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Ágrip	

Skólar	á	Íslandi	starfa	samkvæmt	hugmyndafræði	skóla	án	aðgreiningar	og	á	sú	
hugmyndafræði	að	stuðla	að	jöfnum	rétti	barna	til	þess	að	stunda	nám	í	skóla	í	nærumhverfi	

sínu.	Skóli	án	aðgreiningar	á	einnig	að	lágmarka	allar	hindranir	sem	verða	á	vegi	nemenda	til	

þess	að	þátttaka	þeirra	í	námi	og	félagslegum	athöfnum	skerðist	ekki.	Altæk	hönnun	náms	
stuðlar	einnig	að	rétti	barna	til	þess	að	eiga	jafnan	aðgang	að	námi	og	takmarkar	hindranir	

sem	eiga	það	til	að	skjóta	upp	rótum	innan	kennslustofunnar	sem	og	utan	hennar.	Börn	læra	

á	jafn	mismunandi	vegu	og	þau	eru	mörg	og	tryggir	AHN	að	nám	sé	sett	upp	á	fjölbreyttan	og	
sveigjanlegan	hátt	svo	allir	geti	stundað	nám	á	sínum	forsendum	og	náð	þannig	árangri	í	

almennum	skólum.	Markmið	þessarar	ritgerðar	er	að	útskýra	merkingu	skóla	án	aðgreiningar	

og	framkvæmd	þeirrar	stefnu	hér	á	landi.	Einnig	verður	greint	frá	því	hvað	altæk	hönnun	
náms	er	og	hvernig	hún	virkar	í	reynd.	Svarað	verður	rannsóknarspurningunni:	Hvernig	

styður	altæk	hönnun	náms	við	skóla	án	aðgreiningar?	Vinna	við	þessa	ritgerð	leiddi	í	ljós	að	
altæk	hönnun	náms	styður	vel	við	skóla	án	aðgreiningar	að	mörgu	leyti.	Ef	námsefni,	
námskrá	og	kennsluhættir	eru	altækt	hönnuð	kemur	það	til	móts	við	sem	flesta	nemendur	

og	gerir	skólum	kleift	að	vera	án	aðgreiningar.	
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Formáli	

Eftir	að	hafa	tekið	mér	þriggja	ára	pásu	í	námi	fannst	mér	kominn	tími	til	að	klára	BA	
ritgerðina	mína	í	vor.	Ég	hafði	lengi	starfað	á	sérstæku	frístundaheimili	og	vaknaði	þar	áhugi	

minn	á	skóla	án	aðgreiningar.	Leiðbeinandi	minn,	Edda	Óskarsdóttir,	stakk	svo	upp	á	þeirri	

hugmynd	að	skrifa	um	altæka	hönnun	náms	í	samhengi	við	skóla	án	aðgreiningar	og	því	
meira	sem	ég	las	mér	til	um	AHN	því	áhugaverðari	fannst	mér	sú	nálgun.	

Ég	vil	færa	ýmsum	aðilum	sem	veittu	mér	stuðning	við	ritgerðarskrif	þakkir	fyrir.	Ég	vil	

þakka	leiðbeinanda	mínum	fyrir	samstarfið,	skilning	og	sveigjanleika.	Foreldrum	mínum	og	

tengdaforeldrum	fyrir	hvatningu	og	einstaka	trú	sem	þau	hafa	á	mér.	Vinkonum	mínum	fyrir	
fyrir	álitsgjöf	og	andlega	upplyftingu	hvenær	sem	á	þurfti.	Síðast	en	ekki	síst	vil	ég	þakka	

kærasta	mínum	honum	Braga	Benediktssyni	sem	hefur	staðið	eins	og	klettur	við	hliðin	á	mér	

og	sýnt	mér	aðdáunarverða	þolinmæði	og	yndislegu	dóttur	okkar,	Bríeti	Gígju,	sem	hefur	
verið	svo	góð	og	dugleg	á	meðan	ritgerðarskrif	stóðu	yfir,	líkt	og	alltaf.		

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Vísindasiðareglur	
Háskóla	Íslands	(sjá	www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur,	undir	Sameiginlegar	reglur)	Ég	hef	

gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	öflun	og	miðlun	upplýsinga,	og	
túlkun	niðurstaðna.	Notkun	mín	á	heimildum	er	í	samræmi	við	4.	mgr.	54.	gr.	Reglna	fyrir	
Háskóla	Íslands	nr.	569/2009.	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,	9.	maí	2022	

	

Birta	Þöll	Kristjánsdóttir	
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1 Inngangur		

Íslenskt	skólasamfélag	byggir	á	stefnu	um	skóla	án	aðgreiningar	og	stuðlar	það	að	rétti	barns	

til	þess	að	stunda	nám	og	taka	þátt	í	almennu	skólakerfi	án	þess	að	þurfa	að	vinna	sér	inn	

rétt	til	þess	með	viðeigandi	hegðun	eða	færni.	Allir	nemendur	eiga	að	vera	fullgildir	

meðlimir,	einstaka	nemendur	þurfa	jafnvel	á	sértækum	stuðningi	að	halda	en	það	á	ekki	að	

koma	niður	á	þeirra	þátttöku	í	eðlilegu	skólastarfi	(Auður	Lilja	Harðardóttir	og	Jóhanna	

Karlsdóttir,	2019).	Í	skilgreiningu	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	á	hugtakinu	kemur	meðal	

annars	fram	að	„Með	skóla	án	aðgreiningar	er	átt	við	grunnskóla	í	heimabyggð	eða	
nærumhverfi	nemenda	þar	sem	komið	er	til	móts	við	náms-	og	félagslegar	þarfir	hvers	og	

eins	með	manngildi,	lýðræði	og	félagslegt	réttlæti	að	leiðarljósi“.	Þrátt	fyrir	að	aðalnámskrá	

grunnskóla	gefi	nokkuð	góða	sýn	á	hvað	hugtakið	skóli	án	aðgreiningar	merkir	hafa	kennarar	
misjafnan	skilning	á	því	(Auður	Lilja	Harðardóttir	og	Jóhanna	Karlsdóttir,	2019).	

Altæk	hönnun	náms	(e.	universal	design	for	learning),	sem	í	þessu	verkefni	verður	jafnan	

vísað	til	sem	AHN	til	styttingar,	byggir	aðferðafræði	sína	á	hugmyndum	um	það	hvernig	

heilinn	lærir	og	er	markmið	AHN	að	takmarka	hindranir	sem	verða	á	vegi	nemenda	svo	allir	
hafi	jafnt	aðgengi	að	náminu.	Börn	læra	á	jafn	mismunandi	vegu	og	þau	eru	mörg	og	AHN	
tryggir	að	nám	sé	sett	upp	á	fjölbreyttan	máta	fyrir	fjölbreyttan	nemendahóp	og	að	það	sé	

aðgengilegt	svo	allir	nái	árangri	í	almennu	námi	(CAST,	2018;	Izzo	o.fl.,	2008)	

Í	þessari	ritgerð	verður	leitað	svara	við	spurningunni:	Hvernig	styður	altæk	hönnun	náms	

við	skóla	án	aðgreiningar?	Einnig	verður	fjallað	um	skóla	án	aðgreiningar,	hvað	hugtakið	
þýðir	og	hvernig	framkvæmd	þeirrar	stefnu	hefur	farið	fram	hér	á	landi.	Jafnframt	verður	

litið	til	þeirra	laga	og	reglugerða	sem	eiga	við	hugtakið	menntun	fyrir	alla	og	hvernig	það	átti	
upptök	sín	hér	á	landi.	Þar	á	eftir	verður	fjallað	um	altæka	hönnun	náms	og	farið	verður	yfir	

hugmyndafræði	þess	hugtaks	auk	þess	sem	kannað	verður	hvert	það	á	rætur	sínar	að	rekja.	

Fjallað	verður	um	grunnþætti	þess	og	lögmálin	þrjú;	margvíslegar	leiðir	til	náms,	

margvíslegar	leiðir	til	að	auka	skilning	og	margvíslegar	leiðir	til	athafna	og	tjáninga.	Að	lokum	

verður	efni	ritgerðarinnar	dregið	saman	og	sett	í	samhengi	við	hugleiðingar	höfundar	auk	

þess	sem	rannsóknarspurningu	verður	svarað.	
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2 Menntun	fyrir	alla	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	hugtakið	skóli	án	aðgreiningar	og	hvað	það	merkir.	Skóli	án	

aðgreiningar	er	það	sem	menntastefna	okkar	hér	á	landi	byggir	á.	Stefnan	er	skilgreind	í	

lögum	og	aðalnámskrá	en	þeir	sem	starfa	í	skólasamfélaginu	hafa	ólíkan	skilning	á	því	hvað	

þetta	þýðir	fyrir	kennslu	og	skólastarf.	Því	verður	einnig	sérstaklega	tilgreint	hvernig	stefnan	

er	framkvæmd	í	verki.	Einnig	verður	farið	yfir	Salamanca-yfirlýsinguna	og	hvernig	sú	yfirlýsing	

kom	hugmyndafræðinni	af	stað	hér	á	Íslandi.	Þar	á	eftir	verður	fjallað	um	aðalnámskrá	og	

hvernig	íslensk	lög	styðja	við	skóla	án	aðgreiningar.	

