töldu þrír þeirra sig sjá merki um breytingar á þjónustunni 

til hins betra á allra síðustu árum. Þeir tengdu þær við mannabreytingar innan 

skólaþjónustunnar og að með henni hafi ráðgjöfin færst meira inn á gólf til 

kennaranna. Fram kom að þróunin væri þó hæg og tæki enn of langan tíma, 

auk þess sem stuðningurinn miðaðist áfram við einstaklingana í 

nemendahópnum sem þyrfti að vinna með. Sem dæmi upplifði Kristín jákvæða 

þróun þegar fyrrnefndir kennsluráðgjafar komu inn í skólann og talaði um að 

verið væri að ,,breyta vinnulaginu.“ Henni fannst það ,,skipta gríðarlega miklu 

máli að ráðgjafinn viti hvernig barnið lítur út og búinn að sjá kannski munstrið 

eða hegðunina í skólanum.“ Stefán sagðist einnig hafa séð jákvæða breytingu 

á þjónustunni með nýju starfsfólki. Honum fannst hún hafa orðið sýnilegri og 

að meiri vilji væri þar til að vinna verkið, sem hann taldi merki um góðar 

betrumbætur. Inga talaði um að hún teldi að verið væri að fjölga störfum innan 

þjónustunnar, sem væri mikilvæg breyting, og að málin væru farin að ganga 

aðeins hraðar fyrir sig, en þetta gengi þó enn ,,of hægt.“   

4.2 Sveitarfélag B 

Sveitarfélag B fellur í flokk þeirra sem eru með á bilinu þúsund til tíu þúsund 

íbúa. Það rekur eigin skólaskrifstofu sem þjónustar þrjá skóla í misstórum 

þéttbýliskjörnum.  

Á heimasíðu sveitarfélagsins er að finna hlekk inn á upplýsingasíðu um 

sérfræðiþjónustu grunnskóla. Þar eru ekki upplýsingar um hlutverk 

skólaþjónustunnar eða starfshætti hennar en þó listi yfir starfsmenn hennar 

ásamt starfsheitum þeirra. Fram kemur að innan þjónustunnar starfi 
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fræðslustjóri og aðrir sérfræðingar, svo sem kennsluráðgjafi, sálfræðingur, 

talmeinafræðingur og félagsráðgjafi. Eftir því sem viðmælendur segja fá 

skólarnir fræðslu í formi fyrirlestra frá skólaþjónustunni. Auk þess kom fram 

að kennarar geti í gegnum nemendavarnarráð sótt til skólaþjónustunnar 

greiningu og ráðgjöf frá talmeinafræðingi, félagsfræðingi og/eða sálfræðingi 

sem kemur á staðinn nokkra daga í mánuði en hefur fasta símatíma vikulega. 

Fram kom að stærðfræði- og lestrargreining og slíkt færi fram innan skólanna. 

Skólarnir sem valdir voru kallast hér Reynisskóli og Lerkisskóli. Reynisskóli 

er í stóru bæjarfélagi í sveitarfélaginu en Lerkisskóli er staðsettur í þorpi í 

sveitarfélaginu.  

Þátttökuskólarnir 

Reynisskóli 

Reynisskóli er með um þrjú hundruð nemendur. Á heimasíðu skólans er að 

finna upplýsingar um þá stoðþjónustu sem í boði er innan skólans, með 

upptalningu á starfsheitum þeirra sem að henni koma, auk þess sem fram 

kemur að hægt sé að sækja frekari þjónustu og sérfræðiráðgjöf til 

skólaskrifstofunnar. Þær upplýsingar voru í samræmi við lýsingu á heimasíðu 

sveitarfélagsins. Á heimasíðunni er skólanámskrá skólans, þar sem farið er 

ýtarlega yfir hlutverk allra sem koma að þeirri stoðþjónustu sem í boði er, bæði 

innan skólans og þeirra sem starfa á skólaskrifstofu sveitarfélagsins. Á 

heimasíðunni kom fram að ekki væri náms- og starfsráðgjafi við skólann en í 

viðtölunum kom fram að sá sem hafði starfað við skólann hefði látið af störfum 

og ekki væri búið að ráða annan.  

Gunnar og Finnur kenna báðir á unglingastigi í Reynisskóla. Í viðtölunum 

kom fram að í þeim skóla er teymiskennsla og er allri bekkjardeildinni ýmist 

kennt saman eða í minni hópum. Nokkuð er um stuðningsfulltrúa, en aðkoma 

þeirra fer þó eftir samsetningu hópanna.   
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Lerkisskóli 

Lerkisskóli er með um eitt hundrað nemendur. Á heimasíðu skólans er að finna 

upplýsingar um þá stoðþjónustu sem í boði er. Þar er farið yfir hlutverk og 

starfshætti þjónustunnar innan skólans, sem og nemendaverndarráðs. Þar 

kemur fram að skipulag sérkennslu sé í höndum deildarstjóra sérkennslu og 

farið er lauslega yfir aðkomu skólaskrifstofunnar að nemendavernd og 

teymisfundum. Á heimasíðunni kemur fram að skólaskrifstofan bjóði 

grunnskólum í sveitarfélaginu aðstoð og ráðgjöf þeirra sérfræðinga sem þar 

starfa. Jafnframt eru þar listuð upp nöfn og starfsheiti sérfræðinga sem þar 

starfa. Þær upplýsingar voru í samræmi við lýsingu á heimasíðu 

sveitarfélagsins og í skólanámskrá. Í starfsáætlun skólans er farið ýtarlega yfir 

hlutverk allra sem koma að þeirri stoðþjónustu sem í boði er, bæði innan 

skólans og þeirra sem starfa á skólaskrifstofu sveitarfélagsins.  

Þórir kennir á unglingastigi og Ósk kennir á miðstigi í Lerkisskóla. Í 

viðtölunum kom fram að í þar er ekki teymiskennsla, enda fámennar 

bekkjadeildir. Stuðningsfulltrúar voru í sumum bekkjardeildum en hvorugur 

viðmælenda var með stuðningsfulltrúa þennan vetur. Fram kom að eitthvað var 

um að fámennir hópar væru teknir út úr stofu í sérkennslu endrum og sinnum.  

Upplifun umsjónarkennaranna af starfinu 

Það ánægjulegasta sem umsjónarkennaranir upplifðu við starfið voru 

samskiptin við nemendur. Jafnframt töluðu þrír þeirra um að allt starfið veitti 

þeim ánægju. Ósk talaði um að hún teldi það ,,mikil forréttindi að þykja gaman 

í vinnunni.“ Auk þess talaði Gunnar um tengslin við heimilin. Þó það væri 

,,ekkert alltaf ánægjulegt samband“ talaði hann um að oftar en ekki ,,þá á 

maður bara gott samband við nemendur og heimilin og mér finnst það alltaf 

skipta máli.“   

Stuðningur og samvinna samstarfsfólks, ásamt starfsþróun, var það helsta 

sem kom fram að styrkti viðmælendur í starfi. Þeir töluðu allir um að þeir leiti 
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til samstarfskennara, þá ýmist sérkennara eða annarra, óháð því á hvaða stigi 

þeir kenndu. Þeir töluðu jafnframt um þau jákvæðu áhrif sem sá stuðningur 

hefði á líðan þeirra í starfi. Báðir kennararnir í Reynisskóla hófu störf áður en 

teymiskennslu var komið á í skólanum en töluðu um að komin væri góð reynsla 

á hana. Gunnar sagði að sér hefði þó fundist erfitt að tileinka sér þær breytingar 

í byrjun og að hann hefði sett ,,spurningarmerki við þetta fyrst,“ en hann taldi 

að hann ,,myndi ekki vilja breyta í dag.“ Viðmælendurnir í Lerkisskóla, sem 

hvorugur starfaði í teymum, virtust sáttir við að kenna sínum nemendahóp 

einir. Ósk hafði reynslu af teymiskennslu í skólanum en sagði að sér fyndist 

,,alveg bæði gott að vera ein og líka mjög gott að hafa einhvern með [sér],“ það 

væri ,,bara svo allt annað“ en að sama skapi sagðist hún þó aðhyllast mjög 

teymiskennslu og að sér fyndist ,,það heillandi.“ Allir viðmælendurnir töluðu 

um að starfsþróun væri öflug á vinnustað þeirra og sammæltust þeir um 

mikilvægi hennar fyrir þá. Þórir hafði t.a.m. orð á því að ,,bæði hefur það gildi 

fyrir mann sjálfan og svo náttúrulega líka er hluti af þessu bara að hitta annað 

fólk sem að starfar við eitthvað svipað og þessi mannlegi þáttur sem að ég held 

að skipti máli.“  

Álag í starfi 

Misjafnt var hvort viðmælendurnir upplifðu álag í starfi sínu sem 

umsjónarkennarar. Einna helst var álagið tengt því að halda utan um nám 

nemendahópanna.  

Eftir því sem fram kom í viðtölunum var samsetning nemendahópa 

umsjónarkennaranna nokkuð ólík á milli skólanna. Finnur og Gunnar lýstu 

fjölbreyttari nemendasamsetingu í Reynisskóla en kennarar Lerkisskóla. 

Finnur talaði um að nemendur hjá sér væru með margar sérþarfir og greiningar 

og því væri hann alltaf með tvo til þrjá stuðningsfulltrúa inni hjá sér. Hann 

sagði að álagið færi eftir því hve lengi hann væri búinn að kenna krökkunum, 

það væri meira fyrst á meðan hann væri að læra inn á viðkomandi einstaklinga. 
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Fram kom hjá Gunnari að hann hefði einnig haft nemendur með 

námsörðugleika, nemendur með fötlun og nemendur með ofvirkni, og allt 

öðruvísi sametningu en hann var með þegar hann starfaði í öðrum skóla í 

upphafi kennsluferils síns. Hann væri þó ekki með stuðningsfulltrúa inni í 

kennslustund þennan vetur en þeir væru tveir umsjónarkennarar, yfirleitt alltaf 

báðir inni. Hann talaði um að sér fyndist erfiðast þegar nemendum hans liði 

ekki vel og þar sem það vantaði sálmeðferðaraðila í Reynisskóla væri það hrein 

viðbót fyrir umsjónarkennarana að taka á málefnum tengdum því. 

Kennarar í Lerkisskóla voru með fámennari nemendahópa. Ósk var með 

samkennslu tveggja árganga og fram kom hjá henni að þó hún væri með ,,svona 

fáa nemendur þá eru margir sem þurfa alls konar sértæk úrræði.“ Auk álagsins 

sem fylgdi því að halda utan um nám samkennsluhópsins talaði hún um það 

hvernig samskiptin í litlu samfélagi gætu ,,farið langt inn á persónulegt svið 

einhvern veginn í þessu starfi.“ Enn fremur sagði hún að nýja námsmatskerfið 

lægi þungt á kennurunum, að það væri ,,umdeilt og foreldrar ósáttir og svona.“ 

Þórir talaði um að hann hefði ekki verið með þá fjölbreyttu nemendahópa sem 

hann vissi að væru til í landinu. Sá vandi sem var algengastur hjá honum væri 

frekar tengdur lestrarerfiðleikum. 

Umsjónarkennararnir upplifðu allir breytingu í starfsumhverfi sínu á 

undanförnum árum, þó misjafnt væri hvernig hún lýsti sér. Finnur talaði til 

dæmis um að sér fyndist nemendur hafa breyst þannig að þeir væru klaufalegri 

í samskiptum en þeir voru fyrir tíu árum síðan, en að það væri þó tengt 

þjóðfélaginu frekar en einhverju öðru. 

Gunnar sagði að sér fyndist ,,þetta samband“ sitt við heimilin hafa aukist 

og Þórir talaði um hlutverk tækninnar, hversu sýnileg hún væri orðin. Ósk, sem 

jafnframt var með stystu starfsreynsluna, upplifði ekki breytingu í 

starfsumhverfi sínu fyrir utan það að vera með annan aldurshóp. Það væri ,,allt 

öðruvísi að vera umsjónarkennari á yngsta stigi eða miðstigi.“ 
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Stuðningsþörf kennaranna 

Í viðtölunum kom fram að umsjónarkennararnir töldu sig allir fá þann faglega 

stuðning sem þeir sóttust eftir innan skólans og voru sammála um jákvæð áhrif 

þess stuðnings á líðan þeirra í starfi, eins og Finnur hafði á orði:  

Auðvitað hefur það áhrif á líðan manns að maður sé með einhvern 
bakhjarl sem að maður getur leitað í hvort sem að leita ráða eða til að 
standa við hliðina á manni þegar að maður ræður [illa] við einhvern eða 
hvernig sem það er ... 

Gunnar talaði jafnframt um að hann væri þakklátur fyrir allan stuðning sem 

hann fengi. Hann taldi hann góðan í sínum skóla og upplifði sig fá ,,mestan 

skólastuðning“ þar. Líkt og Gunnar voru allir umsjónarkennararnir sammála 

um að þeir fengju mikið til þann stuðning sem þeir sóttust eftir innan skólans. 

Ósk orðaði það þannig að ,,maður er einhvern veginn öruggur með það að 

maður fær alltaf stuðning og aðstoð þegar maður þarf, ég held það skipti bara 

öllu máli í svona starfi.“ 

Stuðningsþörf kennaranna var mest gagnvart því að koma til móts við 

fjölbreytileika nemenda. Í Reynisskóla snéri það meira að líðan og hegðun 

nemenda en í Lerkisskóla að aðlögun náms að þörfum nemenda. Tveir 

kennaranna töluðu auk þess um stuðningsþörf gagnvart námsmati. Sá 

stuðningur sem Gunnar talaði um að hann þyrfti helst tengdist ,,svona 

nemendum sem að líður ekki vel eða agamál eða eitthvað sem lýtur ekki að 

kennslu.“ Auk þess sagði hann að sér fyndist ,,það kannski vanta úrræði hérna 

við skólann okkar í dag.“ Finnur talaði um að auk stuðnings varðandi námsmat 

þyrfti hann helst að fá stuðning eða fræðslu um ákveðnar raskanir eða hvað ber 

að varast þegar hann er að læra inn á nýja krakka. Það gilti ,,bæði námslega og 

félagslega og hegðunarlega.“ Þórir í Lerkisskóla talaði um að helsta 

stuðningsþörf hans væri gagnvart aðlögun á námsefni, auk aðstoðar við að 

athuga hvort að námserfiðleikar væru til staðar og þá hvers eðlis þeir væru. 
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Ósk talaði um að hún þyfti helst stuðning gagnvart námsmati og nemendum 

með sértækar námsþarfir.  

Þá kom fram hjá kennurum Reynisskóla að þeim fyndist stuðningurinn 

innan skólans minni núna en hann var tveimur árum áður, því það vantaði 

námsráðgjafa við skólann. Eins og fram kom hjá Gunnari hafði hann verið sá 

sem hafði undanfarin ár tekið ,,svolítið hitann af sálmeðferðaraðila eða 

sálfræðingi.“ Þá hafi nemendur verið í viðtölum ,,kannski á tveggja vikna fresti 

og ekkert alltaf varðandi eitthvað náms- eða starfsþjálfun, heldur líka bara 

vettvangur til að létta af sér.“ Finnur tók undir þörfina fyrir námsráðgjafa við 

skólann ,,af því að [kennararnir] leituðu í námsráðgjafa líka og svo náttúrulega 

erum við með nemendur líka sem sækja þangað, þannig að það er ekki bara við 

okkur faglega heldur líka bara við krakkana.“  

Finnur kallaði eftir því að það væri meira hlustað á kennarana varðandi það 

hvað þeim finnst vanta og að fylla þær stöður sem þarf að fylla, jafnvel að 

minnka þörf á þessum greiningarpappírum ,,því að við vitum alveg hvaða börn 

það eru sem þurfa aukinn stuðning og hver ekki og auðvitað eigum við bara að 

vera fullfær um það að meta, að einhverju leyti alla vega, hvaða stuðning við 

þurfum þarna inn.“ Gunnar var sama sinnis  

... að þegar að ég sem fagmaður tel að það þurfi annan aðila inn, hvort 
sem það er í formi stuðningsaðila eða ... gera eitthvað öðruvísi, að þá sé 
tekið mark á því og gengið í það að bæta inn og auka þjónustu nemenda.   

