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Formáli 

Ritgerðin fjallar um spurninguna hvers konar stuðning kennarar í 

almennum grunnskóla þarfnast til þess að kenna fjölbreyttum hópi 

nemenda. Ritgerðin er meistaraprófsritgerð til fullnaðar M.Ed.-gráðu í 

uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á sérkennslu. Vægi 

ritgerðarinnar er 30 einingar. Leiðbeinandi er Hafdís Guðjónsdóttir og 

færi ég henni alúðarþakkir fyrir leiðsögnina. Meðleiðbeinandi var Ólafur 

H. Jóhannsson og er mér sérstakur heiður af því að hann skuli hafa gefið 

sér tíma til að aðstoða mig og á hann miklar þakkir skildar. Ritgerð þessa 

hef ég unnið undanfarin 2 ár. 

Systrum mínum, Guðrúnu Höllu og Helgu Tulinius færi ég bestu 

þakkir fyrir yfirlestur og ábendingar. Eiginmanni mínum Helga 

Halldórssyni og syninum Stefáni Þór þakka ég kærlega fyrir 

prófarkalestur. Einnig þakka ég þolinmæði, áhuga og aðstoð frá þeim sem 

og öðrum í fjölskyldu minni, þeim Axel, og Þóru Magneu Helgabörnum 

og móður minni, Áslaugu Tulinius.  

Sérstakar þakkir færi ég Þorkeli Guðmundsyni sem hefur verið mér 

mikil stoð og stytta í gegnum allt þetta ferli. Hann hefur aðstoðað mig við 

yfirlestur, aðferðafræði og uppsetningu ritgerðarinnar. Yfirlestur 

sérfræðinga var í höndum Eddu Óskarsdóttur og Helgu Gísladóttur og 

færi ég þeim bestu þakkir fyrir. 

Síðast en ekki síst þakka ég öllum þátttakendum mínum og 

skólastjórnendum í þátttökuskólunum þremur. Án þeirra hefði þessi 

rannsókn ekki verið möguleg. 
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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um stuðning við kennara í skóla án aðgreiningar. 

Ritgerðin byggir á niðurstöðum rannsóknar sem var unnin á árunum 

2008-2010. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvers konar stuðning 

kennarar í almennum grunnskóla þyrftu til þess að kenna fjölbreyttum 

hópi nemenda. Rannsóknin byggðist bæði á megindlegum og 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

 Í eigindlega hlutanum fór gagnaöflun fram með viðtölum. Rætt var 

við sérfræðinga og kennara í almenna skólakerfinu og fengnar 

upplýsingar um innra skólastarfið, afstöðu þeirra gagnvart sérfræðiaðstoð 

og fagmennsku kennara. Í megindlega hlutanum var spurningakönnun 

lögð fyrir kennara í þremur grunnskólum á Íslandi þar sem spurt var um 

hvert kennarar leituðu eftir stuðningi og hvaða stuðningur væri í boði. 

Kannað var hvort þeir nemendur sem væru með sérþarfir í bekkjum eða 

kennsluhópum kennara fengju þann stuðning sem þeir þyrftu. Einnig var 

athugað hvaða stuðningsúrræði vantaði að mati kennara og hvað ylli þeim 

mestum áhyggjum í starfi. Þá voru fengnar upplýsingar um afstöðu 

þátttakenda gagnvart sérfræðiaðstoð og vinnubrögðum og fagmennsku 

kennara. Jafnframt var spurt um gildi hugarfars starfsmanna gagnvart 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Þá var leitað eftir 

sjónarmiðum þátttakenda um starfsþróun kennara og skipulag 

kennsluhátta. Að lokum var spurt um skilgreiningar þátttakenda á 

hugtakinu skóli án aðgreiningar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að í skóla án aðgreiningar 

séu gerðar miklar kröfur til kennara um árangursríka kennslu en að sama 

skapi fá þeir ekki nægan stuðning meðal annars vegna fjárskorts en einnig 

vegna slaks aðgengis að námsefni. Kennarar biðja um aðstoð sérfræðinga 

en nýta sér ekki þann stuðning nægjanlega að mati sérfræðinganna. 

Sérfræðingarnir vilja gjarnan koma meira inn í skólana en hafa ekki 

lögsögu þar inni. Skólastefnan er mannúðleg og réttlát en framkvæmdin 

er ekki alltaf auðveld eða framkvæmanleg. Hugarfar skólamanna skiptir 

meginmáli til þess að stefnan nái fram að ganga. 
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Abstract 

Supporting teachers 

This essay is about teacher support in inclusive elementary schools. It is 

based on a research done in 2008-2010, which was aimed at examining 

what kind of teacher support was needed in public elementary schools to 

be able to address the needs of students with disabilities. The research is 

based on two sets of data, one quantitative set and the other having a 

qualitative character. The qualitative data were collected via in-depth 

interviews. Quantitative data were collected from a pen to paper survey 

conducted at three elementary schools. 

The research was concerned with whether students with disabilities 

would get their required support in an inclusive school, where teachers 

would look for support for these students and what kind of support was 

available. Teachers were asked what kind of support was lacking and 

what was their main concern regarding students with disabilities. 

Teachers‟ attitudes toward professional assistance regarding students with 

disabilities were assessed along with teachers‟ methods and 

professionalism. Teachers were asked to define the concept of inclusive 

school and furthermore clarify their opinions on the subject. Furthermore, 

job development and pedagogic issues were addressed. 

The results indicate that the inclusive school layout has placed great 

expectations on teachers regarding productive teaching, but they don‟t get 

the required support because of stringency and poor access to curriculum. 

Teachers frequently ask for support, but they don‟t exert the supporting 

parties at hand. Experts would like to be more available to support 

students with disabilities in public elementaries, but they lack the 

authority to do so. The inclusive school regime is both humane and 

righteous. Nevertheless, practicing it isn‟t easily achievable. Faculty 

attitude is key for carrying through the inclusive school regime. 
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1 Inngangur 

Taking part 

I feel left out 

like I want to cry 

no one ever talks to me 

when I come passing by. 

 

They never even listen 

it´s like I don„t exist 

when I say hello, they don„t even know 

my tummy sort of twists. 

 

I ask if I can join in 

they ignore me. 

I just want to play with them 

that´s all, you see. 

 

I decide to tell the teacher 

she sorts it all out 

then they let me join in 

without a thought or doubt. 

 

It´s nice to be included 

it makes me feel alive 

it makes me feel special 

it makes me feel just right! 

 

Inclusion is important 

it means you´re in. 

So we should make an effort. 

Being kind to others is where we should begin! 
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Þetta kvæði er verðlaunakvæði í Nasen samkeppninni 2009 eftir Shauna 

Masterson (2009) nemenda í grunnskóla í Bretlandi. Kvæðið birtist í 

bæklingnum „A few steps to inclusion”- a collection of poetry, gefinn út 

af Nasen sem er leiðandi stofnun í Bretlandi, sem miðar að því að efla 

menntun, þjálfun, framfarir og þróun allra þeirra sem þurfa 

viðbótarstuðning í skólaumhverfinu (Nasen, 2009). 

Kvæðið segir meira en mörg orð um stöðu þeirra nemenda sem finnst 

þeir ekki vera hluti af skólasamfélaginu. Í kvæðinu kemur einnig fram 

hve miklu munar um stuðning kennarans og hvað breytist við að hann 

veiti þann stuðning sem nemandinn þarfnast. Shauna segir að skóli án 

aðgreiningar merki að þá eigir þú hlutdeild í samfélaginu og vingjarnlegt 

viðmót sé upphafið að þannig skóla.  

Á þeim árum sem liðin eru síðan Salamancayfirlýsingin var kynnt 

hafa menntamálayfirvöld á Íslandi stefnt að því að grunnskólar yrðu fyrir 

alla nemendur (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Salamancayfirlýsingin 

og rammaáætlunin voru samþykktar og undirritaðar á alþjóðlegri 

ráðstefnu sem var haldin af UNESCO og spænska 

menntamálaráðuneytinu í Salamanca, Spáni, 7.-10. júní 1994 og fjölluðu 

um menntun nemenda með sérþarfir. Á ráðstefnunni voru fulltrúar frá 92 

ríkjum, þar á meðal frá Íslandi og 25 alþjóðasamtökum sem ætlað var að 

ræða og móta stefnu um skóla fyrir alla (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Í anda Salamancayfirlýsingarinnar gaf Reykjavíkurborg út stefnu um 

sérkennslu 2002 sem kveður á um að skólar borgarinnar væru fyrir öll 

börn (Fræðslumiðstöð Reykjavíkurborgar, 2002). 

Samkvæmt íslenskum lögum um grunnskóla (18.gr.) eiga foreldrar rétt 

á að velja grunnskóla innan sveitarfélags fyrir börn sín samkvæmt reglum 

sveitarfélagsins. Jafnframt skulu þeir eiga rétt á upplýsingum um 

skólastarfið og skólagöngu barna sinna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Þetta gerir það að verkum að í almenna grunnskóla á Íslandi sest 

nemendahópur sem er fjölbreyttari en hann var áður en íslensk 

menntamálayfirvöld ákváðu að gera stefnu um skóla án aðgreiningar að 

sinni. Gera má ráð fyrir að við það breytist verkefni kennara því 

nemendum sem þurfa sérúrræði fjölgar óhjákvæmilega. 

Viðfangsefni rannsóknar minnar var að kanna hvers konar stuðning 

kennarar þurfa í skóla án aðgreiningar. Með megindlegri nálgun 

(spurningalistum) kannaði ég hvert kennarar leituðu eftir stuðningi og 

hvaða stuðningur væri í boði.  
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Í eigindlega hlutanum var gagna aflað með viðtölum. Rætt var við 

sérfræðinga og kennara í almenna skólakerfinu og fengnar upplýsingar 

um innra skólastarfið, afstöðu þeirra gagnvart sérfræðiaðstoð og 

fagmennsku kennara.  

1.1 Bakgrunnur og val á viðfangsefni 

Áhuga minn á hlutskipti kennarans í skóla án aðgreiningar má rekja til þess 

að ég hef verið í því hlutverki undanfarin ár að styðja við starf kennara í 

almennum bekkjum grunnskóla. Í því starfi hef ég séð hversu mörg og ólík 

verkefnin eru sem þeim er ætlað að vinna. Oft á tíðum eru kennararnir við 

það að gefast upp vegna óheyrilegs álags sem þeir búa við. 

Tilgangur rannsóknar minnar var að kanna hvers konar stuðning 

kennarar þurfa í almenna grunnskólanum til þess að mæta þörfum þess 

margbreytilega nemendahóps sem þangað kemur. Í starfi mínu sem 

umsjónarkennari í yfir 20 ár og síðan sem sérkennari og deildarstjóri 

sérkennslu síðastliðin 9 ár hef ég fylgst með þeim breytingum sem orðið 

hafa á nemendahópum sem sækja almenna grunnskóla. Inn í skólana eru 

komnir nemendur sem áður voru í sérskólum. Þessar breytingar hafa haft 

í för með sér nýjar áherslur í skólastarfinu.  