2.1 Skóli	án	aðgreiningar	

Algengt	er	að	almennir	skólar	geri	ráð	fyrir	því	að	nám	án	aðgreiningar	eða	skóli	án	

aðgreiningar	snúist	fyrst	og	fremst	um	að	mennta	nemendur	með	fatlanir	og	aðra	
einstaklinga	með	sérþarfir.	Efast	hefur	verið	um	gagnsemi	slíkrar	nálgunar,	þar	sem	hún	

einblínir	aðeins	á	fatlanir	eða	sérþarfir	nemendanna	og	virkjar	þá	ekki	til	þátttöku.	Það	gerir	

það	að	verkum	að	litið	verður	framhjá	þeim	hindrunum	sem	verða	á	vegi	nemenda	(Ainscow	

og	Miles,	2008).		
Hugmyndafræði	náms	án	aðgreiningar	(e.	inclusive	education)	hefur	það	að	

meginmarkmiði	að	allir	eigi	rétt	á	og	fái	góða	menntun	þar	sem	tekið	er	tillit	til	þarfa	

nemenda	og	fjölbreytileika	þeirra,	hvort	sem	það	eru	ólíkar	námsþarfir	eða	námsgeta.	Með	
hugmyndafræði	skóla	án	aðgreiningar	(e.	inclusive	school)	er	stefnt	að	því	að	allir	hafi	jafnan	

aðgang	að	námi	og	kennslu	og	að	það	sé	á	forsendum	hvers	og	eins.	Einn	mikilvægasti	þáttur	
þessarar	hugmyndafræði	er	að	draga	úr	hindrunum	sem	verða	á	vegi	nemenda	til	þess	að	
þátttaka	þeirra	í	námi	og	félagslegum	athöfnum	skerðist	ekki.	Notast	á	við	skóla	án	

aðgreiningar	sem	verkfæri	til	þess	að	afmá	þær	samfélagslegu	hindranir	sem	verða	til	þegar	

sest	er	á	skólabekkinn	(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Jóhanna	Karlsdóttir,	2011;	Helga	Þórey	
Júlíusdóttir	o.fl.,	2016).		

Skóli	án	aðgreiningar	á	upptök	sín	að	rekja	til	baráttu	fatlaðra	nemenda	og	foreldra	

þeirra	til	menntunar	í	almennu	skólakerfi.	Með	árunum	og	ötulli	baráttu	hefur	hugtakið	
þróast	og	stendur	ekki	lengur	eingöngu	fyrir	réttindi	nemenda	með	fatlanir	heldur	felur	það	

nú	í	sér	að	jöfnuðar	og	réttlætis	sé	gætt	gagnvart	öllum	nemendum	sama	hvort	þeir	séu	með	

fatlanir,	tilheyrir	minnihlutahópi	eða	standi	höllum	fæti	á	annan	hátt.	Hver	og	einn	nemandi	
er	einstakur	og	það	þarf	að	ganga	úr	skugga	um	að	hann	fái	tækifæri	til	að	vaxa	og	dafna	í	

umhverfi	sem	er	bæði	fjölbreytt	og	sveigjanlegt	(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Jóhanna	Karlsdóttir,	

2011).	
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Þó	svo	að	hugtakið	skóli	án	aðgreiningar	sé	yfirgripsmikið	þarf	að	sjá	til	þess	að	viðhorf,	

þekking	og	vinnubrögð	falli	ekki	í	skugga	þess.	Það	nægir	ekki	aðeins	að	tryggja	aðgengi	að	
almennun	skólum,	það	þarf	að	vinna	skilvirknislega	til	þess	að	nemendur	fái	menntun	sem	

gefur	lífi	þeirra	gildi.	Þegar	úrræða	er	leitað	fyrir	nemendur	með	fatlanir	eða	sérþarfir	er	

oftar	en	ekki	horft	á	veikleika	þeirra	í	stað	styrkleika	og	geta	slík	vinnubrögð	hindrað	vegferð	
skóla	án	aðgreiningar	og	stýrt	leiðarljósi	hugtaksins	í	vitlausa	átt.	Til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	

að	illa	fari	væri	betra	að	líta	svo	á	að	nemendur	búi	yfir	„fjölgreindum	og	fjölbreyttum	

námsstílum“	frekar	en	að	setja	þau	í	kassa	fatlana	og	sérþarfa	(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	
Jóhanna	Karlsdóttir,	2011).	

2.1.1 Menntun	fyrir	alla	og	Salamanca-yfirlýsingin	

UNESCO	hélt	ráðstefnu	árið	1994	í	borginni	Salamanca	á	Spáni.	Þar	samþykktu	fulltrúar	frá	

92	ríkjum,	þ.á.m.	Íslandi,	og	25	alþjóðasamtök	yfirlýsingu	og	rammaáætlun	um	kennslu	barna	
með	sérþarfir.	Sú	áætlun	er	kölluð	Salamanca-yfirlýsingin	og	hefur	að	geyma	samþykki	um	

framtíðarmarkmið	og	stefnu	í	kennslu	nemenda	með	sérþarfir.	Í	þessari	yfirlýsingu	eru	

staðfestar	skuldbindingar	fulltrúaríkjanna	úr	mannréttindayfirlýsingu	Sameinuðu	þjóðanna	
(1948)	og	fyrirheit	sem	voru	gefin	árið	1990,	á	alþjóðaráðstefnu	um	menntun	öllum	til	

handa,	að	réttur	til	menntunar	verði	öllum	tryggður	og	að	skólaganga	fatlaðra	verði	

heildstæður	þáttur	í	almenna	menntakerfinu.	Í	Salamanca	yfirlýsingunni	kemur	fram	að	
almennir	skólar	séu	besta	leiðin	til	að	takast	á	við	mismunun	og	móta	þjóðfélag	án	

aðgreiningar.	Þess	er	krafist	að	samfélög	móti	sér	stefnu	um	almenna	skóla	sem	taki	mið	af	
hugtökum	skóla	án	aðgreiningar	(Menntamálaráðuneytið,	1995).	

Með	yfirlýsingunni	fylgir	rammaáætlun	sem	ætlað	er	að	vera	höfð	til	hliðsjónar	og	

leiðbeinandi	þegar	kemur	að	því	að	innleiða	skóla	án	aðgreiningar.	Í	rammaáætluninni	er	

gengið	út	frá	því	að	skólar	eigi	að	taka	við	öllum	börnun	óháð	kringumstæðum	þeirra	hvort	
sem	þær	eru	líkamlegar,	andlegar,	félagslegar	eða	tengist	málþroska	þeirra.	Kennsla	barna	

með	sérþarfir	á	að	vera	án	aðgreiningar	frá	skólagöngu	meirihluta	barna	og	kennsla	skal	taka	

mið	af	hverjum	og	einum	nemanda.	Betra	er	að	kennsla	aðlagi	sig	að	nemanda	heldur	en	

nemandi	að	kennslunni,	enda	hafi	reynsla	sýnt	að	það	dragi	úr	brotthvarfi	úr	námi	og	skili	

betri	námsárangri	að	jöfnuði.	Rammaáætlun	Salamanca	yfirlýsingarinnar	var	samþykkt	á	

Íslandi	árið	1995	(Menntamálaráðuneytið,	1995).	

Árið	2019,	þegar	liðin	voru	25	ár	síðan	Salamanca-yfirlýsingin	var	samþykkt	skoðaði	

UNESCO	fortíð,	nútíð	og	framtíð	menntunar	fyrir	alla	á	ráðstefnu	sem	haldin	var	í	Cali	í	
Kólumbíu.	Litið	var	aftur	til	fundar	sem	haldinn	var	í	Dakar	árið	2000	og	áherslur	fundarins	

voru	yfirfarnar.	Þar	kom	fram	að	það	þyrfti	að	taka	ennþá	meira	tillit	til	menntunar	fyrir	alla.	
Sérstök	athygli	var	vakin	á	því	að	mörg	börn	væru	ekki	meðtalin	í	framförum	skólamála	
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vegna	aðstæðna	þeirra	og	sammæltust	gestir	um	að	huga	sérstaklega	að	þessum	málum.	

Málefni	menntunar	fyrir	alla	þarf	að	greina	í	hvert	skipti	fyrir	sig	í	hverju	landi	því	vandamálin	
geta	verið	afar	mismunandi	(UNESCO,	2020).	

Í	dag	eru	tölvur	mikið	notaðar	við	kennslu	og	þar	liggur	ein	af	mörgum	áskorunum	

framtíðarinnar.	Nám	sem	er	að	einhverju	leyti	keyrt	af	gervigreind	er	í	mikilli	hættu	á	að	auka	

ójöfnuð	ef	ekki	er	sérstaklega	hugað	að	því	að	svo	verði	ekki.	Slíkt	nám,	ef	það	er	tekið	upp	

sem	kennsluaðferð,	verður	að	vera	aðgengilegt	fyrir	alla	svo	ekki	myndist	gjá	milli	þeirra	sem	

hafa	greiðan	aðgang	og	þekkingu	á	því	og	hinna	sem	ekki	hafa	það.	Einnig	er	sérstök	áhersla	

lögð	á	að	hvert	samfélag	skýri	og	kenni	hugtök	sem	varða	skóla	án	aðgreiningar.	Hugtök	geta	
haft	mismunandi	birtingarmyndir	milli	landa	og	óskýr	skilaboð	geta	fengist	út	frá	rangri	

notkun	þeirra.	Í	sumum	löndum	er	enn	litið	svo	á	að	menntun	fyrir	alla	sé	verkfæri	sem	

þjónar	fólki	með	fatlanir	en	samkvæmt	alþjóðlegu	skilgreiningunni	er	þetta	verkfæri	sem	
styður	við	jöfnuð	og	fagnar	fjölbreytileika	allra	nemenda	(UNESCO,	2020).	