Þórir og Ósk í Lerkisskóla voru sammála um að þeim fyndist alltaf mjög 

auðsótt ef þau leituðu eftir einhverju og að þau fengju mjög góðan faglegan 

stuðning frá sérkennaranum sem þau auk þess vissu til að gat bent þeim áfram 

eftir þörfum. 
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Faglegur stuðningur við umsjónarkennara 

Stuðningur sveitarfélagsins og fyrirkomulag starfsþróunar 

Í viðtölunum kom í ljós að upplifun kennararanna af stuðningi sveitarfélagsins 

var ólík á milli skólanna. Kennarar Reynisskóla töluðu um að verið væri að 

herða ólarnar í rekstri skólans og fækka fólki, sérstaklega stuðningsaðilum. 

Þannig sagðist Finnur upplifa endalausan niðurskurð þó að stuðningsþörfin 

væri brýn og Gunnar sagðist upplifa það að með þessu væri verið að hlaða 

meiru á færri herðar. Kennarar Lerkisskóla kváðust hins vegar ekki upplifa 

neinar breytingar á stuðningi sveitarfélagsins frá því að þeir byrjuðu að kenna 

þar. 

Eins og fram hefur komið voru kennararnir allir mjög ánægðir með 

fyrirkomulag starfsþróunar í sínum skólum. Þeir voru þar að vísa í 

námskeiðsframboð, hvatningu til að sækja námskeið og hvernig tekið væri á 

því þegar þeir sóttust eftir því að fara á námskeið. Þegar þeim var boðið upp á 

námskeið voru þeir þó ekki með það á hreinu að hvers frumkvæði námskeiðin 

væru haldin, þ.e. hvort það væri stjórnenda eða skólaþjónustunnar. Þeir höfðu 

þó allir jákvæða reynslu af sameiginlegri fræðslu sem skólarnir í 

sveitarfélaginu tóku þátt í. Þórir sagðist þó vilja hafa meira af svona 

sameiginlegri fræðslu að frumkvæði fræðslustjóra, eins og hann hafði reynslu 

af úr öðru sveitarfélagi.  

Stuðningur skólaþjónustunnar við umsjónarkennara 

Af orðum viðmælenda mátti sjá að væntingar þeirra til skólaþjónustunnar voru 

mismunandi eftir skólum, þar sem kennararnir í Lerkisskóla höfðu meiri 

væntingar en kennararnir í Reynisskóla. Sama var að segja um upplifun þeirra 

af þeim faglega stuðningi sem þeir fengu frá skólaþjónustunni. Viðmælendum 

fannst nokkuð óljóst hvað fellur undir verksvið skólaþjónustunnar. Þá kom 

fram hjá kennurunum í Reynisskóla að þeim fyndist skjólaþjónustan fjarlæg 
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sér, á meðan báðir kennararnir í Lerkisskóla sögðust persónulega hafa lítið 

þurft að leita til þjónustunnar.    

Báðir umsjónarkennararnir í Reynisskóla sögðust ekki hafa miklar 

væntingar til skólaþjónustunnar. Finnur sagði að það væri hans upplifun að 

skólaþjónustan væri ,,bara ekkert sérstaklega vel tengd“ inn í skólann og að 

hann hefði engar væntingar til hennar. Auk þess sagðist hann ekki viss um 

,,hvernig að batteríið á að virka“ en síðan hann byrjaði að kenna þarna sagðist 

hann ekki hafa séð þetta mikið, ,,ekkert frekar en kannski í Reykjavík.“ Gunnar 

var sama sinnis og sagði að sér fyndist ,,alveg fráleitt að í svona stórum skóla 

að þessi þjónusta ... sem lýtur bara að því að hjálpa nemendum,“ væri ekki 

sálfræðingur eða  námsráðgjafi og að þar væri ,,stuðningur í mörgum bekkjum 

ekki nægilegur.“ Hann bætti svo við  

... ég er enn að reyna að kalla fram hvað það er sem að kemur þaðan, og 
kannski er maður að rugla saman verksviðum, ég veit það ekki. Ég er 
kannski ósanngjarn í þeirra garð, ég þori ekki alveg að fullyrða það. En 
ég upplifi bara ekkert mikinn [stuðning], mér finnst þau svo frátengd 
einhvern veginn. 

Ósk í Lerkisskóla talaði um að í hennar tilfelli hefði skólaþjónustan uppfyllt 

þær væntingar sem hún hafði til hennar. Hún sagði þó að ,,persónulega sem 

umsjónarkennari [hafi hún] ekki þurft að leita mikið til þeirra,“ en að sér 

fyndist að skólinn hefði almennt fengið ,,mjög góða þjónustu.“ Hún setti að 

vísu ,,pínu spurningarmerki“ við sálfræðiþjónustuna, þ.e. að 

skólasálfræðingurinn skuli búa erlendis og að hann komi bara einu sinni í 

mánuði og sinnti þá öllum grunnskólunum í umdæminu. Það fannst henni 

,,vera svona helsta brotalömin“ í þjónustunni. Fram kom að Þórir sagðist ekki 

þekkja þjónustuna nógu mikið af eigin raun, en að það sem hann hefði prófað 

og þurft á að halda hefði allt gengið eftir.  

Fram kom að í Reynisskóla væri málum háttað þannig að greiningar tengdar 

námi nemenda væru mestmegnis á vegum kennara í skólanum. En í 

viðkvæmari málum, ef ræða þurfti málefni einhverra nemenda eða ef grunur 
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lék á um ofbeldi, gátu kennararnir leitað til nemendaverndarráðs, sem fundaði 

einu sinni í viku, en þar kom aðili frá skólaþjónustunni. 

Jafnframt kom fram að ef að nemandi þyrfti að fara að hitta talmeinafræðing 

væri það á vegum skólaþjónustunnar. Um skólaþjónustuna sagði Gunnar: 

,,alltaf bara það að hún sé aðeins stödd annars staðar, finnst mér að þetta verður 

svona ósýnilegra starf.“ Hann sagðist aldrei eiga samband við skólaþjónustuna 

að eigin frumkvæði, en þegar hann átti samband við skólaskrifstofuna þá hefði 

það ,,verið í sambandi við sálfræðinginn eða námsráðgjafa.“ Hins vegar kom 

fram í viðtölunum við kennara Lerkisskóla að þeim fannst skólaþjónustan 

bjóða upp á það sem þeir höfðu vænst af henni og þeim fannst hún virka vel 

með þeim stuðningi sem þeir hefðu innan skólans. Sem dæmi sagðist Ósk 

upplifa það þannig að ,,ef það koma upp einhver stærri mál eða erfiðari eða við 

þurfum, höfum ekki lausnirnar sjálf að þá leitum við þangað og fáum þá alltaf 

viðeigandi aðstoð.“    

Stuðningur skólaþjónustunnar við framkvæmd skóla án aðgreiningar 

Upplifun viðmælenda af því hvort skólaþjónustan styddi við stefnu um skóla 

án aðgreiningar var jafnframt ólík á milli skólanna. Á meðan kennurunum í 

Reynisskóla fannst að ekki væri horft á hverjar þarfirnar væru innan skólans 

upplifðu kennarar Lerkisskóla að unnið væri mjög faglegt starf þar sem reynt 

var að mæta þörfum allra nemenda eftir því sem þörf var á. Til að mynda talaði 

Þórir um að sér fyndist stuðningur skólaþjónustunnar við stefnuna til dæmis 

,,birtast í því að það er lögð áhersla á það að leysa mál innan skólanna og að 

gera öllum kleift að vera í þessum skóla en ekki í sérdeildum annars staðar“ á 

meðan Finnur talaði um að sér fyndist stuðningurinn birtast í því að fækka fólki 

sem starfaði í skólanum þrátt fyrir að börnunum fjölgaði kannski og að það 

væri ekki góð þróun. Gunnar talaði um að þeir ,,styðja hana náttúrulega með 

því að það er fólk sem starfar í henni“ og að hann héldi að ,,þeir séu alveg eftir 

fremsta megni að reyna að vinna með það sem þeir hafa,“ en svo væri ýmislegt 
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sem þeir hefðu ekki. Helstu hindrunina við stuðning á framkvæmd stefnunnar 

töldu þrír af umsjónarkennurunum vera þá að ekki væru veittir til þess nægir 

peningar. 

4.3 Sveitarfélag C 

Sveitarfélag C fellur í flokk þeirra sem eru með færri en þúsund íbúa og það 

rekur ekki skólaskrifstofu. Sveitarfélagið rekur einn grunnskóla sem kallast hér 

Furuskóli og er hann staðsettur í þorpi í sveitarfélaginu. 

Á heimasíðu sveitarfélagsins kemur fram að það er með samning við 

nágrannasveitarfélag um félagsþjónustu og barnavernd. Þar er hins vegar 

ekkert að finna varðandi skólaþjónustu. Þegar kemur að skólamálum er vísað 

til heimasíðu skólans, en þar er að finna upplýsingar um sérfræðiþjónustu, þá 

í formi sálfræðiþjónustu og skólaráðgjafar auk fyrrnefndrar félagsþjónustu. 

Farið er yfir umsóknarferlið og helstu viðfangsefni viðkomandi ráðgjafa.  

Fram kom í viðtölunum að stoðþjónustan er þannig uppsett að sérkennari, 

undir stjórn skólastjóra, hefur umsjón með sérkennslu í skólanum. 

Sveitarstjórn semur við utanaðkomandi sérfræðiþjónustu, sem jafnframt er leið 

hennar til að bregðast við ákveðinni þörf innan skólans. Aðkeypt þjónusta í 

þessu sveitarfélagi er ferns konar. Í fyrsta lagi kemur sálfræðingur einu sinni í 

mánuði yfir vetrarmánuðina. Sálfræðiþjónustan felur í sér greiningu og ráðgjöf 

gagnvart einstökum nemendum. Í öðru lagi kemur skólaráðgjafi, sem 

menntaður er sem talmeinafræðingur, mánaðarlega yfir veturinn. 

Skólaráðgjafinn sinnir námsvanda og veitir ráðgjöf varðandi nám og kennslu 

til heimila og skóla. Í þriðja lagi er fjartalþjálfun fyrir nemendur í gegnum 

tölvu, sem veitt er af ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf í gegnum 

fjarbúnað. Auk þess kom fram að kennarar njóta stuðnings frá 

hjúkrunarfræðingi sem hefur fasta tíma vikulega í skólanum. Að öðru leyti 
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kom fram að þeir sinna greiningarvinnu mikið sjálfir þegar kemur að  

hegðunar- eða námsvanda.   

Þátttökuskólinn 

Furuskóli 

Í Furuskóla eru tæplega eitt hundrað nemendur. Á heimasíðu skólans er að 

finna upplýsingar um þá stoðþjónustu sem í boði er, bæði innan skólans og 

utan. Fram kom í viðtölunum að einn sérkennari starfaði við skólann en að þar 

væri hvorki iðjuþjálfi né þroskaþjálfi. Engar upplýsingar komu fram um það 

hvort í skólanum væri starfrækt nemendaverndarráð en fram kom í viðtölunum 

að félagsmálafulltrúi, á vegum sveitarfélagsins, hefði aðkomu að nemendum 

eða heimilum með því að sitja í teymum þar sem við á.  

Sara og María kenna í Furuskóla. Sara kennir á miðstigi og María á 

unglingastigi. Í skólanum er samkennsla árganga og með hvorum 

samkennsluhóp er tveggja kennara teymi auk stuðningsfulltrúa. 

Upplifun umsjónarkennaranna af starfinu 

Umsjónarkennararnir voru sammála um að það ánægjulegasta við starfið væru 

samskiptin við nemendur. Báðar töluðu þær um að þeim þætti vænt um traustið 

sem nemendur sýndu þeim. Þær greindu frá hvernig þær upplifðu að tengsl 

nemenda við umsjónarkennara væru nánari en við aðra kennara. Jafnframt 

talaði Sara um að það sem henni fyndist einna ánægjulegast við starfið væri 

þegar hún skynjaði gleði barnanna í gegnum hlátur þeirra og viðmót.  

Sara og María töluðu báðar um að það helsta sem styrkti þær í starfi sem 

umsjónarkennarar væri samvinnan og að geta leitað til samstarfsfólks, auk 

starfsþróunar. Báðar töluðu þær um að starfsþróun skipti þær máli, ekki síst 

fyrir líðan þeirra. Þær sögðust leita mikið til samstarfsfólks, þá ýmist 
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sérkennarans, skólastjórans eða annarra kennara. Samstarfinu og 

starfsandanum í skólanum lýsti María þannig:  

Það eru allir mjög svona hjálplegir að veita upplýsingar. Ég man alveg 
eftir því þegar ég kom hingað ný að þá voru allir rosalega mikið boðnir 
og búnir að sýna mér hvar allt væri og já, það er þannig starfsandi hérna. 

Kennararnir sögðu að það hefði ekki verið teymiskennsla þegar þær byrjuðu 

að starfa við skólann en samkvæmt Söru höfðu kennarar kennt í tveggja 

kennara teymum í um fjögur ár og hún hafði allan þennan tíma haft sama 

teymisfélagann. María lýsti upplifun sinni af samstarfinu í teyminu þannig að 

það væri mjög oft gott að tala saman vegna þess að við getum séð hlutina með 

mjög ólíkum augum.  

Fram kom í viðtölunum að þar sem kennararnir starfa í fámennu 

sveitarfélagi upplifðu þeir að starfsþróun væri þeim sérlega mikilvæg og hefði 

jákvæð áhrif á starfsánægju þeirra og líðan í starfi. Sara hafði á orði: ,,Maður 

fær svona á tilfinninguna að við náttúrulega séum hér af því við skiptum máli 

og maður sé ekki bara lengur eitt eyland heldur,“ og að það væri jafnframt 

,,bara gott að fara í annað umhverfi stundum, hitta annað fólk sem er kannski 

að vinna í svipuðum aðstæðum og eitthvað svoleiðis.“  

Álag í starfi 

Umsjónarkennararnir voru sammála um að það sem hefði mest álag í för með 

sér væri að halda utan um nám fjölbreytilegs nemendahóps. Þeir töldu báðir að 

þeir gerðu sitt besta til að mæta þörfum nemenda sinna þar sem þeir væru 

staddir í námi, þroska og öðru slíku, og að þeir reyndu að hugsa um hvern og 

einn nemanda og finna verkefni sem passaði hverjum og einum. Sara talaði um 

að þrátt fyrir bestu viðleitni hennar sem kennara að mæta nemendum þar sem 

þeir eru staddir þurfi hún stundum að horfa á alla nemendur sem jafna út frá 

einhverjum ákveðnum verkefnum. María sagði að þegar hún væri undir álagi í 

starfi og hlaðin verkum þá, eins og hún komst að orði, ,,missir maður stundum 

niður um sig allt sem heitir faglegt.“  
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Viðmælendurnir töldu báðir að starfsumhverfi þeirra sem umsjónarkennara 

hefði tekið breytingum og tengdu það einna helst þeirri kröfu að mæta hverjum 

og einum, eins og skóli án aðgreiningar kveður á um. Söru fannst breytingarnar 

einna helst felast í annars konar áherslu á það hvernig kennarinn mætir 

nemendum eða, eins og hún lýsti því, hvernig hún talar við nemendur og 

hvernig hún býður þeim að ,,taka þátt í náminu,“ og jafnframt að hún upplifði 

að hún væri ,,meira í þessu maður á mann.“ Hún sagði að síðustu sjö árin væru 

,,allt öðruvísi heldur en fyrstu sjö til tíu árin“ sín.  

