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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni verður fjallað um hvaða stuðningur býðst kennurum á yngsta stigi í 
grunnskólum Fjarðabyggðar svo þeir nái að vinna eftir núgildandi menntastefnu menntun án 

aðgreiningar. Stuðst verður við skýrslu frá Evrópumiðstöð um skóla án aðgreiningar og 

sérþarfir en þar er fjallað um hvaða stuðningur er veittur kennurum til að fara eftir menntun 
án aðgreiningar. Einnig verður stuðst við núgildandi lög og reglugerðir. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að kortleggja hvernig kennarar yngstu bekkja í Fjarðabyggð eru studdir til 

að fara eftir lögfestri menntastefnu um menntun án aðgreiningar í sínu daglega starfi. Tekin 
voru eigindleg viðtöl við þrjá umsjónarkennara á yngsta stigi til að fá fram viðhorf þeirra til 

þess stuðnings sem þeim býðst, hvernig hann nýtist þeim og hvað mætti bæta. 

Rannsóknarspurningin sem lögð var til grundvallar er: Hvernig eru kennarar í yngstu bekkjum 
í grunnskólum Fjarðabyggðar studdir til að stuðla að menntun fyrir alla í daglegu starfi? 
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Formáli 

Verkefnið sem hér birtist varð til vegna mikils áhuga rannsakanda á menntamálum á Íslandi 

og á þeim börnum sem þurfa á viðbótarhjálp að halda í námi. Ákveðið var að skoða 

menntastefnuna menntun án aðgreiningar út frá sjónarhorni kennarans og hvernig honum 
tekst að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Eddu Óskarsdóttur fyrir alla þá aðstoð og innsýn sem 

hún veitti við skrif á þessari ritgerð, auk þess sem ég vil þakka nánustu fjölskyldu fyrir hjálp 
og þolinmæði sem ég þurfti svo sannarlega á að halda.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2019, 5.desember, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 
um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 
Reykjavík, ____.__________________ 20__ 
 

________________________________ 
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1 Inngangur  

Menntamál eru efst í huga margra nú á dögum. Miklar breytingar hafa átt sér stað í íslensku 
skólakerfi undanfarna áratugi og hafa þær stuðlað að breyttu sjónarhorni til menntamála. 

Meðal stærstu breytinga sem hafa átt sér stað er innleiðing menntastefnunnar menntun án 

aðgreiningar í skólum landsins sem nú er í gildi. Með því að innleiða menntun án 
aðgreiningar eru skólarnir skyldugir til að veita þjónustu öllum þeim börnum sem sækja um 

nám í heimabyggð eða nærumhverfi sínu og koma til móts við þær fjölbreyttu þarfir sem 

barn býr yfir (reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). Þessar 
hugmyndir tengjast mannréttindamálum barna þar sem vonast er eftir betri skóla og meiri 

gæðum menntunar fyrir alla nemendur í íslenskum skólum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009). 

Breytingarnar hafa þó ekki aðeins haft áhrif á réttindi barna til jafnréttis í skólagöngu 
og viðeigandi stuðning til að geta tekið þátt í skólanum heldur einnig á hvernig kennarar hafa 

þurft að aðlaga sig að nýju stefnunni og breyta kennslu sinni. Kennarar gegna mikilvægu 
hlutverki í námi barna. Í gegnum nám gefa kennarar nemendum tól og tæki sem hjálpa við að 
leysa ólíkar uppá komur sem koma fram á lífsleiðinni þeirra (Ulf Fredriksson, 2004).  Viðhorf 

samfélagsins til hlutverks kennarans hefur breyst og margir álíta að kennarar séu ekki aðeins 

fræðarar heldur einnig uppalendur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Kennarinn getur 

komið til móts við nemendur með því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsefni. Ein 
af þeim aðferðum er einstaklingsmiðuð kennsla, þar sem námið gengur út frá nemandanum 

sjálfum (Dixon, Yssel, McConnell og Hardin, 2014). 

  Það getur reynst kennurum erfitt og snúið að mæta öllum þörfum þessa fjölbreytta 
nemendahóps sem sækir skóla. Það er mikilvægt að stutt sé við kennara og þeim veittur 

viðeigandi stuðningur svo að þeir hafi tækifæri til að sinna sínu starfi sem best og geti komið 

til móts við öll börn. Það er mikill fjölbreytileiki í því hvaða stuðningur er veittur kennurum og 

fer það eftir kennara, bekk eða jafnvel einstaka nemanda hvað hentar hverju sinni. Gott 

samstarf starfsfólks er lykill að góðri samvinnu sem stuðlar að betri úrræðum fyrir börn 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Huga þarf þó að nokkrum mikilvægum þáttum svo 

samvinnan beri árangur í námi nemenda sem þurfa sérúrræði. Til dæmis þurfa aðilar sem 
vinna saman í teymi að hafa sömu markmið í huga, gæta jafnréttis í samvinnunni og að 

ábyrgðinni sé dreift jafnt milli allra aðila (Edda Óskarsdóttir, 2017).  

Að mínu mati er mikilvægt að skoða menntastefnuna menntun án aðgreiningar út frá 
sjónarhorni kennarans og hvernig honum tekst að koma til móts við fjölbreyttan 

nemendahóp. Ég sem er að stíga mín fyrstu skref í kennslu tel að með því að koma til móts 

við kennara og veita þeim viðeigandi stuðning í starfi  er á sama tíma komið til móts við 
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nemendur. Ég tel að ef kennararnir eru vel studdir til að kenna eftir menntun án aðgreiningar 

verði námið til nemenda árangursríkara og þörfum þeirra betur mætt.  

 Fjarðabyggð er eitt stærsta sveitarfélagið á Austurlandi. Sveitarfélögum ber sú skylda 
að tryggja sérfræðiþjónustu í skólum sem veitir faglega ráðgjöf og stuðning til skóla og 

starfsfólks (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Til að tryggja öllum nemendum 

góða kennslu sá bæjarstjórn Fjarðabyggðar strax að það yrði að styðja vel við starfsfólk 
skólanna á fjölbreyttan hátt, hvort sem um væri að ræða sérfræðiþjónustu eða öflun 

þekkingar, auk þess að kjör starfsmanna yrðu í takt við þá þróun og einnig að starfsmenn 

hefðu möguleika á að bæta eigin vinnustað (Fjarðabyggð, 2009). Þessir þættir eru afar 

mikilvægir til að skapa jákvætt andrúmsloft á vinnustað kennara.  
Verkefnið byggist að miklum hluta á niðurstöðum sem fengust í skýrslu sem 

Evrópumiðstöð gaf út um úttekt á stöðu menntastefnunnar á Íslandi. Þar kemur fram að 

kennarar þurfa mikinn stuðning til að fara eftir stefnunni. Enn fremur kemur fram að þörf er 
á úrbótum á ýmsum sviðum menntakerfisins svo að menntastefnan skili þeim árangri sem 

ætlast er til. Það virðist vera að ekki hafi allir sama skilning á í hverju menntun án 

aðgreiningar felist og þarf því að gera góðan greinarmun á í hverju hún felst og til hvers er 
ætlast af kennurum svo að skilningur allra á því sé sá sami (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). Verkefnið byggir einnig á þeim lögum og reglugerðum 

sem nú eru í gildi og kveða ýmist á um hlutverk eða skyldur sem íslenska ríkið þarf að 
uppfylla til að stuðla að menntun fyrir alla.  

1.1 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kortleggja hvernig kennarar yngstu bekkja í Fjarðabyggð eru 

studdir til að fara eftir lögfestri menntastefnu um menntun án aðgreiningar í sínu daglega 

starfi. Markmiðið er að fá fram viðhorf kennara til þess stuðnings sem þeim býðst, hvernig 

hann nýtist þeim og hvað mætti bæta. Rannsóknarspurningin sem lögð var til grundvallar er: 

Hvernig eru kennarar í yngstu bekkjum í grunnskólum Fjarðabyggðar studdir til að stuðla að 

menntun fyrir alla í daglegu starfi? 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla með inngangi og lokaorðum. Í kafla tvö, þrjú og fjögur er farið 

yfir þann fræðilegan bakgrunn sem að rannsóknin byggir á. Hver kafli er byggður á fræðilega 

efni en hefur ólíka þemu. Í kafla tvö er fjallað um íslenskt skólakerfi þar sem nánar er farið 

yfir núglidandi menntastefnu menntun án aðgreiningar, hlutverk grunnskóla á Íslandi og 

fjallað stuttlega yfir sérþarfir barna. Þar á eftir í kafla þrjú er fjallað um kennara í íslenskum 

skólum þar sem farið er yfir hlutverk þeirra, viðhorf og þann stuðning sem stendur þeim til 
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boða í þeirra daglega starfi. Í kafla fjögur er síðan farið yfir menntamál og Fjarðabyggð þar 

sem farið er yfir hlutverk sveitarfélaga og skólastefnu Fjarðabyggðar.  

 Kafli fimm inniheldur umfjöllun um aðferðafræði þar sem lýst er þeirri aðferð sem 
notuð er í rannsókninni. Einnig er farið yfir val á þátttakendum, hvernig aflað og unnið var úr 

gögnum og þau siðferðisleg álitamál sem þurfti að hafa í huga í þessari rannsókn.  

 Í kafla sex er svo gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fengust úr viðtölum sem 
varpa ljós á þann stuðning sem kennarar fá. Niðurstöðum er skipt í fjóra kafla, þar sem í 

fyrstu þremum köflum er fjallað um þann stuðning sem kennurum í Fjarðabyggð stendur til 

boða og einn kafli þar sem talið er fram þær úrbætur sem þörf er á. 
 Í sjöunda kafla er umræða þar sem höfundur ræðir niðurstöður rannsóknarinnar, 

tengir þær við fræðilegt efni og svarar rannsóknarspurningu. Í lok verkefnsins kemur stuttur 

kafli með lokaorðum.   
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2 Íslenskt skólakerfi 

Í þessum kafla verður fjallað um þætti sem tengjast íslensku skólakerfi svo sem menntun án 
aðgreiningar, hlutverk grunnskóla og börn með sérþarfir. Farið verður yfir hvað er menntun 

án aðgreiningar og fjallað stuttlega um sögu íslensk skólakerfis. Það er mikilvægt að skoða 

hlutverk grunnskóla á Íslandi til að átta sig á skyldu þeirra til nemenda, sem kveðið er um í 
ýmsum lögum og reglugerðum sem tengjast rétti barna til náms. Í lok kaflans verður svo 

stuttlega farið yfir sérþarfir barna til að átta sig á fjölbreytileikanum á þeim þörfum sem börn 

búa yfir og skólakerfið þarf að mæta.  

2.1 Menntun án aðgreiningar 

Samkvæmt Sókrates átti menntun að vera persónuleg og byggja á reynslu, þekkingu og trú 

sem einstaklingurinn hafði öðlast áður en hann hóf námið (Kost og Chen, 2015). Sjá má að 

hugmyndir hans skína í gegn í menntastefnum víða í heiminum nú á dögum og ekki síst á 
Íslandi. 

Seinni hluta 20. aldar byrjuðu að vakna hugmyndir á Íslandi um að öll börn, einnig 

þau sem áður fyrr voru ekki talin hæf til að sækja skóla, ættu að geta sótt menntun af 
einhverju tagi. Oft var börnum með fatlanir og ýmsa örðugleika boðið pláss á sérstökum 

stofnunum eða önnur viðeigandi aðstoð á þessum tíma. Árið 1946 voru sett fræðslulög sem 

tryggðu fjármagn frá hinu opinbera til sérkennslu fyrir börn með veikindi, fatlanir eða 
námsörðugleika. Þessi fræðslulög voru þau fyrstu hér á landi sem náðu til allra barna. Miklar 
breytingar voru þó fram undan sem áttu eftir að tryggja að öll börn hefðu sömu tækifæri til 

náms (Jón Torfi Jónasson, 2008). Þessar hugmyndir höfðu áhrif á hvernig menntastefna á 
Íslandi mótaðist og varð að því skólakerfi sem þekkt er nú á dögum.  

Menntun án aðgreiningar er opinber stefna sem allir grunnskólar á Íslandi eiga að 

fara eftir. Hún hefur djúpar rætur í hugmyndum um jöfnuð og réttlæti í anda Dewey 

(Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Með skóla án aðgreiningar er átt við að sá grunnskóli 

sem er í heimabyggð eða nærumhverfi barnsins eigi að koma til móts við fjölbreyttar þarfir 

þess, svo sem náms- og félagslegar þarfir í daglegu skólastarfi (reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010).  

Hugmyndir um menntun án aðgreiningar tengjast mannréttindamálum og eru settar 

fram með von um betri skóla jafnt fyrir alla nemendur og betri gæði menntunar á öllum 

sviðum. Þar er tekið tillit til ólíkra hópa í samfélaginu og margbreytileika þess auk þess sem 

reynt er að draga úr aðgreiningu sem leiðir til útilokunar minnihlutahópa eða flokkunar fólks 

eftir kyni, fötlun, þjóðerni eða námsgetu þeirra. Nám í skóla án aðgreiningar á að vera 

sveigjanlegt og á að koma til móts við fjölbreyttan hóp nemenda sem fær að stunda nám við 
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sitt hæfi með tilliti til áhuga og skilnings hvers og eins (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009).  