2.2 Lagabakgrunnur	

Þegar	litið	er	til	þeirra	laga	og	reglna	sem	eiga	við	menntun	fyrir	alla	ber	fyrst	að	nefna	

Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011).	Þar	kemur	skýrt	fram	að	allir	nemendur	óháð	bakgrunni	
þeirra,	kyni,	heilsufari	eða	fötlun	eigi	að	hafa	jöfn	tækifæri	til	náms	og	að	allir	eigi	rétt	á	að	

stunda	skyldunám	við	sitt	hæfi	í	almennum	grunnskólum	án	aðgreiningar	í	heimabyggð	eða	

nærumhverfi.	Þar	verður	einnig	að	koma	til	móts	við	þarfir	hvers	og	eins	nemanda	á	þeirra	
forsendum	og	alltaf	þarf	að	sjá	til	þess	að	fyllsta	jöfnuðar	sé	gætt.	Þetta	styður	ákvæði	2.	

mgr.	76.	gr.	stjórnarskrá	lýðveldisins	Íslands	nr.	33/1944,	en	þar	segir:	„Öllum	skal	tryggður	í	
lögum	réttur	til	almennrar	menntunar	og	fræðslu	við	sitt	hæfi.“	Enn	fremur	ber	að	líta	til	1.	
mgr.	65.	gr.	stjórnarskrárinnar	þar	sem	fram	kemur	að:	„Allir	skulu	vera	jafnir	fyrir	lögum	og	

njóta	mannréttinda	án	tillits	til	kynferðis,	trúarbragða,	skoðana,	þjóðernisuppruna,	

kynþáttar,	litarháttar,	efnahags,	ætternis	og	stöðu	að	öðru	leyti.“	Í	grundvallaratriðum	má	
því	segja	að	stjórnarskráákvæði	2.	mgr.	76.	gr.	feli	í	sér	að	allir	skuli	eiga	jafnan	aðgang	að	

menntun	án	þess	að	setja	megi	hindranir	fyrir	því.		

Í	Mannréttindasáttmála	Evrópu	(nr.	62/1994)	má	finna	mjög	sambærilega	reglu	og	þá	

sem	er	í	76.	gr.	Þannig	kemur	fram	í	2.	gr.	1.	viðauka	sáttmálans	að:	„Engum	manni	skal	

synjað	um	rétt	til	menntunar.	Hið	opinbera	skal	í	öllum	ráðstöfunum	sínum,	er	miða	að	

menntun	og	fræðslu,	virða	rétt	foreldra	til	þess	að	tryggja	það	að	slík	menntun	og	fræðsla	sé	
í	samræmi	við	trúar-	og	lífsskoðanir	þeirra“.	

Um	menntun	fyrir	alla	gilda	jafnframt	ýmis	almenn	lög	sem	árétta	og	útfæra	þann	

grundvallarrétt	sem	finna	má	í	stjórnarskránni	og	í	Mannréttindasáttmála	Evrópu.	Má	t.d.	
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nefna	lög	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	þar	sem	kemur	meðal	annars	fram	með	hvaða	hætti	

aðalnámskrá	grunnskóla	skuli	gerð	svo	að	tryggt	sé	að	allir	nemendur	fái	jafnan	rétt	til	
menntunar	(24.	grein).	Er	þar	sérstaklega	áréttað	að	við	gerð	aðalnámskráar	skuli	gætt	að	því	

að	allir	nemendur	fái	jöfn	tækifæri	til	náms	og	eigi	þess	kost	að	velja	sér	viðfangsefni	og	

nálgun	í	eigin	námi.	Í	17.	gr.	laganna	kemur	enn	fremur	fram	að:	„Nemendur	eiga	rétt	á	að	
komið	sé	til	móts	við	námsþarfir	þeirra	í	almennum	grunnskóla	án	aðgreiningar,	án	tillits	til	

líkamlegs	eða	andlegs	atgervis.“	Lög	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	segja	m.a.	að	veita	eigi	

öllum	grunnskólabörnum	rétt	til	jafnrar	menntunar,	líkt	og	ákvæði	stjórnarskrárinnar	og	
Mannréttindasáttmála	Evrópu	kveða	á	um.	 	

2.3 Framkvæmd	stefnu	

Almennt	séð	er	litið	jákvæðum	augum	á	hugmyndafræði	skóla	án	aðgreiningar	og	talið	
gríðarlega	mikilvægt	að	nemendur	fái	almennilega	menntun	við	sinn	heimaskóla	en	erfitt	er	

að	fara	eftir	þeim	gildum	sem	hugmyndafræðin	byggir	á	þegar	það	er	skortur	t.d.	á	fjármagni	

og	sérþekkingu	á	efninu.	Mikil	þörf	er	á	almennri	umræðu	um	stefnu	skóla	án	aðgreiningar,	
bæði	hvað	hún	merkir	yfirhöfuð	og	hvernig	best	er	að	framkvæma	hana.	Erfitt	er	að	leggja	
mat	á	framkvæmd	stefnunnar	hér	á	landi	þar	sem	skólasamfélaginu	þykir	innleiðing	hennar	

ekki	hafa	verið	gerð	með	markvissum	hætti	eða	skilgreind	nægilega	vel	(Mennta-	og	
menningarmálaráðuneytið,	2015).	

Í	niðurstöðu	úttektar	sem	Evrópumiðstöð	um	nám	án	aðgreiningar	og	sérþarfir	(2017)	

tók	saman	kom	fram	að	hugtakið	skóli	án	aðgreiningar	hefur	mismunandi	birtingarmyndir	hjá	

þeim	sem	sinna	menntamálum	og	er	ekki	óalgengt	að	fólk	átti	sig	ekki	almennilega	á	
merkingu	þess.	Samkvæmt	þessum	niðurstöðum	þarf	að	skýra	hugmyndafræðina	enn	betur	
og	tryggja	að	allir	þeir	sem	koma	að	skólasamfélaginu	líti	á	skóla	án	aðgreiningar	sem	

gæðamenntun	fyrir	alla	en	ekki	aðeins	þá	sem	eru	með	fatlanir	eða	sérþarfir.	Mikilvægt	er	

því	að	upplýsa	þá	sem	sinna	menntamálum	um	hvað	skóli	án	aðgreiningar	er	og	hvers	er	
ætlast	til	í	slíku	menntakerfi.	Einnig	þarf	að	sjá	til	þess	að	framkvæmd	stefnunnar	fari	ekki	á	

skjön	við	löggjöf	og	stefnumótun	sem	segir	að	allir	eigi	rétt	á	jöfnum	tækifærum	í	námi	og	

það	eigi	að	stuðla	að	virkri	þátttöku	nemenda	(Evrópumiðstöð	um	nám	án	aðgreiningar	og	
sérþarfir,	2017).	

Þó	að	stefna	við	skóla	án	aðgreiningar	sé	miðuð	við	þarfir	allra	nemenda	er	ekki	víst	að	

fjárframlög	styðji	við	bakið	á	sveitarfélögum	og	skólum	til	að	framfylgja	sjónarmiðum	
stefnunnar.	Í	núgildandi	reglum	um	fjárframlög	er	eingöngu	nemendum	sem	hafa	fengið	

greiningu	á	fötlun	eða	námsörðugleikum	veittur	sérstakur	stuðningur	en	betur	gæti	farið	

með	því	að	nota	fjármuni	á	sveigjanlegan	hátt	til	að	styðja	við	alla	nemendur	í	skólakerfinu.	
Þetta	hefur	leitt	af	sér	ofuráherslu	á	greiningar	því	það	er	eini	möguleikinn	til	að	sækja	
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stuðning.	Það	má	fastlega	gera	ráð	fyrir	að	foreldrar,	skólar	og	sveitarfélög	reyni	að	fá	

greiningar	á	sérþörfum	til	að	sækja	umfram	fjárframlög	til	að	mæta	einstökum	þörfum	
nemenda.	Sumir	aðilar	í	menntakerfinu	telja	einnig	að	styrkir	úr	jöfnunarsjóði	séu	notaðir	til	

að	bæta	upp	almennan	niðurskurð	í	menntakerfinu.	Á	meðan	áhersla	er	lögð	á	að	greina	

sérstök	vandamál	hjá	nemendum	er	ekki	verið	að	horfa	á	kerfið	í	heild	og	kanna	aðrar	leiðir	
svo	að	nemendur	þurfi	ekki	að	fá	eyrnamerkta	sérhjálp	út	frá	greiningum.	Mikilvægt	er	að	

efla	stuðning	við	nemendur	sem	hafa	námsþarfir	sem	eru	ekki	aðkallandi,	sá	hópur	er	í	hættu	

á	að	verða	útundan	í	núverandi	kerfi.	Margir	kennarar	telja	að	það	þurfi	að	leggja	meira	
fjármagn	í	framkvæmd	þessarar	stefnu	til	þess	að	fólk	innan	skólasamfélagsins	fái	

almennilega	fræðslu	um	hugmyndafræðina	og	tæki	og	tól	til	þess	að	takast	á	við	skóladaginn	

með	skóla	án	aðgreiningar	að	leiðarljósi	(Evrópumiðsöð	um	nám	án	aðgreiningar	og	

sérþarfir,	2017).		