María tók undir það að starfið hefði breyst. Hún upplifði einna mesta 

breytingu á starfsumhverfi sínu eftir að hún flutti til útlanda fyrir aldamótin og 

kom til baka átta árum síðar. Í millitíðinni var komin stefnan um skóla án 

aðgreiningar og kennararnir áttu að taka á móti öllum í einni skólastofu. Þegar 

hún fór að kenna í stórum skóla í Reykjavík fékk hún skellinn: ,,Þá var ég bara 

að finna það að ég var í allt öðru landslagi.“ Henni fannst að til að geta komið 

til móts við fjölbreyttu nemendahópana þyrftu kennarar miklu meiri aðstoð:     

Ég er alveg á því að við eigum að hafa margbreytileikann, við eigum að 
leyfa öllum að vera eins og þeir eru og við eigum að finna hvað býr best 
í hverjum og einum og nýta alla hæfileika og allt það en til þess þarf bara 
miklu, miklu meira af aðstoð. Og svo bitnar þetta á þeim sem síst skyldi, 
sem eru náttúrulega fyrst og fremst krakkarnir sem að eru með 
hegðunarfrávikin því að þeim líður náttúrulega verst og svo bitnar það 
líka á öllum hinum. 

Að hennar mati voru það ,,ekki börnin sem eru með miklu 

námsörðugleikana heldur eru það þau sem eru með miklu 

hegðunarvandkvæðin“ sem væru í rauninni ,,mesta vandamálið í íslenskum 

grunnskólum í dag.“ Auk þess talar hún um að sá mikli fjöldi nemenda sem 

oftar en ekki er settur saman í einn bekk hafi áhrif á hegðun nemenda og að þá 

væri þetta ,,rosalega yfirgnæfandi.“ Það sem María taldi vera hluta af 

vandanum var skortur á fjármagni; að það hefði þurft meira fjármagn með 

þessari kerfisbreytingu. Þá sagði María að samskiptin við heimilin væru orðin 
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miklu meiri en þau voru og nefndi sem dæmi skráningarnar í gegnum Mentor: 

,,Þannig að það er mikill munur, það er meiri vinna í dag.“  

Stuðningsþörf kennaranna 

Í viðtölunum kom fram að stuðningsþörf umsjónarkennaranna var misjöfn en 

snéri þó aðallega að stuðningi til að koma móts við fjölbreyttar þarfir nemenda. 

Þeir voru þó sammála um jákvæð áhrif stuðningsins á líðan þeirra í starfi og 

þannig sagði Sara að það veitti ,,manni aðhald og kannski stuðning í því að 

maður sé kannski stundum að gera rétt.“ Auk þess fannst Maríu bara það að 

það væri einhver ,,sem lætur sig það varða hvað þú ert að gera“ vera ,,æðimikill 

stuðningur“.  

Þá taldi Sara sig hafa mikla þörf fyrir að fá stuðning um hvernig leysa eigi 

úr samskiptum nemenda, svona miðað við reynslu síðastliðinna ára. Hún 

sagðist jafnframt fá þann stuðning innanhúss. Maríu fannst hún þurfa stuðning 

gagnvart nýja námsmatinu og talaði um að það væri ,,alveg hrikalegt torf“ fyrir 

sig og að það tæki ,,alveg óralangan tíma“ að átta sig á útfærslu þess. Hún 

talaði þó um að sér fyndist þessi nýja nálgun, um að meta árangur nemenda, 

vera mikið greinilegri og upplifði hana sem breytingu til batnaðar. Auk þess 

upplifði hún að orðræðan væri sömuleiðis að breytast, eða eins og hún sagði:  

Maður segir ekkert lengur, eins og maður var að gera kannski á sínum 
fyrstu 5 til 10 árum, þá talaði maður um að maður væri að kenna þetta 
eða hitt námsefni, það er ekkert lengur talað svoleiðis, nú vinnur maður 
að markmiðum. 

Kennararnir voru báðir með stuðningsfulltrúa inni í bekk og litu svo á að 

ákveðinni stuðningsþörf þeirra væri svarað með því. Sem dæmi sagði María 

að þau væru í ,,mjög góðu kerfi hér þar sem við erum með svo marga 

stuðningsfulltrúa miðað við ... höfðatölu. Þannig að við erum meira og minna 

eins og sérskóli finnst mér ... miðað við samanburðinn í Reykjavík.“   

Til að takast á við stuðningsþörfina kölluðu kennararnir eftir faglegum 

stuðningi frá fólki með sérfræðiþekkingu og töluðu um að hún myndi nýtast 
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þeim betur ef hún væri innan skólans. María komst þannig að orði að það hlyti 

að vera ,,hagstætt að það sé einhver sem er bara innan skólans og er bara 

svolítið til staðar“ sem veitti þeim faglegan stuðning. Sara talaði um að sér 

fyndist þau einna helst ,,vanta iðjuþálfa og þroskaþjálfa“ og ,,náttúrulega aukin 

sálfræðiþjónusta, hún er bara í dag held ég orðin ansi nauðsynleg.“ 

Viðmælendur voru sammála um að þrátt fyrir aukna viðveru sálfræðingsins 

myndi sú þjónusta nýtast betur ef hann væri meira á staðnum. Eins og María 

sagði: ,,Stundum gæti manni fundist að til þess að sé hægt að fá úrlausn úr 

málunum að þá þyrfti eiginlega stundum sálfræðingurinn að vera hér.“  

Faglegur stuðningur við umsjónarkennara 

Stuðningur sveitarfélagsins og fyrirkomulag starfsþróunar 

Í viðtölunum kom í ljós að þrátt fyrir að hafa ekki skólaskrifstofu upplifðu 

viðmælendur stuðning af hálfu sveitarfélagsins. Eins og Sara hafði á orði þá 

hélt hún að þeir væru alveg ,,svona boðnir og búnir“ en að ,,fjármagnið er 

kannski ekki alveg nægilegt og eins og ég segi ég væri alveg til í að sjá meira, 

en ég ætla ekki að segja að skilningurinn sé ekki til staðar.“ Hún bætti við að 

þetta væri bara ,,meiri spurning um skipulag og kannski greiningu beint meira 

að þörfinni“ sem henni fannst vanta upp á. Fram kom hjá Maríu að fyrrverandi 

sveitarstjóri hefði verið skólanum ,,mjög hlynntur“ og hún hefði ,,enga ástæðu 

til að halda að það hafi eitthvað breyst“ með nýjum sveitarstjóra. Það hafi ,,ekki 

komið í ljós alla vega.“   

Í viðtölunum kom fram að kennararnir voru báðir mjög ánægðir með 

fyrirkomulag starfsþróunar í sínum skóla. Þeir voru þar að vísa í framboð 

námskeiða á starfsdögum, hvatningu til að sækja námskeið og hvernig tekið 

væri á því þegar þeir sóttust eftir því að fara á námskeið. Auk þess töluðu þeir 

um að skólastjórinn hefði oftast frumkvæði að starfsþróun. Fram kom hjá Söru 

að hún upplifði líka þessa vakningu að námskeiðin væru ,,ekki endilega bara 

falin beint í stærðfræði eða íslensku eða ensku“ heldur í ýmsu sem ,,við 
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flokkum kannski svolítið meira undir lífsleikni“ og þannig væri verið að ,,auka 

okkar svona vitneskju um fjölbreyttar kennsluvenjur.“ Um aðgengi að 

námskeiðum sagði María að því væri ,,mjög vel tekið ef mann langar að fara á 

ráðstefnu hér eða stutt námskeið á skólatíma.“ Auk þess væri það ,,ekki 

vandamál að fá frí til þess.“  

Af viðtölunum mátti ráða að kennararnir væru auk þess duglegir að sækja 

sér menntun og að það væri mögulega leið þeirra til þess að mæta því að hafa 

ekki aðgengi að skólaskrifstofu. María talaði um að í Furuskóla hefði verið 

,,áberandi sjálfsprottin námsþörf“ og sagði að frá því að hún lauk meistaranámi 

árið 2011 væru núna ,,þrír aðrir búnir að klára meistaranám í skólanum.“ Til 

þess að bregðast við fyrrnefndri breytingu á starfsumhverfi sínu lýsti María því 

hvernig hún hafi sótt hvert námskeiðið á fætur öðru til að leita sér að ,,leiðum 

til að meðhöndla þessa nemendur“ sem sýndu ,,erfiða hegðun.“ Ástæðuna 

sagði hún vera þá að 

... bæði vildi ég ekki bara henda þeim út og gefast upp á þeim og ég vildi 
heldur ekki hætta að kenna og þá varð ég að finna mér einhverja aðra 
leið og hún var sú bara að finna mér eitthvert verkfæri, og ég fann það, 
sem er virknimat og einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun. 

María talaði um að eftir að hún hóf að kenna í Furuskóla hefði þáverandi 

skólastjóri sótt um þróunarstyrk til þess að stofna teymi í skólanum og útbúa 

,,verkfæri til þess að takast á við börn með hegðunarfrávik og 

námsörðugleika.“ Síðan þá hefur hún verið með þetta verkefni, þ.e. að beita 

virknimati og útbúa stuðningsáætlanir, sem hluta af sínu starfi. Hún sagði 

jafnframt að hagurinn hefði verið svo augljós ,,að skólastjórnendur hafa séð 

það að þetta borgar sig að taka hluta af sérkennslukvóta skólans í þetta 

verkefni.“       

Aðgengi að sérfræðingum 

Eins og fram hefur komið er sveitarfélagið ekki með eigin skólaskrifstofu né 

fræðslustjóra og til fárra að leita utan skólans. Eða eins og María sagði, að í 
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þeirra skóla væri það ,,náttúrulega voða mikið bara sérkennarinn af því að það 

er ekki til neitt sem heitir skólaskrifstofa eða neitt svoleiðis.“ Hún lýsti 

aðstæðum þannig: 

Ég hef í engum skóla starfað þar sem eru svona margir stuðningsfulltrúar 
manni til halds og trausts en ég hef ekki í neinum skóla unnið þar sem 
er jafn lítið bakland annars, það er ekki skólaskrifstofa hérna. Þú hringir 
ekki í einhvern kennsluráðgjafa eða eitthvað, það erum bara við sjálf.  

Viðmælendurnir sammæltust um að upplifa ágætis aðgengi að þeim 

sérfræðingum sem þeim standa til boða. Sem dæmi um það talaði Sara um að 

hjúkrunarfræðingur væri farinn að vera reglulega í skólanum og að aukið hefði 

verið við komur sálfræðingsins í skólann. Hún hafði á orði varðandi 

sálfræðiþjónustuna að hún upplifði, hvað sig varðaði og nemendur sína, að það 

hefði ,,alveg sýnt sig að það hefur verið mjög gott, þessi aukning á veru hans 

hér,“ en bætti við að hún ,,mætti alltaf vera meiri.“ Auk þess kom fram að 

yngstu börnin hefðu aðgengi að fjar-talkennslu, sem María talaði um að væri 

að hennar mati gott, einkum ,,þegar að við erum í þessari vegalengd frá 

borginni eða þar sem að bjargráðin eru, að geta leyst eitthvað svona.“ 

Báðar töluðu þær um að þær gerðu sér grein fyrir því að það að starfa í litlu 

sveitarfélagi setti þeim ákveðnar skorður þegar kæmi að aðgengi að 

sérfræðingum. Þannig hafði María á orði ,,að þessi skóli, hann er aldrei svo að 

hann geti haft sérfræðinginn bara öllum stundum, það er ekki fræðilegur 

möguleiki.“ Sara tók undir það og orðaði það þannig að þarna væru ,,ekki alltaf 

einhverjir á þröskuldinum“ til að veita þeim faglegan stuðning. Fram kom líka 

hjá Maríu að væntingarnar væru öðruvísi í svo fámennu samfélagi en t.d. í 

Reykjavík þar sem hún hafði áður starfað: 

Maður sættir sig bara við, þetta er lítið samfélag, þetta eru fáir nemendur, 
gerum bara gott úr því sem er. En sko alveg klárlega, ef ég væri í 
Reykjavík þá væri ég ekki sátt við þjónustuna en einhvern veginn, ég 
geri bara gott úr því sem er hér. 
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Því til úrlausnar velti María upp þeim möguleika að skólarnir í 

nágrannasveitarfélögunum gætu komið á laggirnar ,,einhverju fyrirbæri sem 

héti skólaskrifstofa fyrir skólana hérna á þessu svæði.“ 

Stuðningur við framkvæmd skóla án aðgreiningar 

Viðmælendurnir upplifðu ekki mikinn stuðning við stefnuna um skóla án að 

greiningar en töldu sveitarfélagið þó uppfylla það að vissu marki með 

aðgerðum sínum fram að þessu. Fram kom að kennurunum fannst sá 

stuðningur birtast einna helst í aukinni viðveru sérfræðinga í skólanum. Eins 

og María hafði á orði að ,,þegar að sálfræðingurinn er búinn að meðhöndla 

eitthvað þá fær maður auðvitað niðurstöður og leiðbeiningar um það, þannig 

að því leytinu þá er það styðjandi.“ Hún bætti þó við að sérfræðingarnir væru 

að koma til að uppfylla þá þjónustu sem snýr að nemendum. Sara talaði um að 

hún upplifði þó alltaf meiri skilning á einhverju sem muni nýtast starfsmönnum 

eða þörfum skólans hverju sinni, þó það væri nú ,,kannski ekkert rosalega 

mikið.“   

4.4 Sveitarfélag D 

Sveitarfélag D fellur, eins og sveitarfélag C, í flokk þeirra sem eru með færri 

en þúsund íbúa. Sveitarfélagið rekur einn grunnskóla og hann er staðsettur í 

þorpi. Skólinn fær hér heitið Barrskóli. 

Á heimasíðu sveitarfélagsins kemur fram að það er með samning við 

nágrannasveitarfélag um félagsþjónustu. Þar er hins vegar ekkert að finna 

varðandi skólaþjónustu. Á síðunni er hlekkur inn á heimasíðu skólans. Þar eru 

upplýsingar um nemendaverndarráð, hlutverk þess og starfshætti, og greint frá 

því að það skuli vera skólastjóra til aðstoðar við framkvæmd sérstakrar 

aðstoðar við nemendur. Auk þess eru þar upplýsingar um aðkomu 
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ráðgjafarfyrirtækis sem sveitarfélagið gerði nýverið samning við og veitir 

kennurum ráðgjöf í náms- og kennsluáætlanagerð.  