Til þess að stuðla að slíku námi er gjarnan notuð einstaklingsmiðuð kennsla þar sem 
námið byggir á nemandanum sjálfum, kennsluháttum og meginmarkmiðum þeirrar 

aðalnámskrár sem er í gildi. Kennarinn þarf að búa yfir fjölbreyttum aðferðum og mörgum 

hugmyndum um hvernig hann getur gert námið einstaklingsmiðaðra og að nemendur verði 
virkir þátttakendur í sínu námi (Dixon o.fl., 2014).  

Einstaklingsmiðað nám felst í að nemandanum sé mætt þar sem hann er staddur í 

náminu og að nemandinn sjálfur fái tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt. Nemendur fá ólík 

verkefni þar sem þeir reyna að nýta hæfileika sína við að leysa þau. Námið tekur mið af stöðu 
hvers og eins en ekki bekkjarins í heild og byggist á einstaklingsáætlun (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014).  

Þeir sem starfa í menntamálum á Íslandi eru flestir sammála um að mikilvægt sé að 
vinna með menntun án aðgreiningar að leiðarljósi til að stuðla að aukinni velferð í landinu. 

Það er mikilvægt að þörfum barna sé mætt í menntakerfinu og að þau fái tækifæri til að 

spjara sig í náminu svo að námsárangur þeirra verði ekki orsök félagslegrar útskúfunar. Það 
getur þó verið flókið þar sem hugtakið er mjög víðtækt og skilningur getur verið ólíkur milli 

einstaklinga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Svo að öflugt skólastarf verði 

mögulegt er mikilvægt að allir sem sinna menntamálum hafi góðan og samhljóða skilning á 
hugtakinu svo ekkert misræmi finnst í kerfinu.  

Hugtakið menntun án aðgreiningar á að standa fyrir gæðamenntun fyrir alla 

nemendur sem hefja skólagöngu í íslensku samfélagi. Það hefur þó komið fram að horft er á 
hana frekar sem menntun fyrir nemendur með sérþarfir sem fái sérkennslu vegna sérþarfa 
sinna í námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Til þess að skóli án aðgreiningar 

skili þeim árangri sem búist er við þarf menntakerfið að veita skólum og kennurum nægan 
stuðning og fjármagn til að geta farið eftir þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009).  

2.2 Hlutverk grunnskóla 

Skýrt kemur fram í lögum um grunnskóla hvert hlutverk hans sé. Í 2. grein laganna, sem 
fjallar um markmið, segir að grunnskóli eigi:  

[…] að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra 
í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir 
grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni 
arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 
ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal 
grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu 
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samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 
þroska, velferð og menntun hvers og eins. (lög um grunnskóla nr. 
91/2008) 

Það er því mikilvægt að grunnskólinn og kennararnir sjálfir fái nægilegt svigrúm til að geta 

framfylgt því sem kveðið er á um í lögum. Eins og kemur fram í síðustu málsgreininni þá á 

nám í grunnskóla að vera einstaklingsbundið. Það gefur til kynna að þeir nemendur sem 

þurfa á auknum stuðningi að halda eigi rétt á honum. Því þarf menntakerfið að hlúa sem best 

að grunnskólum svo menntastefnan verði í takt við lögin (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Mikilvægt er að skoða réttinn sem hver og einn nemandi hefur varðandi skólagöngu. 

Samkvæmt 28. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga börn rétt til menntunar og 

aðildarríki eiga að passa að allir njóti sömu tækifæra (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 

e.d.). Í lögum sem eru í gildi á Íslandi má sjá að öll börn á grunnskólaaldri eiga rétt á því að fá 

kennslu við sitt hæfi, þar sem tekið er mið af þeim þörfum sem hver og einn nemandi hefur 

og almennri vellíðan þeirra. Öll börn eiga að finna til öryggis í skóla og njóta þeirra hæfileika 

sem þau búa yfir í skólastarfi. Umsjónarkennari á að tryggja að hver og einn nemandi 
þroskist og líði vel, á að leiðbeina nemendum í námi og ráðleggja um persónuleg mál (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Í 17. grein laga um grunnskóla er einnig kveðið á um að börn sem glíma ekki endilega 
við fötlun heldur eiga erfitt með nám, svo sem sökum leshömlunar og heilsutengdra 

sérþarfa, eiga rétt á því að fá sérstakan stuðning í námi í samræmi við þarfir þeirra. Einnig er 

mikilvægt að hlúa að þeim nemendum sem eru með annað móðurmál en íslensku. Þeir 
nemendur eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Kennslan sem fer fram í 

grunnskólum á að stuðla að því að þessir nemendur geti stundað nám í grunnskólum á 
Íslandi og jafnframt tekið virkan þátt í samfélaginu (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 

samræmi við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna tekur umboðsmaður barna fram að 

bannað sé að mismuna börnum, meðal annars varðandi hvort þau séu heilbrigð, veik eða 

fötluð eða eftir því hvernig þeim vegnar í skóla. Þrátt fyrir þetta bann þýðir það ekki að öll 

börn eigi að fá allt eins heldur fá þá aðstoð og þjónustu sem þau þurfa til að geta nýtt 

réttindi sín (Umboðsmaður barna, e.d.).  

Í lögum um grunnskóla er ekki aðeins kveðið á um skyldu skóla gagnvart nemendum 

heldur einnig um þau atriði sem eiga að styðja við faglegt starf í skólum. Lögin tryggja að 

sveitarfélögin veiti sérfræðiþjónustu innan skóla (reglugerð um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010). 

Þessi þjónusta styður ekki aðeins við nemendur og heimili heldur líka við starfsfólk og 

starfsemi skólanna. Starfsmönnum er boðinn stuðningur í formi ráðgjafar vegna kennslu og 

umönnunar nemenda, ráðgjafar vegna nemenda með sérþarfir og vegna starfshátta skóla 
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(Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð 

í grunnskólum nr. 584/2010).  

2.3 Börn með sérþarfir 

Skólar á Íslandi vinna nú á dögum eftir menntastefnunni menntun án aðgreiningar þar sem 

skólar og kennarar eiga að mæta þörfum barna með sérþarfir í námi. Mikilvægt er þó að gera 

sér grein fyrir því hvaða börn tilheyra þeim flokki. Börn sem eiga í erfiðleikum með nám 
vegna námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslega erfiðleika og/eða fötlunar teljast vera 

nemendur með sérþarfir (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). 

Auk þess falla börn með leshömlun, geðraskanir, langveik börn og með heilsutengdar 
sérþarfir svo sem bráðaofnæmi einnig í þann hóp. Ekki má þó gleyma að bráðgerir nemendur 

og nemendur sem búa yfir hæfileikum á ákveðnum sviðum í námi eiga einnig að fá að njóta 

náms við hæfi, þar sem þeir takast á við flóknari og meira krefjandi nám á eigin forsendum 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  
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3 Kennarar í íslenskum skólum  

Til að skólastarfi gangi vel og nemendur nýti gæða náms í skólum þarf að hafa vel menntaða 
og metnaðarfulla kennara í starfi. Það eru kennarar sem axla ábyrgð á námi nemenda sinna 

og hlúa að fjölbreyttum þörfum þeirra. Til að geta áttað sig á mikilvægi kennara og þess 

stuðnings  sem þeim er veittum þarf að skoða þætti sem tengjast starfi kennara í íslenskum 
skólum. Í þessum kafla verður meðal annars fjallað um hlutverk kennara í skólastarfi. Í 

framhaldi verður gerð grein fyrir því viðhorfi sem kennarar hafa til menntastefnunnar 

menntun án aðgreiningar og starfi þeirra. Í lok kemur svo undirkafli sem heitir stuðningur við 
kennara þar sem lýstar eru nokkrar ólíkar gerðir þess stuðnings sem stendur kennnurum til 

boða í þeirra starfi og hjálpi við að mæta þörfum nemenda.   

3.1 Hlutverk kennara  

Kennari er fyrirmynd nemenda sinna og hefur mikil áhrif á hugmyndir þeirra. Hann reynir að 
veita nemendum viðeigandi aðstoð til að ná þeim markmiðum sem þeir setja sér. Sumir 

einstaklingar fæðast með eiginleika sem einkenna góðan kennara á meðan aðrir öðlast þá 

hæfni í gegnum þjálfun (Azer, 2005). Til þess að sinna starfi sínu vel þarf kennari að vera 
sanngjarn og hvetja nemendur sína, hafa metnað fyrir starfi sínu og reynast nemendum 

almennt vel (Jóhanna Einarsdóttir, 2015).  

Kennari hlúir að fjölbreyttum sviðum í þroska nemenda eins og vitsmuna-, tilfinninga- 
og alhliða þroska. Í grein um alhliða þroska má lesa að kennari sé einn helsti bakhjarl 
nemenda á fyrstu þroskastigum þeirra. Kennarinn á að standa við bakið á nemendum sínum 

og veita þeim viðeigandi leiðsögn (Kristján Kristjánsson, 1992). Þegar hugsað er um kennara 
þá er það fyrsta sem mörgum dettur í hug manneskja sem reynir að kenna nemendum sínum 
ákveðið efni sem á eftir að nýtast seinna á lífsleiðinni. Starf kennara er mun víðtækara og 

hlutverkið viðameira en margir halda. Kennarar eru einhvers konar þroskaþjálfar fyrir 

nemendur og eiga að hafa örvandi áhrif á þá (Kristján Kristjánsson, 1992).  

Kennarar þurfa að fylgja lögum og reglum í sínu starfi. Samkvæmt frumvarpi sem 

Alþingi lagði fram árið 2019 þarf kennari að búa yfir hæfni sem felur í sér getu til að hagnýta 

þekkingu miðað við viðeigandi aldur og þroskastig nemenda. Einnig þarf kennari að geta veitt 

nemendum sínum viðeigandi leiðsögn (Þingskjal nr. 1262/2018–2019).  

 Grein eftir Ulf Fredriksson gefur góða mynd á það hve mikilvægt er hlutverk kennara. 

Það má líta á menntun sem undirbúning einstaklinga undir fullorðna lífið. Kennarar gefa 

nemendum sínum í gegnum nám tól og tæki sem hjálpa þeim að leysa ólíkar uppá komur 

seinna  á lífsleiðinni þeirra. Þannig hafa kennarar áhrif á líf nemenda sinna alla ævi (Ulf 

Fredriksson, 2004).  
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Starf kennara hefur þó orðið fyrir miklum breytingum á undanförnum áratugum. 

Samfélagið leggur sífellt meiri kröfur á kennara sem leiðir til þess að starfið er orðið 

víðtækara en áður fyrr. Sjá má að litið er orðið á kennara frekar sem uppalendur en fræðara. 
Kennarar eru með blendnar tilfinningar gagnvart þeirri þróun og eru tvístigandi gagnvart 

henni þar sem miklum tíma af kennslustund er eytt í að kenna börnum aga en ekki námsefni 

eins og áður stóð til (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006).  
Hver nemandi sem sækir skóla þarf að hafa umsjónarkennara. Það er skylda 

umsjónarkennara að axla ábyrgð á námi nemenda í sínum bekk. Auk þess þarf 

umsjónarkennari að fylgjast með þroska þeirra, líðan og velferð. Samstarf hans við aðra 

kennara þarf að vera náið og upplýsingaflæðið gott til að halda vel utan um hvern nemanda. 
Ekki er síður mikilvægt að umsjónarkennari hafi gott samband við foreldra nemenda sinna 

svo þeim gefist kostur á að vera virkir þátttakendur í námi barna sinna. Því gegnir 

umsjónarkennari lykilhlutverki í farsælu samstarfi heimila og skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 
2013).  

3.2 Viðhorf kennara 

Viðhorf kennara til stefnunnar um skóla án aðgreiningar hefur gríðarleg áhrif á hvernig 

stefnan er framkvæmd. Kennarar í grunnskólum greina frá því að kröfur til þeirra hafi aukist 
og erfitt sé að standast þær. Ástæðan er aðallega sú að þeim finnst þeir ekki fá nægilega 

mikinn stuðning til þess að framkvæma það sem til er ætlast af þeim samkvæmt lögum og 

námskrá varðandi menntun án aðgreiningar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Almennt telja 
kennarar og annað starfsfólk sig ekki nægilega kunnug þessari menntastefnu og eru sammála 
um að skýra þurfi menntun án aðgreiningar betur fyrir starfsfólki og hvernig eigi að sinna 

framkvæmd hennar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2017).  