Í	nýlegri	rannsókn	sem	gerð	var	hérlendis	kemur	fram	að	endurskoða	þurfi	fjármagn	sem	

lagt	er	í	skólasamfélagið	og	eiga	greiningar	barna	ekki	að	vera	ástæða	þess	að	skólum	sé	

útvegað	meira	fjármagn.	Skólastjórar	eiga	að	geta	haft	meira	um	ráðstöfun	fjármagnsins	að	

segja.	Einnig	þyrfti	að	endurskoða	vinnutíma	kennara	og	gefa	þeim	meira	svigrúm	til	
undirbúnings	til	þess	að	geta	bætt	lærdómssamfélag	til	hins	betra.	Nauðsynlegt	er	að	bæta	

samvinnu	innan	skólasamfélagsins,	hvort	sem	átt	er	við	skólastjórnendur,	kennara,	aðra	
sérfræðinga	eða	foreldra	(Edda	Óskarsdóttir	o.fl.,2021).	

Skóli	án	aðgreiningar	gerir	það	að	verkum	að	kennarar	eru	sífellt	að	leita	lausna	til	þess	

að	koma	til	móts	við	námskrár	og	fjölbreytileika	nemendahópsins.	Þeir	þurfa	að	sjá	til	þess	

að	nemendur	fái	kennslu	við	hæfi	í	heimabekk	en	það	getur	reynst	þeim	erfitt	að	mynda	
samstöðu	innan	nemendahópsins	og	gera	hann	að	heild	þegar	viðmiðum	skóla	án	

aðgreiningar	er	framfylgt.	Börn	eru	sett	í	kassa	greiningar	sinnar	og	þau	sem	glíma	við	

námserfiðleika	oftar	en	ekki	sett	í	sérkennslu	eða	á	sérdeild	og	stangast	það	á	við	
hugmyndafræði	stefnunnar	um	skóla	án	aðgreiningar.	Þetta	gerir	það	að	verkum	að	börnin	

geta	verið	útilokuð	eða	þátttaka	þeirra	í	námi	og	félagslegum	aðstæðum	takmörkuð.	Það	er	

því	augljóst	að	það	þarf	að	marka	betur	stefnu	og	viðmið	menntunar	fyrir	alla	(Edda	
Óskarsdóttir	o.fl.,	2021).	
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3 Altæk	hönnun	náms	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	hugtökin	altæk	hönnun	og	altæk	hönnun	náms	sem	ganga	

einnig	undir	nöfnunum	algild	hönnun	og	algild	hönnun	náms.	Farið	verður	yfir	hvaðan	

hugtökin	eiga	upptök	sín	og	hvernig	þau	tengjast	hugmyndum	um	skóla	án	aðgreiningar.	Í	

textum	um	altæka	hönnun	náms	(e.	Universal	design	for	learning)	hefur	notast	við	

styttinguna	AHN	og	verður	hún	því	notuð	í	þessari	ritgerð.	Einnig	verður	fjallað	verður	um	

grunnþætti	hugmyndafræðarinnar	og	hvernig	hún	virkar	í	reynd.	

3.1 Hugmyndafræðin	

Hugtakið	altæk	hönnun	á	upphaf	sitt	að	rekja	til	þróunar	í	arkítektúr	á	áttunda	áratugnum	

sem	Ronald	Mace	var	upphafsmaður	að	(King-Sears,	2009).	Hugmyndir	hans	um	aðgengi	í	

byggingum	eiga	enn	erindi	og	munu	halda	áfram	að	vera	mikilvæg	innlegg	í	umræðuna.	
Sérstaklega	hefur	það	sést	í	byggingarlist	þar	sem	nú	hafa	verið	útbúnir	byggingarstaðlar	(t.d.	

um	rampa,	breidd	dyra	o.s.frv.)	til	að	auðvelda	fólki	með	mismunandi	þarfir	greiðan	aðgang	

að	og	í	byggingum	án	þess	að	þurfa	að	gera	breytingar	á	húsum	eftir	að	þau	hafa	verið	

byggð.	Hugmyndafræðin	byrjaði	í	byggingarlist	en	hefur	orðið	útbreidd	í	hönnun	fjölbreyttra	
hluta	til	þess	að	auðvelda	öllum	aðgengi	að	þeim.	Aðal	eiginleiki	bygginga	og	hluta	sem	

styðjast	við	altæka	hönnun,	hvort	sem	átt	er	við	stofnanir	eða	heimili,	er	að	fólk	með	

mismunandi	þarfir	á	að	geta	notað	þær	á	sjálfstæðan	hátt	og	án	aðlögunar,	eins	og	þær	eru	
útbúnar.	Sumir	þessir	eiginleikar	eru	byggingareiginleikar	eins	og	hurðarhandföng	í	stað	

hurðarhúna	en	aðrir	eru	tæknilegir	eins	og	að	texta	sjónvarpsefni	(King-Sears,	2009).	
Alþjóðlega	má	finna	mörg	nöfn	og	skilgreiningar	á	hugtakinu	altæk	hönnun	en	burtséð	frá	
orðalagi	er	megin	markmiðið	skýrt,	að	gera	okkar	manngerða	heim	eins	aðgengilegan	og	

nothæfan	og	mögulegt	er	fyrir	eins	fjölbreyttan	notendahóp	og	mögulegt	er	(Story,	2001).		

Jafnræði	og	jafnir	möguleikar	til	þátttöku	í	samfélaginu	eiga	að	vera	allsráðandi	og	er	því	
mikilvægt	að	koma	til	móts	við	allan	þann	margbreytileika	sem	mannkynið	hefur	upp	á	að	

bjóða,	hvað	svo	sem	það	má	vera.	Fyrst	um	sinn	snerist	altæk	hönnun	aðeins	um	að	finna	

hindranir	í	efnislegu	umhverfi,	svo	sem	byggingarlist	og	hönnun,	og	útrýma	þeim.	Nú	er	
frekari	áhersla	lögð	á	félagslega	umhverfið,	svo	sem	viðhorf	og	stefnumótun,	en	það	eru	

þættir	sem	geta	haft	áhrif	á	hvernig	verklagi	og	þjónustu	er	háttað.	Mikilvægt	er	að	þekkja	

hindranir	í	þeim	efnum	svo	hægt	sé	að	koma	til	móts	við	þær	og	betrum	bæta.	Altæk	hönnun	
er	ekki	endanlegur	áfangastaður	heldur	ferli	eða	leiðarljós	sem	þarf	að	fara	eftir	svo	að	allir	

njóti	góðs	af	(Snæfríður	Þóra	Egilson	og	Sigrún	Kristín	Jónasdóttir,	2021).	Altæk	hönnun	

náms,	ef	hún	er	notuð	rétt,	getur	bæði	aukið	aðgengi	að	námi	og	einnig	umbreytt	
námsferlinu	í	heild	sinni.	Til	að	AHN	sé	rétt	beitt	þarf	að	vanda	til	verka	og	hafa	í	huga	þörfina	
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fyrir	sveigjanleika	frá	upphafi.	Markmiðið	er	því	að	skapa	námsaðstæður	sem	hafa	með	sér	í	

för	bæði	sveigjanleika	og	margbreytileika	(Grogan	og	Ruzic,	2000).	

Árið	1984	stofnuðu	þau	David	Rose	og	Ann	Meyer	Center	for	Applied	Special	Technology	

(CAST).	Þau	byrjuðu	á	því	að	skilgreina	og	útvíkka	lögmál	altækrar	hönnunar	yfir	í	

námsumhverfið	og	höfðu	hugmyndir	Ron	Mace	um	altæka	hönnun	að	leiðarljósi	(Jiménez	

o.fl.,	2007).	AHN	byggir	á	taugavísindum	og	menntarannsóknum	og	nýtir	sveigjanleika	

starfrænnar	tækni	til	að	hanna	námsumhverfi	sem	býður	uppá	fjölbreytta	valkosti	fyrir	

fjölbreyttar	þarfir	nemenda	(Meyer	o.fl.,	2014).	Starfsfólk	CAST	hefur	notað	tækni	sem	aðal	

tól	sitt	til	að	gera	kennslustofur,	kennslu	og	námskrár	altækar	og	tryggt	að	lögmálum	AHN	sé	
framfylgt.	Þessi	lögmál	eru:	tilfinningavit	sem	styður	margvíslegar	leiðir	til	náms,	skilningarvit	

sem	styður	margvíslegar	leiðir	til	að	auka	skilning	og	skipulagsvit	sem	styður	margvíslegar	

leiðir	til	athafna	og	tjáningar	(Jiménez	o.fl.,	2007).		