Í viðtölunum kom fram að sveitarfélagið hefði ekki verið með 

skólaskrifstofu en keypt ýmiss konar sérfræðiþjónustu eftir þörfum hverju 

sinni, svo sem þjónustu sálfræðings. Fram kom að núverandi stoðþjónusta er 

þannig uppsett að þroskaþjálfi, undir stjórn skólastjóra, leiðir starf 

sérkennsluteymisins í skólanum. Aðkeypt þjónusta í þessu sveitarfélagi er 

annars vegar sálfræðingur, sem kemur einu sinni í mánuði yfir vetrarmánuðina, 

og hins vegar ráðgjafar frá fyrrnefndu ráðgjafarfyrirtæki sem veitir almenna 

skóla- og kennsluráðgjöf. Þegar viðtölin voru tekin hafði sveitarfélagið 

einungis verið með samning við ráðgjafarfyrirtækið í um hálft ár. Sveitastjórn 

semur við utanaðkomandi sérfræðiþjónustu, það er síðan skólastjórans að 

halda utan um og vera í samskiptum um þjónustu ráðgjafarfyrirtækisins og aðra 

utanaðkomandi sérfræðinga. Viðmælendur vísa til ráðgjafarfyrirtækisins sem 

skólaþjónustu.  

Þátttökuskólinn 

Barrskóli 

Í Barrskóla eru nemendur um fimmtíu talsins. Á heimasíðu skólans eru 

upplýsingar um stuðningsúrræði og stoðþjónustu ekki auðfundnar. Undir 

liðnum um nemendaverndarráð er að finna upplýsingar um hlutverk þess og 

lýsingu á því hvaða þjónusta er í boði þegar kemur að skipulagi og framkvæmd 

þjónustu við nemendur, svo sem heilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og 

annarrar sérfræðiþjónustu. Einnig að það sé gert í samstarfi við nemendur 

sjálfa, foreldra, starfsfólk skóla og fulltrúa sérfræðiþjónustu skólans. Jafnframt 

kemur þar fram að ávallt skuli vísa málum til ráðsins með formlegum hætti.  

Margrét kennir á yngsta stigi og Silja á miðstigi í Barrskóla. Í skólanum er 

samkennsla árganga en ekki teymiskennsla, þar sem árgangar nemenda eru 
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fámennir. Fram kom að stuðningsfulltrúar fylgja ákveðnum nemendum en auk 

þess væri stundum aukinn stuðningur inni í bekk í einstaka tímum.  

Upplifun umsjónarkennaranna af starfinu 

Viðmælendurnir höfðu báðir ánægjulega upplifun af starfi sínu sem 

umsjónarkennarar. Þeir  voru sammála um að það ánægjulegasta við það að 

vera umsjónarkennari væru samskiptin við nemendur. Sem dæmi talaði 

Margrét um að sér fyndist það mjög ánægjulegt að eiga ,,svona mikið“ í 

nemendum og það gæfi sér mest að ,,eiga þessar stundir með þeim,“ og Silja 

talaði um að þau miklu tengsl sem hún ætti við sinn hóp gæfu henni mikið. 

Að geta leitað til samstarfsfólks ásamt starfsþróun var það helsta sem kom 

fram að styrkti viðmælendur í starfi. Báðir töluðu þeir um að starfsþróun skipti 

þá máli og væri mikilvæg fyrir líðan þeirra. Viðmælendurnir sögðust leita 

mikið til samstarfskennara eftir stuðningi, þá ýmist til þeirra í sérkennslunni, 

annarra samkennara eða skólastjórans. Þó kom fram að samstarfið við fyrri 

skólastjóra hefði verið erfitt og að þær hefðu ekki upplifað stuðning þaðan, en 

að nú gætu þær alltaf leitað til skólastjóra. Margrét hafði kynnst teymiskennslu 

í Reykjavík. Hún sagðist vera alveg ein með sinn nemendahóp og talaði um að 

það væru ekki teymi í þessum skóla ,,af því að við erum náttúrulega bara algjört 

eyland hérna.“ Hún talaði um að skólinn hefði reynt að fara í samvinnu með 

öðrum skólum en það hefði alltaf einhvern veginn fallið um sjálft sig. Hún 

upplifir sig þó alveg hafa stuðning frá vinnufélögunum og þeir væru 

náttúrulega að hjálpast að. Silja tók undir það og sagði að það væru ,,allir svo 

nánir“ í skólanum og að hún leitaði ,,rosalega mikið bara svona til þeirra sem 

eru að vinna með [henni] í skólanum.“  

Álag í starfi 

Viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að upplifa aukið álag í starfi. Þeir sögðu 

báðir að álagið fylgdi þeim heim að loknum vinnudegi. Þeir voru sammála um 
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að mesta álagið fylgdi því að að takast á við hegðunar- eða agavandamál í 

nemendahópnum. Silja orðaði það þannig:   

Ef maður er mikið að díla við eitthvað svona hegðunarvandkvæði, það 
finnst mér langsamlega erfiðast. Svona brjóta upp munstur sem eru orðin 
föst og allt í kringum það, ... maður hugsar um þetta liggur við allan 
sólarhringinn, maður er að reyna að finna lausnir. 

Auk þess sagði Margrét að sér fyndist hún ,,aldrei ráða almennilega við“ 

það að takast á við fjölbreyttan nemendahóp af því að hún þekkti ekkert ,,alla 

þessa sjúkdóma og þær fatlanir ... eða þau er bara svo ólík“ og það væri oft svo 

flókið, ,,bara eins og að eiga við flogaveiki og eitthvað svona.“ Hún talaði um 

það hvernig kennarar taka bara ,,einhvern veginn við nemenda á fyrsta degi, 

jafnvel án þess að hafa fengið“ nokkrar upplýsingar um fyrri stöðu þeirra. 

Henni fannst hún ,,heppin að búa í þorpi og búin að þekkja þessi börn síðan 

þau fæddust.“ Hún hafði auk þess á orði að að hún tæki inn á sig ,,ef einhverjum 

líður illa eða eitthvað hefur komið uppá eða þau eru utanveltu eða eitthvað 

svoleiðis.“ 

Umsjónarkennararnir áttu það sameiginlegt að upplifa breytingu á 

starfsumhverfi sínu. Báðir töluðu þeir um að samskiptin við heimilin væru 

orðin meiri en upplifun þeirra af því var ólík. Á meðan Margrét upplifði ábyrgð 

sína sífellt aukast, að foreldrar teldu að hún ,,eigi að hafa meiri ábyrgð á þessu,“ 

ásamt meiri kröfum um aukin samskipti og upplýsingar, upplifði Silja 

samskiptin við foreldra þægilegri en áður því nú væri hægt að hafa ,,samskiptin 

á svona fleiri vegu,“ eins og að senda þeim skilaboð eða tölvupóst. Áður fyrr 

var bara hringt og það vildi oft fara ,,svolítill tími í símtölin.“     

Stuðningsþörf kennaranna 

Umsjónarkennararnir voru sammála um að faglegur stuðningur skipti þá máli 

og hefði áhrif á líðan þeirra í starfi. Eins og Silja komst að orði þá ,,verður 

maður öruggari með allt“ ef maður fær ,,svona stuðning frá til dæmis 

sérkennslunni.“  
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Af orðum kennararanna mátti sjá að stuðningsþörf þeirra snéri aðallega að 

stuðningi gagnvart nemendum með krefjandi hegðun eða agavandamálum en 

einnig að námsaðlögun nemenda með sérþarfir. Þeir sögðust fá faglegan 

stuðning innanhúss frá yfirmanni sérkennslunnar og núverandi skólastjóra. 

Þeir voru sammála um að vissar takmarkanir fylgja því að starfa í litlum 

skólum, t.d. samráð við þá sem starfa við það sama og þeir, sem og þeir 

erfiðleikar sem geta tengst nándinni, en hún getur verið snúin þegar kemur að 

erfiðum málum. Sem dæmi sagði Margrét að það væri í rauninni ,,rosalega 

erfitt með faglegan stuðning hér þar sem að er bara einn að kenna“ hvert fag 

og hverjum bekk ,,og það er enginn annar sem kemur að því til að hjálpa 

manni.“ Hún sagðist þó geta leitað til fyrrum skólafélaga sinna eða til fólks úr 

öðrum skólum um ráð sem tengdust hennar fagi og að hún fengi góðan 

stuðning frá samstarfskennurum og samstarfsfólki. Þrátt fyrir að hún talaði vel 

um stuðning samkennara þegar kom að almennri kennslu upplifði hún að hún 

hefði engan til að leita til með agavandamál í nemandahópnum og að það væri 

enginn sem hún gæti leitað til nema helst skólastjóri, sem hefði nóg á sinni 

könnu:  

Mér finnst mig vanta, og ég held bara rosalega mörgum finnist að það 
vanti, hjálp í sambandi við agavandamál. Af því að þetta er bara svo 
mikil vanlíðan hjá börnunum sem að maður kemst ekki í til að græja. ...  
en agalega, maður er bara eyland þar eiginlega. 

Til að takast á við þessar aðstæður kallaði Margrét eftir faglegum stuðningi 

frá fólki með sérfræðiþekkingu til að styðja við andlega líðan nemenda og 

nefndi skólahjúkrunarfræðing sem dæmi. Einnig að skólinn þyrfti faglegan 

stuðning eða einhvern til að ganga í erfiðu málin, eins og agamálin, því allir 

innan skólans væru ,,svo tengdir að það er svo erfitt.“ Þetta væri það flókið að 

hún vildi jafnvel fá utanaðkomandi aðila til að leiðbeina þeim í samskiptum 

bæði við foreldra og nemendurna sjálfa, auk þess að málunum yrði fylgt eftir 

með þeim. 
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Bæði Margrét og Silja höfðu reynslu af því að hafa stuðningsfulltrúa inni í 

bekk. Margrét var þó ein með nemendahóp sinn og ekki með stuðningsfulltrúa 

þetta skólaárið. Silja sagðist sömuleiðis hafa verið ein með sinn nemendahóp 

en að það kæmu stundum stuðningsfulltrúar inn í bekk til hennar. Þeirra 

hlutverk væri að fylgja tveimur nemendum í umsjónarhópnum sem höfðu 

mikla stuðningsþörf. Silja sagðist þó hafa fengið aukinn stuðning inn í einstaka 

tíma eftir áramótin.  

Faglegur stuðningur við umsjónarkennara 

Stuðningur sveitarfélagsins og fyrirkomulag starfsþróunar 

Í viðtölunum kom í ljós fremur jákvæð upplifun viðmælenda af stuðningi 

sveitarfélagsins við skólann. Eins og Silja hafði á orði þá upplifði hún að 

sveitarfélagið hefði alltaf gert vel við skólann. Margrét upplifði það sama og 

talaði um að sér fyndist sveitarfélagið styðja vel við kennarana með því að 

koma til móts við þá þegar þeir væru í kennaranámi, því ef ,,maður þurfti að 

fara þá er ekki verið að draga af okkur í launum og svoleiðis.“ 

Umsjónarkennararnir voru báðir ánægðir með fyrirkomulag starfsþróunar í 

sínum skóla. Kennararnir voru mjög ánægðir með það hvernig tekið væri á því 

þegar sóst væri eftir því að fara á námskeið: ,,[Þ]á er verið að borga akstur og 

eitthvað svona.“ Auk þess vísuðu þeir í námskeiðsframboð og hvatningu til að 

sækja námskeið og fara í námsferðir og taldi Margrét að ,,skólinn [stæði] sig 

alveg mjög vel þar.“ Í viðtölunum kom fram að kennararnir upplifðu 

frumkvæði fyrir starfsþróun vera á báða bóga, eða eins og Margrét sagði þá 

hefði ,,bæði skólastjórinn verið með ýmis námskeið og svo höfum við bara 

fengið að fara sjálf ef við sjáum eitthvað skemmtilegt.“ Margrét hafði á orði 

að hún myndi helst vilja fara oftar á námskeið og jafnvel hafa meiri tíma til að 

vinna úr hverju námskeiði fyrir sig, fá að ,,þróa úr því og vinna úr því sem við 

erum að læra.“ Silja var sama sinnis og sagði auk þess að ef starfsþróunin væri 

gerð í samráði við kennarann og að ,,maður sé hafður svona meira í ráðum með 
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það, þá held ég að maður hafi alveg geysilega gott af því og geti alltaf nýtt sér 

eitthvað úr því.“ 

Aðgengi að sérfræðingum 

Í viðtölunum kom lítið fram um hvað viðmælendum fannst um þá aðkeyptu 

sérfræðiþjónustu sem sveitarfélagið var með samning við. Hjá Margréti kom 

fram að henni fannst kennararnir hafa lítið aðgengi að sálfræðingnum. Hún 

talaði um að það hefði ,,einhvern veginn óvart þróast þannig“ að tímar 

sálfræðingsins hefðu farið í að þjónusta sömu börnin. Það hefði gleymst að 

koma á skipulagi utan um þessa þjónustu þannig að til dæmis hvert tilfelli fengi 

,,bara tvö, þrjú skipti og svo komist hinir að.“ Hún hafði á orði að þetta væri 

allt saman orðið ,,ótrúlega flókið.“ Auk þess sagði Margrét að það væri 

hjúkrunarfræðingur á svæðinu, en eftir því sem hún sagði þá hafa kennararnir 

ekki heldur ,,aðgang, þannig séð, að honum í skólanum,“ en að það væri verið 

að kanna þann möguleika.    

Stuðningur ráðgjafarfyrirtækisins við umsjónarkennarana 

Í viðtölunum kom fram að umsjónarkennararnir væru í rauninni bara nýlega 

farnir að fá stuðning frá ráðgjafarþjónustunni við þennan skóla. Þeir voru ekki 

að öllu leyti meðvitaðir um hvað fælist í þjónustunni eða hvernig hún ætti að 

nýtast þeim.  

Fram kom að í upphafi hafi hnökrar verið á þjónustunni og upplifun 

kennaranna verið neikvæð gagnvart þeim stuðningi sem þeir fengu frá 

ráðgjafarþjónustunni. Sem dæmi sagði Margrét: 

Þau byrjuðu bara á því að demba á okkur verkefnum sem voru ekkert í 
samræmi við neitt sem við vorum að gera og þá komst maður náttúrulega 
ekki yfir neitt og var bara einhver misskilningur þarna á milli og bara 
leiðindi og sárindi og eitthvað svona. 

Samkvæmt kennurunum snérist stuðningurinn einna helst um að veita þeim, 

eins og Margrét lýsti honum, ,,stuðning til dæmis við kennsluáætlanir eða 

námskrárgerð og við erum að gera skólanámskrá.“  
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Sökum þessara hnökra höfðu Margrét og Silja ekki haft miklar væntingar 

eða traust til ráðgjafarþjónustunnar en héldu þó að með tímanum myndi hvoru 

tveggja koma. Margrét lýsti því þannig:  

[N]ú þarf ég bara að læra að ég á rétt á þessari þjónustu. Það er það sem 
þarf að gerast. En já, þær fóru aðeins fram úr sér að mínu mati. Þannig 
að við náðum einhvern veginn ekki, við kennararnir, trausti við þau. 
Þannig að það sé að byggjast sem betur fer upp aftur núna.  