Grein Hermínu Gunnþórsdóttur byggir á eigindlegri rannsókn sem var framkvæmd í 

fjórum grunnskólum, þar af tveimur í Hollandi. Þar sem menntastefnan menntun án 
aðgreiningar kveður á um að allir nemendur eigi rétt á að sækja um skólagöngu í sínu 

nágrenni, er nemendahópurinn afar fjölbreyttur og nemendur ólíkir. Kennurum finnst þó 

mikilvægt að geta komið vel fram við öll börn og reyna að koma til móts við þarfir þeirra. Að 
þeirra mati fá þó börn með greiningar og þau sem þurfa á meiri stuðningi til náms að halda 

ekki nægan faglegan stuðning til að þörfum þeirra sé mætt. Ein af ástæðum fyrir þessu 

samkvæmt kennurum er að mikið af aðstoðarfólkinu er ófaglært, þá lendir aukaálag og 
ábyrgð á kennurum sem þurfa að leiðbeina því starfsfólki. Kennarar virðast einnig vera 

óvissir um hvernig aðstoð eigi að veita ákveðnum nemendum í bekkjum þeirra. Þetta leiðir til 
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mikils óöryggis hjá kennurum um hvernig er best að koma til móts við ákveðna nemendur og 

hvernig eigi að takast á við ákveðnar aðstæður (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Árið 2016 var gerð úttekt á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á Íslandi 
í samstarfi við mennta- og menningarmálaráðuneytið og aðra þá hópa sem koma að 

menntamálum. Úttektin var unnin af stofnun í Evrópu sem heitir European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education eða Evrópumiðstöð um skóla án aðgreiningar og 
sérþarfir. Skýrsla um niðurstöður úttektarinnar er afar mikilvæg fyrir íslenska menntakerfið 

þar sem hún sýnir hvernig menntun án aðgreiningar þjónar í raun og veru samfélaginu og 

hvort hún sé nægilega vel sett fram til að fara eftir henni. 

Í skýrslunni má meðal annars sjá að starfsfólki skólans finnst ekki vera nægilegur 
stuðningur innan menntakerfisins til að framfylgja stefnunni, en einnig að það vanti meiri 

fjölbreytileika í stuðninginn og sveigjanlegri kosti. Skoða þurfi frekar hvernig hægt sé að nýta 

þann stuðning sem er til staðar nú þegar og gera hann árangursríkari. Margir starfsmenn sem 
tóku þátt í rannsókninni sögðust fá ófullnægjandi stuðning til að ígrunda og framkvæma 

dagleg störf sín með menntun án aðgreiningar að leiðarljósi. Það þarf að bæta meðal annars 

skipulag, námsefni, námsmat, kennsluhætti, námsaðstoð, samskipti milli starfsfólks skólanna 
og gera starfsfólki ljóst að viðeigandi og árangursríkur stuðningur sé afar mikilvægur innan 

skólakerfisins, óháð aldri nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017).  

Í skýrslunni frá Evrópumiðstöð kemur fram að starfsfólki innan skóla finnst 
menntastefnan menntun án aðgreiningar ekki stýra því daglega skólastarfi sem fer þar fram 

heldur stefna sem skólinn sjálfur mótar sér að mestu leyti (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). Því má spyrja sig hversu vel þeirri menntastefnu sem ríkið 
og sveitarfélögin setja fram fyrir skóla er fylgt. Starfsfólkið er sammála um að mikilvægt sé að 
hafa menntun án aðgreiningar á Íslandi á öllum skólastigum en það verði þá að vera sett 

betur upp í áætlunum, hafa skýrari leiðsögn og koma þurfi því í framkvæmd (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2017). Það er ekki nóg að starfsfólkið sé viljugt til að gera sitt 

besta í starfi sínu, reyni að framfylgja menntastefnu án aðgreiningar og vinna að 

markmiðunum, það þarf einnig að hafa góðan og sveigjanlegan stuðning til að mæta þörfum 
nemenda betur.  

Samkvæmt niðurstöðum sem fengust í skýrslu Evrópumiðstöðvar hefur rannsóknin 

varpað ljósi á að þó starfsfólk skóla sé með reynslu og menntun að baki er það óvisst um að 
grunnmenntunin sem viðkomandi hlaut og sú faglega starfsþróun sem á sér stað í skóla sé 

nóg og nýtist nægilega vel til að framfylgja stefnu um skóla án aðgreiningar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). 
Að mati margra vantar aukið fjármagn til menntamála. Þó svo að fjármagn eitt og sér 

sé ekki nægilegur stuðningur fyrir skóla er það mikilvæg viðbót til að bæta stöðu og aðstöðu 
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kennara og starfsfólks og „auðveldar” starf þeirra. Það telja einnig flestir að núverandi 

stjórnunarhættir tryggi ekki nægan stuðning til að vinna eftir menntun án aðgreiningar í sínu 

daglega starfi og það þurfi að bæta úr því svo að meiri hvatning verði fyrir starfsfólk til frekari 
þróunar og umbóta á skólastarfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017).  

Grein Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006) byggist á þremum rannsóknum í 

íslenskum grunnskólum, þar sem grunnskólakennarar velta fyrir sér breytingum á starfi sínu. 
Í þeim vangaveltum kemur skýrt fram að grunnskólakennurum finnst samvinna og gott 

samstarf skipta miklu máli. Auknar kröfur til kennara hafa þó að sjálfsögðu breytt starfi 

þeirra. Það er litið á kennara sem bæði fræðara og uppalendur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2006). Þessar breytingar og viðhorf hafa haft mikil áhrif á starf kennara. Vegna fjölbreyttari 
nemendahóps og aukinna krafna frá samfélaginu hafa kennarar endað með enn meiri ábyrgð 

en áður. Svo að kennarar geti sinnt starfi sínu nægilega vel í takt við breytingarnar sem eiga 

sér stað þurfa kennarar að geta gripið til aukinna úrræða og stuðnings í starfi sínu. 

3.3 Stuðningur við kennara  

Til þess að kennarar geti starfað samkvæmt skólastefnunni menntun án aðgreiningar í sínu 
daglega starfi er mikilvægt að veita þeim stuðning. Stuðningurinn getur verið bæði formlegur 

og óformlegur. Inn í formlegan stuðning flokkast meðal annars skipulögð námskeið og 
fyrirlestrar, fundir og ráðstefnur. Það að kennurum býðst svigrúm og jafnvel styrkir til náms 

og námsferða utanlands er einnig ákveðin tegund af formlegum stuðningi. Óformlegur 

stuðningur getur síðan falist í daglegum samskiptum og samræðum milli samstarfsfólks sem 
tengjast vinnunni (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).  

Á undanförnum árum hefur samstarf milli samkennara og annarra starfsmanna innan 

skólans aukist vegna fjölbreytileika sem fylgir nemendahópnum. Samvinnan gerir kennurum 
kleift að hjálpa betur börnum sem þurfa á sérúrræðum að halda og finna þá leið sem hjálpar 

best viðkomandi nemanda (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Til þess að halda vel utan um 

nemendur sem eru með sérþarfir og oftast einhvers konar greiningu eru settir saman hópar 
sem samanstanda af umsjónarkennara, sérkennara og stuðningsfulltrúa. Þessi hópur vinnur 

saman í teymi og skipuleggur nám og kennsluskrá sem hentar þeim nemenda sem unnið er í 

þágu fyrir (Edda Óskarsdóttir, 2017).  Vert er einnig að benda á samstarf milli kennara og 
skólastjórnenda. Í grein eftir Börk Hansen og Steinunni Helgu Lárusdóttur (2019) kemur 

meðal annars fram að skólastjórnendur eyða miklum tíma til samstarfs við kennara. 

Skólastjórnendur leggja mikla áherslu á að kennarar hafa tækifæri til að taka þátt í 
ákvarðanatöku um mikilvæg málefni og séu leiðandi um þróun kennsluhátta. Slík stjórnun 

skólastjórnenda gefur kennurum meiri sveigjanleika til samstarfs, samráðs og auknari 
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þátttöku þeirra um málefni skólastarfsins (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2019).  

Allir fundir og samráð tekur þó tíma frá undirbúningstíma kennara til að skipuleggja 
almennu kennsluna. Oft á tíðum hafa kennarar stuðningsfulltrúa með sér til stuðnings í 

bekkjum. Í rannsókninni sem Ingólfur framkvæmdi kom þó í ljós að ekki öllum kennurum 

finnst það endilega vera besta gerð af stuðningi þar sem mikil orka fer í slíka samvinnu og 
verkstjórn (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Svo að samvinnan milli aðila sem koma að 

kennslu barna með sérþarfir sé árangursrík þarf að huga að nokkrum mikilvægum þáttum. Til 

dæmis þurfa aðilar sem vinna saman í teymi að hafa sömu markmið í huga, gæta jafnréttis í 

samvinnunni og að ábyrgðinni sé dreift jafnt milli allra aðila (Edda Óskarsdóttir, 2017).  
Með þeim fjölbreytta hópi nemenda sem kennarar vinna nú með hefur einnig fylgt 

aukning í framboði á námsefni og aðferðum sem kennarar geta aðlagað að sinni kennslu og 

þörfum barnanna. Sumir kennarar kjósa að sniðganga bækur í kennslu sinni og kenna út frá 
öðrum aðferðum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Það er mikilvægt að veita kennurum 

nægan tíma til að skipuleggja vinnu sína svo að sem mestur árangur náist í kennslu, sama 

hvaða aðferð kennarinn kýs að nota.  
Teymisvinna veitir oft kennurum góðan stuðning þegar kemur að því að vinna mál 

innan bekkjar og vegna ákveðinna nemenda. Teymisvinna felst í því að fleiri en einn kennari 

eru ábyrgir fyrir árganginum þar sem undirbúningur þeirra er sameiginlegur og þeir kenna að 
einhverju leyti saman í bekknum. Þar sem kennarar vinna fleiri en einn með tiltekinn árgang 

minnkar einangrun kennara og fá þeir meiri stuðning frá hver öðrum. Samskipti og samvinna 

er mikil og kennarar hjálpast að við að finna námsefni og skipuleggja kennslu. Í teymisvinnu 
geta kennarar rætt við samkennara um lausnir og hvað sé best að gera (Ingvar Sigurgeirsson 
og Ingibjörg Kaldalóns, 2017).  

Til þess að fá starfstitilinn grunnskólakennari á Íslandi þarf viðkomandi að ljúka fimm ára 
háskólanámi. Það hvernig námið er sett upp og hvað er kennt hverju sinni hefur mikil áhrif á 

hvernig kennaranum tekst að vinna sína vinnu. Það þarf að skoða ítarlega þá þróun sem á sér 

stað í samfélaginu og aðlaga námsefni kennaranema svo starf þeirra beri sem mestan 
árangur. Að loknu námi þurfa kennarar að sinna endurmenntun sem og að sækja nám eða 

námskeið sem þeir telja að hjálpi sér að mæta þörfum nemenda betur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). Það er því hægt að líta á nám sem ákveðinn stuðning fyrir 
kennara þar sem sífelld endurmenntun hjálpar þeim að stuðla að menntun fyrir alla. Það 

virðist þó vera að ekki allt starfsfólk skóla sé sammála um að nám og tækifæri til faglegrar 

starfsþróunar nýtist nógu vel til að stuðla að menntun fyrir alla (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2017).  
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4 Menntamál og Fjarðabyggð  

Fjarðabyggð er eitt af sveitarfélögum á Austurlandi og hefur marga bæjarkjarna dreifða víðs 
vegar um firði. Í Fjarðabyggð búa rúmlega 5000 manns sem gerir það að fjölmennasta 

sveitarfélagi þessa landshluta (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2019). Bæjarkjarnarnir eru af 

misjöfnum stærðum þar sem Mjóifjörður er fámennasti kjarninn með um 25 íbúa 
(Fjarðabyggð, e.d.-a) og Neskaupstaður sá fjölmennasti með rúmlega 1500 íbúa 

(Fjarðabyggð, e.d.-b). Það er því mikilvægt að í fjölbreyttu sveitarfélagi eins og Fjarðabyggð 

sé gott og traust samstarf sem stuðli að góðu samfélagi með góða menntun og fjölbreytt 
atvinnutækifæri.  

 Framundan verður farið yfir hlutverk sveitarfélaga og skólastefnu Fjarðabyggðar. Í 

skólastefnu Fjarðabyggðar er farið bæði yfir eldri og nýrri frístundar- og fræðslustefnu sem 

sveitarfélagið hefur gefið út. Auk þess verður farið aðeins yfir Byrjendalæsi sem er ein af 
kennsluaðferðum sem grunnskólar í Fjarðabyggð geta nýtt sér í læsiskennslu.  