3.2 Grunnþættir		

King-Sears	(2009)	segir	kennara	oftast	tengja	hugtakið	altæk	hönnun	náms	oftast	við	tækni	í	

menntun	en	svo	einfalt	er	það	ekki.	Altæk	hönnun	náms	snýst	einnig	um	kennslufræði	eða	

kennsluhætti	sem	notaðir	eru	fyrir	nemendur	með	eða	án	fötlunar.	Innan	altækrar	hönnunar	
leiða	sjö	megin	grunnþættir	hönnun	vara	og	umhverfis	svo	þeir	séu	sem	sveigjanlegastir	og	

nýtist	sem	best.	Þegar	þessir	grunnþættir	eru	notaðir	í	námi	þarf	að	útfæra	þá	bæði	með	

tæknilegum	og	kennslufræðilegum	aðferðum	og	eiga	þeir	það	til	að	skarast.	Grunnþættirnir	
sem	eiga	við	altæka	hönnun	eru;	sanngjörn	notkun	(e.	equitable	use),	sveigjanleiki	í	notkun	

(e.	flexibility	in	use),	einföld	og	leiðandi	notkun	(e.	simple	and	intuitive	use),	sýnilegar	
upplýsingar	(e.	perceptible	information),	umburðarlyndi	fyrir	mistökum	(e.	tolerance	for	
error),	lítil	líkamleg	áreynsla	(e.	low	physical	effort)	og	stærð	og	rými	fyrir	nálgun	og	notkun	

(e.	size	and	space	for	approach	and	use)	(King-Sears,	2009).	

Með	notkun	tækninnar	er	hægt	að	stuðla	að	sanngjarnri	notkun.	Nýta	þarf	kennslugögn	

svo	þau	nái	til	sem	flestra,	eins	og	með	stafrænum	texta	fyrir	nemendur	með	

námsörðugleika.	Þegar	kennslugögn	eru	t.d.	kennslubók	sem	er	ekki	vel	skipulögð	eða	illa	

hönnuð	verða	að	vera	úrræði	í	boði	fyrir	þá	sem	finnst	erfitt	að	notast	við	slíkt	(King-Sears,	
2009).	Þegar	stefnt	er	að	sveigjanleika	í	námi	þarf	kennari	að	útbúa	námið	á	fjölbreyttan	

máta	svo	það	höfði	til	allra	nemenda.	Til	dæmis	ef	verkefnið	er	að	mæla	ummál	ferhyrnings	

er	hægt	að	hafa	hann	bæði	áþreifanlegan	og	sýna	mismunandi	gerðir	ferhyrninga	með	
samsvarandi	formúlu.	Sýnilegar	upplýsingar	tengdar	námi	vísa	til	notkunar	á	fjölbreyttum	

leiðum	til	að	kynna	og	útfæra	efni	námskrár,	þar	með	talið	notkun	myndskreytinga,	

áþreifanlegra	hluta	og	þess	háttar.	Mikilvægt	er	að	hafa	umburðarlyndi	fyrir	mistökum	í	námi	
og	kennarar	þurfa	að	vera	tilbúnir	til	þess	að	leiðrétta	og	útskýra	hvar	mistökin	liggja	og	
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hvetja	til	þess	að	prófa	aftur.	Einföld	og	leiðandi	notkun	þýðir	að	efni	á	að	vera	sett	fram	á	

þann	hátt	sem	er	einfaldur	og	tekur	tillit	til	bakgrunnsþekkingar	nemenda,	
tungumálakunnáttu	og	einbeitingar	(King-Sears,	2009).	Lítil	líkamleg	áreynsla	vísar	til	þess	að	

hanna	athafnir	og	efni	sem	eru	skilvirk	og	þægileg	í	notkun,	þannig	að	nemendur	þreytist	

ekki	að	óþörfu	við	nám.	Þetta	getur	verið	allt	frá	því	að	gefa	nemendum	sem	eiga	það	til	að	
missa	þráðinn	í	bók	bókamerki	yfir	í	að	veita	nemendum	sem	eiga	erfitt	með	fínhreyfingar	

aðlagað	lyklaborð.	Grunnþátturinn	sem	á	það	til	að	gleymast	er	stærð	og	rými	fyrir	nálgun	og	

notkun.	Passa	þarf	að	stærð	á	orðum	sem	skrifuð	eru	upp	á	töflu	í	kennslurými	séu	nægilega	
stór	eða	lítil	og	þarf	því	einnig	að	passa	uppá	hvar	nemendur	sitja	inn	í	stofunni	svo	allir	fá	

rými	til	þess	að	vinna	(King-Sears,	2009).	

Aðferðafræði	AHN	byggist	á	hugmyndum	um	hvernig	heilinn	lærir	og	hafa	fræðimenn	

sem	aðhyllast	AHN	komið	fram	með	þrjú	lögmál	sem	mikilvægt	er	að	nota	til	þess	að	vekja	
námsáhuga	og	þróa	hæfileika	nemenda.	Fyrsta	lögmálið	er	tilfinningavit	(e.	affective	

network)	sem	svarar	„hvers	vegna“	spurningum	um	nám	og	á	að	veita	margvíslegar	leiðir	til	

náms.	Annað	lögmálið	er	skilningarvit	(e.	recognition	network)	sem	svarar	„hvað“	

spurningum	um	nám	og	á	það	við	um	að	setja	efni	fram	á	margvíslegan	hátt.	Þriðja	og	síðasta	
lögmálið	er	skipulagsvit	(e.	strategic	network)	sem	svarar	„hvernig“	spurningum	um	nám	og	

er	þar	átt	við	að	bjóða	eigi	fjölbreyttar	leiðir	til	athafna	og	tjáningar	við	nám	(CAST,	2018).		

Markmið	AHN	er	að	námsumhverfið	styðji	við	alla	og	geri	öllum	nemendum	kleift	að	

njóta	sín	í	námi.	Margvíslegar	leiðir	til	náms	eiga	að	bjóða	upp	á	sveigjanlegar	leiðir	til	þess	

að	nemendur	geti	náð	fram	sínum	markmiðum	svo	þeir	finni	sína	styrkleika,	sköpunargáfu	og	

greind	í	gegnum	námið.	Hvernig	nemendur	verða	áhugasamir	um	nám	og	hvernig	þeir	halda	í	
þann	áhuga	eru	aðal	einkenni	tilfinningavits.	Nemendur	hafa	mismunandi	áhugasvið	og	því	

er	misjafnt	hvað	heldur	þeim	við	efnið	og	kveikir	á	áhuga	þeirra.	Þar	af	leiðandi	er	mikilvægt	

að	bjóða	upp	á	sveigjanleika	svo	hver	og	einn	finni	hvað	hentar	best	(Meyer	o.fl.,	2014).	
Tilfinningavit	gegnir	því	mikilvæga	hlutverki	að	þróa	áhuga,	tilgang,	hvatningu	og	síðast	en	

ekki	síst	að	efla	sjálfsöryggi	hjá	nemendum.	Með	sjálfsöryggi	er	átt	við	getuna	til	þess	að	

setja	sér	hvetjandi	markmið,	að	halda	stöðugt	áfram	að	uppfylla	þessi	markmið	og	að	fylgjast	
með	jafnvægi	milli	innri	úrræða	og	ytri	krafna.	Jafnframt	fellur	hér	undir	að	leita	aðstoðar	

eða	aðlaga	eigin	væntingar	og	áætlanir	eftir	þörfum.	Það	er	gríðarlega	mikilvægt	að	skapa	

námsumhverfi	sem	býður	upp	á	sveigjanleika	í	þátttöku	og	að	gera	nemendur	ábyrga	fyrir	
þeirra	þátttöku.	Í	því	námsumhverfi	þurfa	nemendur	jafnframt	að	geta	fundið	sína	leið	til	

þess	að	verða	virkir	þátttakendur	og	takast	á	við	áskoranir	eða	mistök	og	halda	svo	áfram	að	

byggja	upp	sjálfsþekkingu.	Þegar	unnið	er	með	tilfinningavit	þarf	að	spyrja	sig	þriggja	
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spurninga;	vekur	námsefnið	áhuga	nemenda,	heldur	nemandi	sig	við	efnið	og	þróar	nemandi	

hæfni	til	þess	að	stjórna	sínu	námi	sjálfur?	(Meyer	o.fl.,	2014).	

Skilningarvit	svarar	„hvað“	spurningum	um	nám.	Nemendur	eru	ólíkir	með	það	hvernig	

þeir	skynja	og	skilja	upplýsingar	sem	þeim	eru	kynntar	(CAST,	2018).	Hæfni	nemenda	til	þess	

að	skynja,	túlka	og	skilja	upplýsingar	er	háð	því	á	hvaða	hátt	þær	eru	settar	fram.	Til	þess	að	

námsumhverfið	styðji	við	þann	fjölbreytileika	sem	verður	á	vegi	þess	þarf	að	leita	svara	við	

nokkrum	spurningum;	hvernig	er	skynjun	nemenda	á	námsefninu,	þarf	að	huga	að	tungumáli	

eða	hvort	nemendi	skilji	stærðfræðileg	orðatiltæki	eða	tákn	og	nær	nemandi	fullum	skilningi	

á	efninu?	Ef	þessara	spurninga	er	spurt	áður	en	kennsla	er	hafin	er	hægt	að	útiloka	margar	
hindranir	sem	annars	hefðu	sett	mark	sitt	á	gæði	kennslunnar	(Meyer	o.fl.,	2014).	Tækni	er	

einfalt	dæmi	um	það	hvernig	hægt	er	að	koma	til	móts	við	þarfir	nemenda.	Það	þarf	að	sjá	til	

þess	að	einstaklingar	sem	eru	blindir,	heyrnarlausir,	einstaklingar	sem	eru	með	lesblindu	eða	
hafi	annað	móðurmál	fái	þá	aðstoð	sem	þeir	eiga	rétt	á	og	þar	kemur	tæknin	til	leiks.	Fyrir	

þessa	nemendur	getur	það	hreinlega	verið	ógerningur	að	styðjast	við	prentaða	kennslubók	

sem	býður	ekki	upp	á	grunn	stuðning	eins	og	upplesinn	texta	eða	aðgengilegan	orðalista.	Að	

bjóða	upp	á	námsefni	á	fjölbreyttu	formi	er	nauðsyn	fyrir	suma	en	veitir	einnig	möguleika	á	
lifandi	námsumhverfi	fyrir	alla.	Það	gerir	nemendum	kleift	að	kanna	efnið	frá	fjölbreyttum	

sjónarhornum	(Meyer	o.fl.,	2014).	