Silja lýsti sambærilegri upplifun og sagðist halda að þetta væri ,,til bóta“, það 

væri búið að hægja aðeins á ferlinu. Nú væri útskýrt meira fyrir þeim þannig 

að henni fannst sem að það ,,skilar sér meira eða maður fær meira svona til 

baka.“  

Stuðningur við framkvæmd skóla án aðgreiningar 

Viðmælendurnir töluðu um að ekki væri farið að reyna nógu mikið á stuðning 

ráðgjafarþjónustunnar til að geta metið áhrif hans á framkvæmd stefnunnar um 

skóla án að greiningar en fram kom hjá báðum viðmælendunum að þeir töldu 

þó sveitarfélagið hafa verið að reyna að uppfylla það upp að vissu marki með 

aðgerðum sínum fram að þessu. Eins og Silja sagði: ,,Í svona litlum skóla þá 

hefur þetta náttúrulega bara alltaf verið skóli fyrir alla ... Svo er bara reynt að 

koma til móts við alla á þeirra stað. Þannig að ég held að það hafi ekkert 

breyst.“ Auk þess kom fram í viðtali við Silju að ráðgjafarþjónustan væri í raun 

að styðja við framkvæmd stefnunnar þegar hún væri að leiðbeina kennurunum 

með breytta kennsluhætti og hjálpa þeim að þróa sig áfram þannig að allir 

nemendur ættu að geta tekið þátt á sínum forsendum.   
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5. Umræður  

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og túlkaðar 

með fræðilegan kafla verkefnisins að leiðarljósi. Markmið rannsóknarinnar er 

að varpa ljósi á aðkomu skólaþjónustu sveitarfélaga að faglegum stuðningi við 

umsjónarkennara grunnskóla og áhrif hans á líðan þeirra í starfi. Nálgun 

efnisins er út frá opinberri menntastefnu byggðri á hugmyndafræði um skóla 

án aðgreiningar og umsjónarkennarann í þeim aðstæðum. 

Rannsóknarspurningin er: Hver er sýn umsjónarkennara í grunnskólum á gildi 

stuðnings skólaþjónustu við faglegt starf í skóla án aðgreiningar? Efninu er 

skipt í fjóra kafla í samræmi við undirspurningar rannsóknarinnar. Í fyrsta kafla 

verður fjallað um skólaþjónustu sveitarfélaga og skoðað í hverju faglegur 

stuðningur þeirra við umsjónarkennara felst. Í öðrum kafla verður fjallað um 

væntingar umsjónarkennaranna til skólaþjónustunnar. Í þriðja kafla verður 

fjallað um hvaða gildi stuðningur hefur fyrir líðan þeirra í starfi. Í fjórða kafla 

verður svo fjallað um gildi stuðnings skólaþjónustunnar við framkvæmd stefnu 

um skóla án aðgreiningar.  

5.1 Faglegur stuðningur skólaþjónustu 
sveitarfélaga 

Verksvið skólaþjónustu óljóst  

Umsjónarkennurunum fannst óljóst hvað fellur undir verksvið 

skólaþjónustunnar og ræddu um að þeir vissu ekki alveg hvað þeir ættu að fá 

frá henni. Athugunin á heimasíðum sveitarfélaganna sýndi auk þess að 

upplýsingar um skólaþjónustu voru af skornum skammti. Sambærilegar 

niðurstöður hafa komið fram í úttekt á sérfræðiþjónustu sveitarfélaga (Árný 

Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 4), en þar kom fram að starfsfólk skóla virtist eiga 

erfitt með að átta sig á hvað felst í þeirri þjónustu sem sérfræðiþjónusta 
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sveitarfélagsins veitir, og í rannsókn Rúnar Sigþórssonar (2013, bls. 208–211), 

sem sýndi að verklag þjónustunnar var fremur óljóst, að starfslýsingar voru 

jafnan ekki sýnilegar og að oft var óljóst hvaða starfsmenn ættu að uppfylla 

hvaða hlutverk. Því má draga þá ályktun að lítið hafi breyst varðandi þetta og 

að sveitarfélög þurfi að setja skýrar fram hvað í þjónustunni felst, til dæmis á 

heimasíðum. Jafnframt þarf að gera starfslýsingar starfsmanna 

skólaþjónustunnar skýrari og aðgengilegri þannig að kennarar geti áttað sig á 

því hvað þeim stendur til boða.  

Eins og þessar niðurstöður sýna virðist verklag í kringum hlutverk 

nemendaverndarráða vera nokkuð skilvirkt. Að sama skapi er regluverkið í 

kringum skólaþjónustuna mun opnara og sveitarfélögunum í raun í sjálfsvald 

sett hvernig þau reka skólaþjónustu (reglugerð nr. 444/2019). Það bendir til 

þess að það þyrfti að móta skýrari ramma um hlutverk skólaþjónustunnar. Þó 

er þetta kannski ekki svo einfalt. Að sumu leyti væri einfaldast að sá rammi 

kæmi frá ríkisvaldinu en hafa verður í huga að eftir því sem ramminn er þrengri 

af hálfu ríkisins dregur hann úr frelsi hvers sveitarfélags til að skipuleggja sína 

skólaþjónustu. Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir (2004, bls. 8–9) komust að því í sinni rannsókn að kennararnir í 

fjölmennu sveitarfélögunum töldu að afskipti skólaskrifstofa hefðu veruleg 

áhrif á skólastarfið og jafnframt að svo mikil afskipti væru ekki í samræmi við 

hugmyndir um aukið sjálfstæði skóla. Á meðan  virtust fræðsluyfirvöld í 

fámennari sveitarfélögunum framselja slík mál til skólastjóra en þar virtust 

kennararnir almennt þeirrar skoðunar að yfirvöld fræðslumála styddu vel við 

bakið á skólastarfinu. Það þarf því að skoða vel hvaða skref er best að taka í 

þessum málum. 

Læknisfræðileg eða skólamiðuð sýn  

Í niðurstöðunum kom fram að sá stuðningur sem umsjónarkennararnir fá frá 

skólaþjónustunni felst einna helst í greiningum á einstaklingum. Í viðtölunum 
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ræddu kennararnir um þær ýmsu greiningar sem þeir sóttu um og fengu fyrir 

nemendur sína. Jafnframt kom það fram að kennararnir vildu halda í 

greiningarnar. Greiningarnar hefðu tvenns konar tilgang í augum kennaranna; 

annars vegar gætu þeir nýtt sér niðurstöðurnar til að geta brugðist betur við 

þörfum nemenda sinna og hins vegar nýttust þær til fá aukinn stuðning fyrir 

nemendur, en fram kom hjá nokkrum kennurum í stærri sveitarfélögunum að 

þeir teldu sig ekki fá stuðning með nemendum nema greining lægi fyrir.  

Þetta fyrirkomulag hefur að einhverju leyti verið staðfest hjá 

Evrópumiðstöðinni (2017, bls. 61–81) þar sem gagnrýnt var að þó 

skólaþjónustan sinnti að einhverju leyti ráðgjafarhlutverki sínu væri nokkuð 

um það að hún sinnti ekki einstaka nemendum nema þeir hefðu verið greindir 

með sérþarfir. Það að greining sé forsenda fyrir þjónustu þrýstir á skóla að vísa 

nemendum til formlegrar greiningar til að afla þeim stuðnings, í stað þess að 

styrkja viðbrögð skólanna við uppeldislegum vanda og auka hæfni þeirra til að 

sinna margbreytilegum þörfum nemenda. Þessar niðurstöður styðja við aðrar 

nýlegar rannsóknir um að nemendur fái síður stuðning nema að hafa farið í 

gegnum tilteknar greiningar. Auk þess virðast greiningar vera forsenda þess að 

fjármagn fáist til skólanna til að sinna nemendum með sérþarfir (Friðrik 

Arnarson, 2017, bls. 79–80; Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2016, bls. 60; Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 209–212). 

Af ummælum viðmælenda og heimasíðum sveitarfélaganna má draga þá 

ályktun að skólaþjónustan í sveitarfélögunum fjórum starfi enn mikið eftir 

læknisfræðilegri sýn, að því leyti að hún sjái um greiningarvinnu á einstaka 

nemendum út frá einstaklingsviðtölum og oft líka stöðluðum spurningum sem 

lagðar eru fyrir kennara og foreldra. Stuðningurinn væri í kjölfarið metinn út 

frá þeim niðurstöðum. Þær litlu upplýsingar sem fram komu um 

skólaþjónustuna á heimasíðum sveitarfélaga vísuðu yfirleitt til greiningaraðila 

eða lýsinga á verksviðum starfsmanna og að hægt væri að leita til þjónustunnar 

varðandi málefni einstakra nemenda. Svipuð niðurstaða kom fram í úttekt 
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Evrópumiðstöðvarinnar (2017, bls. 60). Þar var því velt upp að læknisfræðilega 

sýn við skilgreiningu á sérþörfum í námi megi rekja til skorts á skilgreiningum 

á sérhæfðum kennslufræðilegum hugtökum sem gerir það að verkum að 

greining sé orðin eins konar aðgöngumiði að þjónustu og aðstoð í augum 

flestra í skólasamfélaginu.  

Grétar Marinósson og Kristinn Björnsson (1983, bls. 77) bentu á að 

gagnsemi ráðgjafar ræðst af þörf kennara fyrir ráðgjöf og hann treysti því að 

fá þá aðstoð sem hann þarfnast. Í einu sveitarfélaganna kom sterkt fram að 

ráðgjöf í formi skilafunda gagnaðist kennurum lítið. Þá var skýr óánægja þeirra 

með það að greiningaraðilar skyldu greina nemendur án þess að hafa séð þá í 

skólaumhverfinu, sjálf ráðgjöfin væri yfirborðsleg og fjarlæg. Úr verður að 

ráðgjöfin er læknisfræðileg og ópersónuleg og ekki að öllu leyti trúverðug í 

augum kennaranna. Þetta bendir ekki til þess að greiningaraðilar, og 

skólaþjónustan þar með, miði að heildstæðri nálgun á nemandann í sínum 

aðstæðum. Hún virðist heldur ekki til þess fallin að ráðleggingarnar hjálpi 

kennaranum, þar sem sá sem greinir hefur ekki séð þær aðstæður sem 

nemandinn sem hann er að greina býr við. Þaðan af síður nýtist þessi nálgun 

kennaranum sem á að vinna með nemandann. Ráðleggingar sérfræðingsins 

hljóta því alltaf að vera almennar og það virðist skorta að styðja kennarann í 

að bregðast við einstaklingnum í samspili við aðra nemendur og bekkinn í 

heild. Þetta er helsti vandinn við hina læknisfræðilegu eða klínísku sýn; 

þjónustan verður ekki nægilega skilvirk. Skólaþjónustan getur ekki byggst 

eingöngu í kringum vanda einstakra nemenda (Gutkin, 2012, bls. 4–5). Skoða 

þarf þjónustuna í víðara samhengi og stuðla að starfseflingu kennara til að 

koma til móts við sálrænar og námslegar þarfir nemendahópsins í heild.  

Í viðtölunum var nokkuð um að kennararnir töluðu um þarfir nemenda en 

síður um þarfir sínar sem kennara fyrir stuðning í vandasömu verkefni sínu. 

Vissulega er verið að breyta nemandanum með skólagöngunni en á meðan 

umræðan snýst eingöngu um vanda nemandans kemur sú nálgun fram sem 
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læknisfræðileg eða klínísk. Sem dæmi kom fram að tveir kennarar í 

sveitarfélagi B töldu að treysta þyrfti meira á fagmennsku kennara í að meta 

hvaða stuðning þeim fannst þeir þurfa og að þeir vissu alveg hvaða börn þyrftu 

aukinn stuðning. Auk þess þyrfti að draga úr áherslu á greiningarpappíra. 

Miðað við þessar niðurstöður vilja kennarar fá meira vald til að meta þörf 

nemenda, en eru ekki endilega að biðja um stuðning við sig og sína starfsþróun 

til að geta betur tekist á við fjölbreyttan nemendahóp. Sambærilegar 

niðurstöður hafa og komið fram annars staðar (Alila, Määttä og Uusiautti, 

2016, bls. 355–357; Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 61–81; Makhalemele og 

Payne-van Staden, 2018, bls. 992–994).  

Þótt kennarar séu að kalla eftir meira valdi og trausti til sín er þeirra orðfar 

að einhverju leyti líka læknisfræðilegt og hugmyndir þeirra lúta að því að þeir 

fái meira vald til að ákveða meðferðina, í stað þess að líta í eigin barm og reyna 

að finna út hvaða þjónustu þeir þyrftu til að verða betri í að takast á við ólíkar 

þarfir barnanna. Skólamiðaða nálgunin felst í því að líta á það hvernig hægt er 

að styðja kennarann, meðal annars með starfsþróun, til að verða betri í að takast 

á við aðstæðurnar og laga aðstæðurnar að því sem börnin þarfnast (Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 199–200). Eins og fram kemur í úttekt  

Evrópumiðstöðvarinnar (2017, bls. 72–73) þyrfti að koma á stuðningi af ýmsu 

tagi innan skólans, bæði frá starfsliði hans og skólaþjónustu. Þannig geti 

kennarar notið liðsinnis fagfólks með mismunandi færni til að móta 

sameiginlega sýn á það hvernig byggja megi upp námstækifæri í menntun án 

aðgreiningar. Einnig að opnaðar verði fleiri leiðir til að ráðstafa fé í samræmi 

við upplýsingar og óskir sem berast frá skólum. Í þeim aðgerðum felast 

tækifæri til að færa starfsemi skóla nær skólamiðaðari nálgun. 

Skólaþjónustan mismunandi eftir sveitarfélögum  

Ljóst er að skólaþjónustan er afar mismunandi á milli sveitarfélaganna fjögurra 

og er það í samræmi við aðrar rannsóknir sem sýna að misjafnt er hvernig 
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staðið er að stuðningi við starfsemi skóla og starfsfólk (Árný Elíasdóttir o.fl., 

2013, bls. 4; Evrópumiðstöðin, 2017, bls. 71–79; Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 

206–209). Kennurunum í tveimur minni sveitarfélögunum varð tíðrætt um að 

hafa hvorki haft aðgengi að skólaskrifstofu né að sambærilegri þjónustu, fyrir 

utan einstaka verktaka sem komu nokkrum sinnum yfir skólaárið, þá einna 

helst sálfræðingar. Þetta er í samræmi við aðar rannsóknir (Evrópumiðstöðin, 

2017, bls. 71–79;  Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 206) sem sýna að mismunandi 

er eftir byggðarlögum hvernig staðið er að skólaþjónustu og jafnvel mikill 

munur á því eftir landshlutum hversu mikill stuðningur býðst skólum og 

nemendum.  

Fram kom að aðgengi umsjónarkennaranna að fagfólki er misjafnt. Það 

mátti líka rekja til mismunandi uppbyggingar og áherslna í skólaþjónustu og 

einnig til landfræðilegrar legu sveitarfélagsins eða fjarlægðar frá 

sérfræðingunum. Það var jafnframt misjafnt milli sveitarfélaga hvernig 

kennurum gekk að fá þjónustuna, óháð því hversu nálæg hún var. Það er í 

samræmi við niðurstöður úttektar Evrópumiðstöðvarinnar (2017, bls. 79) þar 

sem fram kom að aðgengi að fagfólki til stuðnings hverjum skóla var 

mismunandi. Úttekt sem gerð var á fyrirkomulagi og framkvæmd 

sérfræðiþjónustu í sex sveitarfélögum (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 4) 

sýndi að minni sveitarfélög áttu oft erfitt með að framfylgja stefnunni um skóla 

án aðgreiningar vegna skorts á fagmenntuðu fólki og landfræðilegrar legu. 