Með aukinni þekkingu á þroska barna og eðli greindar hafa sjónarmið 

skólamanna breyst mikið undanfarna áratugi. Rannsóknir og athuganir 

sérfræðinga hafa leitt til þess að dregið hefur úr aðgreiningu og flokkun 

nemenda í skólum eftir styrk- og veikleikum þeirra (Rúnar Sigþórsson, 

1999). Stefna menntamálayfirvalda í sérkennslumálum tekur mið af 

þessum rannsóknum þar sem megináherslan er á að kennsla fari fram í 

heimaskóla. 

Í sérskólum eins og Öskjuhlíðarskóla og Safamýrarskóla eru nú fötluð 

börn sem ekki komu þangað fyrir áratug. Þau börn voru vistuð á 

stofnunum eins og Kópavogshæli en hlutverk þeirrar stofnunar var að 

þjálfa, ala upp og vista vangefna, sem sakir fötlunar sinnar urðu að 

dveljast á sjúkrahúsum í skilningi laga nr. 59/1983, um 

heilbrigðisþjónustu (Reglugerð fyrir Kópavogshæli nr. 386/1985). Þeir 

nemendur sem voru í sérskólunum þá þ.e. í Öskjuhlíðarskóla eða 

Safamýrarskóla eru komnir í almennu skólana og börn með mestu 

skerðingarnar eru í sérskólunum. Þessi breyting hefur orðið vegna 

aukinnar kröfu löggjafans um að almennu skólarnir séu opnir öllum 

nemendum. Einnig hafa foreldrar fatlaðra barna í æ ríkara mæli óskað 
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eftir því að börn þeirra sæki sinn heimaskóla með þeim stuðningi og 

sérkennslu sem þau þarfnast (Arthur Morthens, 2004).  

Hlutverk kennara hefur breyst talsvert við þessar nýju áherslur og er 

þeim ætlað að mæta þörfum sífellt breiðari hóps nemenda. Í könnun sem 

unnin var fyrir Menntasvið Reykjavíkur (Menntasvið Reykjavíkur, 2009) 

kemur fram að 90% svarenda sem eru starfsmenn grunnskóla finnst mikið 

eða of mikið álag í starfinu. Könnunin var greining á styrkleikum og 

áskorunum í innra umhverfi leik- og grunnskóla. Í könnuninni kom einnig 

fram að 49% starfsmanna segja að þeim hafi oft fundist þeir vera 

útbrunnir eða stressaðir í lok vinnudags þá þrjá mánuði sem liðu áður en 

könnunin var framkvæmd. Þegar nærri helmingur svarenda er haldinn 

kulnun á einhverju stigi er vert að líta nánar á ástæður. Í rannsókn Önnu 

Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007) um líðan kennara í 

starfi kemur fram að óvissan um faglegt hlutverk kennara sé sá þáttur sem 

helst stuðlar að kulnun í starfi. 

Alþjóðleg samanburðarrannsókn var unnin í samvinnu við OECD fyrir 

Menntamálaráðuneytið (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2009). Sú vinna hófst árið 2007 og ber heitið „Staða og viðhorf kennara 

og skólastjórnenda” á ensku ,,Teaching and Learning International 

Study”. Í rannsókninni kemur fram að 82,9% kennara á yngsta- og 

miðstigi telja að þeir hafi frekar mikla eða mjög mikla þörf fyrir frekari 

starfsþróun varðandi kennslu nemenda með sértækar námsþarfir. Þessi 

nemendahópur er ekki skilgreindur frekar. Einnig kemur fram í sömu 

könnun að 67,8% kennara á sama aldursstigi telja sig hafa frekar mikla 

eða mjög mikla þörf fyrir starfsþróun varðandi aga- og 

hegðunarvandamál nemenda. Þessar tölur eru það háar að erfitt er að 

horfa framhjá þeim þegar starfsumhverfi kennara er skoðað.  

Mikið álag, kulnun í starfi, og þörfin fyrir starfsþróun vegna nemenda 

með sérþarfir og nemenda með hegðunarvandamál bendir til þess að 

endurskoðunar sé þörf á starfsumhverfi kennara. Starfsþróun miðar að því 

að auka þekkingu, skilning og færni kennara eftir að grunnnámi þeirra 

lýkur og þeir hefja störf. Hugtakið vísar til þess að kennarahópur þróist í 

starfi en slíkt felur vitaskuld einnig í sér starfsþroska einstaklinganna 

innan hans. Starfsþróun er alltaf tengd breytingum og umbótum í starfi 

skóla (Rósa Eggertsdóttir, Gretar L. Marinósson, Carles Sigalès, 

Ingibjörg Auðunsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir, José Pacheco, Marianne 

Wilhelm og Þóra Björk Jónsdóttir 2002). 
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Í rannsóknarverkefni Þóru Bjarkar Jónsdóttur (2000) „Þetta veltur allt á 

góðum starfsfélögum” kannaði hún hugmyndir 16 kennara fámennra skóla 

um stuðning við starf kennarans. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna 

að kennarar leiti fyrst og fremst til samstarfsmanna eftir stuðningi. Einnig 

kom fram að sérfræðiþjónusta skóla væri mjög laustengd kennurum og hafa 

sumir kennarar upplifað ytri stuðning sem ógn og eftirlit en ekki stuðning. 

Nánar verður vikið að þessari rannsókn síðar. 

1.2 Skilgreiningar 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum hugtökum sem þarfnast 

skýringar. 

Nemendur með sérþarfir (Students with special needs) 

Sá hópur barna sem aðallega er fjallað um hér eru samkvæmt 

grunnskólalögum í 37. grein: ,,Börn og unglingar sem eiga erfitt með nám 

sökum sértækra námsörðugleika, tilfinninga- eða félagslegra örðugleika 

og/eða fötlunar” (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þegar hugtakið 

,,nemendur með sérþarfir” er notað í þessari ritgerð er því ætlað að ná yfir 

þau börn sem lýst er í áðurnefndri grein í grunnskólalögunum. 

Skóli án aðgreiningar (Inclusive school) 

Í lögum um grunnskóla í 17. gr. segir um nemendur með sérþarfir „að 

þeir 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). 

Í starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík er skilgreining á skóla án 

aðgreiningar: 

Skóli án aðgreiningar er skóli sem er fær um að sinna öllum 

nemendum sínum óháð stöðu þeirra. Grundvallarregla skóla án 

aðgreiningar er að öll börn eigi, hvar sem því verður við komið, 

að læra saman, hvað sem líður muni á þeim og hugsanlegum 

örðugleikum (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

Í Salamancayfirlýsingunni frá 1994 er grundvallarsjónarmið um skóla 

án aðgreiningar það, að hvergi sé hvikað frá því að skólar eigi að taka við 

öllum börnum, hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og 
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sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Samkvæmt yfirlýsingunni snýst nám án 

aðgreiningar ekki eingöngu um staðsetningu námsins, heldur einnig um 

skipulag, framkvæmd og árangur nemenda. (Erna Árnadóttir, 1996). 

Nánar verður fjallað um skóla án aðgreiningar í fræðilega kaflanum. 

Handleiðsla (Guidance) 

Með hugtakinu handleiðsla er átt við aðferð sem hjálpar einstaklingi, 

einum eða í hópi til þess að þroskast í starfi eða breyta einhverju í eigin 

starfi. Samstarfið getur verið á milli starfsfélaga eða þannig að 

utanaðkomandi aðili vinni með hópi eða einstaklingi (Handís, 2010 og 

Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993). 

Ráðgjöf (Counsel) 

Ráðgjöf til kennara er ráðgjöf milli tveggja fagmanna sem snýst um starf 

kennarans (Jóhanna G. Kristjánsdóttir, 1998 og Ragnhildur Bjarnadóttir, 

1993). Ráðgjafi er einstaklingur sem veitir einstaklingi eða hópi ráðgjöf, 

aðstoðar við að leysa vandamál eða sér um fræðslu um ákveðin málefni. 

Ráðgjöf er ráðleggingar og upplýsingar vegna ákveðins málefnis í eitt eða 

nokkur skipti. 

Hugtökin ráðgjöf og handleiðsla hafa nokkuð víða merkingu. Í skólum 

eru þau notuð jöfnum höndum með sömu merkingu í huga þ.e. að styðja 

við starf kennarans hvetja hann og velta fyrir sér ýmsum mikilvægum 

þáttum starfsins með íhugun og umræðum. Þannig verði hann betur fær 

um að taka mikilvægar ákvarðanir sem snerta starf hans (Jóhanna G. 

Kristjánsdóttir, 1998). 

Ráðgjöf til kennara er á ýmsa vegu. Ein leið er að sérfræðingar utan 

skóla vinna með almennum kennurum og veita þeim ráðleggingar 

(collaboration-consultation). Önnur leið er að kennarar og sérfræðingar 

innan skólans hittast (teacher- assistance team) og veita kennara ráð 

gagnvart nemenda sem þarfast aðstoðar (Smith, Polloway, Patton, 

Dowdy, 2001). Hér á landi kallast þannig teymi lausnateymi. 

Hugtakið stuðningur er náskylt ráðgjafarhugtakinu. Stuðningur er 

mjög vítt hugtak en það er notað í vissum tengslum við skólastarf 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993). Í þessari ritgerð er fjallað um stuðning 

við kennara sem þeir fá með handleiðslu og ráðgjöf frá aðilum, bæði 

innan og utan skólans. 
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1.3 Markmið og rannsóknarspurning 

Lítið hefur verið rannsakað á Íslandi hvaða stuðningur við kennarann hentar 

best við þær fjölbreyttu aðstæður sem nú eru í grunnskólunum. Mikið hefur 

verið fjallað um skóla án aðgreiningar eða skóla fyrir alla og fjalla greinar og 

bækur mikið um leiðir kennara til að styðja og efla nemandann í starfi. Þess 

er vænst að kennarinn beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum og komi til móts 

við alla nemendur á þeirra forsendum (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, 

Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H Jóhannesson, Rósa Eggertsdóttir og Mel 

West (1999), Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir (2005) og Kirk, Gallagher, Anastasiow, og Coleman, (2006). 

Þessi rannsókn er gerð með það að leiðarljósi að athuga hvaða stuðningur við 

kennara hentar best til að mæta þörfum nemenda með sérþarfir í almennum 

grunnskóla. Rannsóknin er því innlegg í kennslufræði skóla án aðgreiningar. 

Kennarinn og aðstæður hans og hvers konar stuðning hann þarf er 

aðalviðfangsefnið. Rannsóknarspurningin er: Hvers konar stuðning þurfa 

kennarar í almennum skólum til þess að kenna fjölbreyttum hópi nemenda? 

Vonast er til þess að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist sem viðbót 

við þá umræðu sem nú er í gangi um framkvæmd skóla án aðgreiningar. 