Það	er	gríðarlega	mikilvægt	að	nemandi	nái	að	þróa	með	sér	hæfileika	til	að	meta	hvað	

hann	kemur	með	að	verkefninu	og	til	hvers	er	ætlast	af	honum.	Að	hann	geti	sett	sér	

markmið	og	unnið	að	því	að	ná	þessum	markmiðum.	Það	er	kallað	skipulagsvit.	Námsefni	

þarf	að	taka	mið	af	því	að	nemendur	koma	að	verkefnum	með	mismunandi	þekkingu	og	
þannig	ætti	námsefnið	að	gefa	möguleika	á	ólíkum	markmiðum	sem	nemendur	geta	sett	sér	

og	náð.	Einnig	ætti	námsefnið	að	vera	kynnt	á	fjölbreyttan	hátt.	Til	að	mynda	með	orðalagi	

en	sumir	nemendur	eflast	við	að	sjá	fyndnar	spurningar	eða	eitthvað	sem	talar	til	þeirra	
áhugasviðs	en	öðrum	nemendum	finnst	best	að	hafa	fyrirsjáanleika	í	spurningum	og	að	þeim	

sé	alltaf	stillt	upp	á	skipulegan	máta	(Meyer	o.fl.,	2014).	Efni	sem	inniheldur	margar	aðferðir	

til	að	ná	til	nemenda	og	er	fjölbreytt	á	þennan	hátt	gefur	nemendum	meiri	möguleika	á	að	
setja	sér	markmið	og	skipuleggja	sig	vel.	Nemendur	nálgast	nám	á	ólíkan	hátt.	Þeir	hafa	ólíka	

afstöðu	varðandi	það	hvernig	endurgjöf	þeim	finnst	hjálpleg,	hversu	mikil	hópavinna	er	til	

staðar,	hversu	vel	þau	geta	unnið	við	námið	að	sjálfsdáðum	o.s.frv.	Þetta	er	ekki	aðeins	
spurning	um	hvernig	manneskjur	þau	eru	heldur	líka	í	samhengi	við	efnið	sem	þau	eru	að	

læra	og	hvernig	nám	hefur	áhrif	á	þau.	Altækt	hannað	nám	er	skipulagt	í	kringum	

námsmarkmið	og	tekur	mið	af	fyrirsjáanlegum	breytileika	meðal	nemenda	(Meyer	o.fl.,	
2014).	
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3.3 Starfshættir	

Skólasamfélagið	hefur	öðlast	meiri	skilning	á	því	að	margir	nemendur,	ekki	aðeins	þeir	sem	
eru	með	fatlanir,	standa	frammi	fyrir	hindrunum	í	námi	sem	trufla	getu	þeirra	til	að	ná	sem	

mestum	framförum	og	þróast	sem	menntaðir	og	gefandi	einstaklingar.	Nemendur	þurfa	að	

vera	með	skýr	markmið	um	hvert	þeir	vilja	komast	og	hvað	þeir	vilja	fá	út	úr	náminu.	GPS	
tæki	er	nokkuð	gott	dæmi	um	það	hvernig	AHN	virkar.	GPS	tæki	bjóða	upp	á	

einstaklingsmiðaðan	stuðning	sem	leiðarvísir,	þú	stimplar	inn	hvert	þú	vilt	komast	og	tækið	

gefur	þér	upplýsingar	um	hvernig	þú	kemst	þangað.	Það	getur	jafnvel	gefið	þér	upp	nokkrar	
leiðir	og	þú	velur	þá	sem	hentar	þér	best,	hvort	sem	hún	er	styttri	eða	lengri.	Menntun	

þarfnast	nýsköpunar	af	þessu	tagi,	með	sveigjanleika	og	einstaklingsmiðun	að	leiðarljósi.	

Lögmálin	þrjú	sem	fjallað	var	um	í	kafla	3.2	styðja	við	þessa	einstaklingsmiðun	og	draga	úr	
þeim	hindrunum	sem	verða	á	vegi	nemenda.	Kennarar	þurfa	að	aðlaga	sig	að	nemendum	og	

þannig	hjálpa	þeim	að	komast	á	leiðarenda.	Námsefnið	á	ekki	endilega	að	vera	auðveldasta	

leiðin	heldur	hæfilega	krefjandi	fyrir	hvern	og	einn	(Meyer	o.fl.,	2014).	

Brand	og	Dalton	(2012)	tóku	í	þessu	samhengi	dæmi	um	lestrarnám	nemenda.	Til	að	

útiloka	hindranir	að	lestrarnámi	fyrir	alla	nemendur	er	best	að	nota	altæka	hönnun	náms.	
Fyrir	hvert	skólaár	geta	kennarar	sett	saman	nefndir	sem	fara	yfir	hvaða	hindranir	eru	

líklegar	til	að	koma	upp	og	hvernig	skal	takast	á	við	þær.	Þannig	ná	kennarar	að	búa	til	lausnir	

áður	en	vandamálin	koma	upp.	Hindranir	nemenda	geta	legið	í	tungumálaörðugleikum,	
skertri	sjón	eða	heyrn,	athygli,	líkamlegum	þáttum,	úrvinnsluerfiðleikum,	andlegum	þáttum	

eða	vitsmunalegum	erfiðleikum.	Hindranir	í	skólastofu	geta	verið	skortur	á	plássi,	vöntun	á	
kennurum,	skortur	á	fjármagni	fyrir	tæknilausnir	og	þar	fram	eftir	götunum.	Þegar	notast	er	
við	AHN	þarf	að	taka	mið	af	öllum	slíkum	hindrunum,	greina	hverjar	þeirra	eru	líklegar	til	að	

koma	upp	og	finna	lausnir	á	þeim	fyrirfram.	Ef	notast	er	við	aðferðir	eins	og	stafræna	ritun,	

jafningjafræðslu	og	ritun	sem	inniheldur	fleiri	tungumál	er	hægt	að	brjóta	veggi	hinnar	
hefðbundnu	kennslu	og	koma	til	móts	við	fleiri	nemendur.	Ef	kennarar	innleiða	margvíslegar	

leiðir	til	náms,	setja	efni	fram	á	margvíslegan	hátt	og	bjóða	margvíslegar	leiðir	til	athafna	og	

túlkunar	eru	þeir	jafnframt	að	opna	möguleika	á	sem	bestum	árangri	fyrir	hvern	og	einn	
nemenda	(Brand	og	Dalton,	2012).			

Altæk	hönnun	náms	felur	í	sér	samræmda	nálgun	til	þess	að	efla	skóla	án	aðgreiningar	

með	því	að	vera	stöðugt	að	uppfæra	og	aðlaga	námskrá,	kennslu	og	námsmat	til	þess	að	
mæta	námsþörfum	flestra	nemenda	án	þess	að	skerða	fræðilegt	samhengi	námsefnisins.	

AHN	tryggir	að	nemendur	með	fjölbreytta	getu	hafi	aðgang	að	og	nái	árangri	í	almennu	námi.	

Fólk	lærir	á	mismunandi	vegu	óháð	bakgrunni	þess.	Fólk	meðtekur,	mótar	og	vinnur	
námsefni	á	eins	ólíkan	hátt	og	það	er	margt,	engir	tveir	hafa	sömu	styrkleika	eða	veikleika	í	
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sínum	námsstíl.	Þannig	er	hægt	að	bæta	upp	fyrir	námsörðugleika	á	einu	sviði	með	óvenju	

miklum	hæfileikum	á	því	næsta.	Til	þess	að	hægt	sé	að	mæta	þörfum	allra	nemenda	þarf	þó	
lágmarka	hindranir	sem	tengjast	menntun,	tilfinningum	og	tækni	og	innleiða	sveigjanlegar	

kennsluaðferðir	í	námskrár.	Til	þess	að	auðvelda	enn	fremur	aðgengi	þarf	að	veita	

nemendum	val,	valmöguleika	hvað	varðar	efni,	innihald,	verkfæri,	samhengi	og	þann	
stuðning	sem	þeir	kjósa	að	nýta	sér	(Izzo	o.fl,	2008).	
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4 Hvernig	styður	altæk	hönnun	náms	við	skóla	án	aðgreiningar?	

Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	skipulagsrammi	sem	íslenskt	skólasamfélag	á	að	fara	eftir	

og	eins	og	fram	hefur	komið	er	skóli	án	aðgreiningar	sú	menntastefna	sem	íslenskt	

skólasamfélag	fylgir.	Fram	kemur	í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	að	hver	og	einn	nemandi	

beri	ábyrgð	á	sínu	námi	og	eigi	að	fá	sveigjanleika	til	þess	að	stunda	nám	á	sínum	forsendum	

og	finna	fyrir	hvatningu	og	öryggi	í	sínu	námsumhverfi.	Lögð	er	áhersla	á	að	allir	nemendur	

eigi	að	hafa	jöfn	tækifæri	til	náms	og	stunda	nám	við	sitt	hæfi.	Mikilvægt	er	einnig	að	

kennarar	upplifi	sveigjanleika	í	kennslu	og	hafi	aðalnámskrá	sér	til	hliðsjónar.	Það	gerir	
kennurum	kleift	að	notfæra	sér	hugmyndir	á	borð	við	AHN	í	kennslu	(Aðalnámskrá	

grunnskóla,	2011).	Hugmyndin	um	altæka	hönnun	náms	er	ekki	svo	ólík	skóla	án	

aðgreiningar	að	þessu	leyti.	Hlutverk	skóla	án	aðgreiningar	er	að	sjá	til	þess	að	allir	
nemendur	fái	jöfn	tækifæri	til	menntunar	og	bera	eigi	virðingu	fyrir	fjölbreytileika	

nemendahópsins.	Það	þarf	að	koma	til	móts	við	þarfir	hvers	og	eins	og	þannig	stuðla	að	góðu	

og	öruggu	námsumhverfi	fyrir	alla.	Skóli	án	aðgreiningar	á	ekki	aðeins	að	standa	fyrir	jöfnum	

rétti	til	náms	nemenda	með	fatlanir	heldur	öllum	þeim	margbreytileika	sem	verður	á	vegi	
kennara.	Hægt	er	að	notast	við	margar	aðferðir	í	skóla	án	aðgreiningar	og	er	engin	ein	aðferð	

réttust	(Jóhanna	Karlsdóttir	og	Hafdís	Guðjónsdóttir,	2010).		

Altæk	hönnun	náms	leggur	einnig	áherslu	á	jafnan	rétt	allra	nemenda	til	náms.	Þar	er	

gríðarleg	áhersla	lögð	á	að	draga	úr	hindrunum	innan	skólastofunnar	og	í	námskrá.	Með	því	

að	takmarka	hindranir	í	námi	gerir	það	enn	fleiri	nemendum	kleift	að	stunda	almennt	nám	í	
almennum	skólum	(Meyer	o.fl.,	2014).	Uppruni	AHN	kemur	úr	arkítektúr	og	var	því	

upphaflega	hugmynd	um	byggingarlist	og	aðgengi.	Af	þeim	sökum	er	ríkjandi	í	
hugmyndafræðinni	að	aðgengis	sé	alltaf	gætt,	hvort	sem	það	á	við	um	námsefni	eða	aðkomu	

að	námi.	Með	því	að	bjóða	upp	á	valmöguleika	í	námi	og	vera	viðbúin	margvíslegum	

aðferðum	í	námi	er	hægt	að	sjá	til	þess	að	aðgengis	fyrir	alla	sé	gætt	(King-Sears,	2009;	Izzo	

o.fl,	2008).	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	styður	við	þessa	hugmyndafræði	en	þar	kemur	

fram	að	gæta	skuli	aðgengi	allra	að	námi.	

Eins	og	fram	hefur	komið	í	ritgerðinni	nálgast	nemendur	námið	sitt	með	ólíkum	hætti	og	

vinna	úr	þeim	upplýsingum	sem	þau	hafa	safnað	á	mismunandi	vegu.	Kennarar	þurfa	að	vera	

tilbúnir	til	þess	að	aðlaga	námskrá	og	kennsluaðferðir	til	þess	að	koma	til	móts	við	sem	allra	
flesta	nemendur.	Altæk	hönnun	náms	styður	við	skóla	án	aðgreiningar	á	marga	vegu	og	ef	

námsefni,	námskrá	og	kennsluhættir	eru	altækt	hönnuð	kemur	það	til	móts	við	sem	flesta	

nemendur	og	gerir	skólum	kleift	að	vera	án	aðgreiningar	(Izzo	o.fl.,	2008;	Boothe	o.fl.,	2018).	
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4.1 Hugmyndafræðin	innan	veggja	skólans	og	innleiðing	AHN	

Í	gegnum	tíðina	hefur	námskrá	fyrir	nemendur	í	sérskennslu	verið	til	hliðar	og	alls	óháð	
námskrá	almennra	nemenda.	Það	hefur	breyst	smátt	og	smátt	og	nú	er	gerð	krafa	um	að	

nemendur	í	sérkennslu	taki	þátt	í,	og	sé	kennt	eftir	námskrá	sem	tekur	mið	af	öllum	

nemendum	en	ekki	bara	þeim	sem	tilheyra	þeim	hópi	sem	flestir	eru	í.	Það	er	gerð	krafa	um	
að	námskrá	sé	aðgengileg	öllum	og	notist	við	aðferðir	sem	eru	rannsakaðar	til	að	allir,	líka	

nemendur	með	öðruvísi	þarfir,	geti	náð	árangri.	Þannig	námskrá	er	altækt	hönnuð		

(Hitchcock	og	Stahl,	2003).	Altæk	hönnun	náms	kemur	ekki	í	staðin	fyrir	áhrifaríkar	
kennsluaðferðir	sem	tíðkast	í	skólastofum	heldur	er	hún	ætluð	til	að	aðstoða	kennara	að	

beita	sínum	kennsluaðferðum	á	þannig	veg	að	allir	njóti	góðs	af.	Almennt	séð	eru	kennarar	

sem	átta	sig	á	og	skipuleggja	námið	með	það	í	huga	að	allir	nemendur	eru	ólíkir,	líklegir	til	að	
hallast	að	hugmyndafræði	AHN	nú	þegar.	Það	er	samt	mikilvægt	að	nemendum	sé	tryggt	að	

þeir	fái	kennsluaðferðir	og	námskrá	sem	leitist	við	að	hámarka	möguleika	þeirra	til	að	ná	

árangri	(Hitchcock	og	Stahl,	2003).	

Við	innleiðingu	AHN	í	kennslu	er	mikilvægast	að	skipuleggja	námið	með	breytileika	
nemenda	í	huga.	Breytileika	þeirra	varðandi	það	hvernig	þeir	taka	við	upplýsingum,	hvernig	

þeir	bregðast	við	þeim	upplýsingum	og	hvað	gerir	þá	áhugasama	um	efnið.	Engar	tvær	
útgáfur	af	AHN	kennsluefni	verða	eins	því	nemendahópurinn	og	umhverfið	verður	aldrei	

alveg	eins.	Þörfin	fyrir	fjölbreyttar	leiðir	að	markmiðum	verður	mismunandi	eftir	því	hverjir	

leysa	verkefnin	(Meyer	o.fl.,	2014).	Dæmi	eru	um	kennara	sem	biðja	nemendur	um	vikulegt	
sjálfsmat.	Til	að	styrkja	tjáningu	og	þátttöku	eru	nemendur	beðnir	um	vikulegt	mat	á	

frammistöðu	sinni	og	efnistökum.	Þetta	getur	verið	gert	með	því	til	dæmis	að	gefa	

nemendum	hugtak	eða	mynd	af	efni	og	biðja	þau	að	setja	athugasemd	við.	Til	að	auka	

fjölbreytileika	er	í	boði	að	senda	hljóðupptöku,	myndband	eða	skrifa	texta.	Einnig	er	hægt	að	

gefa	út	upphafsorð	að	setningum	sem	nemendur	geta	klárað	sjálfir	með	eigin	orðum	og	

hugleiðingum.	Þetta	gefur	fjölbreyttum	hópi	nemenda	tækifæri	til	að	tjá	sig	um	efnið	og	

minnkar	líkur	á	að	þeir	einfaldlega	hætti	að	láta	sig	efnið	varða.	Á	endanum	eykst	sjálfstraust	

þeirra	til	að	tjá	sig	á	margvíslegan	hátt	og	tengja	við	kennsluefnið.	Þetta	gefur	bæði	
nemendum	leið	til	að	meta	sjálfir	hvað	þeir	eru	að	hugsa	um	efnið	og	kennurum	tækifæri	til	

að	meta	stöðu	hópsins,	bæði	í	heild	og	einstakra	nemenda	(Meyer	o.fl.,	2014).	

Þegar	nemendur	byrja	í	framhaldsskóla	eru	þeir	oft	búnir	að	mynda	sér	skoðun	á	því	
hvort	þeir	séu	góðir	í	raungreinum	eða	ekki.	Það	getur	verið	erfitt	að	fá	þá	ofan	af	þessari	

skoðun	en	ein	leið	til	að	ná	til	sem	flestra	er	að	gefa	jákvæða	endurgjöf	á	aðferðina	og	ferlið	

frekar	en	bara	útkomuna	sjálfa.	Með	því	er	hægt	að	auka	skilning	og	byggja	upp	sjálfstraust	
til	að	reyna	aftur	(Meyer	o.fl.,	2014).	Ein	leið	til	að	gera	kennsluefni	er	að	hafa	mjög	skýrt	frá	
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byrjun	náms	hvaða	atriði	eru	aðalatriði.	Taka	fram	strax	í	byrjun	t.d.	hvaða	hugtök	eða	

persónur	þarf	nauðsynlega	að	þekkja	og	flokka	niður	hvað	er	mikilvægast.	Þegar	það	er	öllum	
ljóst	má	vísa	nemendum	veginn	að	því	hvar	í	kennslubókinni	þetta	efni	er	að	finna	auk	þess	

að	benda	á	myndefni,	hljóðbrot,	glærur,	leikrit	eða	eitthvað	annað	sem	við	kemur	efninu.	