4.1 Hlutverk sveitarfélaga 

Sveitarfélögin eiga að tryggja að í skólastefnum og skólanámskrám sé kveðið á um þá 
sérfræðiþjónustu sem er í boði hverju sinni. Markmiðin með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga 

eru margvísleg. Meðal annars á sérfræðiþjónustan að bæta eftirfylgni og mat á árangri, 

kynna þjónustu, fyrirkomulag og hvernig því er háttað fyrir þeim sem koma að börnum í 
skólakerfinu eins og kennurum, foreldrum og öðrum starfsmönnum skólans (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Mikilvægt er að við framkvæmd á sérfræðiþjónustu leggi sveitarfélagið áherslu á 
forvarnarstarf til að koma í veg fyrir vanda og stuðla almennt að velferð nemandans. Með því 
að skoða nánar stöðu nemenda, svo sem í námi, félagslega og andlega, er hægt að 

skipuleggja kennslu betur og veita þann stuðning sem kennarinn mun væntanlega þurfa á að 

halda til að koma til móts við þarfir hvers nemanda. Sérfræðiþjónusta á að hafa hagsmuni 

nemenda í fyrirrúmi óháð því í hvaða starfsstétt viðkomandi sérfræðingur vinnur og hver 

veitir þjónustuna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Sérfræðiþjónustan sér þó ekki aðeins um að styðja við nemendur heldur einnig 

foreldra þeirra, starfsfólk og skóla með því að sinna faglegri ráðgjöf til þeirra. Meðal annars á 

foreldrum úr hópi innflytjenda að standa til boða viðeigandi túlkaþjónusta til að tryggja að 

allar upplýsingar og ráðgjöf nýtist þeim (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hlutverk 

sveitarfélaga og stjórnsýslu ríkisins er einnig að fylgjast með hversu vel stefnan er 

framkvæmd og hvernig upplýsingarnar skila sér almennt til baka með niðurstöðum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2017). 
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4.2 Skólastefna Fjarðabyggðar 

Fjarðabyggð hefur farið eftir fræðslu- og frístundastefnu sem sett var fram árið 2009 og var í 

gildi til ársins 2019. Fræðslu- og frístundastefnan var mótuð af fjölbreyttum hópi einstaklinga 
sem starfa innan fræðslu- og frístundasviðs Fjarðabyggðar. Sá hópur var skipaður til að móta 

stefnu sem yrði lykill að góðu skólaumhverfi í Fjarðabyggð (Fjarðabyggð, 2009). 

4.2.1 Eldri fræðslu- og frístundastefna 

Aðalframtíðarsýnin sem Fjarðabyggð setti sér þegar eldri stefnan var í mótun var að 

sveitafélagið yrði góður staður fyrir börn og ungmenni til að njóta fræðslu og frístunda. Svo 

að hægt væri að stuðla að því markmiði voru teknir saman fjórir þættir sem áttu að hjálpa 
þessari framtíðarsýn að verða að veruleika. Þættirnir fjórir voru fjármál, lærdómur og þróun, 

innra ferli og þjónustan sjálf, en hér verður aðallega fjallað um þættina innra ferli og lærdóm 

og þróun sem fjalla um hvernig Fjarðabyggð áætlar að styðja við skóla og starfsfólk þess 
(Fjarðabyggð, 2009).  

 Bæjarstjórn Fjarðabyggðar sá strax að til að tryggja nemendum sínum sem besta 

þjónustu innan sveitarfélagsins þyrfti að styðja við starfsfólk skólanna og þar á meðal 
kennara. Sett var niður innra ferli sem átti að stuðla að því að Fjarðabyggð yrði í fremstu röð í 

frístunda- og fræðslumálum barna og ungmenna. Í skýrslunni er tekið ítarlega fram hvernig 
sveitarfélagið hugðist fara að því í kafla sem heitir Sérfræðiþjónusta og stuðningur við 
börn/ungmenni, foreldra og starfsmenn. Þar kemur fram að allir skólar í Fjarðabyggð ættu að 

hafa aðgang að viðeigandi sérfræðiþjónustu sem hefur það hlutverk að kanna þörfina fyrir 
stuðning og gera áætlun. Einnig ætti að skýra og efla samvinnu allra ábyrgðaraðila sem starfa 
við fræðslumál í Fjarðabyggð, svo sem skóla, skólaskrifstofu, félagsþjónustu, 

heilbrigðisþjónustu, löggæslu og jafnvel trúfélög til að efla sem best flæði upplýsinga og til að 
auka stuðning til starfsmanna og nemenda (Fjarðabyggð, 2009).  

 Svo kennarar í grunnskólum Fjarðabyggðar gætu unnið í anda menntunar án 

aðgreiningar var starfsfólki boðinn stuðningur, meðal annars til að afla sér þekkingar og 
þeirrar færni sem væri nauðsynleg til að veita börnum með greiningar fjölbreytt úrræði. 

Þessi liður átti að vera tryggður í fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar svo nægt fjármagn væri til 

nauðsynlegra úrræða (Fjarðabyggð, 2009). 
 Í kafla um lærdóm og þróun var fjallað um hvernig sveitarfélagið hygðist styðja við 

kennara sem starfa í grunnskólum. Þar kemur fram að starfsfólkið þyrfti að vera vel hæft til 

starfa en einnig að það þyrfti að stuðla að ánægju þeirra í starfi. Fjarðabyggð gerði ráð fyrir 
að stuðla að því meðal annars með að bjóða upp á stöðuga endurmenntun starfsmanna, 

auka hlutfall menntaðra starfsmanna í fræðslu- og frístundastörfum, að tryggja að kjör yrðu í 

takt við þá þróun sem ætti sér stað í samfélaginu og að starfsfólk fengi að taka virkan þátt í 
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umbóta- og breytingastarfi sem tengdist þeirra vinnustað. Einnig að virkt og stöðugt 

sjálfsmat og þróunarvinna ætti sér stað (Fjarðabyggð, 2009).  

4.2.2 Nýrri fræðslu- og frístundastefna 

Árið 2019 var stefnan sem markar framtíðarsýn sveitarfélagsins til fræðslu og frístunda 

endurskoðuð. Samkvæmt nýrri stefnu Fjarðabyggðar er hlutverk sveitarfélagsins meðal 

annars að sjá til þess að börn og ungmenni á svæðinu njóti fræðslu sem stuðlar að alhliða 
þroska, vellíðan og samfélagslegri ábyrgð þeirra. Stefnt er að því að hafa nám við hæfi hvers 

og eins, nám í takt við tækniframfarir og fjölbreyttar kennsluaðferðir, námsaðferðir og 

námsmat. Fræðsla á að einkennast af fagmennsku, jákvæðni og styðjandi samstarfi 

(Fjarðabyggð, 2019).  
Í Fjarðabyggð er stefnt að starfi í anda lærdómssamfélagsins, að nýta 

sérfræðiþjónustu til að styðja við nemendur og kennara og vera í góðu samstarfi við 

þjónustu- og hagsmunaaðila. Lærdómssamfélagið byggist á því að starfsfólk fylgist vel með 
þróun starfsaðferða og nýjustu aðferðum sem koma að notum í starfi þeirra. Starfsfólkið fær 

tækifæri til starfsþróunar og stuðning frá sérfræðiþjónustu sem er í boði í sveitarfélaginu til 

að hlúa sem best að börnum og ungmennum í skólasamfélaginu. Fjarðabyggð ætlar einnig að 
vinna eftir uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar þar sem lögð er áhersla á að allir 

nemendur fái tækifæri til að þroskast á eigin forsendum og rækta hæfileika sína 

(Fjarðabyggð, 2019).  

4.2.3 Byrjendalæsi 

Byrjendalæsi er ein af þeim kennsluaðferðum sem grunnskólar í Fjarðabyggð hafa möguleika 

á að nýta sem styður við læsiskennslu barna á yngsta stigi. Það hefur ekki verið gert að 
skyldu í Fjarðabyggð að grunnskólar tileinki sér þessa aðferð heldur er grunnskólum gefinn 

kostur á því. Á heimasíðu grunnskóla í Fjarðabyggð er hægt að sjá að flestir skólar vinna eftir 

Byrjendalæsi, en þó ekki allir. Byrjendalæsi gerir ráð fyrir að nemendur séu misjafnlega 
staddir í námi, þar sem sumir krakkar sem hefja grunnskólagöngu þekkja aðeins stafi á 

meðan aðrir eru farnir að lesa. Þörfum barna sem eru með ólíka færni er mætt hlið við hlið 

þar sem lögð er áhersla á samvinnu en líka lögð áhersla á einstaklingsþarfir nemenda 
(Miðstöð skólaþróunar, 2019).  
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5 Aðferðafræði  

Þetta lokaverkefni er rannsóknarskýrsla þar sem notast er við eigindlega aðferðarfræði og 

þar á meðal opin viðtöl. Í kaflanum verður greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem var notuð í 

rannsókninni. Auk þess verður fjallað nánar um þátttakendur og hvernig voru þeir valdnir, 
gögn og úrvinnslu ganga og siðferðisleg álitamál sem tengjast rannsókninni.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kortleggja hvernig kennarar yngstu bekkja í 

Fjarðabyggð eru studdir til að fara eftir lögfestri menntastefnu menntunar án aðgreiningar í 
sínu daglega starfi. Markmiðið er að fá fram viðhorf þeirra til þess stuðnings sem þeim býðst, 

hvernig hann nýtist þeim og hvað mætti bæta. Rannsóknarspurningin sem leitast er við að 

svara er: Hvernig eru kennarar í yngstu bekkjum í grunnskólum Fjarðabyggðar studdir til að 
stuðla að menntun fyrir alla í daglegu starfi? 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Eigindleg aðferðafræði snýst um að skoða ítarlega mannlega hegðun einstaklinga sem kemur 

meðal annars fram í eigindlegum viðtölum (Lichtman, 2013). Eigindleg viðtöl leyfa 
rannsakendum að komast að alls kyns hugmyndum viðmælanda og geta samskiptin á milli 

þeirra gefið nýja sýn á bæði hugsanir, tilfinningar og reynslu viðmælanda um tiltekið 

viðfangsefni. Eigindleg viðtöl eru byggð á opnum spurningum. Opnar spurningar eru þær 
spurningar sem gefa rannsakendum tækifæri til að kafa dýpra í reynslu viðmælanda. Þær 

miða að því að láta viðmælanda hugsa um svar sitt og reynt er að forðast að leiða 

viðmælanda í átt að ákveðnu svari. Þessi aðferð gefur viðmælandanum svigrúm til að svara 
spurningum með sínum orðum. Til þess að fá góðar upplýsingar með eigindlegum viðtölum 

þarf viðmælandi að eiga auðvelt með að tjá sig en einnig þarf rannsakandinn að vera virkur í 

samræðum og taka vel eftir ef til þess kemur að kafa þurfi dýpra varðandi ákveðnar 
spurningar (Helga Jónsdóttir, 2013). Markmiðið með opnum spurningum er að gefa 

viðmælendum frelsi og svigrúm til að geta tjáð sig um rannsóknarefnið á þann hátt sem 

viðkomandi vill. Til að fá svör við rannsóknarspurningunni voru tekin viðtöl við þrjá 
umsjónarkennara á yngsta stigi í einum af grunnskólum Fjarðabyggðar. Rannsakandinn sendi 

póst á alla skólastjóra í Fjarðabyggð með beiðni um að áframsenda póstinn á 

umsjónarkennara yngstu bekkjanna.  Kennararnir sem höfðu áhuga á að taka þátt í 
rannsókninni höfðu síðan samband í gegnum tölvupóst. Til að velja viðmælendur var notast 

við markmiðsúrtak (e. purposive sampling). Markmiðsúrtak gengur út á að valinn er hópur 

fólks sem rannsakandi heldur að geti gefið mikilvægar upplýsingar um viðfangsefnið og 
tengist viðfangsefninu á einhvern hátt (Seale, 2018).  
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5.2 Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við þrjá starfandi grunnskólakennara á yngsta stigi. Aðgengi að 

viðmælendum var mjög gott og fyrst buðu sig fram þrír einstaklingar til að taka þátt í 
rannsókninni. Eftir ítarlegri samræður við þá kom hins vegar í ljós að tveir þeirra höfðu ekki 

kennsluréttindi og því var hætt við að taka viðtal við þá einstaklinga. Á meðan höfðu aðrir 

þrír kennarar samband sem lýstu vilja sínum til að taka þátt í rannsókninni. Rannsakandinn 
sendi póst á tvo þeirra og var því kominn með þrjá einstaklinga sem höfðu kennsluréttindi. 

Hins vegar kom í ljós að allir viðmælendur starfa í sama skóla og getur það takmarkað 

niðurstöður rannsóknarinnar. Ákveðið var að gefa öllum viðmælendum, þremur konum, 
gælunöfn til að gera úrvinnsluna persónulegri og verða þær kynntar í niðurstöðum sem Alda, 

Bára og Særún. Þær allar hafa mikla reynslu af kennslu og eru búnar að starfa í grunnskóla í 

nokkur ár. Engin tengsl voru milli viðmælenda og rannsakandans.  

5.3 Gögn og úrvinnsla gagna 

Gerður var spurningarlisti (sjá Viðauka 1) í samráði við leiðbeinanda. Allar spurningarnar voru 

opnar og nokkrar með undirspurningum til að gefa skýrari sýn á ákveðna þætti. Alls voru 

búnar til 13 aðalspurningar. Allar spurningarnar höfðu það markmið að tengjast stuðningi, 
skólamálum eða starfi kennara á einhvern hátt. Byrjað var á því að spyrja viðkomandi um 

daglegt starf þess til að létta á andrúmsloftinu og gera sér betur grein fyrir starfi kennara, 

síðan var farið yfir í dýpri spurningar sem tengdust stuðningnum til kennara og til nemenda 
þeirra. Í lokin var svo spurning þar sem viðmælendum gafst tækifæri á að bæta við efni í 

frásögn þeirra sem tengdist efninu og hafði ekki komið fram áður. 