Einnig er vonast eftir því að þær opni sýn á það hvernig kennarar geti 

unnið starf sitt þannig að þeir nái því markmiði að koma til móts við 

einstaklinginn á hans forsendum. Líklegt má telja að þar sem ég er 

starfandi á þeim vettvangi sem ég er að rannsaka að sjónarmið mín hafi 

áhrif á rannsóknarefnið.  

Hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar er hugmyndafræði um 

sanngjarnt samfélag sem kristallast í Salamancayfirlýsingunni. Líklegt 

má telja að ástæðan fyrir Salamancayfirlýsingunni sé einhvers konar þörf 

fyrir jöfnuð í alþjóðasamfélagi, þar á meðal og ekki síst í grunnskólum 

því það kemur skýrt fram í yfirlýsingunni að:  

með henni vilji menn staðfesta skuldbindingar okkar við 

markmiðið um menntun öllum til handa og viðurkenna 

brýna nauðsyn þess að veita börnum, ungmennum og 

fullorðnum með sérþarfir á sviði menntunar, menntun innan 

almenna skólakerfisins (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Í dag er gengið út frá hugmyndfræði um skóla án aðgreiningar á 

Íslandi. Í þeirri hugmyndafræði felst réttlæti til handa fötluðum sem 



 

20 

ófötluðum einstaklingum. Ólafur Páll Jónsson (2009) segir um þessa 

hugmyndafræði að hún fjalli öðru fremur um skilgreiningu á almennum 

skóla og að spurningin sé um það hvernig samfélagi við búum í og hvort 

það sé móttækilegt fyrir skóla án aðgreiningar. Endurskoðun á 

hugmyndafræðinni sem við erum að fara í gegnum mun skila sér að sögn 

Ólafs í víðara sjónarhorni réttlætis ekki aðeins fyrir hina fötluðu heldur 

einnig fyrir bráðgera nemendur, nemendur af erlendum uppruna og þá 

fátæku og aðstandendur þeirra. Hann segir að spurningin um félagslegt 

réttlæti byrji á „staðreyndinni um margbreytileika”. 

Fræðilegt sjónarhorn þessarar rannsóknar er starf kennarans, skipulag, 

sérþekking, fagmennska og þróun í starfi. Hér er stuðst við kenningar um 

skóla fyrir alla (inclusive education) sem ganga út á það að nemendur 

með sérþarfir séu hluti af almenna skólakerfinu en ekki aðgreindir frá því 

(Kirk o.fl. 2006). Einnig eru kynnt líkön sem Thomas Bellamy gerði 

(Sands, Kolezki og French, 2000), en þau eru hugsuð sem tæki til þess að 

sýna hvernig skólafólk getur á kerfisbundinn hátt greint og skilið alla þá 

þætti sem þarf að leysa og bregðast við þegar um jafn flókið mál er að 

ræða og að mæta þörfum allra nemenda. 

Hluti af eðlilegu lífi er að geta gengið í almennan grunnskóla í sínu 

umhverfi. Á síðustu tveimur áratugum hefur verið litið á fólk með ólíkar 

skerðingar sem eina heild, það er að það tilheyri sama hópnum. Þessi þróun 

hefur valdið því að heildarlög um málefni fatlaðra  hafa verið sett í mörgum 

löndum og þar með talið á Íslandi (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 

1.4  Aðferðir 

Til þess að fá skýra mynd af þörfinni fyrir stuðning við kennara er 

aðferðafræðileg nálgun tvíþætt. Bæði er beitt eigindlegum og meigindlegum 

aðferðum til þess að fá svör við rannsóknarspurningunni. Í upphafi 

rannsóknarvinnunnar tók ég viðtöl við kennara og ákveðna sérfræðinga sem 

starfa við grunnskóla. Til þess að fá sjónarhorn fleiri kennara en þeirra sem 

ég ræddi við í viðtölunum taldi ég nauðsynlegt að bæta við rannsóknina 

megindlegri könnun. Könnunin var gerð í þremur grunnskólum á Íslandi, í 

einum skóla á landsbyggðinni og tveimur á höfuðborgarsvæðinu. Með því 

móti var á tiltölulega stuttum tíma hægt að fá víðara sjónarhorn kennara sem 

myndi styrkja niðurstöðurnar úr viðtölunum. 
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1.5 Uppbygging ritgerðar 

Hér hefur verið farið yfir tilurð þessa verkefnis og gerð grein fyrir því 

hvers vegna þetta efni varð fyrir valinu. Kynnt var fræðilegt sjónarhorn 

við vinnuna og helstu aðferðir sem notaðar voru. Einnig hafa nokkur 

lykilhugtök verið útskýrð. 

Annar kafli ritgerðarinnar fjallar um stefnu yfirvalda í skólamálum 

nemenda með sérþarfir þar sem farið er yfir sögu íslenskra skólalaga. 

Stefnan í skólamálum gagnvart hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar í alþjóðasamfélaginu er skoðuð og síðan er sama stefna 

athuguð í Evrópu og hún tengd við íslenskar aðstæður. 

Í þriðja kafla er rætt um hugtakið skóli án aðgreiningar og mismunandi 

merking þess hugtaks ígrunduð. Gerð er grein fyrir mikilvægi menntunar 

barna með sérþarfir og síðan er nokkuð ítarleg umfjöllun um flokkun 

nemenda í sérúrræði eins og í sérdeildir og sérskóla. Dregnir eru fram kostir 

og gallar þess að flokka nemendur á þennan hátt. 

Í kafla fjögur er fjallað um stuðning við kennarann í starfi. Leitað er í 

lögum og reglugerðum að greinum sem kveða á um stuðningsúrræði eða 

faglegan stuðning við kennara í íslensku lagaumhverfi. Einnig er nánasta 

umhverfi kennarans skoðað og athugað hvaða stuðning má fá frá 

stéttarfélagi, menntastofnunum, foreldrum og í innra starfi grunnskólans. 

Kafli fimm fjallar um þróunina frá skóla fyrir alla til skóla án 

aðgreiningar. Í kaflanum er gerð grein fyrir áhrifum þessara breytinga á 

starf kennarans. Þá eru kynnt til sögunnar líkön Bellamy sem hann hefur 

hannað til þess að aðstoða skólafólk við að vinna úr breytingum  sem eru 

í gangi í skólamálum í alþjóðasamfélaginu nú á tímum.  

Í kafla sex er komið að því að lýsa rannsókninni. Þar er farið yfir 

markmiðið með rannsókninni og aðferðunum lýst. Gerð er grein fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar, markmiðum hennar, rannsóknarspurningu, 

eigindlegri og megindlegri gagnaöflun, gagnagreiningu og úrvinnslu. 

Kafli sjö fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað er um 

niðurstöður úr spurningakönnuninni sem kennarar í þremur skólum tóku 

þátt í. Einnig er gerð grein fyrir niðurstöðum úr viðtölum við sérfræðinga 

í menntakerfinu og kennara. 

Áttundi kafli er umræðukaflinn. Í honum eru niðurstöðurnar tengdar 

við þann fræðilega bakgrunn sem lagður var til grundvallar í fyrri köflum 

og þann lærdóm sem draga má af niðurstöðum. 



 

22 

  



 

23 

2 Stefna yfirvalda í skólamálum nemenda með 

sérþarfir 

Hér verður fjallað um þann lagaramma sem íslenskir skólar búa við ásamt 

alþjóðasamþykktum og skýrslum Evrópumiðstöðvarinnar og áhrif þeirra 

á framkvæmd skóla án aðgreiningar á Íslandi. Evrópumiðstöðin er 

sjálfstæð stofnun fyrir þróun í sérkennslu sem komið var á laggirnar af 

aðildalöndum Evrópusambandsins og Norðurlandanna sem starfsvettvang 

þar sem unnið væri að málefnum nemenda með sérþarfir (European 

Agency for Development in Special Needs Education, 2009). 

Breytt hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks þar sem litið er svo á 

að fötlunin sé ekki aðeins skerðing vegna fötlunarinnar heldur vegna þess 

að þjóðfélagið fatli það má greina í sögu íslenskra skólalaga í átt að 

hugmyndum um skóla án aðgreiningar. Þetta er langur ferill sem er 

afmarkaður með lögum, reglugerðum og yfirlýsingum. Börn sem voru 

fötluð á einhvern hátt áður fyrr voru ekki eiginlegir þátttakendur í 

samfélaginu. Síðan breyttist viðhorfið til þeirra og settar voru á fót 

stofnanir þar sem börn fengu umönnun og einhverja fræðslu. Síðar tóku 

við sérskólar og sérdeildir með áherslu á færni og nám ásamt umönnun. 

Síðasta áratug er áherslan á að leggja niður þessar stofnanir og sérskóla 

og í stað þeirra eiga allir nemendur rétt á skólavist í sínum heimaskóla án 

aðgreiningar (Jón Torfi Jónasson, 2007). 

Þegar skólasagan er skoðuð með sjónarhorn barna með sérþarfir í 

íslenskum skólum í huga sést að það er verið að reyna að ná fram tveimur 

þáttum. Í fyrsta lagi að styrkja þá þjónustu sem þarf og í öðru lagi að ná 

fram kröfunni um jafnræði. Þetta tvennt hefur allar götur síðan ákveðið 

var að fatlaðir og ófatlaðir nemendur ættu samleið í almennum 

grunnskólum verið erfiðast að þróa (Jón Torfi Jónasson, 2007).  

Á ráðstefnu í Salamanca 1994 skrifaði Ísland undir yfirlýsingu um 

grundvöll, stefnu og framkvæmd í málefnum nemenda með sérþarfir 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Á ráðstefnunni voru fulltrúar frá 92 

ríkjum, auk Íslands, svo og fulltrúar frá 25 alþjóðasamtökum. Í 

yfirlýsingunni kemur fram einróma samþykki allra þátttakenda um 

framtíðarmarkmið og stefnu í kennslu nemenda með sérþarfir. 

Salamancayfirlýsingin er því viljayfirlýsing 92 ríkja og 25 

alþjóðasamtaka. Ekki er um bindandi reglugerð að ræða fyrir einstök ríki. 
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Menntamálaráðuneytið gaf út íslenska þýðingu og staðfærslu á 

Salamancayfirlýsingunni árið 1995. 

Í öðrum lið Salamancayfirlýsingarinnar er tekið undir ákvæði í 

samningi Sameinuðu þjóðanna  um réttindi barnsins þar sem segir í fyrsta 

hluta að menntun sé frumréttur hvers barns og að skylt sé að gefa barninu 

kost á að ná og viðhalda viðunandi stigi menntunar (Mannréttinda-

skrifstofa Íslands, 2010). Þegar skólastarf er skipulagt beri að taka mið af 

miklum mun á einstaklingum og þörfum þeirra. Allir skulu hafa aðgang 

að almennum skólum og ber skólunum að mæta mismunandi þörfum 

þeirra. Í þessum lið segir ennfremur að almennir skólar séu virkasta aflið 

til að sigrast á hugarfari mismununar, móta umhverfi sem tekur fötluðum 

opnum örmum, þróa þjóðfélag án aðgreiningar og koma á menntun öllum 

til handa. Grunntónninn í báðum þessum yfirlýsingum er jafnrétti fatlaðra 

nemenda á við ófatlaða nemendur. Í þriðja lið í Salamancayfirlýsingunni 

er skorað á stjórnvöld allra landa að koma fram umbótum á 

menntakerfum landanna svo að þau verði fær um að sinna öllum börnum 

án sérstakrar aðgreiningar. Varðandi stuðningsúrræði er tekið fram í 

yfirlýsingunni að fræðsla í almennum skólum byggi á stoðþjónustu m.a. 

túlkaþjónustu og að tryggja þurfi stoðþjónustu sem tekur mið af þörfum 

einstaklinga með hvers konar fötlun. 