Þetta	gefur	nemendum	góðan	tíma	til	að	átta	sig	á	aðalatriðunum	og	fjölbreytta	möguleika	
til	að	nálgast	efnið.	Þannig	geta	nemendur	kynnst	efninu	bæði	innan	og	utan	skóla	eins	og	þá	

lystir	en	vita	fullvel	til	hvers	er	ætlast	að	endingu	(Meyer	o.fl.,	2014).	Stundum	getur	verið	

gott	að	láta	nemendur	tengja	við	efni	í	gegnum	eigin	upplifanir	eða	spegla	sig	í	aðstæðunum.	
Ef	markmiðið	er	t.d.	að	læra	hugtök	í	þroskasálfræði	er	hægt	að	láta	nemendur	gera	sína	

eigin	tímalínu	og	segja	frá	hugtökum	í	leiðinni	og	hvernig	þeir	upplifðu	hugtökin	á	eigin	

skinni.	Ef	markmiðið	er	að	skilja	gjörðir	sögupersóna	í	einhverjum	aðstæðum	væri	hægt	að	

setja	fyrir	verkefni	þar	sem	þau	sjálf	væru	í	slíkum	aðstæðum.	Með	því	að	setja	sig	í	spor	

sögupersónunnar	tengjast	þau	efninu	í	gegnum	sitt	líf	og	hvað	þau	myndu	gera	öðruvísi	eða	

eins.	Með	slíkum	kennsluaðferðum	geta	nemendur	kannað	efnið	sjálf	út	frá	sinni	þekkingu	
og	möguleikar	kennara	til	að	bjóða	upp	á	margbreytileika	í	námi	aukast	(Meyer	o.fl.,	2014).	

Í	nútíma	heimi	er	flest	hannað	með	tilliti	til	margbreytileika	fólks.	Það	er	hægt	að	breyta	
um	allar	mögulegar	stillingar	á	bílsætum	því	fólk	er	á	allan	mögulegan	hátt	skapað.	Það	er	

tímabært	að	líta	á	nám	á	sama	hátt.	Að	notast	við	AHN	í	kennslu	og	skipulagningu	náms	
styður	alla	nemendur	til	árangurs	með	því	að	veita	þeim	viðeigandi	markmið,	fjölbreytt	
námstæki,	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	og	fjölbreyttar	leiðir	til	að	meta	það	sem	þarf	að	

meta.	Nemendur,	óháð	styrkleikum	þeirra	eða	veikleikum,	eiga	það	skilið	(Hitchcock	og	
Stahl,	2003).	
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5 Lokaorð	

Sífellt	vaxandi	samfélag	hefur	margt	í	för	með	sér	svo	sem	fjölbreyttari	nemendahóp	og	

sífellt	fleiri	áskoranir	fyrir	kennara.	Þurfa	þeir	því	stöðugt	að	leita	lausna	og	aðlaga	

kennsluaðferðir	til	þess	að	koma	til	móts	við	námsþarfir	nemenda.	Hugtakið	skóli	án	

aðgreiningar	er	ekki	nýtt	af	nálinni	en	þrátt	fyrir	það	hefur	komið	í	ljós	að	misjafn	skilningur	

er	lagður	í	hugtakið	í	skólasamfélaginu.	Gæti	það	stafað	af	því	að	kennarar	telja	að	innleiðing	

hugmyndafræðinnar	hafi	ekki	verið	gerð	með	markvissum	hætti	eða	skilgreind	nægilega	vel	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2015).	Sú	hugsun	tíðkast	að	skóli	án	aðgreiningar	
eigi	aðeins	að	snúast	um	gæði	menntunar	nemenda	með	fatlanir,	en	sú	er	ekki	raunin.	Skóli	

án	aðgreiningar	á	upptök	sín	að	rekja	til	baráttu	fatlaðra	nemenda	til	menntunar	í	almennu	

skólakerfi	en	nú	er	áhersla	lögð	á	alla	nemendur	hvert	svo	sem	andlegt	eða	líkamlegt	atgervi	
þeirra	er	(Ainscow	og	Miles,	2008;	Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Jóhanna	Karlsdóttir,	2011).	

Hugtakið	á	upphaf	sitt	að	rekja	til	Salamanca	borgarinnar	á	Spáni	en	þar	var	haldin	ráðstefna	

um	stefnu	í	kennslu	nemenda	með	sérþarfir	og	byggir	íslenskt	skólasamfélag	nú	á	skóla	án	

aðgreiningar	(Menntamálaráðuneytið,	1995).	

Viðhorf	til	framkvæmdar	stefnunnar	hefur	almennt	séð	verið	jákvætt	og	eru	lang	flestir	

sammála	um	það	að	mikilvægt	sé	að	nemendur	fái	viðeigandi	kennslu	í	skóla	í	sínu	

nærumhverfi.	En	fjármagni	hefur	verið	stýrt	á	vitlausum	forsendum	þar	sem	aðeins	er	veittur	
sérstakur	stuðningur	við	þá	nemendur	sem	hafa	fengið	greiningu	í	stað	þess	að	nota	fjármuni	

á	sveigjanlegan	hátt	svo	hægt	sé	að	koma	til	móts	við	alla	í	skólakerfinu	(Evrópumiðsöð	um	

nám	án	aðgreiningar	og	sérþarfir,	2017).	Í	rannsókn	Eddu	Óskarsdóttur	og	fleiri	(2021)	kom	
einnig	fram	að	stýra	þyrfti	fjármagni	á	annan	máta	svo	hægt	væri	að	styðja	við	sem	flesta	

nemendur	og	eiga	greiningar	nemenda	ekki	að	vera	ástæða	þess	að	skólum	sé	veitt	

viðeigandi	fjármagn.	

Altæk	hönnun	náms	er	aðferðafræði	sem	nýtist	vel	í	skóla	án	aðgreiningar.	Markmið	

AHN	er	að	draga	úr	þeim	hindrunum	sem	verða	á	vegi	nemenda	og	þannig	stuðla	að	jöfnu	

aðgengi	fyrir	alla	í	skólakerfinu.	Námsumhverfið	á	að	stuðla	að	fjölbreyttum	valkostum	fyrir	

fjölbreyttar	þarfir	nemenda	og	allir	eiga	að	fá	nám	við	sitt	hæfi	og	hafa	möguleika	á	að	sinna	

því	á	sínum	forsendum.	Kennarar	eiga	að	vera	til	staðar	fyrir	nemendur	og	aðlaga	sig	að	

þeirra	þörfum	til	þess	að	hjálpa	þeim	að	ná	fram	sínum	markmiðum	(Meyer	o.fl.,	2014).	

Í	upphafi	þessarar	ritgerðar	var	lögð	fram	rannsóknarspurningin:	Hvernig	styður	altæk	

hönnun	náms	við	skóla	án	aðgreiningar?	Höfundur	þessarar	ritgerðar	telur	altæka	hönnun	

náms	styðja	vel	við	skóla	án	aðgreiningar	að	mörgu	leyti	og	að	með	altækt	hönnuðu	námi	
væri	hægt	að	koma	mikið	betur	til	móts	við	þarfir	nemenda.	Kennarar	þurfa	sífellt	að	aðlaga	

námskrár	og	námsaðferðir	til	þess	að	sjá	til	þess	að	allir	nemendur	fái	þá	menntun	sem	þeir	
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þurfa	og	eiga	skilið.	Huga	þarf	að	öllum	hliðum	skólastarfsins	svo	hægt	sé	að	sjá	til	þess.	

Lögmálin	sem	fjallað	var	um	í	kafla	3.2	eru	góð	viðmið	til	þess	að	bjóða	upp	á	kennslu	með	
AHN	að	leiðarljósi.	Bjóða	þarf	upp	á	margvíslegar	leiðir	til	náms,	með	því	að	skipuleggja	

fjölbreytileika	og	sveigjanleika	í	námi.	Einnig	er	mikilvægt	að	setja	efni	fram	á	margvíslegan	

hátt	þar	sem	nemendur	læra	og	meðtaka	nám	með	mismunandi	aðferðum.	Tækni	er	gott	
dæmi	um	hvernig	hægt	er	að	koma	til	móts	við	sem	flesta,	í	stað	prentaðra	kennslubóka	er	

hægt	að	notast	við	tölvur	sem	aðstoða	nemendur	með	upplesnum	texta	og	aðgengilegum	

orðabókum.	Jafnframt	þarf	að	bjóða	upp	á	fjölbreyttar	leiðir	til	athafna	og	tjáningar	en	
mikilvægt	er	fyrir	nemendur	að	þróa	með	sér	kunnáttu	til	að	meta	til	hvers	er	ætlast	af	þeim	

í	námi	því	þannig	geta	þeir	sýnt	fram	á	skilning	á	námsefninu	á	sínum	forsendum.	Ef	þessum	

lögmálum	er	fylgt	er	hægt	að	hanna	nám	með	altæku	sjónarmiði	og	þannig	koma	til	móts	við	

sem	flesta	nemendur.	Þetta	myndi	gera	skólum	kleift	að	starfa	án	aðgreiningar.	Ef	stefnan	er	

að	skóli	verði	án	aðgreiningar	er	ekki	hægt	að	gera	það	með	góðu	móti	nema	með	altækri	

hönnun	náms.	Þegar	námsefnið	og	kennsluaðferðir	gera	ráð	fyrir	þörfum	allra	nemenda	er	
enginn	hvati	til	staðar	til	að	flokka	nemendur	í	hópa,	aðgreina	þá	og	kenna	þeim	á	

mismunandi	hátt.	
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