Í viðtölunum kom þó fram að í litlu skólunum virtust kennarar leggja upp 

með að verða sjálfbjarga, til dæmis með því að sækja sér menntun til að geta 

tekist á við áskoranirnar. Þar mátti sjá dæmi um það hvernig fagmennska 

kennaranna styrktist við það að aðgengi að sérfræðingum á vegum 

skólaþjónustu var takmarkað. Sums staðar í stærri sveitarfélögunum virtust 

kennararnir treysta frekar á skólaþjónustuna til að gera ýmislegt sem 

kennararnir í minni sveitarfélögunum sáu um sjálfir og menntuðu sig til, oft 
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með stuðningi eða velvilja skólastjóra og sveitarstjórnar. Þeir virtust því 

faglega meira sjálfbjarga.  

Það að styðja við kennara til að sækja sér menntun til að geta betur tekist á 

við aðstæður í kennslu er leið til að efla þá til að takast á við aðstæður og færa 

faglegt vald til þeirra. Þar kemur inn mikilvægi stuðnings skólastjóra og 

sérkennara. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hið leiðandi hlutverk skólastjóra 

dregur fram árangur og framfarir og ekki síst mikilvægi þeirra þegar kemur að 

því að skipuleggja faglega ráðgjöf fyrir kennara (Ásta Bjarney Elíasdóttir, 

2011, bls. 89; Börkur Hansen, 2013, bls. 82–85). Þar sem þetta var ekki gert 

og kennararnir biðu frekar eftir þjónustu sem kom seint eða aldrei virtist það 

hafa þau áhrif að kennararnir litu síður á það sem sitt faglega hlutverk að leysa 

málin og urðu mögulega vanvirkari fagmenn en ella. Þessi staða virtist frekar 

eiga við um stærri sveitarfélögin í þessari rannsókn en þau minni. Svo virðist 

sem huga þurfi að því hvort fyrirkomulag skólaþjónustu þar sem sveitarfélögin 

starfrækja eigin skólaskrifstofu dragi að einhverju leyti úr fagmennsku og 

virkni kennara.  

Auk þess sýna niðurstöður rannsóknarinnar að fyrirkomulag og aðgengi að 

kennsluráðgjöf, sem og fyrirkomulag starfsþróunar, var afar mismunandi á 

milli sveitarfélaganna fjögurra. Í þeim tveimur sveitarfélögunum sem ráku 

eigin skólaskrifstofu upplifðu umsjónarkennararnir annars vegar erfitt aðgengi 

að kennsluráðgjöfum og mikla bið eftir ráðgjöf og hins vegar kom lítið sem 

ekkert fram um þá kennsluráðgjöf sem þó var í boði. Friðrik Arnarson (2017, 

bls. 79–80) komst að sambærilegri niðurstöðu sem benti til þess að 

kennslufræðileg ráðgjöf, sem sinnt var af aðilum utan skóla, eins og 

kennsluráðgjöfum eða öðrum sérfræðingum, væri hvorki mikil né markviss. 

Það er vissulega áhyggjuefni sem styður enn frekar að skólaþjónusta sé ekki á 

réttri leið og uppfylli ekki kröfur reglugerðarinnar um kennsluráðgjöf.  

Í sveitarfélagi D fengu kennararnir sem hópur stuðning við gerð 

kennsluáætlana eða námskrár, sem og við að gera skólanámskrá, frá 
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ráðgjafarfyrirtæki. Segja má að sú nálgun, þar sem ráðgjöfin beinist að 

kennurum fremur en að einstaka nemendum, sem og með því að stuðla að 

starfseflingu kennara, sé nær því að falla undir hina skólamiðuðu sýn. 

Helsti munurinn á skólaþróun fólst í möguleikum á að sækja námskeið og 

kostnaði tengdum því. Kennararnir í tveimur minni sveitarfélögunum voru 

styrktir til að sækja námskeið eða jafnvel viðbótarmenntun. Í sveitarfélagi A 

sögðu kennararnir í öðrum skólanum að ekki væru dregin af þeim laun á meðan 

þeir sæktu námskeið en í hinum skólanum þurftu kennararnir að taka sér 

launalaust leyfi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður könnunar 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara (2012, bls. 8) 

varðandi símenntun kennara þar sem fram kom að kostnaður væri til trafala, 

en jafnframt að auka þyrfti framboð endurmenntunar og að kennarar vildu 

hagnýtari námskeið og bætt aðgengi af landsbyggðinni að símenntun. 

Niðurstöður sýna að kennararnir virðast nokkuð ánægðir með fyrirkomulag 

starfsþróunar í sínum skólum. Þar vísuðu þeir meðal annars í 

námskeiðsframboð á starfsdögum. Í reglugerð um skólaþjónustu sveitarfélaga 

við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum (nr. 444/2019, 

10.gr.) kemur fram að skólaþjónustan eigi að leggja áherslu á stuðning við 

starfsfólk grunnskóla með forvarnarstarfi og í því felst m.a. fræðsla fyrir 

starfsfólk skóla. Slík fræðsla stuðlar að starfseflingu kennara til að koma til 

móts við bekkjarheildina. Einn viðmælandi í sveitarfélagi B sagði frá reynslu 

sinni af sameiginlegri fræðslu að frumkvæði fræðslustjóra, eins og hann hafði 

reynslu af úr öðru sveitarfélagi. Hann lýsti yfir ánægju sinni með þetta og 

sagðist vilja sjá meira af slíku frá skólaþjónustunni. Miðað við það sem 

viðmælendur segja um starfsþróun má draga þá ályktun að skólaþjónustan 

mætti auka vægi faglegs stuðnings í formi fræðslu eða starfsþróunar almennt, 

til að styðja kennara í að vinna með bekkinn í heild.  
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5.2 Væntingar umsjónarkennaranna til 
skólaþjónustunnar 

Almennt ekki miklar væntingar til skólaþjónustunnar 

Umsjónarkennararnir höfðu ekki miklar væntingar til skólaþjónustunnar og er 

það í samræmi við viðhorf skólastjóra til faglegs stuðnings við þá sjálfa 

(Sigríður Margrét Sigurðardóttir 2018, bls. 15). Af ummælum viðmælenda 

mátti greina að kennararnir í stærri skólunum, sbr. í sveitarfélagi A og í 

Reynisskóla í sveitarfélagi B, voru bitrari, hættir að vera með væntingar og 

nokkuð gagnrýnir á það sem þeir fengu. Hinir höfðu ekki væntingar vegna þess 

að þeir voru vanir að bjarga sér sjálfir en voru ánægðari því þeir upplifuðu 

velvilja gagnvart því sem þeir höfðu áhuga á að sækja sér.  

Fámennu sveitarfélögin höfðu ekki form á skólaþjónustunni á sama hátt og 

þau fjölmennari en virðast bæta sér það upp á annan hátt. Sem dæmi virðist 

vera auðveldara að sækja sér námskeið í sumum fámennu sveitarfélögunum og 

það er ef til vill leið fámennari sveitarfélaga til að veita einhverja 

skólaþjónustu.  

Séu niðurstöður þessarar rannsóknar settar í samhengi við aðrar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 49–51; Friðrik 

Arnarson, 2017, bls. 72–73; Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 208–211) virðist sem 

skólaþjónusta eins og hún er í dag af hálfu sveitarfélaga nái ekki að sinna 

þörfum kennara um faglegan stuðning við þá eða skólann í heild.  

Aukinn stuðningur sérfræðinga innan skólanna  

Viðmælendur töldu að tilfinningavandi barna væri orðinn meiri en hann var og 

upplifðu mun á nemendum á síðastliðnum tíu árum, eins og fram hefur komið 

annars staðar (Guðný Guðleif Einarsdóttir, 2018, bls. 35–36; Samband 

íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012, bls. 5). Flestir töldu 
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þeir að erfiðara væri að vinna með nemendum sökum agaleysis og að þeir væru 

með fjölbreyttari nemendahóp. Viðmælendum í þeim sveitarfélögum sem ráku 

eigin skólaskrifstofu varð tíðrætt um að þeim fyndist skólaþjónustan ekki 

nægilega aðgengileg né skilvirk. Þeir upplifðu sig frátengda þjónustunni og að 

mikið þyrfti að ganga á til að þeir fengju viðeigandi stuðning. Þeir töluðu um 

að löng bið væri eftir stuðningnum eftir að þeir hefðu sótt um hann.  

Í viðtölum við umsjónarkennarana beindust umræðurnar meðal annars að 

því að sérfræðiþekkingunni væri best komið innan veggja skólans. Kennarar 

kölluðu eftir fleiri fagaðilum inn í skólana með sérfræðiþekkingu á tilfinninga- 

og  hegðunarvanda og því að þeir setji sig betur inn í þann veruleika sem 

kennarar og skólar starfa við. Sem dæmi var kallað eftir því að nemendur hitti 

sálfræðinga eða aðra meðferðaraðila, en fram kom að námsráðgjafar tækju slíkt 

að sér þar sem þeir væru til staðar. Niðurstaðan er í samræmi við nokkrar 

nýlegar erlendar rannsóknarniðurstöður þar sem kennarar kölluðu eftir 

faglegum stuðningi í samræmi við auknar sérþarfir í nemendahópnum (Dreyer, 

2017, bls. 8–10; Page o.fl., 2019, bls. 81). Niðurstaðan styður auk þess úttekt 

Evrópumiðstöðvarinnar (2017, bls. 72–73) þar sem kallað var eftir meiri 

stuðningi við starfslið skóla og einstaka kennara til þess að tryggja góðan 

árangur af starfi þeirra á þverfaglegum samstarfsvettvangi. Það að hafa 

faglegan ráðgjafa innan skólanna er talin skilvirkari leið til að veita kennurum 

stuðning og um leið sé það betra í samhengi við það sem þeir eru að fást við 

inni í kennslustofunni (Briere o.fl., 2015, bls. 51).  

Miðað við það sem viðmælendur segja, og fram kemur í fyrrnefndum 

rannsóknum, þyrfti skólaþjónustan að bæta ýmislegt til að sá faglegi 

stuðningur sem henni ber að sinna nýtist umsjónarkennurum. Það sem 

viðmælendum fannst að skólaþjónustan ætti fyrst og fremst að beita sér fyrir 

varðandi skólastarf, og sem mögulegum leiðum til úrbóta, er að vera sýnilegri 

inni í skólunum, að sérfræðingar skólaþjónustunnar komi meira inn í 

kennslustofurnar og sjái og hitti börnin, og að hlustað sé á og tekið meira mark 
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á kennurunum um þarfirnar varðandi faglegan stuðning. Eins og fram kom í 

úttekt á sérfræðiþjónustu sveitarfélaga (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 49-51) 

þurfa sveitarfélögin að færa þjónustuna nær skólum eins og kostur er, til dæmis 

með beinum aðgangi að sérfræðingum og tengiliðum í skólum og á 

skólaskrifstofu. Miðað við ummæli viðmælenda má draga þá ályktun að flest 

bendi til þess að skólaþjónusta sveitarfélaga uppfylli ekki þarfir 

umsjónarkennara fyrir stuðning í starfi í skóla án aðgreiningar. 

5.3 Gildi stuðningsins fyrir líðan 
umsjónarkennara í starfi 

Samhljómur var meðal umsjónarkennaranna um að stuðningur skiptir máli 

fyrir líðan þeirra í starfi og að þeir væru þakklátir þeim stuðningi sem þeir fá 

og finnst hann bæta líðan þeirra og starfsánægju. Þeir sem höfðu reynslu af 

stuðningi skólaþjónustunnar sögðu að hún hefði nýst þeim og haft jákvæð áhrif 

á líðan í starfi; veitt þeim ró og öryggi. Svipaðar niðurstöður komu fram í 

nokkrum nýlegum innlendum (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2016, bls. 60; María Steingrímsdóttir og Guðmundur Engilbertsson, 2018, bls. 

13; Sigríður Margrét Sigurðardóttir o.fl., 2017, bls. 350) og erlendum 

rannsóknum (Alila, Määttä og Uusiautti, 2016, bls. 355–357; Makhalemele og 

Payne-van Staden, 2018, bls. 992–994; Woodcock og Woolfson, 2019, bls. 

239–240) sem sýndu fram á að stuðningur sveitarfélaga við skólastarf, og þá 

sérstaklega að efla sjálfstæði kennara, væri afar mikilvægur til árangurs. Fram 

kom í niðurstöðunum að kennararnir leita fyrst og fremst til samkennara eða 

stoðþjónustunnar innan skólanna eftir faglegum stuðningi. Af ummælendum 

viðmælenda má því draga þá ályktun að kennararnir virðast hafa aðgang að 

faglegum stuðningi úr ýmsum áttum. Samt sem áður bendir flest til þess að 

faglegur stuðningur skólaþjónustunnar þyrfti að vera markvissari.    
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Kennararnir sem rætt var við áttu það sameiginlegt að upplifa mikið álag í 

starfi sínu sem umsjónarkennarar og er það í samræmi við niðurstöður 

könnunar Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara 

(2012, bls. 5). Þar kom jafnframt fram að hegðun nemenda og aukinn fjöldi 

agavandamála væru þeir þættir sem helst virtust hafa áhrif. Það er í samræmi 

við niðurstöður sem sýndu að í stóru skólunum, þar sem jafnframt voru stórir 

bekkir, voru kennarar mikið að fást við agavandamál. Kennurunum í 

sveitarfélagi D varð einnig tíðrætt um agavandamál og skort á faglegum 

stuðningi til að takast á við þau, en fram kom að þeir höfðu ekki notið nægilegs 

stuðnings af hálfu skólastjóra um nokkurt skeið. Þar kemur skýrt fram 

mikilvægi skólastjóra sem lykilpersónu í umbótum í skólastarfi og mótun 

starfsanda og skólamenningar (Börkur Hansen, 2013, bls. 82–89; Fagráð um 

símenntun og starfsþróun kennara, 2016a, bls. 19–20).  

Auk þess lýstu nokkrir viðmælendur því hvernig álagið fylgdi þeim heim 

að loknum vinnudegi og eru þær niðurstöður í samræmi við könnun Snæfríðar 

Drafnar Björgvinsdóttur og Önnu-Lindar Pétursdóttur (2014, bls. 77–81) sem 

sýndi fram á skýr tengsl milli erfiðrar hegðunar nemenda og tilfinningaþrots 

meðal kennara.  

Niðurstöður styðja við eldri niðurstöður bæði hérlendis og erlendis þar sem 

finna má sammæli um að kennarar telji sig vanta faglegan stuðning til að koma 

til móts við fjölbreyttar þarfir nemendahópsins í skóla án aðgreiningar (Árný 

Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 4; Dreyer, 2017, bls. 8–10; Evrópumiðstöðin, 2017, 

bls. 111; Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006, bls. 147–148; Moreno-Rodríguez 

o.fl., 2017, bls. 51; Page o.fl., 2019, bls. 81; Xu og Malinen,  2015, bls. 157–

158; Yan og Deng, 2018, bls. 398). Fram kom að meirihluta viðmælenda fannst 

sérþarfirnar innan nemendahópsins vera orðnar margþættari og flóknari og 

jafnvel meiri en þeir töldu sig geta sinnt almennilega. Niðurstöðurnar eru í 

samræmi við úttekt á sérfræðiþjónustu sveitarfélaga (Árný Elíasdóttir o.fl., 

2013, bls. 4) og rannsókn Ingólfs Á. Jóhannessonar (2006, bls. 147–148) þar 
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sem fram kom að kennarar töldu starfið hafa breyst mikið vegna skóla án 

aðgreiningar. Hugsanlega hefur það þó breyst minna í fámennari skólum sem 

hafa þurft að sjá um þarfir allra í sama skóla hvort eð er, eins og einn 

viðmælenda í sveitarfélagi D talaði um. Það er atriði sem vert væri að kanna 

betur.  