Á alþjóðaráðstefnu UNESCO í Dakar árið 2000 var sett fram 

yfirlýsing um menntun fyrir alla (Menntamálaráðuneytið, 2002). Helstu 

niðurstöður varðandi stöðu Íslands voru þær að gæði menntunar væru 

ásættanleg og ekki þyrfti að breyta miklu til þess að ná markmiðum 

Dakaryfirlýsingarinnar. Sérstaklega þyrfti þó að huga að ýmsum hópum 

fatlaðra í skólakerfinu og tvítyngdum nemendum af erlendum uppruna. 

Ennfremur er getið um að fatlaðir nemendur ættu að eiga kost á 

skilvirkari sérfræðiþjónustu og að efla þyrfti samstarf heimila og skóla. 

Að lokum var lögð áhersla á að það þyrfti að bæta stuðnings- og 

sérfræðiþjónustu við nemendur, kennara og foreldra. 

Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu er sjálfstæð stofnun sem 

aðildarlönd Evrópubandalagsins auk Íslands, Noregs og Sviss komu á 

laggirnar sem samstarfsvettvang þar sem unnið væri að málefnum nemenda 

með sérþarfir. Miðstöðin gaf út bækling árið 2003 sem ber heitið „Lykilatriði 

á sviði sérkennslu- Leiðarvísir fyrir stefnumótandi aðila” þar sem fram koma 

þarfar ábendingar sem snerta nemendur með sérþarfir (Watkins, 2003). Þar 

kemur fram að efla þurfi og samhæfa betur sérfræðiþjónustu og ráðgjöf og 
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leggja þurfi áherslu á þróun mats- og greiningartækja. Einnig er bent á að 

auka þurfi samstarf ríkis og sveitarfélaga á sviði mennta-, heilbrigðis- og 

félagsmála. Þá þurfi að skilgreina rétt einstaklinga á sérfræðiþjónustu vegna 

fötlunar og námsörðugleika, t.d. vegna lesröskunar. Þáttur skólastjóra er 

metinn sem afgerandi þáttur varðandi nám án aðgreiningar. Skólastjóri er 

talinn vera sá aðili sem er brautryðjandi í að koma á stefnunni um skóla án 

aðgreiningar og er sá aðili sem mótar stefnuna, skipuleggur hópstarf og 

heldur utan um lykilatriði skólastarfsins. Einnig skiptir miklu að skólastjóri 

hafi frelsi til að ráðstafa fjármunum í samræmi við eigin ákvarðanir og stuðli 

þannig að þróun skóla án aðgreiningar. Sama ár kom út önnur skýrsla sem 

bar heitið „Nám án aðgreiningar og árangursríkt starf í kennslustofunni” 

(Meijer, 2003). Í þeirri skýrslu eru meginniðurstöður þær að þegar um nám 

án að greiningar er að ræða eru erfiðustu vandamálin hegðunar- félagslegir- 

og tilfinningalegir erfiðleikar nemenda og helsti vandi sem kennarar mæta í 

evrópskum kennslustofum er að bregðast við mismunandi getu nemenda. 

Góðu fréttirnar voru þær að dæmin um góða starfshætti og umræður 

sérfræðinga sýndu að það sem reyndist nemendum með sérþarfir vel, 

reyndist einnig öllum nemendum vel.  

Stefna íslenskra menntamálayfirvalda byggir í grundvallaratriðum á 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sem Íslendingar hafa undirritað. Í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem Ísland 

skrifaði undir 30. mars 2007 segir í 24. grein um menntun fatlaðra að 

„Aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til menntunar. Þau skulu, í því 

skyni að þessi réttur megi verða að veruleika án mismununar og þannig 

að allir hafi jöfn tækifæri, koma á menntakerfi á öllum skólastigum án 

aðgreiningar” (Félagsmálaráðuneytið, 2009). Í þessari sömu grein er getið 

um nauðsynlegan stuðning sem fatlaður einstaklingur þarf til þess að 

njóta viðeigandi aðlögunar innan hins almenna menntakerfis. 

Grunnskólalögin eru samin í anda þeirra yfirlýsinga og sáttmála sem 

að ofan er lýst (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 17. grein þessara laga 

sem fjalla um nemendur með sérþarfir er sagt að þeir eigi rétt á að komið 

sé til móts við námsþarfir þeirra, án tillits til líkamslegs eða andlegs 

ástands. Þar er einnig tilgreint að nemendur með sérþarfir eigi rétt á 

sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir. Meginstefnan 

skuli vera sú að kennsla fari fram í heimaskóla án aðgreiningar. 

Sveigjanleg úrræði til stuðnings námi án aðgreiningar verða að vera fyrir 

hendi í öllum geirum menntakerfisins.  



 

26 

Þegar við lítum okkur nær og skoðum stefnu Reykjavíkur sem rekur 

grunnskóla borgarinnar er ljóst að sú stefna sem þar kemur fram er í takt 

við alþjóðasamþykktir. Meginleiðarljósið er skóli án aðgreiningar sem sé 

fær um að sinna öllum nemendum sínum og að taka á sérkennsluþörfum 

sem kunna að koma upp í skólanum. Í stefnu borgarinnar er skýrt tekið 

fram að gert sé ráð fyrir að um 1% nemenda stundi nám í sérskólum og 

sérhæfðum sérdeildum og eiga foreldrar rétt á að velja á milli sérskóla, 

sérhæfðrar sérdeildar og almenns skóla fyrir börn sín (Menntasvið 

Reykjavíkur, 2010. Í stefnu Fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu sem 

var birt í janúar 2002 má sjá að stefnt skyldi að því að í borginni væru 3 

sérskólar, ,,einn tvíburaskóli” fyrir heyrnarlaus og heyrandi börn í 

samstarfi Hlíðaskóla og Vesturhlíðarskóla þar sem yrði tvítyngt 

málumhverfi og nokkrar sérhæfðar sérdeildir, auk sjúkrahúsakennslu 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002). Í þessari sömu stefnu er tíundað 

hvernig hún skuli koma til framkvæmda á tveimur árum eða frá 2002-

2004. Ef litið er til heildarsamtaka sem gæta hagsmuna fatlaðra 

einstaklinga sést að í stefnu Landssamtakanna Þroskahjálpar (2009) er 

lögð áhersla á rétt barna til menntunar og þess að tilheyra bekkjardeild og 

vera með jafnöldrum en einnig rétt foreldra til þess að fá að velja skóla 

fyrir barn sitt. Þroskahjálp tekur undir með ofangreindum aðilum að 

rétturinn til menntunar sé eitt af grundvallaratriðum almennra 

mannréttinda. Landssamtökin Þroskahjálp vilja að réttur þessi sé virtur og 

að unnið sé markvisst að „einum skóla fyrir alla” á Íslandi. 

Í stefnu Fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu er getið um ráðgjöf 

og stuðning til handa kennurum því mikilvægt var talið að byggja upp 

gagnkvæma ráðgjöf kennara innan skólanna, auk þess sem skólar kæmu 

sér upp stuðningsteymum. (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002). 

2.1 Samantekt 

Fram kom við skoðun á stefnuyfirlýsingum, lögum og reglugerðum að 

mikill samhljómur er með þeim. Í þeim öllum er talað um skóla fyrir alla, 

skóla án aðgreiningar og að fatlaðir nemendur skuli vera í almennum 

grunnskólum. Þar sem Ísland á aðild að Sameinuðu þjóðunum og tekur 

þátt í Evrópusamvinnu er stefnan skýr varðandi íslenska skóla. Börn með 

sérþarfir eiga að vera í almennu grunnskólunum nema í algerum 

undantekningartilfellum. Þessi stefna gerir það að verkum að mörgum 

kennurum mætir fjölbreyttur hópur nemanda sem hefur margháttaðar 
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þarfir. Slíkt hefur í för með sér aukna þörf fyrir stuðning í skólanum. Með 

auknum stuðningi er nemendunum gert kleift að nýta sér námið en einnig 

þarf að styðja kennarann í starfi ef þessi markmið eiga að nást. Það er þó 

ekki svo að skilja að kennarar hafi verið þolendur lög og reglugerðir sem 

sett hafa verið um skóla án aðgreiningar. Kennarar hafa verið 

þátttakendur við lagasetningu og tekið þátt í að móta þessa stefnu 

(Kennarasamband Íslands, 2009).  
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3 Skóli án aðgreiningar 

Notkun hugtaksins skóli án aðgreiningar er margvísleg í 

skólasamfélaginu og menn leggja mismunandi skilning í það. Dóra S. 

Bjarnason (2009) segir í minnisblaði um skóla án aðgreiningar að ,,skóli 

án aðgreiningar [sé] bæði menntastefna, byggð á hugmyndum um 

manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti og aðferð við að skipuleggja 

skóla, skólakerfi og kennslu allra nemenda skólans”. Ekki er aðeins um 

að ræða fatlaða nemendur sem þarf að huga að heldur einnig afburða 

greinda nemendur, seinfæra nemendur og nemendur með annað 

móðurmál en íslensku. Í stuttu máli er um að ræða alla nemendur í sama 

skólahverfi (Dóra S. Bjarnason, 2009).  

Erna Árnadóttir (1996) sérfræðingur í Menntamálaráðuneytinu túlkar 

skóla án aðgreiningar samkvæmt Salamancayfirlýsingunni. Sá skóli sem 

okkur ber að keppa að hefur barnið í brennidepli og stuðlar að þjóðfélagi 

þar sem mið er tekið af manneskjunni, viðurkenndur er mismunur milli 

manna, en virðing þeirra er óháð mismuninum. Í umfjöllun sinni segir 

hún um markmið með skóla án aðgreiningar að „skólinn standi frammi 

fyrir því risaverkefni að vinna gegn hugarfari mismununar, að láta öll 

börn finna að þau séu velkomin í umhverfi sínu og stuðla með því að 

þjóðfélagi án aðgreiningar”. 

Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2009) vitna til fjölda 

fræðimanna þegar þær segja að skóli án aðgreiningar snúist ekki 

eingöngu um staðsetningu námsins, þótt þannig mætti skilja það út frá 

íslenska hugtakinu, heldur einnig um skipulag og árangur nemenda. Þær 

segja einnig að huga þurfi að því hvernig hægt sé að kenna svo breiðum 

hópi nemenda að allir fái náms- og félagslegum þörfum sínum mætt. 