 Áður en viðtölin byrjuðu kom rannsakandi með tvö afrit af samþykkisyfirlýsingu til að 
rita undir, eitt eintak fyrir viðmælanda og eitt fyrir rannsakanda. Þar komu fram helstu 

upplýsingar um rannsóknina og meðhöndlun gagna úr viðtölum, auk þess sem beðið var um 
leyfi til að nota gögnin í rannsókninni.  Í viðhengi 2 má sjá skjalið sem viðmælendur og 
rannsakandi rituðu undir.  

 Viðtölin voru tekin upp með upptökutæki í síma svo hægt væri að vinna úr þeim vel og 
vandlega síðar. Viðtölin voru afrituð og kóðuð í þau þemu sem voru ríkjandi í frásögnum 
viðmælenda. Lengdin á öllum viðtölum var mjög svipuð, eða um 25 mínútur hvert. Það 

náðust góðar og djúpar samræður sem veittu mikið af efni til að vinna úr. Rannsakandinn 
mætti á staðinn með fartölvu, litla stílabók og penna auk upptökutækis. Tölvan var opin og til 
hliðar var opið skjal með spurningum sem rannsakandinn notaðist við til að halda sig við 

efnið þó svo að gott flæði væri í samtalinu og vel haldið við efnið. Jafnóðum og viðtölin áttu 
sér stað voru skrifaðir niður punktar með athugasemdum, svo sem um hegðun, framkomu og 

aðra þætti sem rannsakandanum fannst skipta máli. Viðtölin voru tekin upp og afrituð, síðan 
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var unnið úr gögnum með því að kóða og flokka þau í þemu sem voru ráðandi í viðtölum. Að 

því loknu voru viðtölin tengd við efni rannsóknarinnar og koma þau fram í 

niðurstöðukaflanum þar sem rannsakandinn svarar rannsóknarspurningunni með því að nota 
gögnin sem fengust. 

Áður en lagt var í viðtöl skoðaði rannsakandi efnið vel og sömuleiðis heimildir sem 

tengjast viðfangsefninu. Unnið var í verkefninu og búnar til spurningar sem sendar voru til 
leiðbeinandans til yfirferðar. Þegar endurgjöf var móttekin fór rannsakandinn strax í að leita 

að viðmælendum. Rannsakandinn hafði samband við þá viðmælendur sem sýndu áhuga á 

verkefninu til að ákveða stað og stund. Reynt var að gefa gott svigrúm varðandi tímasetningu 

svo engin pressa myndaðist á viðmælendur en tímasetningin var samt fyrir fram ákveðin 
þegar viðtölin fóru fram. Allir vildu að rannsakandinn myndi mæta á vinnustaðinn þeirra eftir 

kennslu og var það gert. Viðtölin voru ýmist tekin upp í heimastofum kennaranna eða í 

fundarherbergi skóla eftir hentugleika hverju sinni.  

5.4 Siðferðileg álitamál  

Vegna þess hvað Fjarðabyggð er lítið samfélag og úrtakið nákvæmt og fámennt þarf að gæta 
nafnleyndar viðmælenda, þar sem nokkuð auðvelt er að komast að því hverjir tóku þátt í 

rannsókninni. Rannsakandinn tók því þá ákvörðun að nefna hvorki í hvaða grunnskóla innan 
Fjarðabyggðar viðmælendur starfa né að taka fram nein kennileiti eða nánari upplýsingar 

sem gætu bent til hverjir viðmælendurnir væru.  

 Þar sem rannsakandinn starfar sjálfur í einum grunnskóla Fjarðabyggðar sem 
leiðbeinandi (umsjónarkennari), þurfti hann að gæta þess að skoðanir hans á skólastarfi og 

rannsóknarefni hefðu ekki áhrif á framsetningu og túlkun efnis. Þar sem rannsakandinn 

þekkir ekki viðmælendur ættu tengsl ekki að hafa áhrif á niðurstöðurnar. Að úrvinnslu lokinni 
verður upptökum og afrituðum viðtölum eytt.  
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6 Niðurstöður 

Starf kennara er fjölbreytt og krefjandi þar sem sífellt fjölbreyttari hópur barna sækir skóla. 
Þeir kennarar, sem tekin voru viðtöl við, töluðu á svipuðum nótum og greindu frá því að 

stuðningurinn sem stæði þeim til boða í Fjarðabyggð væri fjölbreyttur en einnig að þeir 

notuðu sjálfir í sinni kennslu fjölbreyttar aðferðir til að koma til móts við sérþarfir barna. 
Skipta má svörum sem fengust frá viðmælendum í fjögur þemu: Stuðningur innan skóla, 

stuðningur frá Fjarðabyggð, hvernig kennararnir sjálfir reyna að stuðla að einstaklingsmiðuðu 

námi og hvað megi bæta til að styðja við kennara svo þeir geti kennt samkvæmt menntun án 
aðgreiningar í sínu daglega starfi. Fjallað er um hvert þema fyrir sig í næstu undirköflum. 

6.1 Stuðningur innan skóla 

Góð samvinna milli starfsmanna í skólanum er mjög mikilvæg fyrir kennara til að geta stuðlað 

að góðri kennslu og geta komið til móts við alla nemendur í bekknum. Stuðningurinn sem 
kennarar fá innan skólans er margvíslegur og kemur frá ólíkum aðilum sem þar starfa. 

Viðmælendur í þessari rannsókn tjáðu sig um mikilvægi góðs samstarfs innan skólans sem 

stuðlaði að jákvæðu andrúmslofti en hjálpaði einnig við að stuðla að menntun án 
aðgreiningar með ráðgjöf, hugmyndavinnu eða öðrum hætti. Hér greindu viðmælendur frá 

mikilvægi stuðnings frá skólastjórnendum, samkennurum, stuðningsfulltrúum og 

sérkennurum. Hér að neðan verður gerð grein fyrir þeim stuðningi sem viðmælendur fá frá 
skólastjórnendum, samkennurum, fagfólki og stuðningsfulltrúum í grunnskólum 
Fjarðabyggðar.  

6.1.1 Stuðningur frá skólastjórnendum  

Allir viðmælendur lýstu því einróma að góður andi og gott samstarf væri mjög áberandi í 
skólum þeirra. Skólastjórnendur væru einstaklega skilningsríkir og hefðu alltaf tíma til að 

aðstoða kennara sína eða jafnvel til að ljá eyra yfir þeim áhyggjum eða gleðifréttum sem 

viðkomandi kennari hafði fram að færa. Alda og Bára lýstu á mjög jákvæðan hátt hvernig 

stjórnendur kæmu til móts við grunnskólakennara í Fjarðabyggð og að þeir reyndu að styðja 

við þá eins og mögulega væri. 

 Bára lýsti reynslu sinni af stuðningi frá skólastjórnendum á mjög jákvæðan hátt: 

[…] ég veit ekki hvort að við séum bara með þannig stjórnendur 
en ég fékk allan stuðning sem ég þurfti á að halda, þetta var mjög 
krefjandi samsettur bekkur og ég hafði skólastjórnendur 
algjörlega með mér og fékk allan stuðning sem ég þurfti frá þeim 
[…]. 
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Samkvæmt Báru hefur hún haft allan þann stuðning sem hún þurfti frá 

skólastjórnendum til að geta komið til móts við bekk sem hún var með og stóðu þeir 

algjörlega með henni. Til að koma til móts við þarfir hennar og nemenda í bekknum settu 
skólastjórnendur strax af stað teymi fyrir þá sem þurftu ítarlegra utanumhald og ráðstöfuðu 

jafnvel fleiri stuðningsfulltrúum í bekkinn til að veita kennaranum viðbótarstuðning svo hægt 

væri að koma til móts við alla.  

Að mati Öldu er gríðarlega mikilvægt að hafa skólastjórnendur sem standa við bakið á 

manni og sem hún getur treyst á að myndu styðja hana ef þörf væri á því.  

Skólastjórnendur í grunnskólum Fjarðabyggðar virðast alltaf hafa tíma fyrir sitt 

starfsfólk og reyna að styðja við það eins og kostur gefst. Það virðist vera að kennarar finni 
fyrir öryggi og eru ekki smeykir við að koma til skólastjórnenda þegar eitthvað bjátar á.  

6.1.2 Stuðningur frá samkennurum 

Góð samvinna milli kennara virðist vera ofarlega í huga viðmælenda. Í orðum Særúnar kemur 
fram að allir sem starfa í hennar skóla eru lausnamiðaðir og tilbúnir til að hjálpa hver öðrum 

þegar eitthvað kemur upp á. Hún greinir frá því að henni hafi aldrei fundist hún vera ein og 

hafi alltaf getað leitað ráða til samkennara sinna.  

Alda var sammála og greindi frá því að hún gæti alltaf leitað ráða hjá samkennurum 

sínum sem hefði hjálpað henni mikið þegar hana vantaði hugmyndir um hvernig hún gæti 

leyst ákveðin mál eða ef hana vantaði almenna hjálp til að stuðla að betri kennslu.  

Bára vinnur í teymisvinnu með öðrum kennara í hennar grunnskóla. Að hennar sögn 

vinna kennararnir eingöngu saman og geta því alltaf leitað til hvors annars þegar eitthvað 

kemur upp á eða vantar almenna aðstoð. Sjá má að teymisvinnu fylgir öryggi þar sem alltaf 
er hægt að ráðfæra sig við samkennara eða spjalla almennt um bekkinn og það sem er að 

gerast. Bára bendir einnig á mikilvægi teymisfunda og góðs samstarfs allra aðila sem koma 

að viðkomandi barni til að mæta þörfum þess betur og mynda faglegt starf í kringum það. 

Það er ekki nóg í nútíma samfélagi að einbeita sér aðeins að þörfum barna í skólum 

sem varða námsgetu þeirra. Til að taka þátt í skólastarfi þurfa börnin einnig að geta tekið 

þátt í félagslífi með samnemendum sínum. Það er því mikilvægt að veita börnum aðstoð á 

öllum sviðum þroskans og þá einnig í félagsfærni. Bára lýsir því að hún hafi fengið aðstoð frá 

öðrum samkennara í skólanum sem hjálpaði að setja upp ákveðið ferli fyrir nemanda til að 

styrkja félagsfærni hans. Hún greinir frá því að stuðningsnetið hennar hafi verið gott og að 

hún hafi fengið mikinn stuðning sem hafi hjálpað henni í starfi: 

[...] ég get leitað og fengið ráð hjá hverjum einasta kennara eða 
starfsmanni hérna innan skólans og við erum rosalega samlyndur 
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vinnustaður þannig að maður getur leitað hvar sem er eftir 
stuðningi og ég get alltaf fengið hann […]. 

Það er mikilvægt eins og sést í frásögn Báru að vinna saman svo það stuðli að bestu 
niðurstöðu fyrir nemandan sem verið er að vinna fyrir. 

Þar sem fjölbreytileikinn er svo mikill í nemendahópnum er erfitt fyrir kennara að vita 

nákvæmlega hvaða aðferðir sé best að nota eða hvernig eigi að mæta þörfum ákveðinna 
nemenda. Því er mikilvægt að hafa aðra sem hafa reynslu og geta mögulega hjálpað og stutt 

við mann til að stuðla sem best að einstaklingsmiðuðu námi. Það sést að með því að leita til 

samkennara og geta ráðlagt sig við þá varðandi málefni sem snerta nemendur og bekkinn 
sinn eru kennarar að reyna að koma til móts við þarfir allra nemenda.  

6.1.3 Stuðningur frá öðrum fagaðilum og stuðningsfulltrúum 

Kennarar greina frá því að stuðningsfulltrúarnir séu gríðarlega hjálpsamir og mikill stuðningur 
fólginn í því að hafa þá með sér í kennslustundum. Stuðningsfulltrúarnir fylgja aðallega 

ákveðnum nemendum í bekk en hjálpa jafnframt varðandi aðra nemendur ef aðstæður gefa 

kost á því. Þrátt fyrir að ekki séu allir stuðningsfulltrúar með stuðningsfulltrúaréttindi eða 
aðra menntun að baki þá hafa margir mikla reynslu af því að vinna með börnum og sumir 

hverjir með langan starfsferil í grunnskólum að baki.  

Þar sem nemendahópurinn er mjög fjölbreyttur hafa Bára og Særún lýst því að betra 

sé að vera með fleiri fullorðna í bekknum frekar en færri ef eitthvað kemur upp á og því er 
gott að hafa reynda stuðningsfulltrúa sér til taks. 

Það virðist vera að Alda, Bára og Særún séu allar með einn stuðningsfulltrúa fastan 
inni í sínum bekkjum en það stendur til boða að hafa fleiri ef bekkurinn er krefjandi, 

fjölmennur eða ef mörg börn í bekknum þurfa á meiri aðstoð að halda. Alda lýsir mikilvægi 
þess að veita börnum sem þurfa á að halda auka stuðning og viðeigandi þjónustu þrátt fyrir 

að vera ekki komin með greiningu í samráði við aðra fagaðila í skólanum.  