Þegar kennararnir kölluðu eftir stuðningi var algengt að því væri svarað 

með því að setja inn stuðningsfulltrúa. Setja má spurningarmerki við það 

hversu faglegur stuðningur það er að fá ,,fleiri hendur“ frá stuðningsfulltrúum. 

Stuðningsfulltrúar eru miklu frekar aðstoðarmenn kennara. Auk þess hafa 

kennarar bent á að þeim finnist felast mikil ábyrgð og álag í því að leiðbeina 

og kenna ófaglærðu aðstoðarfólki (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004, bls. 11; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 

11). Að lokum má velta því upp hvort heppilegt sé að þeim nemendahóp sem 

þarf einna mestan stuðning við nám sitt sé mikið til sinnt af ófaglærðu 

starfsfólki skóla. 

Fram kom hjá flestum viðmælendum að það að starfa í teymum með öðrum 

kennurum styrkti þá í starfi sem umsjónarkennara og upplifðu þeir sig fá 

faglegan stuðning af samkennara sínum í gegnum samræður og lausnaleit. Það 

er í samræmi við niðurstöður könnunar á vegum Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara (2012, bls. 6) um að um helmingur 

kennara telji teymisvinnu við kennslu árangursríka. Til að koma til móts við 

framkvæmd stefnunnar telja Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason 

(2016, bls. 34) að bæta þurfi símenntun og starfsþróun á vinnustað, einkum 

þegar kemur að þekkingu á sérþörfum nemenda og vinnubrögðum í 

kennslustofu auk teymiskennslu og samstarfs við foreldra og sérfræðinga. 

Af ummælum kennaranna að dæma kom fram ýmislegt í starfsemi 

skólaþjónustunnar sem ætla má að veki upp neikvæða upplifun eða pirring 

meðal kennara. Sem dæmi nefndu kennararnir í stærri skólunum þá löngu bið 

sem var eftir þjónustunni, að þeim fyndist ráðgjöf í formi funda með 
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sérfræðingum gagnslítil og að þeim þættu starfsmennirnir frá skólaþjónustunni 

ekki nægilega sýnilegir og þjónustan því fjarlæg. Það er í samræmi við 

rannsókn Maríu Steingrímsdóttur og Guðmundar Engilbertssonar (2018, bls. 

13) sem leiddi í ljós að það skiptir máli hvernig staðið er að leiðsögninni við 

kennara, því þeir telja hana gagnslitla ef ekki er nægilega vel að henni staðið. 

Auk þess kom fram heldur neikvæð upplifun beggja kennaranna í sveitarfélagi 

D gagnvart þeim stuðningi sem þeir fengu frá ráðgjafarþjónustunni, sem rekja 

mátti til hnökra í samskiptum við ráðgjafa á vegum þjónustunnar. Það er í 

samræmi við könnun Gonzalez, Nelson, Gutkin og Shwery (2004, bls. 31) sem 

sýndi fram á að gildi faglegs stuðnings getur verið háð því hvernig samskiptum 

þeirra sem veita hann og þeirra sem þiggja hann er háttað. Þar kom fram að frá 

sjónarhóli kennarans getur fagleg ráðgjöf að hálfu sérfræðings 

skólaþjónustunnar verið ýmist íþyngjandi fyrir hann eða ófullnægjandi 

styrking fyrir starfið. 

5.4 Gildi stuðningsins fyrir framkvæmd skóla 
án aðgreiningar 

Allir umsjónarkennararnir voru sammála um að þeir upplifðu það að 

skólaþjónustan styddi ekki við framkvæmd skóla án aðgreiningar. Þeir voru þó 

á einu máli um að þeir héldu að skólaþjónustan teldi sig styðja við framkvæmd 

stefnunnar og vísuðu í að sérfræðingarnir væru til staðar en að fyrirkomulagið 

eins og það var, virkaði ekki. Viðmælendur töldu helstu hindranir 

skólaþjónustunnar í að styðja við skóla án aðgreiningar felast í skorti á 

fjármagni. Enn fremur að skólaþjónustan væri of fámenn miðað við vandann í 

nýjum þjóðfélagsaðstæðum, jafnvel að verið væri að hlaða verkefnum á fáar 

herðar. Kennararnir upplifðu fyrir vikið visst úrræðaleysi af hálfu 

skólaþjónustunnar. Að sama skapi voru þeir vissir um að starfsfólk 

skólaþjónustunnar væri að gera sitt besta.  
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Þetta er í samræmi við úttekt á fyrirkomulagi og framkvæmd 

sérfræðiþjónustu í sex sveitarfélögum (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 50), 

sem sýndi fram á að erfitt væri að framfylgja stefnu um skóla án aðgreiningar 

þar sem skortur væri á fjármagni, meiri og fjölbreyttari sérfræðiþekkingu og 

frekari stuðningi á faglegum sviðum. Af þessum ummælum viðmælenda má 

draga þá ályktun að þeir upplifi stuðning skólaþjónustunnar ekki nægilegan til 

að styðja við framkvæmd stefnunnar og að hann samræmist ekki þörfum þeirra 

í að starfa í anda skóla án aðgreiningar. 

Miðað við það sem fram kom í viðtölunum, og það sem fram kom í úttekt 

Evrópumiðstöðvarinnar (2017, bls 52–53), þyrfti virkilega að leysa úr 

núverandi ágreiningi varðandi skilgreiningu á menntun án aðgreiningar. Skýra 

þarf hlutverk og ábyrgðarsvið einstakra hópa skólasamfélagsins gagnvart 

framkvæmd, eftirliti og mati á stefnunni og veita skýrari og árangursríkari 

leiðsögn um framkvæmd hennar á vettvangi sveitarfélaga og fræðslustofnana 

í þeirri viðleitni að færa stuðninginn frá þeirri læknisfræðilegu nálgun sem ríkir 

í dag í átt að skólamiðaðri nálgun. Í þeirri viðleitni þurfa kennarar að fá að vera 

virkir þátttakendur.   

5.5 Samantekt 

Rannsóknin varpar ljósi á þörf umsjónarkennara fyrir faglegan stuðning. Hún 

styður rannsóknir sem vísað hefur verið til þar sem fram komu áhyggjur 

kennara af auknu álagi sem fylgir þeim margbreytilega nemendahóp sem 

skólarnir tóku við í kjölfar innleiðingar stefnunnar um skóla án aðgreiningar. 

Þá komu fram skýr skilaboð frá þátttakendum um að auka þyrfti aðgengi að 

sérfræðingum og fá þá jafnvel meira inn í skólana þegar þeir vinna með einstök 

mál.  

Svo virðist sem skólaþjónustan starfi enn mikið eftir læknisfræðilegri sýn, 

en sá stuðningur sem umsjónarkennararnir fá frá skólaþjónustunni felst einna 
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helst í greiningum á einstaklingum. Því má draga þá ályktun að ekki sé búið að 

laga faglegan stuðning skólaþjónustu sveitarfélaga að skólamiðaðri nálgun í 

samræmi við þá menntastefnu sem er við lýði á Íslandi og kennd er við skóla 

án aðgreiningar. Þar sem kennarar eru einn mikilvægasti hlekkurinn í 

skólastarfinu er afar mikilvægt að hlustað sé eftir röddum þeirra um hvernig 

skólaþjónusta nýtist sem best. En þó ber að hafa varann á því að þær raddir eru 

gjarnan læknisfræðilegar líka. Þá kom fram ýmislegt í skólaþjónustunni sem 

vakti neikvæða upplifun eða pirring hjá kennurunum. Þetta styður rannsóknir 

sem sýnt hafa fram á að það skiptir máli hvernig staðið er að ráðgjöf við 

kennara og að gildi faglegs stuðnings getur verið háð því hvernig samskiptum 

þeirra sem veita hann og þeirra sem þiggja hann er háttað.    

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kennararnir hafi almennt ekki miklar 

væntingar til skólaþjónustunnar. Greina mátti mun á væntingum hjá 

kennurunum í fjölmennari sveitarfélögunum annars vegar og þeim fámennari 

hins vegar. Kennararnir í því síðarnefnda voru ánægðari því þeir upplifuðu 

velvilja hjá sveitarfélaginu gagnvart því sem þeir höfðu áhuga á að sækja sér. 

Tækifæri skólaþjónustunnar felast í að stuðla að starfseflingu kennara fremur 

en að einblína á einstaka nemendur. Þannig má færa starfsemi skóla nær 

skólamiðaðari nálgun.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meirihluta viðmælenda í 

sveitarfélögunum fjórum fannst verksvið skólaþjónustunnar óljóst og upplifðu 

skólaþjónustuna ekki nægilega aðgengilega né skilvirka. Athugun á 

heimasíðum skólanna og fyrri rannsóknir styðja það. Finna þarf leiðir til að 

bæta skilvirkni skólaþjónustunnar, svo sem þætti er varða sýnileika, að hún 

kynni hlutverk sitt og skyldur og hafi meira frumkvæði að stuðningi við 

kennara og starfsfólk skóla. Því þurfa sveitarfélögin að taka sér tak og laga 

hvernig skólaþjónustan birtist fólki á heimasíðum sínum, en fram kom í 

viðtölunum að þjónustan er meiri en þar er greint er frá.  
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Niðurstöður hér kalla á að stjórnvöld bregðist við og komi með formlegri 

stefnumörkun með meiri stuðningi og fjármagni. Sveitarfélögin verða 

jafnframt að taka meiri ábyrgð á skólaþjónustunni og vinna markvissar að því 

að hún standi undir nafni með gagngerri endurskoðun þar sem starfið 

endurspeglar ekki lög og reglugerðir. Auk þess þarf að samræma milli 

sveitarfélaga og fara í sameiginlega stefnumótunarvinnu. Skoða þarf vel hvaða 

skref er best að taka í þessum málum og gæta þess að hefta ekki sjálfstæði 

skóla. Því er mikilvægt að unnið sé með kennurum að því að skilgreina þörfina. 

Samræma þarf hugtök og skilning á skólaþjónustu ekki síður en á stefnunni 

um skóla án aðgreiningar, svo hún styðji betur við framkvæmd skóla án 

aðgreiningar.  
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6. Lokaorð  

Markmið þessarar ritgerðar er að leita svara við því í hverju faglegur 

stuðningur skólaþjónustu sveitarfélaga við umsjónarkennara felst og hverjar 

væntingar umsjónarkennara til þess stuðnings eru. Auk þess hefur verið leitast 

við að svara hvaða gildi sá stuðningur hefur fyrir líðan umsjónarkennara og 

framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar. Það er gert í þeim til gangi að fá 

svar við rannsóknarspurningunni: Hver er sýn umsjónarkennara í grunnskólum 

á stuðning skólaþjónustu við faglegt starf þeirra í skóla án aðgreiningar? 

Lítið hefur verið skrifað eða rannsakað um skólaþjónustu sveitarfélaga 

hérlendis en helstu niðurstöður þessarar rannsóknar styðja að mörgu leyti við 

þær fyrri rannsóknir sem þó hafa verið gerðar. Benda þær til þess að 

skólaþjónustan styðji ekki nægjanlega vel við fagleg störf kennara. Fróðlegt 

væri að gera víðtækari rannsókn á stuðningi skólaþjónustu sveitarfélaga við 

skólastarfið í heild sinni. Þá væri hægt að nota þessar niðurstöður sem grunn 

að stærri rannsókn þar sem þættirnir eru kannaðir meðal stærri hóps kennara 

eða jafnvel alls starfsfólks skóla.  

Það er von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar geti gagnast starfsfólki 

skólaþjónustu sveitarfélaga, sveitarstjórnarfólki og starfsfólki skóla. Jafnframt 

að niðurstöðurnar geti verið því hvatning til enn skilvirkari skólaþjónustu með 

auknu samstarfi á milli grunnskóla og skólaþjónustunnar. Ekki síst vona ég að 

niðurstöður rannsóknarinnar geti verið mikilvægt innlegg í umræðuna um gildi 

víðtæks faglegs stuðnings við umsjónarkennara í skóla án aðgreiningar og 

verði jafnframt liður í því að hlúa að þeim í starfi.  
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf til fræðslustjóra 

 
Kæri fræðslustjóri.  

Í þessu bréfi leita ég til þín um að fá að hafa samband við skólastjóra í tveimur 

grunnskólum í X í tengslum við rannsókn sem ég er að vinna að sem 

meistaranemi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin snýr 

að faglegum stuðningi við umsjónarkennara þar sem sérstaklega er litið til 

aðkomu skólaþjónustu sveitarfélaga um stuðning og gildis hans fyrir 

framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar. Rannsóknin er unnin undir 

leiðsögn Sigríðar Margrétar Sigurðardóttur, lektors við kennaradeild HA, og 

er lokaverkefni mitt í sérkennslufræðum við skólann. 

Rannsóknin er eigindleg þar sem gögnum verður safnað með 

einstaklingsviðtölum við umsjónarkennara í nokkrum skólum á Vestur- og 

Norðurlandi. Viðtöl eru áætluð í janúar, tækju um það bil klukkustund hvert 

og  yrðu skipulögð frekar í samvinnu við viðkomandi kennara. Unnið verður í 

samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd með allar upplýsingar sem 

koma frá þátttakendum þannig að þær verða án persónuauðkenna svo ekki sé 

hægt að rekja svör til einstakra aðila eða skóla. 

Ef þú ert því samþykkur því að ég hafi samband við skólastjóra tveggja 

skóla í X með það fyrir augum að komast í samband við tvo umsjónarkennara 

í hvorum skóla þá lít ég á svar þitt við þessu bréfi sem skriflegt samþykki. Í 

framhaldi af því mun ég senda viðkomandi skólastjórum tölvupóst með 

upplýsingum um rannsóknina og boð um að taka þátt. Mér þætti vænt um að 

fá svar frá þér sem fyrst þar sem ég þarf að skipuleggja ferðir tímanlega. 

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar getur þú sent tölvupóst, hringt í mig 

eða beðið mig um að hringja í þig. Einnig getur þú haft samband við 

leiðbeinanda minn, Sigríði Margréti Sigurðardóttur (sigridurs@unak.is), ef þú 

hefur einhverjar spurningar. 
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Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Hrafnhildur Þorsteinsdóttir 

Meistaranemi og sérkennari við Grunnskólann á Hólmavík 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til skólastjóra 

 
Sæll/Sæl. 

Í þessu bréfi leita ég til þín um að fá að hafa samband við umsjónarkennara í 

þínum skóla í tengslum við rannsókn sem ég er að vinna að sem meistaranemi 

í menntavísindum við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin snýr að  faglegum 

stuðningi við umsjónarkennara þar sem sérstaklega er litið til aðkomu 

skólaþjónustu sveitarfélaga um stuðning og gildis hans fyrir framkvæmd 

stefnu um skóla án aðgreiningar. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Sigríðar 

Margrétar Sigurðardóttur, lektors við kennaradeild HA, og er lokaverkefni mitt 

í sérkennslufræðum við skólann. 