3.1 Hvað er skóli án aðgreiningar? 

Sérfræðingar á sviði sérkennslu hafa verið í vandræðum með að finna 

hentuga þýðingu á hugtakinu inclusive school. Gretar L. Marinósson 

(1995) nefnir að þýðing á orðinu inclusion sé erfið en á Norðurlöndunum 

sé ,,skole for alle” það sama og á íslensku sé kallað ,,heimaskóli fyrir 

alla”. Gretar kýs að nota það hugtak því það merkir þátttöku barna með 

ólíkar forsendur og þarfir í almennu skólastarfi. Arthur Morthens (2004) 

segir að skóli án aðgreiningar sé stundum kallaður ,,skóli fyrir alla” og 

greinir ekki á milli hugtakanna. Dóra S. Bjarnason (2009) einfaldar 
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þessar skilgreiningar og segir að skóli fyrir alla merki að fatlaðir 

nemendur fá aðgang að grunnskólum en skóli án aðgreiningar á við 

staðsetningu nemenda með sérþarfir í skólanum. 

Skoðanir ungmenna á námi án aðgreiningar á fyrirspurnarþingi á 

vegum menntamálaráðuneytis Portúgals 2007 voru birtar í bæklingnum 

„Ungar raddir: Til móts við fjölbreytni meðal nemenda í skólum” 

(Soriano, Kyriazopoulou, Weber, og Grünberger, 2008). Þar kom fram að 

ungmennin töldu afar mikilvægt að öllum væri frjálst að velja hvar þeir 

vildu stunda nám. Þeir töldu að nám án aðgreiningar væri besti kosturinn 

ef aðstæður hentuðu. Til þess að það yrði þyrfti nægjanlegan stuðning, 

úrræði og sérmenntaða kennara að mati ungmennanna. Varðandi 

starfhætti kennara nefndu þeir að kennarar yrðu að vera áhugasamir, vera 

vel að sér um þarfir þeirra og sýna þeim skilning. Einnig þurfa kennarar 

að hafa góða menntun, hafa samráð við nemendur með sérþarfir og hafa 

gott samstarf sín á milli á meðan á skólagöngu þeirra stendur. Unga 

fólkið tekur undir með þeim sem telja að stefnan um nám án aðgreiningar 

sé rétt. Það segir að nám án aðgreiningar hafi marga kosti, því þannig 

öðlast nemendur meiri félagsfærni, upplifa meira en ella, læra hvernig á 

að bjarga sér í lífinu, eignast vini og þurfa að eiga samskipti við annað 

fólk, bæði með og án sérþarfa. Nám án aðgreiningar er besti 

undirbúningur sem hægt er að fá fyrir frekara nám að þeirra mati. 

Í skóla án aðgreiningar er tekið mið af þörfum allra, einnig nemenda 

með annað móðurmál en íslensku. Helstu niðurstöður rannsóknar sem 

Hanna Ragnarsdóttir (2007) gerði benda til þess að í skólum barnanna 

vanti bæði þekkingu og skipulag til þess að koma til móts við börnin. 

Þekkingu og skilning skortir meðal kennara á aðstæðum barna, menningu 

þeirra, trúarbrögðum og tungumáli, en vissulega eigi þetta ekki við um 

alla skóla. 

Lausnir á þessu ástandi að mati Hönnu felast í ,,að þróa á Íslandi 

kennsluhætti sem taka aukið tillit til margbreytilegrar menningar og 

skólaumbætur sem draga úr jaðarstöðu og skapa fjölmenningarleg 

námssamfélög”. Því er haldið fram að kennsluaðferðir sem taka tillit til 

margvíslegrar menningar, sérstaklega ef þær eru studdar skólaumbótum 

og úrræðum, muni til lengri tíma litið gagnast öllum börnum í 

fjölmenningarlegu skólaumhverfi (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Í áðurnefndum lögum og yfirlýsingum varðandi skólastefnu er mikil 

áhersla lögð á rétt allra til almennrar skólagöngu.  
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Í Salamancayfirlýsingunni (Menntamálaráðuneytið, 1995) segir að 

menntun sé frumréttur hvers barns og skylt sé að gefa því kost á að ná og 

viðhalda viðunandi stigi menntunar. Einnig segir þar að almennir skólar 

séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar. Menntun er 

hornsteinninn í lýðræðislegri þátttöku einstaklinga í nútíma samfélagi og 

skiptir því þegnana miklu máli (Crawford og Porter, 2004). Menntun er 

eitt af grundvallaratriðum almennra mannréttinda og stuðlar að alhliða 

þroska allra nemenda. Réttur til menntunar er mikilvæg forsenda þess að 

fólk geti notið annarra mannréttinda. Rétturinn til tjáningarfrelsis og 

stjórnmálaþátttöku eru mannréttindi sem nefna má í því samhengi. 

Skortur á grunnmenntun getur því komið í veg fyrir að fólk geti sótt rétt 

sinn gagnvart yfirvöldum, vinnuveitendum eða öðrum aðilum (Crawford 

og Porter, 2004). 

Menntun skiptir fatlaða einstaklinga jafn miklu máli og aðra því með 

aukinni menntun ættu að vera meiri líkur á þátttöku á vinnumarkaðnum 

sem getur tryggt fjárhagslegt sjálfstæði þeirra. Með fjárhagslegu 

sjálfstæði eru meiri möguleikar á félagslegri þátttöku sem leiðir til betri 

heilsu og líðanar. Rannsóknir í Kanada hafa leitt í ljós að fatlaðir 

einstaklingar sem hafa fengið menntun í almenna skólakerfinu frekar en í 

sérskólum eru líklegri til þess að koma út á vinnumarkaðinn og vera 

félagslega virkir en ella (Crawford og Porter, 2004). Það er því til mikils 

að vinna fyrir samfélagið allt að vel takist til með skóla án aðgreiningar. 

Menntun skiptir máli fyrir alla og það vekur menn til umhugsunar um 

möguleikann á því að koma til móts við alla nemendur í grunnskólum. 

Stefnan í sérkennslumálum í Evrópu hefur verið að þróast í átt að 

skóla án aðgreiningar og hlutu í byrjun 21. aldar 2,1% allra nemenda í 

Evrópu menntun sína annað hvort í sérskólum eða eingöngu í sérdeildum 

(Meijer o.fl., 2003). Stefnan gagnvart sérskólum í Evrópu var sú að 

breyta sérskólum og stofnunum í ráðgjafarmiðstöðvar. Þetta hefur haft 

afgerandi áhrif á sérkennsluna þar sem hún er að breytast í að byggt verði 

upp stuðningskerfi eða ráðgjafarmiðstöðvar fyrir kennara, foreldra og 

aðra viðkomandi í staðinn fyrir kennslustofnanir fyrir nemendur (Meijer 

o.fl., 2003). 

3.2 Sérskóli/sérúrræði – flokkun nemenda 

Til þess að réttur fatlaðra til menntunar verði að veruleika hafa aðildarríki 

Sameinuðu þjóðanna sett fram ákvæði (24. gr.) í samningi um réttindi 
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fólks með fötlun. Þar segir að árangursríkar, einstaklingsbundnar 

stuðningsaðgerðir verði að vera boðnar fram í umhverfi sem ýtir hvað 

mest undir framvindu í námi og félagslega þróun. Það samræmist því 

markmiði að fatlaðir geti lifað í samfélaginu án nokkurrar aðgreiningar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2009). 

Landssamtökin Þroskahjálp (2009) hafa ályktað að þegar skólakerfið 

uppfyllir ekki þarfir nemenda þarf sérkennsla að vera í boði sem búi 

nemendur undir nám í almenna skólakerfinu. Í Grundvallarreglum 

Sameinuðu þjóðanna segir að „aðildarríkjunum beri að hafa að markmiði að 

sameina sérkennsluna smám saman almenna skólakerfinu. Þó er viðurkennt 

að í sumum tilvikum kann sérkennsla að vera hentugasta kennsluformið fyrir 

fatlaða nemendur” (Landssamtökin Þroskahjálp, 2009). 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna og einnig í lögum um grunnskóla er 

gert ráð fyrir því að almenna kerfið geti ekki alltaf komi til móts við alla 

nemendur. Það eru því slegnir varnaglar um sérkennslu og í 42. grein um 

sérúrræði er þess getið að sveitarfélög geti beitt sér fyrir sérúrræðum 

innan grunnskólans eða stofnað sérskóla þegar almennt nám hæfir ekki 

þörfum nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í greinargerð með stefnumörkun Reykjavíkurborgar um sérkennslu 

kemur fram að vegna þess að læknavísindum hafi fleygt fram, lifi fleiri 

börn af erfiða fæðingu, alvarleg veikindi og slys. Mikið fjölfötluð og 

þroskahömluð börn fá sérhæfða þjónustu þar sem bæði skóla-, 

heilbrigðis- og félagsmálayfirvöld taka höndum saman. Vegna þessara 

barna er álitið rétt að „viðhalda sérskólum fyrir fámennan hóp nemenda, 

þar sem hægt er að veita góða og sérhæfða þjónustu með sérmenntuðu 

starfsfólki (Fræðslumiðstöð Reykjavíkurborgar, 2002). Miðað við 

hagtölur Hagstofunnar frá árinu 2004 var u.þ.b. fjórðungur nemenda sem 

naut sérkennslu það skólaár. Nemendur grunnskólans voru 44.511 talsins 

og 10.562 þeirra fengu einhvers konar sérkennslu (Hagstofa Íslands, 

2009). Inni í þessum tölum eru nemendur í sérskólum.  

Flokkun og greining 

Gretar L. Marinósson (1995) fjallar um þátttöku fatlaðra nemenda í almennu 

skólastarfi þar sem helstu rök með og á móti komu fram. Niðurstaða Gretars 

um neikvæð áhrif kennslu í sérdeild og sérskóla var sú að staðurinn í sjálfu 

sér skiptir ekki mestu máli heldur fremur það sem fer þar fram. Enn í dag eru 

uppi mismunandi skoðanir á því hvort henti betur sérskóli eða almennur 
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skóli. Gretar (2003) skrifar í grein um flokkun sérþarfa að íslenska 

skólakerfið byggi á langri hefð um hópkennslufyrirkomulag og 

einstefnumiðlun þekkingar. Þegar almenna skólakerfið tókst á við 

fjölbreyttan hóp nemenda í einum og sama hópnum réð það ekki við það 

verkefni að mæta öllum þörfum nemenda og því var sett ákveðið sérkerfi á 

laggirnar. Kerfið er byggt upp á flokkun á vanhæfni nemenda, merkingu 

einstaklinga og aðgreiningu frá almenna kerfinu.  

Núverandi kerfi byggir enn á greiningum og merkimiðum á nemendum 

og spyr Gretar (2003) hvort ekki væri betra að spara peninga með því að 

beina orku og fé í það að koma betur til móts við alla nemendur. Hann kemst 

að þeirri niðurstöðu með hugleiðingum sínum að sérkerfið hafi einkennst af 

flokkun byggðri á vanhæfni nemenda og aðgreiningu frá almenna kerfinu. 