[…] heyrðu það þarf að fara að skoða eitthvað hér, þá kippir hún 
[sérkennarinn] henni inn eða honum [í sérkennslu] og þá er 
kannski nóg að þú veist, að vera kannski bara búnar að ýta af stað 
og opna einhverjar gáttir þannig það er ekkert bara þeir sem eru 
með greiningar, nei nei alls ekki. Í rauninni þarf maður að vera á 
undan greiningunni, það er bara þannig, við getum ekki beðið 
eftir því. 

Að sögn Öldu fá mörg börn ekki greiningu fyrr en eftir að þau hefja grunnskólagöngu 

og skólinn þarf að byrja markvissa vinnu með ákveðnum börnum áður en greiningin fæst því 
það er ekki alltaf hægt að bíða eftir henni. 
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Skoðað er hverju sinni hversu mikinn stuðning viðkomandi kennari þarf í bekkinn. 

Bára greindi frá því að þegar nemendur sem þyrftu mikla aðstoð flyttu á brott minnkaði oft 

einnig fjöldi stuðningsfulltrúa í bekk þar sem ekki væri lengur þörf á þeim.  

Kennarar sjá um kennslu í sínum bekkjum og þá líka fyrir nemendur sem eru með 

sérþarfir. Bára og Særún lýsa því að þær búi til áætlun sem farið er yfir með 

stuðningsfulltrúum um hvernig eigi að hátta námsefni fyrir viðkomandi nemendur. Særún 
bætir við að mikilvægt sé að hafa vikulegan fund með stuðningsfulltrúum til að leggja áherslu 

á hvað verði gert, hver markmiðin séu fyrir komandi viku, að renna yfir kennsluáætlun og 

fleira sem sé nauðsynlegt til að stuðla að sem bestri kennslu fyrir alla nemendur bekkjarins. 

 Það getur verið krefjandi að vera með marga nemendur í einum bekk og eins er erfitt 
fyrir sum börn að vera í kringum marga krakka. Bára bendir á mikilvægi þess að hafa þann 

möguleika að bjóða þeim nemendum að geta farið eitthvað afsíðis að vinna með 

stuðningsfulltrúanum, en það væri ekki mögulegt ef kennarinn væri einn með bekkinn.  

Að sögn Báru og Særúnar þá eru sérkennarar þeim nær alltaf til taks og aðstoða þá 
með leiðsögn, fjölbreyttum hugmyndum og aðferðum um hvernig þeir geti komið til móts við 
ákveðna nemendur í bekknum. Eins og kemur fram í frásögn Særúnar þá er mikilvægt að 
hafa sérkennara sér við hlið. Hún greinir frá því að sérkennarinn hafi verið henni mikill 

stuðningur á fjölbreyttan hátt, hvort sem það sé í formi ráðgjafar um hvernig sé best að 

aðlaga verkefnin betur að nemendum, leiðir til að ná betur til viðkomandi nemanda og 
jafnvel sem aðstoð í bekknum. 

6.2 Stuðningur frá Fjarðabyggð  

Mikilvægt er að hafa fyrir fram ákveðnar stefnur til að vinna eftir sem stuðla að gæðakennslu 

og hjálpa kennurum í starfi sínu. Fjarðabyggð hyggst vinna eftir Uppeldi til ábyrgðar og vera 
lærdómssamfélag. Flestir skóla í Fjarðabyggð nýta Byrjendalæsi sem styður við læsiskennslu 

á yngsta stigi. Þeir kennarar sem tekið var viðtal við starfa í skóla sem kennir eftir 

Byrjendalæsi, eru þeir afar ánægðir með það og segja að það hjálpi þeim að gera námið 

einstaklingsmiðaðra. 

Alda greinir frá því að hún kenni nánast öll fög í gegnum Byrjendalæsi þar sem það 

gefi henni ákveðið frelsi í kennslu og hjálpi gríðarlega við að einstaklingsmiða verkefnin. 
Særún virðist vera sammála Öldu um að Byrjendalæsi auðveldi kennurum að koma til móts 

við nemendur þar sem það geri þeim kleift að aðlaga verkefnin betur að hverjum og einum: 

[...] maður getur gert verkefnin sem eru kannski svona meðal 
sem að kúrfan, flestir í bekknum geta gert, svo getur maður 
kannski bætt aðeins við það þannig maður geri meiri kröfur á þá 
sem eru þar og geta og maður getur gert meiri kröfur á, svo getur 
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maður einfaldað þau líka og gert þau styttri, minni kannski 
lestexta, þú veist hvernig sem það er, bara handa þeim sem að 
hérna geta ekki leyst eins og kannski svona, hvað á maður að 
segja, eins og grunnverkefnið er […]. 

Það er mikilvægt að bæjarstjórn sveitarfélagsins skoði hverju sinni hvað ber árangur 

og hvað ekki og leggi til stefnur sem hjálpa kennurum í þeirra starfi til að stuðla að sem bestri 

menntun fyrir öll börn sem sækja skóla. 

Aðeins Alda minntist á Uppeldi til ábyrgðar í sínu viðtali. Hún greinir frá því að það 

hafi hjálpað nemendum að setja sig í spor annarra en einnig hjálpi það börnum að finna sínar 

sterkustu hliðar sem eru æfðar með börnum í gegnum leik og föndur. 

Fyrir austan er starfandi Skólaskrifstofa Austurlands sem hefur það hlutverk að styðja 

við skóla, kennara, foreldra og börn. Skólaskrifstofan er rekin af öllum sveitarfélögum sem 

eru staðsett á Austurlandi og þar með talið Fjarðabyggð. Í viðtölum hefur meðal annars 

komið fram að Skólaskrifstofa Austurlands gegnir mikilvægu hlutverki í því að stuðla að 
jákvæðu skólastarfi. Skólaskrifstofan hefur séð um að halda námskeið, sinna greiningarferli, 

leggja fyrir nemendur próf og skimanir auk þess sem hún er almennt í góðu samstarfi við 

skólana.  

Bára og Særún sögðu að Skólaskrifstofa Austurlands væri alltaf tilbúin til að koma til 

móts við kennara og væru kennarar reglulega beðnir um hugmyndir að námskeiðum sem 
þeir héldu að myndu hjálpa þeim í starfi. Í frásögn Báru kom eftirfarandi fram: 

[...] þau spyrja líka okkur alltaf reglulega, hvað er það sem við 
myndum vilja svo það sé hægt að hafa samband við 
Skólaskrifstofuna ef það er Pals í stærðfræði sem flest allir vilja 
taka eða, þá hafa skólastjórnendur haft samband til þess að óska 
eftir […] 

Það má sjá í þessari frásögn að skólarnir og Skólaskrifstofan eru í nánu samstarfi þar 
sem kennarar hafa áhrif að einhverju leyti á endurmenntun sína. Bára bætir einnig við að á 
vegum Skólaskrifstofunnar séu vinnandi sálfræðingar og námsráðgjafar sem hafi nýst henni 

vel þegar hún þurfti á því að halda og hafi stutt hana vel. Skólaskrifstofan vann málin sem 
snertu hana og hennar bekk hratt og örugglega og er hún mjög ánægð með þann stuðning 
sem skrifstofan veitir.  

Særún tekur undir orð Báru og bætir við að námskeiðin sem hafi verið á vegum 
Skólaskrifstofunnar séu mjög fín en ef Skólaskrifstofan sé ekki með einhver námskeið sem 

séu í boði annars staðar þá sé það heldur ekkert mál fyrir kennara að sækja þau.  

Skólaskrifstofan sér einnig um greiningar þar sem hún skoðar málin áður en þau eru 
send áfram til Greiningarstöðvar. Að mati Öldu felst ákveðinn stuðningur í því að 
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Skólaskrifstofa sjái um greiningar þar sem kennurum, foreldrum og börnum eru boðin viðtöl 

þar sem ræddar eru leiðir sem geta hjálpað barninu í skólagöngu þess. Kennarar geta leitað 

til Greiningarstöðvar eftir stuðningi og Skólaskrifstofu Austurlands til að fá aðstoð fyrir þau 
börn sem eru með greiningar.  

Mikilvægt er fyrir kennara að fá stuðning frá öllum þeim fjölbreyttu stofnunum og 

aðilum sem geta hjálpað þeim að stuðla að menntun án aðgreiningar í sínu starfi. Til dæmis 
greindi Alda frá að margir nemendur í hennar skóla væru í viðkvæmri stöðu þar sem annað 

foreldri þeirra hefur fallið frá. Það er erfitt að takast á við svona mörg og mikil áföll nemenda 

og því hefur skólinn fengið djákna að koma til sín sem er sérhæfður í áfallahjálp og 
sorgarferli. Börnum er því gefinn kostur að leita til djáknans eftir sérhæfðri aðstoð sem nýtist 

þeim mjög vel.  

Félagsþjónusta er stór þáttur þess stuðnings sem Fjarðabyggð veitir kennurum til að 

koma til móts við nemendur en einnig til að skapa faglegra starf í kringum skólastarfið. Bára 
segist vera ánægð með það samstarf sem skapast hefur milli félagsþjónustunnar og skólans 

þar sem sett eru saman sérfræðiteymi fyrir nemendur sem eru að kljást við fötlun eða aðra 

örðugleika. Félagsþjónustan aðstoðar ekki aðeins foreldra með því að veita upplýsingar um 
rétt þeirra til ýmiss konar aðstoðar eins og liðveislu heldur einnig varðandi hvað skólinn 

sjálfur getur gert fyrir þessa nemendur. Það er augljóst að til að stuðla að sem bestu 

umhverfi fyrir börn þá þarf góða samvinnu milli ýmissa stofnana og aðila sem hafa velferð 
barna efst í huga. Særún bætir síðan við að fundir sem eru haldnir með félagsþjónustu skili 

að hennar mati árangri og ef þörf er á fer ítarlegri vinna af stað. 

Almennt telja kennarar aðbúnaðinn vera góðan og af frásögnum má til dæmis sjá að 
sveitarfélagið gaf skólum aukið fé til að kaupa Ipada fyrir nemendur og kennara. 

6.3 Hvernig mæta kennararnir sjálfir þörfum nemenda sinna  

Vitað er að mikilvægt er að styðja við kennara svo þeir geti komið til móts við þann 

fjölbreytta nemendahóp sem þeir vinna með. Það er þó einnig mikilvægt að þeir ígrundi starf 

sitt sjálfir, meðal annars hvað þeir geta gert og hvað þeir eru að gera til að mæta þörfum 

nemenda sinna.  

 Kennararnir virðast vera sammála um að til að koma til móts við ólíka nemendur þarf 
skólastarfið að vera sem fjölbreyttast. Námsefnið sem kennarar leggja fyrir nemendur þarf 

að hæfa hverjum og einum og styðja við nemendur svo þeir geti orðið virkir í námi sínu. Eins 

og hefur komið fram hér að framan þá virðist Byrjendalæsi gefa kennurum mikið svigrúm til 
að sníða verkefni að hverjum og einum.  

Hjá Öldu er enginn dagur eins og hún beitir fjölmörgum aðferðum til að mæta 

nemendum sínum. Hún mótar til dæmis stundatöfluna sína eftir því hvenær nemendur 



30 

hennar eru mest tilbúnir fyrir innlagnir og eins hvenær þeir eru virkastir í tímum. Eins greinir 

hún frá því að hringekjur eru mikið notaðar í hennar kennslu og þar getur hún haft mörg 

fjölbreytt verkefni í stuttan tíma:  
[...] ég er með hringekju tvisvar í viku og þá erum við að passa að 
hafa 4 stöðvar, við erum með 7 Ipada og ég les alltaf allar sögur 
inn, tek myndir af þeim og set hana á Seesaw og þau fara bara 
inn á sitt svæði og hlusta og það er alltaf ein hlustunarstöð, ég 
reyni líka alltaf að vera með líka einhverja hreyfistöð, hvort sem 
þau eru í sóknarskrift eða bara þannig að þau, eru fram á gangi 
að lesa eitthvað, muna og skrifa það þegar þau koma inn […].  

Hún bætir við að töluverð vinna fari í að undirbúa og finna verkefni sem hæfa 

hverjum og einum nemanda og getur það verið flókið. Eins og hún lýsir því þá þarf að hafa 
stöðugt allan bekkinn í huga og ígrunda hvernig hún getur mætt þeim betur, hvort 

námsefnið sé nokkuð of erfitt eða létt fyrir þennan ákveðna nemanda.  

Ólíkir kennarar nota ólíkar aðferðir og það sem hentar ekki sumum hentar kannski 
öðrum. Til dæmis notar Bára mikið TEACH-skúffuverkefni til að mæta þörfum nemenda 
sinna, sjónræn skilaboð og sjónræna stundatöflu til að auðvelda þeim að taka þátt í 

skólastarfi. Einnig stendur til boða fyrir nemendur sem eiga erfitt með að einbeita sér að 

nota eyrnarskjól til að draga úr látum sem geta skapast í kennslustofunni.  