Rannsóknin er eigindleg þar sem gögnum verður safnað með 

einstaklingsviðtölum við umsjónarkennara í nokkrum skólum á Vestur- og 

Norðurlandi. Viðtöl eru áætluð í janúar, tækju um það bil klukkustund hvert 

og  yrðu skipulögð frekar í samvinnu við viðkomandi kennara. Unnið verður í 

samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd með allar upplýsingar sem 

koma frá þátttakendum þannig að þær verða án persónuauðkenna svo ekki sé 

hægt að rekja svör til einstakra aðila eða skóla. Öll viðtölin verða hljóðrituð og 

svo afrituð orðrétt í tölvu. Þeim verður síðan eytt að lokinni vinnslu. 

Ef þú ert því samþykk að umsjónarkennari í þínum skóla taki þátt í 

rannsókninni þá lít ég á svar þitt við þessu bréfi sem skriflegt samþykki. Í 

framhaldi af því mun ég senda viðkomandi kennurum tölvupóst með 

upplýsingum um rannsóknina og boð um að taka þátt. Þar sem auðkenni eru 

afmáð mun ég ekki tilkynna þér hver verður fyrir valinu. Mér þætti vænt um 

að fá svar frá þér sem fyrst þar sem ég þarf að skipuleggja ferðir tímanlega. 

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar getur þú sent tölvupóst, hringt í mig 

eða beðið mig um að hringja í þig. Einnig getur þú haft samband við 

leiðbeinanda minn, Sigríði Margréti Sigurðardóttur (sigridurs@unak.is). 
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Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Hrafnhildur Þorsteinsdóttir 

Meistaranemi og sérkennari við Grunnskólann á Hólmavík 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf til þátttakenda 

 
Kæra/Kæri. 

Þetta er beiðni til þín um að taka þátt í viðtalsrannsókn um faglegan stuðning 

við umsjónarkennara. Skólastjórinn þinn benti mér á að þú hefðir þá reynslu af 

starfi umsjónarkennara sem hentaði rannsókninni svo það væri mér mikils virði 

að fá þig til liðs við mig. 

Ég er meistaranemi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri og er 

að vinna að rannsóknarverkefni undir leiðsögn Sigríðar Margrétar 

Sigurðardóttur, lektors við kennaradeild HA, en rannsóknin er lokaverkefni 

mitt í sérkennslufræðum við skólann. Ætlunin er að skoða sérstaklega stuðning 

á vegum skólaþjónustu sveitarfélaga, aðgang umsjónarkennara að þeim 

stuðningi og gildi hans fyrir framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar. 

Rannsóknin er eigindleg þar sem gögnum verður safnað með 

einstaklingsviðtölum við umsjónarkennara í nokkrum skólum á Vestur- og 

Norðurlandi.  Viðtalið er áætlað í janúar en yrði skipulagt frekar í samvinnu 

við þig og færi fram þar sem þér þykir þægilegt. Það tekur um það bil 

klukkustund. Í viðtölunum er notast við spurningaramma sem gefur ákveðið 

aðhald og samræmi milli viðtalanna en um leið tækifæri til að kafa sérstaklega 

ofan í séreinkenni þinnar reynslu. Unnið verður í samræmi við lög nr. 90/2018 

um persónuvernd með allar upplýsingar sem koma frá þátttakendum þannig að 

þær verða án persónuauðkenna svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra 

aðila. Öll viðtölin verða hljóðrituð og svo afrituð orðrétt í tölvu. Þeim verður 

síðan eytt að lokinni vinnslu. Tekið skal fram að þér er  ekki skylt að taka þátt 

í rannsókninni og þú getur hætt án útskýringa þegar þú vilt. 

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar getur þú sent tölvupóst, hringt í mig 

eða beðið mig um að hringja í þig. Einnig getur þú haft samband við 

leiðbeinanda minn, Sigríði Margréti Sigurðardóttur (sigridurs@unak.is), ef þú 
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hefur einhverjar spurningar.  Ef þú samþykkir að taka þátt í rannsókninni þá lít 

ég á svar þitt við þessu bréfi sem skriflegt samþykki. Mér þætti vænt um að fá 

svar frá þér sem fyrst þar sem ég þarf að skipuleggja ferðir tímanlega. Það væri 

mér mikil ánægja ef þú vildir vera með. 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Hrafnhildur Þorsteinsdóttir 

Meistaranemi og sérkennari við Grunnskólann á Hólmavík 
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi kennara 

 
Viðtalsrammi  

Hver er sýn umsjónarkennara í grunnskólum á stuðning skólaþjónustu við 

faglegt starf þeirra í skóla án aðgreiningar? Í hverju felst faglegur stuðningur 

skólaþjónustu sveitarfélaga við umsjónarkennara og hvert er aðgengi 

umsjónarkennara að þeim stuðningi? Hvaða gildi hefur sá stuðningur fyrir 

líðan umsjónarkennara og framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar? 

 

Markmið  – rannsóknin beinist að:  

 faglegum stuðningi til umsjónarkennara eins og hann er í dag  

 þörf umsjónarkennara fyrir faglegan stuðning 

 reynslu og aðgengi umsjónarkennara að faglegum stuðningi af 

hálfu skólaþjónustu sveitarfélaga í að styðja við stefnuna skóli án 

aðgreiningar 

 væntingum umsjónarkennara til stuðnings af hálfu skólaþjónustu 

sveitarfélaga  

 breytingum sem gera þsrf til að bæta faglegan stuðning af hálfu 

skólaþjónustunnar 

 áhrifum faglegs stuðnings á líðan umsjónarkennara í starfi 

 skilningi umsjónarkennara á hugtakinu faglegum stuðningi– hvað 

er fólgið í því  

 skilningi umsjónarkennara á hugtakinu skóli án aðgreiningar – 

hvað er fólgið í því? 

 skilningi umsjónarkennara á starfinu umsjónarkennari – hvað er 

fólgið í því? 
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Inngangur – upphaf viðtals  

Kynna mig, kynna rannsóknina, minnast á trúnað og nafnleynd, nefna 

tímalengd viðtalsins og afla leyfis til að taka upp viðtalið.  

BAKGRUNNSSPURNINGAR 

Segðu mér aðeins frá sjálfri þér (sjálfum þér) til að byrja með. Hvað kom 

til að þú ákvaðst að leggja kennslu fyrir þig?  

Getur þú lýst kennsluferli þínum?  

 Menntun, lífaldur og starfsaldur við kennslu.  

 Hversu lengi unnið í þessum skóla.  

 Aðrir skólar sem kennari hefur unnið við áður.  

Hver eru helstu verksvið þín í dag?  

 Starfshlutfall  

 Faggreinar og aldur nemenda 

 Hversu margir nemendur eru í skólanum? En í bekknum sem þú ert 

með í umsjón? 

 Er skólinn í sveit, þorpi eða í stórum bæ? 

 Ertu með önnur verksvið samhliða umsjónarkennslunni? 

SKÓLI ÁN AÐGREININGAR 

Hvaða skilning leggur þú í hugtakið skóli án aðgreiningar? Hvað finnst 

þér felast í stefnunni skóli án aðgreiningar? 

Finnst þér grunnmenntun þín hafa undirbúið þig fyrir starf þitt í skóla án 

aðgreiningar? 

Telur þú þig vinna samkvæmt stefnu um skóla án aðgreiningar? Hvernig 

þá? 

Telur þú þig í stakk búna/búinn til að takast á við fjölbreyttan 

nemendahóp? 
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UMSJÓNARKENNARINN 

Hversu lengi hefur þú verið umsjónarkennari? 

Hvernig er fyrirkomulag kennslu inni í bekk? – ertu ein/einn, hluti af 

kennarateymi, með stuðningsfulltrúa? Er þetta fyrirkomulag eitthvað sem þú 

ert vön/vanur? Hefur það breyst frá því þú byrjaðir sem umsjónarkennari? 

Af hverju byrjaðir þú að starfa sem umsjónarkennari/hvað varð til þess 

að þú fórst að starfa sem umsjónarkennari? 

Hverjar telur þú vera helstu skyldur þínar/ábyrgð sem umsjónarkennari? 

Getur þú sagt mér frá því hvað felst í starfi þínu sem umsjónarkennari? (Fá 

dæmi) 

Hvernig er það frábrugðið þeim sem eru ekki með umsjón? (Fá dæmi) 

Hvað finnst þér vera ánægjulegast í sambandi við það að vera 

umsjónarkennari? (Fá dæmi) 

Hvað finnst þér vera erfiðast sem umsjónarkennari? (Fá dæmi) 

Finnst þér starf þitt hafa breyst frá því að þú byrjaðir að starfa sem 

umsjónarkennari? Hvernig þá? 

Er til starfslýsing umsjónarkennara í þínum skóla? 

 

STARFSÞRÓUN UMSJÓNARKENNARA 

Getur þú lýst því hvað er gert í þínum skóla til að styðja við starfsþróun 

kennara og ýta undir að þeir efli sig sem fagmenn?  

 Að frumkvæði hvers var það?  

 Er það í samráði við kennarana? 

Er eitthvað gert sérstaklega til að styðja við starfsþróun 

umsjónarkennara? 

 Getur þú komið með dæmi um starfsþróun sem hefur skilað sér beint 

inn í starf þitt sem umsjónarkennara? (handleiðslu/stuðning eða 

fræðslu) 

 Skiptir það máli fyrir þig? Hvernig þá? (starfsánægja, líðan) 
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ALMENN UM FAGLEGAN STUÐNING VIÐ UMSJÓNARKENNARA 

Getur þú sagt mér hvað þér finnst felast í faglegum stuðningi? Hvaða 

væntingar hefur þú til faglegs stuðnings? Getur þú nefnt dæmi um málefni sem 

falla undir faglegan stuðning?  

 Kennslufræðileg? 

 Vegna hegðunar nemenda? 

 Annað? 

Til hverra leitar þú sem umsjónarkennari eftir stuðningi er varðar faglegt 

starf, t.d. varðandi námsefni, kennsluaðferðir og agamál? T.d.  

 Jafningja (samkennara/annarra kennara/samstarfsfólks),  

 skólastjóra 

 deildastjóra á viðkomandi stigi 

 deildastjóra sérkennslu 

 sérkennara  

 fagstjóra  

 skólasálfræðinga  

 skólaskrifstofu  

 námsráðgjafa  

 utanaðkomandi þjónustu 

Hverjir finnst þér að eigi að sinna faglegum stuðningi? Ef þú nefnir sem 

dæmi... 

 Innan skóla (t.d. samkennari, sérkennari, skólastjórnandi, ...) 

 Utan skóla (t.d. skólaþjónusta, háskólar, ...) 

Getur þú lýst því hvar og hvernig þörf þín fyrir faglegan stuðning birtist 

helst í starfi þínu sem umsjónarkennari?  
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 Hvenær hefur þú mesta þörf fyrir faglegan stuðning? Fer það eftir 

kennsluháttum / námsmati / bekkjarstjórnun og aga / erfiðum 

nemendum / erfiðum foreldrum? 

 Hversu mikið? Oft í viku / mánaðarlega / í upphafi annar / einu sinni 

á ári? 

 Getur þú sagt frá því hvað hindrar helst faglegan stuðning við þig í 

starfi/við kennara? 

 En hvað auðveldar hann? 

Getur þú nefnt dæmi um faglegan stuðning sem þú hefur fengið 

sjálf/sjálfur sem umsjónarkennari í þessum skóla? 

 Hver veitti þann stuðning/ráðgjöf? 

 Hvar fór hún fram? Viðtöl – hjálp í bekk – í stofunni – á 

skrifstofunni? 

 Á hvaða tíma... t.d. ákveðinn dagur, tími dags eða eftir hentugleika? 

 Hvernig var fyrirkomulagið á stuðningnum/ráðgjöfinni? Nánari 

lýsing... 

 Skipti það máli fyrir líðan þína? Hvernig þá? 

Hvað getur þú sagt mér um þann faglega stuðning sem þú færð frá 

stjórnendum skólans? 

 Varðandi kennslu 

 Nemendamál 

 Foreldrasamskipti 

 Samvinnu við aðra kennara 

Hver telur þú að eigi að hafa frumkvæði um stuðning við þig sem 

umsjónarkennara?  

(þú sjálf/ur, skólastjóri, skólaskrifstofa, aðrir?) 
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FAGLEGUR STUÐNINGUR SKÓLAÞJÓNUSTU SVEITARFÉLAGA 

Hvaða væntingar hefur þú sem umsjónarkennari til stuðnings af hálfu 

skólaþjónustu sveitarfélagsins?  

Uppfyllir skólaþjónusta sveitarfélagsins þær væntingar? 

 Á hvern hátt? 

 Á hvern hátt ekki? 

Getur þú lýst því hvernig þú telur að skólaskrifstofa sveitarfélagsins skilji 

stefnu um skóla án aðgreiningar? 

 Fer sá skilningur saman við þann skilning sem þú leggur í stefnu um 

skóla án aðgreiningar? 

Getur þú lýst því hvernig þú telur að skólaskrifstofa sveitarfélagsins styðji 

stefnu um skóla án aðgreiningar?  

 Í hverju birtist sá stuðningur? 

 Hvað telur þú að hindri skólaþjónustu sveitarfélaga í að veita 

viðeigandi stuðning? 

Hvað getur þú sagt mér um þann faglega stuðning sem þú færð sem 

umsjónarkennari frá skólaþjónustu sveitarfélagsins til að styðja við 

stefnuna skóli án aðgreiningar? 

 Varðandi kennslu 

 Nemendamál 

 Foreldrasamskipti 

 Samvinnu við aðra kennara 

 Annað? 

Getur þú lýst því hvernig stuðningur skólaskrifstofu sveitarfélagsins fer 

saman með þeim stuðningi sem þú hefur innan skólans? Finnst þér þetta 

virka saman? Eitthvað sem vantar? 

Skiptir stuðningur skólaþjónustu sveitarfélagsins máli  fyrir starfsánægju 

þína? Og þá hvernig? 

Skiptir stuðningur þeirra máli fyrir líðan þína? Og þá hvernig? 
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Getur þú lýst því hvernig sá stuðningur sem skólaþjónusta 

sveitarfélagsins veitir þér samræmist þínum þörfum? (Fá dæmi) 

Telur þú að viðhorf skólaþjónustu sveitarfélagsins til eigin hlutverks hafi 

á einhvern hátt breyst síðan þú byrjaðir að kenna? Ef svo, hvernig þá? 

Dæmi. 

Telur þú að viðhorf skólaþjónustu sveitarfélagsins til skólastarfsins hafi á 

einhvern hátt breyst frá því að þú byrjaðir að kenna? Ef svo, hvernig þá? 

Dæmi. 

Telur þú að stuðningur sveitarfélagsins við skólastarf og þig sem 

umsjónarkennara hafi á einhvern hátt breyst síðan þú byrjaðir að kenna? 

Ef svo, hvernig þá? Dæmi. 

Telur þú að skilningur sveitarfélagsins á stefnu skóla án aðgreiningar hafi 

á einhvern hátt breyst þessi ár? Ef svo, hvernig þá? Dæmi. 

Í hverju telur þú að skólaskrifstofan eigi fyrst og fremst að beita sér 

varðandi skólastarf? 

 

Lok viðtals  

Er eitthvað sem þér liggur á hjarta og vilt bæta við?  Hefur gleymst að 

spyrja um eitthvað mikilvægt?  

 Ítreka trúnað og nafnleynd.  

 Hvetja til þess að hafa samband eða senda tölvupóst ef eitthvað 

rifjast upp sem þeim finnst skipta máli fyrir rannsóknina. 

 Biðja um leyfi til að hafa samband aftur ef eitthvað kemur upp eða 

hefur gleymst.  

 Þakka fyrir viðtalið. 

 

  

 