Hann kemst ennfremur að því að „skólinn reynir að finna úrlausnir á þeim 

siðferðisklemmum sem flókið hlutverk hans skapar. En úrlausnirnar, sem 

flestar eru tæknilegs eðlis, láta meginbygginguna óhreyfða. Gamla grindin 

sést í gegnum nýju klæðninguna”. 

Gretar segir að flestar úrlausnir séu tæknilegs eðlis og að betra sé að 

beina orkunni í annað en að aðgreina nemendur með greiningastimplum. 

Sveitarfélög á Íslandi nálgast það markmið að koma til móts við alla 

nemendur á misjafnan hátt. Kópavogsbær úthlutar til dæmis tiltekinni 

fjárupphæð á hvern nemenda í almenna sérkennslu sem er talsvert hærri 

en í Reykjavík og lætur skólastjórnendum eftir að deila þjónustunni jafnt 

á þá nemendur sem hennar þarfnast. Þetta skipulag dregur úr þörfinni á 

merkimiðum því fjármagnið fer langt með að duga fyrir úrræðum allra 

nemenda utan þeirra sem mesta þörf hafa fyrir stuðning. Líkt og í 

Reykjavík fá skólar í Kópavogi viðbótarfjármagn fyrir nemendur með 

miklar sérþarfir sem er eyrnamerkt þeim og ætlað í þjónustu þroskaþjálfa, 

stuðningsfulltrúa eða skyldra aðila (Helgi Halldórsson, skólastjóri, 

munnleg heimild, 10. febrúar, 2010). 

Reynslan í Evrópu sýnir að eigi fjárveitingar að vera einstaklingsbundnar 

verði viðmið að vera skýr. Almennt virðist ákjósanlegt að fjárveiting til 

sérkennslu beinist að því að auka möguleika nemanda með sérþarfir í öllu 

skólakerfinu í stað þess að úthluta fjármunum til einstakra nemenda 

(Watkins, 2003). 

Þorgeir Magnússon, (2009) sálfræðingur við þjónustumiðstöð Árbæjar 

og Grafarholts telur að Menntasvið Reykjavíkur eigi að hætta að úthluta 

viðbótarfjármagni til skólanna eftir greiningum. Í stað áherslu á ítarlegar 
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sjúkdómsgreiningar eigi að koma einfaldari skimanir og skoðanir, skóla- 

og foreldramiðaðar úrræðagreiningar og áætlanir með það að markmiði 

að laga skólastarfið að getu og þörfum einstakra barna. Með skimun er 

hér átt við kerfisbundna leit með rannsóknum eða prófunum, en með 

greiningu er átt við að þá sé verið að rannsaka, athuga og úrskurða 

(Íslensk orðabók, 2002). Til þess að hægt verði að beita meiri skimunum, 

að mati Þorgeirs, þarf skólinn að gera ýmsar breytingar hjá sér og bæta 

skipulagið. Hlutverk þjónustu sérfræðinga ætti í auknum mæli að vera 

skimun og greining á þörfum nemendanna í sjálfum skólaaðstæðunum, 

og þangað þarf ráðgjöfin einnig að skila sér. Til að svo geti orðið þurfa 

fleiri fagstéttir að koma að þessu starfi.  

Um aldamótin 2000 dró úr ágreiningi um tilvist stofnana fyrir þau eitt 

prósent nemenda sem talin voru þurfa þær því í því felst réttur foreldra til 

þess að velja stofnanir fyrir börn sín í vissum tilvikum. Jón Torfi 

Jónasson (2007) telur að það sé ekki ljóst hvað stefna um skóla án 

aðgreiningar þolir margar sérdeildir innan almenna skólakerfisins eða að 

hve miklu leyti hún þoli að séraðstoðin fari fram utan hins almenna 

bekkjar án þess að lenda í mótsögn við sjálfa sig. Vera má að fjöldi 

nemenda í sérskólum og sérdeildum sé kominn í lágmark og það séu til 

rök fyrir því að þessu verði ekki komið fyrir á annan hátt vegna 

séraðstæðna barna þrátt fyrir stefnuna um skóla án aðgreiningar. Ef þetta 

er niðurstaðan má spyrja hvernig hægt sé að koma því þannig fyrir að 

þessi hópur nemenda eigi hlutdeild í almenna skólanum innan um 

jafnaldra. (Jón Torfi Jónasson, 2007). Watkins (2003) leggur áherslu á að 

efla verði færni skóla til að vinna sameiginlega að því að finna leiðir til 

að koma til móts við sérþarfir því það getur oft haft úrslitaáhrif á hversu 

vel tekst til við aðlögun nemenda með sérþarfir í almennum skólum. 

Í nýlegri rannsókn á Íslandi sem gerð var að frumkvæði Þroskahjálpar, 

og ber heitið ,,Tálmar og tækifæri, menntun nemenda með þroskahömlun 

á Íslandi” sem unnin var undir stjórn Gretars L. Marinóssonar (2007) 

kom fram að forsendur fyrir vali foreldra barna með fatlanir á skólum 

fyrir börn sín, væru gæði skólastarfsins. Þessi rannsókn var gerð á 

árunum 2003-2007. Rannsóknin byggði á svörum 310 starfsmanna í 124 

almennum grunnskólum, 58 starfsmanna í 2 sérskólum, 107 foreldra 

barna í almennum grunnskólum og 48 foreldra barna í sérskólum. Liðlega 

helmingur sagði að ástæða fyrir vali á skóla væru félagsleg tengsl 

barnsins, viðhorf skólastjórnenda og þess að boðið væri upp á akstur til 

og frá skóla.Tæpur helmingur nefndi lengda viðveru eða skóladagvist 



 

35 

sem ástæðu fyrir valinu. Liðlega helmingur foreldra í rannsókninni 

nefndu félagsleg tengsl sem ástæðu fyrir vali á sérskóla. Í sömu könnun 

kom fram að starfsmenn skóla töldu að þeir væru að aðstoða fatlaða 

nemendur við það að efla tengsl við aðra nemendur en foreldrar voru ekki 

sammála því. Spyrja má hvers vegna þessir hópar meta störfin svona 

ólíkt. Hvert er viðmiðið hjá þeim? Þar sem matið á störfum starfsmanna 

er svona mismunandi þarf að finna leiðir til þess að styðja starfsmenn við 

að sinna þessum hluta starfsins. Foreldrar verða að koma með sín 

sjónarmið og vinna með skólanum. 

Fram kemur í rannsókninni að foreldrar eru almennt ánægðir með 

sérskólana, en væru almennu skólarnir betur búnir varðandi fagþekkingu 

og starfsaðstæður og viðhorf þeirra jákvæðara myndu langflestir foreldrar 

velja almennu skólana. Fjórðungur nemenda grunnskólanna fær 

sérkennslu í einhverju formi. 

Þegar litið er á niðurstöðurnar í heild varðandi val á skóla má segja að 

ef í almenna skólanum væri meiri fagþekking, viðhorf starfsmanna væri 

jákvæðara og starfsaðstæður þeirra bættar myndu langflestir foreldrar 

velja almennan skóla fram yfir sérskóla. Þangað til treysta foreldrar 

fötluðu barnanna almenna skólanum ekki fyrir börnum sínum hvað varðar 

öryggi, líðan og nám.  

Sigríður Einarsdóttir (2003) gerði rannsókn á veru átján fyrrum 

fatlaðra nemenda í sérdeild. Þátttakendur höfðu stundað nám í sérdeild í 

að minnsta kosti eitt ár í almennum grunnskóla. Ástæða fyrir veru þeirra 

þar voru náms-, hegðunar-, eða félagslegir erfiðleikar. Sigríður segir að 

kennsla barna með sérþarfir einkennist af grundvallarmótssögnum milli 

ólíkra þátta. Þessir þættir eru einstaklingsmiðuð kennsla og þátttaka 

barnanna í almennri kennslu. Einnig komi fram mótsögn í aðgengi að 

almennu námsefni og árangursríkri kennslu. 

Þróunin í skólastarfinu síðan um miðja síðustu öld hefur einkennst af 

tilraunum til þess að svara þessum mótsögnum að sögn Sigríðar. 

Sérstakur sérkennslugeiri sem áhersla var á er í takt við þessa þróun. 

Sérdeildir höfðu ótvíræða kosti fyrir þá einstaklinga sem tóku þátt í 

rannsókninni að mati Sigríðar og leið þeim yfirleitt vel þar. Þessir 

einstaklingar höfðu ekki sömu sögu að segja varðandi veru í almennum 

bekkjum þar sem þeim fannst ekki komið nægjanlega til móts við þarfir 

þeirra. Gallarnir við sérdeildirnar töldu þeir vera að þeir væru útundan og 

,,öðruvísi” vegna veru sinnar í sérdeildum og námsefnið væri of létt og 
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byggi þau ekki nægjanlega vel undir framhaldsnám. Í þessu felast 

mótsagnir sem einkennir reynslu þessara nemenda. 

Í almennri umræðu um skóla án aðgreiningar hefur það verið 

ágreiningsefni að hvaða marki umönnun barna með alvarleg 

hegðunarvandamál og geðraskanir væru viðfangsefni heilbrigðiskerfisins 

og barnaverndaryfirvalda frekar en skólakerfisins. Jón Torfi (2007) telur 

að ákveðinn hópur barna hafi orðið útundan í framkvæmdinni og þarf því 

að skoða samspil sérfræði- velferðar- og heilsugæsluþjónustu. 

3.3 Samantekt 

Nemendum sem þarfnast sérúrræða hefur fjölgað í almennum skólum 

eftir að yfirvöld hafa breytt stefnu sinni varðandi aðgengi barna að þeim 

skólum, fleiri börn lifa sem búa við skerðingu vegna bættrar 

læknisþjónustu og greiningum frá sérfræðingum hefur fjölgað. Einnig 

hefur nemendum fjölgað á Íslandi sem hafa annað móðurmál en íslensku. 

Sérfræðingar greina nemendur hæfa til þess að setjast í almenna bekki 

með ákveðnum stuðningi. Nemendur eru flokkaðir eftir 

greiningarniðurstöðum og tilgreint hvaða úrræði þeir þurfa. Það er síðan í 

höndum stjórnenda skóla og umsjónarkennara að skipuleggja 

skólastarfið. Hvernig það gengur eru menn ekki sammála um. Lögin 

reikna með sérúrræðum og sérskólum fyrir lítinn hluta nemenda og þar af 

leiðir að foreldrar hafa val um skóla. Stefnan í Evrópu er að breyta 

sérskólum og stofnunum í ráðgjafamiðstöðvar fyrir sérkennsluna. 

Þær breytingar sem fylgja skóla án aðgreiningar hafa í för með sér 

ákveðna áskorun sem mætir flestu skólafólki. Fólk tekur breytingum 

misvel og er þar ýmislegt að athuga. Skoða þarf málið frá mörgum 

sjónarhornum. Flest mál sem snerta allt þjóðfélagið snerta einnig skólann. 