Bára greinir frá því að vinnurými hennar sé mjög gott og hefur það hjálpað henni 

mikið í gegnum tíðina. Samliggjandi hennar stofu er lítið rými sem henni stendur til boða að 
nota í sinni kennslu. Hún lýsti því að það hefði hjálpað henni mikið, sérstaklega þar sem einn 
nemandi hennar átti mjög erfitt með að vera inni í kennslustofu með öllum bekknum. Það er 

því greinilegt að búnaður og auka rými geta hjálpað kennurum að koma til móts við 

nemendur sína.  

Ekki síst er mikilvægt að bjóða börnum sem eiga í erfiðleikum með einbeitingu og eru 

með stutt úthald í verkefnavinnu það úrræði að leyfa þeim að taka smá hvíld frá náminu. 

Bára notar mikið tímavaka í þeim tilgangi þar sem hún stillir tíma fyrir nemandann og þegar 
tíminn er búinn getur viðkomandi nemandi tekið stutta pásu. Reynt er að koma til móts við 

allar þarfir barna svo kennslan nýtist þeim sem mest. Bára hefur verið með ýmiss konar 

úrræði fyrir nemendur sem upplifa ofsareiðiköst til að geta róað sig niður, hvort sem það er 
göngutúr um skólann eða að telja upp að þremur.  

 Kennararnir reyna að læra á hvern nemanda og hvernig hægt er að hjálpa viðkomandi 

í námi hverju sinni, hvort það þurfi að einstaklingsmiða verkefnin, hjálpa þeim að halda ró 

sinni í kennslustundum eða hjálpa viðkomandi að halda einbeitingu.  
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 Eins og Alda þá notar Bára hringekjur í kennslu sinni, þar sem hún skiptir nemendum 

niður í nokkra litla hópa, oftast eftir getu. Í einni stöð hefur hún innlögn þar sem hún getur 

lagt inn efnið eftir því hvar nemandinn er staddur í námi og einbeitt sér meira að hverjum og 
einum hverju sinni. Alda og Bára eru sammála um að á yngsta stigi sé mikilvægt að kenna 

börnum í gegnum leik og hafa námið sem fjölbreyttast því þá finnst þeim námið skemmtilegt 

og taka frekar þátt í því. 

 Starf kennara í nútíma samfélagi snýst ekki einungis um að kenna heldur eru þeir 

einnig uppalendur í sínu starfi. Særún tekur undir það að henni finnist hún einnig vera 

uppalandi í sínu starfi og eins og foreldrar þá hefur hún ákveðnar reglur og ramma í sinni 
kennslustund. Til eru alls konar áskoranir sem barn þarf að takast á við og geta hvers og eins 

er mjög mismunandi. Særún hefur þurft að koma til móts við nemendur á mjög fjölbreyttan 

hátt eins og hún greindi frá:  

 [...] náttúrulega leyfir maður þeim að þú veist, vinna verkefnin á 
sínum hraða og annað en náttúrulega hjá mörgum nemendum 
þarf maður bara að sitja og leiðbeina þeim og lesa jafnvel fyrir þá 
þið vitið, leiðbeiningar og hérna jafnvel skrifa verkefnin fyrir þá 
því þeir svara þeim munnlega og við aðstoðum við að skrifa […]. 

 Þetta sýnir að kennarar eru tilbúnir að aðstoða nemendur í bekknum sínum á hvaða 
hátt sem þeir mögulega geta.  

6.4 Hvað mætti bæta 

Þótt kennarar telji sig almennt fá góðan stuðning í Fjarðabyggð til að stuðla að menntun án 
aðgreiningar í þeirra starfi þá er hann ekki fullkominn og mætti bæta ýmislegt til þess að 
koma betur til móts við nemendur í grunnskólum Fjarðabyggðar.  

Að mati Öldu fer rosalega mikill tími í skólanum í aga og uppeldi barna frekar en 

kennslu en það fer þó eftir hvernig bekkurinn er samsettur hverju sinni. Hún greinir frá að 
eftir því sem bekkir séu stærri því erfiðara sé að koma til móts við nemendur. 

[...] það kostar meira að hafa tvo bekki og tvo kennara, en ég held 
að þegar lengra líður á skólagönguna, ef við náum að byrjunin 
gangi vel þá held ég að það skili sér svo vel upp í öðrum bekkjum, 
ég held, að það sé svolítið misskilið af sveitarstjórnarmönnum. 
[…] mér finnst kannski að hópar séu oft of stórir, og oft þessir 
krakkar, ég tala nú ekki um sko ADHD-börn sem fúnkera betur í 
minni hópum, að þá værum við að koma betur til móts við þau 
[…].  

Eins og kemur fram í orðum Öldu þá ætti sveitarfélagið að skoða að fækka 
nemendum á hvern kennara þó það myndi kosta sveitarfélagið meira. Hún lýsir því að til 



32 

lengdar myndi það skila sér betur fyrir nemendur að byrja skólagönguna vel á yngsta stigi. Að 

hennar mati myndu börn, sem eru til dæmis með ADHD, vinna og höndla betur aðstæður í 

minni hópum þar sem það yrði minna áreiti. Þar gæfist kostur á að koma betur til móts við 
nemendur sem höndla illa að vera í stórum hópum með því að minnka fjölda nemenda á 

hvern kennara. Minni bekkir gefa kennurum vissulega betri tækifæri til að fylgjast með 

nemendahópnum og geta gert námið enn einstaklingsmiðaðra en það er. 

Aðstaða í skólanum er einnig það sem Öldu finnst vera ábótavant. Hún segir 

húsnæðið ekki gera ráð fyrir svona mörgum nemendum eins og eru núna í skólanum. Það 

bendir til þess að töluverð þrengsli geti verið í kennslustofum og það getur stuðlað að 
óþægilegri kennslu. Hún bætir einnig við að hávaðavarnir þurfi að skoða og bæta í skólanum 

þar sem mikill hávaði sé almennt á vinnustaðnum.  

Kennarar reyna að styðja við alla nemendur í bekkjum sínum. Þeir eru þó ekki 

sérfræðingar á öllum sviðum og því þurfa þeir að leita eftir ráðleggingum hjá ýmsum 
fagaðilum á ólíkum sviðum til að koma til móts við ákveðna nemendur. Bæði Alda og Særún 

greina frá því að skortur sé á ýmsum fagaðilum til að styðja við kennara í Fjarðabyggð svo 

sem talmeinafræðingum, sálfræðingum, félagsfræðingum og fleiri og þarfnist það úrbóta. 
Erfitt er að veita nauðsynlega þjónustu til nemenda sem þarfnast hennar þegar sérfræðinga 

vantar til að veita ráðgjöf og stuðning.  

Að mati Báru stendur sveitarfélagið sig mjög vel hvað stuðning við kennara varðar en 
skoða mætti kennaranámið betur þar sem henni finnst að það hefði getað undirbúið hana 

betur undir starfið en það gerði. Henni finnst að námskeið sem kennt var í meistaranáminu 
hafi undirbúið hana betur fyrir starfið en allt 5 ára háskólanámið. Það er því mikilvægt að 

skoða hverju sinni hvað er verið að kenna kennurum og á hvað leggja á áherslu í 
kennaranámi svo þeir verði sem best undirbúnir fyrir starfið.  

Særúnu finnst einnig að námið mætti sníða á einhvern annan hátt og vill að 
vettvangsnámið verði aukið í kennaranáminu. Henni finnst að það sé allt of lítið af því og það 

allt of stutt því í raun sé maður rétt svo að dýfa tánum í þessa djúpu laug sem kennslustarfið 

er þegar því er lokið. Að öðru leyti fannst henni námið engu að síður vera fínt.  
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7 Umræður 

Svo að hægt sé að svara rannsóknarspurningunni þarf að skoða marga þætti sem tengjast 

menntun, eins og íslenskt skólakerfi, kennara í íslenskum skólum og fræðslustefnu 

Fjarðabyggðar. Augljóst er að hlutverk grunnskólanna er viðamikið og núgildandi 
menntastefna afar mikilvæg fyrir nemendur sem stunda nám í íslenskum grunnskólum. Til að 

geta unnið samkvæmt menntastefnu um menntun án aðgreiningar í daglegu starfi og stuðla 

að einstaklingsmiðuðu námi þarf að skoða vel um hvað sú stefna í raun og veru snýst og 
hvernig er hægt að stuðla að slíku námi. Kennarinn er lykill að góðri kennslu og því þarf hann 

að hafa í huga hvernig best sé að innleiða efnið svo að allir nemendur öðlist skilning á því. Í 

gegnum nám gefa kennarar nemendum tól og tæki sem hjálpa við að leysa ólíkar uppá 
komur sem koma fram á lífsleiðinni þeirra (Ulf Fredriksson, 2004). Mikilvægt er að nemendur 

fái að njóta hæfileika sinna í námi og stunda nám á sínum eigin forsendum. Skólar á Íslandi 

þurfa að vera í stakk búnir að veita hverju og einu barni sem besta þjónustu óháð því hvar 
það er statt í námi og hvort viðkomandi sé að kljást við fötlun og/eða aðra örðugleika af 
einhverju tagi. Það er þó ómögulegt fyrir kennara að stuðla að menntun fyrir alla ef þeir fá 

ekki þann mikilvæga og viðeigandi stuðning sem þeir þarfnast hverju sinni. Því er mikilvægt 
að góð samvinna skapist milli ýmissa aðila jafnt innan skólans og utan hans þar sem allir hafa 

sama markmið í huga – að stuðla að vellíðan barna og jöfnum tækifærum til náms.  

Allir viðmælendur lýsa ánægju sinni með stuðninginn sem stendur þeim til boða svo 
hægt sé að koma til móts við nemendur í bekkjum þeirra. Stuðningurinn innan skóla virðist 

vera efst í huga hjá viðmælendum og þeir lýsa honum á mjög jákvæðan hátt. Alda, Bára og 

Særún lýsa ánægju sinni yfir samstarfi sínu við skólastjórnendur og segja að í raun séu dyr 
þeirra alltaf opnar. Frásögnin virðist vera í samræmi við það sem kemur fram í greinni Barkar 

Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2019). Þar kemur meðal annars fram að 
skólastjórnendur eyða miklum tíma til samstarfs við kennara. Sú vinna virðist skila sér þar 
sem kennarar í Fjarðabyggð meta mikils það samstarf sem hefur orðið milli kennara og 

skólastjórnenda.  
 Svo virðist vera að það skipti kennara einna mestu máli að hafa gott og náið samstarf 
við samkennara sína og annað starfsfólk sem styður hvert annað í sínu starfi. Bæði í 

rannsókninni hér og í doktorsverkefninu eftir Eddu Óskarsdóttur (2017) virðist samvinnan 
vera mikilvæg fyrir kennara. Með þessu samstarfi gefst kennurum kostur á að hjálpa 
nemendum með sérúrræði betur og finna út lausnir sem viðkomandi hefði annars ekki dottið 

í hug. Það er mikilvægt að gefa starfsfólki skólans tíma og tækifæri svo það skapist forsendur 
til góðs samstarfs milli starfsmanna. 

 Eins og kom fram í kaflanum Stuðningur til kennara hér að framan telja ekki allir 

stuðningsfulltrúa vera bestu gerð af stuðningi sem hægt sé að bjóða þar sem slík vinna getur 
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verið tímafrek og mikil orka fer í hana (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Kennarar í 

Fjarðabyggð lýsa hins vegar mikilli ánægju með að hafa stuðningsfulltrúa í bekknum sínum. 

Þeir eru afar hjálpsamir og nýtast vel til stuðnings í bekknum. Rétt væri að skoða fleiri gerðir 
af stuðningi og stuðningsfulltrúar eru ekki eina gerðin af stuðningi sem hægt er að veita 

kennurum en þeir nýtast kennurum vel í kennslu og gegna oft mikilvægu hlutverki. Að sögn 

viðmælenda búa flestir stuðningsfulltrúar yfir mikilli reynslu og sumir eru jafnvel með 
stuðningsfulltrúaréttindi sem skýrir mögulega þessa ánægju með samstarfið.  

Sveitarfélagið og Skólaskrifstofa Austurlands gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki 

fyrir skólastarf í Fjarðabyggð þar sem boðið er upp á stuðning til kennara sem kemur utan 

skóla, svo sem með því að veita fjármagn, stuðla að endurmenntun fyrir starfsfólk skóla og 
sjá um sérfræðiþjónustu sem er gríðarlega mikilvæg fyrir skólastarf.  

Grunnskólar í Fjarðabyggð starfa eftir fræðslustefnu sem sveitarfélagið setur fram. 