Einnig er það þannig að flest mál sem koma inn á borð skólans eru tekin 

til umfjöllunar í þjóðfélaginu. Breytingar í samfélaginu hafa því áhrif á 

skólalífið. Til skólans eru gerðar þær kröfur að hann bregðist við 

breytingum sem verða í menntunar-, stjórn-, og félagsmálum og í 

fjármálageiranum í hverju þjóðfélagi fyrir sig (Sands o.fl., 2000). 
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4 Stuðningur við kennarann 

Í þessum kafla verður fjallað um þann stuðning sem kennurum stendur til 

boða frá ýmsum stofnunum sem koma að menntamálum. 

Þóra Björk Jónsdóttir (2000) kynnti hugmyndir kennara í fámennum 

skólum um stuðning við starf í ritgerð sinni „Þetta veltur allt á góðum 

starfsfélögum”. Sextán kennarar við fámenna skóla voru spurðir um 

stuðning við starf sitt. Nálægð, sýnileiki og traust koma fram sem 

lykilatriði þegar kennarar sækja sér stuðning. Einnig er fjallað um 

reynslu, óöryggi við upphaf kennslu, stoðþjónustu, faglega einangrun og 

hlutverk námskeiða og endurmenntun. Samkvæmt niðurstöðum Þóru eru 

það fyrst og fremst samstarfsmenn sem veita kennurum stuðning í 

fámennum skólum en einnig nefndu þeir samvinnu milli skóla, námskeið 

og endurmenntun og aðgengi að sérfræðingum. 

Varðandi spurninguna um það hvenær kennarar þurfa stuðning nefna 

þeir fyrst og fremst að þeir þurfi stuðning við að koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda, annað hvort vegna erfiðleika við nám eða 

vegna hegðunarerfiðleika. Einnig nefna þeir stuðningsþörf vegna 

samkennslu árganga og þegar breytingar eru á döfinni. Þegar kennarar eru 

spurðir hvar þeir leiti sér stuðnings kemur aftur fram mikilvægi 

samkennaranna en einnig nefna þeir kennara með reynslu, ráðgjafa utan 

skólans og fjölskyldur sínar. Kennararnir vildu betri aðgang að 

sérfræðiþjónustu með ráðgjöf inn í starfið og samstarf innan skóla og 

milli skóla en bentu jafnframt á að það yrði að áætla tíma til þessa 

samstarfs ( Þóra Björk Jónsdóttir, 2000). 

Inga Þóra Geirlaugsdóttur (1998) bendir á mikilvægi þess að þeir sem 

vinni við heilbrigðis- og menntamál fái uppörvun og möguleika til þess 

að þróa sig í starfi. Í rannsókn sem Inga Þóra vann kom fram að kennarar 

fá litla svörun á starf sitt og finnst henni það sláandi því án faglegrar 

svörunar sé hætta á kulnun og forsenda starfsþróunar brostin. Sigrún 

Júlíusdóttir (2000) er sama sinnis og segir jafnframt um gildi handleiðslu 

að henni sé beitt í tengslum við dagleg störf fagfólks þar sem miklar 

kröfur eru gerðar til sérfræðiþekkingar og starfsleikni en viðfangsefni og 

skjólstæðingar eru krefjandi og úrræðin takmörkuð. 

Til þess að átta sig á því hvaða stofnunum er ætlað með lögum og 

samþykktum að styðja við starf kennarans eru eftirfarandi stofnanir 
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athugaðar og skoðaðar með þennan stuðning í huga: Menntamála-

ráðuneytið, sveitarfélög í landinu, viðkomandi skólahverfi Mennta-

vísindasvið Háskóla Íslands, skólastjórn í almennum grunnskóla, og 

Kennarasamband Íslands 

4.1 Menntamálaráðuneytið 

Í Lögum um grunnskóla frá 1. júní 2008 sem Menntamálaráðuneytið gefur út 

er sagt um stuðning foreldra við kennara í 9. gr. að hlutverk foreldrafélags sé, 

„að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og 

skóla”. Þarna er alveg ljóst að foreldrum er ætlað að styðja við skólastarfið 

og geta því kennarar gert kröfu til virkrar þátttöku foreldra í gegnum 

foreldrafélög. Í 18. gr. í kaflanum um foreldra og meðferð upplýsinga segir 

að ,,foreldrar skulu hafa samráð við skólann um skólagöngu barna sinna, 

fylgjast með og styðja við skólagöngu þeirra og námsframvindu og stuðla að 

því að börnin mæti úthvíld í skólann og fylgi skólareglum”. Þarna er um 

nýjung að ræða og hefur ekki áður verið kveðið svo skýrt á um hlutverk 

foreldra varðandi grunnþarfir eins og svefn. Í sömu grein er einnig getið um 

upplýsingaskyldu foreldra en þar segir: ,,foreldrum er skylt að veita 

grunnskóla upplýsingar um barn sitt sem nauðsynlegar eru fyrir skólastarfið 

og velferð barnsins”. Þetta ákvæði auðveldar starfsmönnum að fá 

upplýsingar með það fyrir augum að veita nemendum þann stuðning sem 

þeir þurfa. Í 19. gr. um ábyrgð foreldra segir að ,,foreldrar bera ábyrgð á 

námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra í 

samvinnu við þau og kennara þeirra”. 

Í 12. gr. er fjallað um starfsfólk og þar er ekki mikið getið um stuðning 

við kennarastarfið en þó að ,,kennarar og skólastjórar grunnskóla skulu eiga 

kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi að efla starfshæfni sína. Þeir skulu 

einnig eiga kost á námsleyfum”. Um hlutverk sérfræðinga segir í 40. gr. um 

skipulag og framkvæmd sérfræðiþjónustu að ,,Sveitarfélög skulu tryggja að 

sérfræðiþjónusta sé veitt í grunnskólum, ákveða fyrirkomulag hennar og 

stuðla að því að hún fari fram innan grunnskóla. Í sérfræðiþjónustu felst 

annars vegar stuðningur við nemendur og fjölskyldur þeirra og hins vegar 

stuðningur við starfsemi grunnskóla og starfsfólk þeirra”. Í þessari grein 

kveður við nýjan tón. Það skiptir miklu máli fyrir fatlaða einstaklinga að 

sérfræðiþjónusta fari fram innan grunnskóla og er mikill akkur í því að þetta 

ákvæði skuli vera sett í lög. Sérfræðiþjónustan er ekki eingöngu hugsuð fyrir 

nemendur því starfsfólkið á að geta fengið þjónustu sérfræðinga innan 
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skólanna. Það er ekki tilgreint hvað er meint með hugtakinu sérfræðingar en 

líklega er hér átt við sálfræðinga, félagsráðgjafa, sjúkraþjálfa, iðjuþjálfa og 

aðra sérfræðinga sem hingað til hafa verið skólastarfinu til stuðnings. Að 

lokum skal bent á að í 42. grein segir að „jafnframt skal lögð áhersla á að 

veita starfsfólki almennra grunnskóla stuðning og kennslufræðilega ráðgjöf”. 

4.2 Sveitarfélagið Reykjavík 

Í stefnu Fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu er getið um 

sérkennsluver sem sé jafnframt því að vera nemendum til stuðnings ætlað 

að þjónusta kennara (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002). Þar segir að 

,,sérkennsluver eða sérkennslumiðstöð sé miðlæg þjónusta í skóla vegna 

nemenda með ýmiss konar náms- og hegðunarvanda”. 

Frá árinu 2002 hefur verið lögð á það áhersla í skólum Reykjavíkurborgar 

að setja á stofn sérkennsluver. Einnig hefur verið sett af stað átak í 

atferlisþjálfun fyrir þá skóla sem hafa viljað nýta sér svokölluð 

agastjórnunarkerfi. Þessu átaki er lýst þannig að lögð hefur verið áhersla á að 

styrkja faglega innviði skóla til að mæta þörfum barna með hegðunarfrávik. Í 

einstökum skólum borgarinnar hafa sértækar aðferðir í samvinnu við 

starfsfólk skóla svo sem PBS (Positive Behavior Support) og ART 

(Aggression Replacement Training) verið innleiddar. Þetta eru aðferðir sem 

hafa það að markmiði að koma í veg fyrir eða draga úr hegðunarvanda 

skólabarna. Auk þess hefur verið stofnað til unglingahópa innan borgarinnar 

í samvinnu við aðrar stofnanir til að efla sjálfsmynd og draga úr 

áhættuhegðun (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2009). 

4.3 Skólahverfið - Þjónustumiðstöðvar 

Reykjavíkurborgar 

Reykjavíkurborg er skipt upp í skólahverfi og eru þjónustumiðstöðvar í 

hverju hverfi. Hugmyndin er að í hverri miðstöð sé þjónusta við íbúa 

hverfisins frá vöggu til grafar. Sérfræðingar sem starfa við stöðvarnar og 

þjónusta skólana voru áður staðsettir á einni miðstöð, Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur. Ein af ástæðum þessarar breytingar er sú að reyna að færa 

þjónustuna nær íbúum hverfanna. Í hverri miðstöð er grunnskólateymi en 

hlutverk þess er að vera þverfaglegt teymi sem í sitja sálfræðingar, 

kennslu- og sérkennsluráðgjafi, félagsráðgjafar/unglingaráðgjafi og 

frístundaráðgjafi (Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, 2009). 

Sérstök deild innan Reykjavíkurborgar, svo kölluð Fardeild í Grafarvogi, 
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veitir kennurum í borgarhluta fjögur kennslufræðilega ráðgjöf 

(Foldaskóli, 2009). Borgarhluti fjögur er Grafarvogur og Kjalarnes þar 

sem starfandi eru níu grunnskólar. Þessari deild er ætlað að vera 

stuðningur við skólana í erfiðum málum sem hægt gengur að vinna bót á.  

Helstu verkefni sérfræðinga sem snerta starf kennarans eru:  

 Sálfræðiþjónusta sem veitir ráðgjöf og fræðslu til foreldra, 

kennara og skólastjórnenda. Sálfræðingur hefur einnig umsjón 

og ráðgjöf vegna innleiðingar á sértækum úrræðum í skólum á 

sínum snærum. Þeir senda tilvísanir til annarra greiningaraðila 

og taka þátt í nemendaverndarráðsfundum. 

Aðrir sérfræðingar sem veita skólunum þjónustu eru helstir: 

 Kennslu- og sérkennsluráðgjafi sem sinnir ráðgjöf til 

starfsfólks grunnskóla vegna þróunar- og nýbreytnistarfs og 

vegna barna af erlendum uppruna og vegna kennslu í íslensku 

sem öðru máli. Þeir veita einnig ráðgjöf vegna barna sem eru í 

námslegum, félagslegum og / eða hegðunarlegum vanda og 

hafa umsjón með eða eru tengiliður vegna samstarfsverkefna. 

 Félagsráðgjafi veitir starfsfólki grunnskóla ráð og gefur 

upplýsingar um félagsleg úrræði fyrir börn og foreldra þeirra 

(Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, 2009). 