Fræðslustefnan virðist vera vel sett upp varðandi það markmið að vera góður staður fyrir 
börn og ungmenni til að njóta náms (Fjarðabyggð, 2009). Fjarðabyggð virðist vera 

skilningsríkt sveitarfélag sem vill stuðla að góðri kennslu en líka að góðum vinnustað fyrir 

starfsfólk sitt. Sveitarfélagið leggur sitt af mörkum með því að setja stefnur fyrir skóla til að 
vinna eftir sem stuðla að bættum árangri nemenda. Viðmælendur lýstu góðri reynslu af því 

að vinna í lærdómssamfélagi þar sem starfsfólkið er samstíga og andrúmsloftið metnaðarfullt 

og uppbyggjandi. Viðmælendur virðast hafa mikið frelsi til að geta skipulagt kennsluna eftir 
þeirra vilja og fundið fjölbreyttar aðferðir til að kenna með og eftir.  

Kennarar í Fjarðabyggð eru metnaðarfullir og með velferð nemenda efst í huga. Það 

sést í frásögnum þeirra að kennarar gera hvað þeir geta til að koma til móts við þarfir 
nemenda í bekkjum sínum. Viðmælendur lýstu mörgum og fjölbreyttum aðferðum sem þeir 
styðjast við til að skapa faglegt starf í kringum nemendur með sérþarfir. Þar má nefna allt frá 

aðstöðu og búnaði til þeirra kennsluaðferða sem stuðst er við. Mikil ánægja er með að vinna 
eftir Byrjendalæsi sem hjálpar kennurum að styðja vel við nemendur. Það má kannski segja 

að kennarinn sé sinn stærsti stuðningur þar sem hann ræður hvernig hann háttar kennslu og 

ígrundar hvernig hann getur komið til móts við nemandann. Hann þekkir nemendur sína og 
aflar sér stuðnings í formi ráðgjafar, endurmenntunar, sérfræðiþjónustu, auka mannskaps í 

bekknum eða annarra úrræða sem viðkomandi telur nauðsynlegan.  

Eitt af aðalmarkmiðum Fjarðabyggðar er að kennarar fái tækifæri til að afla sér 
þekkingar sem nýtist þeim til að koma til móts við börn sem þarfnast sérúrræða 

(Fjarðabyggð, 2009). Menntun og endurmenntun eru gríðarlega mikilvægir þættir sem styðja 

vel við kennara þar sem þeir eru sífellt að læra nýjar aðferðir og ígrunda hvernig hægt er að 
bæta kennslu sína svo að hver einasti nemandi geti notið hennar. Viðmælendum finnst 

skipta miklu máli að hafa áhrif á hvaða námskeið eru í boði hverju sinni og telja námskeiðin 
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sem Skólaskrifstofa Austurlands skipuleggur oftast góð. Kennarar í Fjarðabyggð lýsa ánægju 

sinni með hvernig tekið er undir hugmyndir þeirra um námskeið. Mikilvægt er að kennarar 

geti tekið þátt í að móta starf sitt þar sem þeir eiga að hafa gagn af þeim námskeiðum sem 
eru í boði. Svo virðist sem Fjarðabyggð standi við orð sín eins og kemur fram í kaflanum Eldri 

fræðslu- og frístundastefna Fjarðabyggðar um að skapa kennurum tækifæri til að hafa áhrif á 

umbóta- og breytingastarf þeirra (Fjarðabyggð, 2009). Mikilvægt er að kennarar hafi áhrif á 
það sem er að gerast í kringum þá, þar sem þeir vinna beint með börnum og vita því hvað 

þau þarfnast til að stuðla að menntun fyrir alla.  

Það er áhugavert að sjá að úr niðurstöðum skýrslu Evrópumiðstöðvar kemur fram að 

kennurum sem starfa í grunnskólum á Íslandi finnst stuðningur oft vera ófullnægjandi og þeir 
fá lítinn stuðning til að ígrunda og kenna samkvæmt menntun án aðgreiningar. Meðal annars 

finnst þeim vanta úrbætur varðandi skipulag, námsefni, námsmat, kennsluhætti, 

námsaðstoð, samskipti milli starfsfólks skólanna og að gera starfsfólki ljóst að viðeigandi og 
árangursríkur stuðningur sé afar mikilvægur innan skólakerfisins óháð aldri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). Kennarar í Fjarðabyggð virðast ekki vera á sömu nótum 

þar sem í niðurstöðum kemur í ljós að stuðningur við þá er almennt góður og mikil samvinna 
á sér stað á vinnustaðnum. Velta má fyrir sér af hverju sá munur stafar og hvort stærð 

sveitarfélaga, skóla eða aðrir þættir hafi mögulega áhrif á það hvers konar stuðning er hægt 

að bjóða kennurum hverju sinni og hvernig samstarfi innan skóla er háttað. 
Þrátt fyrir þann góða stuðning sem viðmælendur lýsa er ýmislegt sem þarf að bæta 

bæði í Fjarðabyggð en einnig í menntakerfinu sjálfu svo starf þeirra geti skilað enn betri 

árangri og komið betur til móts við nemendur en nú er. Frásögn Báru og Særúnar virðist vera 
í takt við það sem hefur komið fram í kaflanum Viðhorf kennara. Þar kom í ljós að kennurum 
á Íslandi finnst að skoða megi betur hvernig nám er sett fram og mögulega þarf að skoða 

breytingar á því þar sem talið er að það nýtist ekki kennurum eins vel og það ætti að gera 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Viðmælendur ganga ekki það langt að segja 

að námið nýtist ekki heldur að skoða mætti endurbætur á því og bæta við meira af 

vettvangsnámi.  
Viðmælendur greina frá að þörf sé á fleiri sérfræðingum fyrir austan og þarf 

Fjarðabyggð að bæta úr því. Meðal annars vantar talmeinafræðinga, sálfræðinga,  

félagsfræðinga og fleiri sem geta veitt kennurum ráðgjöf og stuðning á þeim sviðum sem þeir 
eru ekki færir í. Það getur verið áhyggjuefni að börn sem alast upp á landsbyggðinni og þurfa 

hjálp sérfræðinga þurfi að sækja slíka þjónustu lengra en þau börn sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu. Það er því afar brýnt að Fjarðabyggð finni lausn við þessum vanda.  
Hægt er að segja að kennarar í yngstum bekkjum í grunnskólum Fjarðabyggðar séu 

studdir á margvíslegan hátt og almennt ánægðir með þann stuðning sem stendur þeim til 
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boða. Kennararnir sjálfir virðast einnig mjög meðvitaðir um hvað þeir geta gert til að hjálpa 

nemendum sínum í námi og notast við fjölmargar aðferðir til að gera námið sem 

fjölbreyttast. Fjarðabyggð styður skóla og kennara í sveitarfélaginu sínu og segja 
viðmælendur að þeir virðist fá meiri stuðning í kennslu en til dæmis kunningjar sem starfa á 

höfuðborgarsvæðinu.  

 Kennararnir virðast vera jákvæðir og ánægðir með þann stuðning sem stendur þeim 
til boða. Hann er fjölbreyttur og nýtist þeim vel til að stuðla að menntun fyrir alla í sínu 

daglega starfi. Það er ljóst að ef kennararnir fengju ekki þennan stuðning væri nánast 

ómögulegt að koma til móts við þarfir þess fjölbreytta nemendahóps sem nú sækir skóla. 

Kennarar í Fjarðabyggð hugsa stanslaust um nemendur sína, hvaða úrræði og stuðning hægt 
er að nota til að koma til móts við þarfir þeirra og hvernig hægt er að stuðla að menntun fyrir 

alla. Þegar stuðningur innan skólans er skoðaður, stuðningur frá Fjarðabyggð og hvað 

kennararnir geta sjálfir gert til að stuðla að menntun fyrir alla, kemur í ljós að jákvæðni, 
samvinna og úrræði sem eru í boði eru fjölmörg og stuðningur til kennara mjög góður.  
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8 Lokaorð  

Að mati rannsakanda er mikilvægt að skoða hvernig kennarar úti á landi eru studdir til að 

starfa samkvæmt menntun án aðgreiningar þar sem samfélagið er minna og flestar 

fræðilegar heimildir tengjast skólum á höfuðborgarsvæðinu. Með því að skoða 
landsbyggðina, og þar á meðal Fjarðabyggð, er hægt að bera saman þá þjónustu sem er í 

boði í ólíkum landshlutum og sjá hvort fjarlægðin hefur áhrif á gæði námsins og sömuleiðis 

kennarastarfið. Jákvætt er að sjá hvað kennarar í Fjarðabyggð eru ánægðir með þann 
stuðning sem er í boði. Það er mikilvægt að Fjarðabyggð haldi áfram því góða starfi sem nú er 

í gangi og veiti skólum og kennurum þá mikilvægu þjónustu sem stuðlar að gæðanámi fyrir 

börn og unglinga. Með því að hlusta á rödd kennara og framkvæma þær úrbætur sem 
kennarar leggja til er hægt að skapa enn faglegra starf í grunnskólum í Fjarðabyggð en nú er.  
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Viðauki 1: Spurningalisti 

- Hvernig myndiru lýsa þínum degi sem grunnskólakennari?  
o Í hverju felst starfið þitt? 

 
- Í hverju felst menntun án aðgreiningar í þínum augum? Hver er þinn skilningur á því? 

 
- Hvernig stuðning færðu til að vinna eftir þessari stefnu? 

o Færðu þann stuðning fyrir bekkinn eða nemendur sem þurfa á því að halda? 
o Ef ekki, á hverjum finnst þér það stuðningsleysi bitna mest? Afhverju? 

 
- Hvernig sérrúræði eru í boði fyrir börn með sérþarfir? 

o Börn af öðrum uppruna/annað móðurmál í þínum skóla.  
o Fötluð börn 
o Börn með greiningar 

 
- Hvað geriru sjálf til að skipuleggja kennsluna þína þannig að þú kemur til móts við 

fjölbreyttan nemendahóp? 
o Hvert leitaru eftir stuðningi? Til dæmis námsráðgjafa, sérkennara, annarra 

kennara, einhverja annarra? 
 

- Hvaða áhrif finnst þér þessi menntastefna hafa á nám nemenda með sérþarfir? En 
nemenda í heild sinni? 

 
- Hvernig finnst þér að bæta mætti menntakerfið svo að starf kennra verði 

árangursríkara og menntun án aðgreiningar sýnilegri í daglegu starfi? 
 

- Hver er skoðun þín á þátttöku sveitarfélaga sem stuðnings við að hjálpa þér að taka 
mið af menntun án aðgreiningar í daglegu starfi? 

-  
- Vinnur skólaþjónusta starfrækt með það grundvallarmarkmið fyrir augum að styrkja 

nemendur, aðstandendur þeirra og kennara í starfi sínu í skólanum?  

o Hvernig þá? 
o Tekur skólaþjónusta mið aðeins af fötluðum börnum/börnum með 

greiningar eða einnig börnum með annað þjóðerni eða móðurmál og 
öðruvísi námsþarfir? 

 
- Hefur skólaþjónusta skilning á því starfi sem fer fram hér í skóla? 

 
- Hvernig finnst þér stuðningskerfið í heild sinni vera? Er það vel samhæft skóla og 

auðskiljanlegt? 
 

- Hvaða breytingar myndir þú vilja sjá á menntakerfinu svo það auðveldi þér að fara 
eftir menntastefnu menntun án aðgreiningar? 

 
- Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 
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Viðauki 2: Upplýst samþykki 

 
Samþykkisyfirlýsing fyriri þátttakendur  
 
Nafn rannsóknarinnar: 
Hvernig eru kennarar í yngstu bekkjum Fjarðabyggðar studdir til að stuðla að menntun fyrir 
alla í daglegu starfi? 
 
Tilgangurinn rannsóknarinnar er að kortleggja hvernig kennarar eru studdir til að fara eftir 
lögfestri menntastefnu menntun án aðgreiningar. Markmið er að taka viðtöl við kennara í 
grunnskólum í Fjarðabyggð til að fá fram viðhorf þeirra þess stuðnings sem þeim býðst, 
hvernig hann nýtist þeim og hvað mætti bæta.  
 
Þátttaka felur í sér að rannsakandi taki viðtal við mig. Upplýsingar úr viðtalinu verða notaðar 
í rannsókn undirritaðs rannsakanda og fræðilegu efni sem tengist því. Viðtalið verður tekið 
upp á upptökutæki í þessu tilfelli síma og beðið um leyfi til þess að nota gögnin í 
rannsóknarskýrslunni. Rannsakandi er sá sem hefur aðgang að gögnum. Niðurstöðurnar 
verða birtar í lokaskýrslunni inná Skemman.is 
 
Allar persónurekjanlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakandi 
tryggir nafnleynd.  
 
Ég get hætt þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu. Ég get neitað að svara 
tilteknum spurningum ef mér hugnast svo.  
 
Ég hef lesið upplýsingarnar sem ég fékk sendar frá rannsakanda og gat spurt um það sem ég 
skildi ekki og fengið útskýringar.  
 
Ég hef sjálf/ur ákveðið að taka þátt í rannsókninni,  
 
Ég er samþykk/ur því að viðtalið sé hljóðritað.  
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Dagsetning og undirskrift þátttakanda 

 
Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt þátttakanda upplýsingar um eðli og tilgang 
rannsóknarinnar.  
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Dagsetning og undirskrift rannsakanda 

 
Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda 