Árið 2006 bentu skólastjórar í Reykjavík skólayfirvöldum á að þörf 

væri á endurskoðun á sérfræðiþjónustu og ráðgjöf við grunnskólana í 

Reykjavík. Í kjölfarið var stofnaður starfshópur um sérfræðiþjónustu 

skóla á vegum Menntasviðs Reykjavíkurborgar undir stjórn Hrundar 

Logadóttur (2008) til þess að móta hugmyndir og framtíðarsýn 

borgarinnar um sérfræðiþjónustu. Einnig var hlutverk stýrihópsins að 

stuðla að umræðu og móta tillögur um þjónustuna. Tillögur sem komu frá 

hópnum benda til þess að vinna sérfræðinga í grunnskólum hafi verið 

ómarkviss, takmörkuð, óaðgengileg og sérfræðiþjónustan hafi búið við 

slaka aðstöðu í grunnskólunum. Samkvæmt niðurstöðunum leita 

starfsmenn grunnskóla fyrst og fremst eftir sérfræðiaðstoð innan skóla, en 

þegar þörf er á frekari þjónustu er leitað út fyrir skólann. Niðurstöður 

starfshópsins eru, að efla þurfi grunnskólana sem faglegar stofnanir með 

sérfræðiaðstoð utan að, til þess að þeir geti leyst flest viðfangsefni sem 
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upp koma í skólastarfi. Starfsmönnum skólans á að vera veittur 

stuðningur og leiðbeiningar eftir því sem þörf er á (Hrund Logadóttir, 

2008). 

4.4 Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Grunnskólakennari getur útskrifast af grunnskólabraut Menntavísinda-

sviðs án þess að læra svo nokkru nemi um fatlanir eða sértæka 

námserfiðleika. Eins og sést á töflu 1 þurfa grunnskólakennarar ekki að 

tileinka sér fræðslu um skipulag námsaðstæðna í skóla án aðgreiningar 

eða margmenningu. Einnig er það undir þeim sjálfum komið hve mikið 

þeir fræðast um frávik í hegðun og þroska og um aðferðir við að mæta 

ólíkum þörfum í skólastofu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2009). 

Tafla 1. Umfjöllun Önnu Kristínar Sigurðardóttur um skóla án 

aðgreiningar í námi til B.Ed. gráðu á Menntavísindasviði 

Umfjöllun um skóla án 

aðgreiningar 

Leikskóla-

kennarar 

Grunnskóla-

kennarar 

Framhalds-

skóla-

kennarar 

Samfélagsleg gildi, t.d. lýðræði, 

jafnrétti o.fl. þ.m.t. stefna um 

skóla án aðgreiningar  

Allir Allir Fáir 

Lög, reglugerðir, námskrár  Allir Allir Fáir 

Almennur þroskaferill 

einstaklings  
Allir Allir Fáir 

Frávik frá almennum 

þroskaferli, hegðunarraskanir  
Sumir Sumir Engir 

Fjölmenning  Allir Engir Engir 

Aðferðir við að mæta ólíkum 

þörfum í skólastofu  
Allir Sumir Engir 

Skipulag námsaðstæðna í skóla 

án aðgreiningar  
Allir Engir Engir 

 

Í fræðsluriti frá Evrópumiðstöðinni um sérkennslu í Evrópu (Meijer, 

Soriano og Watkins, 2003) er yfirlit yfir skyldunám almennra 

bekkjarkennara í sérkennslu í ýmsum löndum Evrópu. Þar kemur fram að 
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á Íslandi er boðið upp á 30 tíma í sérkennslufræðum í grunnnámi kennara. 

Til samanburðar má geta þess að í Noregi er grunnnám í sérkennslu hluti 

af almennum kennslufræðilegum námsgreinum í hálft ár. Allir kennarar 

þar sækja inngangsnámskeið í sérkennslu og stuðningsþjónustu. Hægt er 

sjá mismunandi áherslu á sérkennslu í uppbyggingu á grunnnámi kennara 

í ýmsum löndum með því að skoða hvaða kröfur eru gerðar til menntunar 

þeirra. Þessi mismunur endurspeglar að vissu leyti mismunandi stefnu í 

ýmsum löndum þar sem hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar ríkir. 

4.5 Skólastjórn 

Í 7. gr. grunnskólalaganna um skólastjóra segir að ,,við grunnskóla skal 

vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum, veitir 

faglega forystu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn” 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Að stjórna skóla og veita faglega 

forystu hefur mjög víðtæka merkingu. Eitt af hlutverkum skólastjóra er að 

vera kennurum til stuðnings og ráðgjafar varðandi öll mál sem upp kunna 

að koma í starfinu. Skólastjórn ákveður fjölda annarra starfsmanna sem 

koma að stuðningi við kennarann svo sem stuðningsfulltrúa og 

þroskaþjálfa. Stuðningsfulltrúar eru gjarnan ófaglærðir einstaklingar en 

stundum með einhverja uppeldismenntun.  

Í rammaáætlun með Salamancayfirlýsingunni er talað um þörf á 

sveigjanlegum stjórnunarháttum og spjótum beint að skólastjórum. Þeir 

beri sérstaka ábyrgð á því að auka fjölbreytni í námsmöguleikum og 

stuðla að jákvæðu viðhorfi allra í skólanum. Þeirra skylda er að koma á 

virku samstarfi umsjónarkennara við stoðþjónustufólk og efla samband 

við foreldra. (Erna Árnadóttir, 2006). 

4.6 Kennarasamband Íslands 

Samþykktir fjórða þings Kennarasambands Íslands um skóla- og 

menntamál eru teknar saman og mynda þær skólastefnu sambandsins 

2008-2011 (Kennarasamband Íslands, 2009). Í kafla um leiðsögn og 

stuðning í starfi segir að ráðgjöf og handleiðsla fyrir grunnskólakennara 

og stjórnendur skuli efld og tryggja skuli nýliðum í kennslu og stjórnun 

leiðsögn reyndra aðila fyrstu tvö árin í starfi. Í þessari stefnu sem ætlað er 

að ná til 2011 kemur fram þörf fyrir handleiðslu og stuðning við kennara 

og stjórnendur og er hún ekki komin fram án ástæðu. Kennarasamtökin 

eru málsvarar kennarastéttarinnar og ber að hlusta eftir þörfum meðlima 
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sinna og koma óskum um umbætur á framfæri við stjórnvöld. Um 

hlutverk samtakanna er fjallað í 2. grein laga Kennarasamtaka Íslands en 

þar segir að þeim beri að „gæta hagsmuna og réttinda félagsmanna”. Á 

vegum samtakanna hafa birst veggspjöld og áminningar um ýmis mál 

sem hafa verið í deiglunni varðandi vinnuvernd kennara s.s. um einelti og 

kulnun. Sjúkrasjóður kennara styður þá með því að greiða niður kostnað 

við handleiðslu hjá fagaðilum. 

4.7 Skólanámskrá grunnskóla 

Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2009) unnu rannsókn um 

stefnu skóla og yfirlýsingar skólayfirvalda um skóla án aðgreiningar 

byggða á lögum og alþjóðlegum samþykktum. Þær skoðuðu heimasíður 

skóla og stefnuskjöl fjögurra fjölmennustu sveitarfélaga landsins. Í 

þessari rannsókn kom fram að allmikið vantar upp á að þessi fjögur 

sveitarfélög hafi hugmyndafræðilega stefnu um menntun og skóla án 

aðgreiningar sem samræmist stefnu menntamálayfirvalda og alþjóðlegum 

samþykktum í þeim efnum. Einnig kom fram að algengt er að skólar setji 

fram aðgerðaráætlanir um málefni sem þeir vinna að en Hafdís og 

Jóhanna fundu ekki aðgerðaráætlanir um skóla án aðgreiningar. Þær 

fundu ekki heldur áætlanir um símenntun fyrir starfsmenn skóla sem 

vinna að þessu málefni. Eins margflókið fyrirbæri og skóli án 

aðgreiningar er mætti ætla að slík aðgerðaráætlun myndi hjálpa 

starfsmönnum skólanna við að ná þessu markmiði. Þess ber að geta að 

þrátt fyrir að aðgerðaráætlun um skóla án aðgreiningar finnist ekki á 

heimasíðum skóla í sveitarfélögunum fjórum er líklegt að verið sé að 

framkvæma stefnuna. Velta má fyrir sér hvers vegna áætlanirnar eru ekki 

tilgreindar á þessum vettvangi. 

4.8 Teymi innan og utan skólans 

Innan skólanna eru teymi sem eru hugsuð sem stuðningur við kennara. 

Samkvæmt stefnu Reykjavíkurborgar eru lausnateymi sérkennsluvera við 

hvern skóla í borginni. Ákvæði eru um nemendaverndarráð samkvæmt 

Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og setur ráðherra reglugerð um 

sérfræðiþjónustu og starfsemi nemendaverndarráða í samráði við 

Samband íslenskra sveitarfélaga. Stofnanir utan skólans eru einnig með 

teymi sem ætluð eru til stuðnings við skólastarfið. 
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Lausnateymi 

Lausnateymi eiga að vera kennurum til ráðgjafar og stuðnings vegna 

nemenda með námserfiðleika og hegðunar- og samskiptaerfiðleika. 

Hlutverk teymis er að veita kennurum ráðgjöf vegna náms-, hegðunar- og 

samskiptaerfiðleika sem upp kunna að koma í kennslu. Það styður 

kennara með því að ræða við þá málin og koma með tillögur að lausn 

mála. Meðlimir teymisins leggja fram mismunandi sérþekkingu og 

ábyrgð, þeir vega hvern annan upp og treysta á sérhæfingu hvers annars 

þannig að þekking teymisins nýtist. Mál skulu leyst í samráði við 

foreldra. Í lausnateymi er stjórnandi sérkennslu sem stýrir því og auk 

hans eru reyndir kennarar. Lausnarteymi stýrir stjórnandi sérkennslu, 

einnig eiga reyndir kennarar sæti í því. Kennari velur vænlegustu leiðina 

úr þeim hugmyndum sem fram koma í viðtali við teymi og vinnur skv. 

henni. Að ákveðnum tíma liðnum (t.d. 2 vikum) fer fram mat á því hvort 

aðgerðin skilar árangri (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002). 

Nemendaverndarráð 

Í hverjum skóla er heimilt að setja á fót nemendaverndarráð. Ráðherra 

setur reglugerð um sérfræðiþjónustu og starfsemi nemendaverndarráða í 

samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Ráðið hefur það hlutverk að 

vera kennurum til stuðnings varðandi nemendur sem eiga í erfiðleikum. 

Nemendaverndarráð fjallar um mál sem fullreynt er að kennari getur ekki 

leyst einn eða með aðstoð lausnateymis. 

Það er misjafnt hverjir sitja í nemendaverndarráðum. Skólastjórnendur 

og sálfræðingur skólans eru fastir meðlimir í ráðinu í skólum í Reykjavík 

en auk þeirra geta þroskaþjálfi, félagsráðgjafi, námsráðgjafi, kennarar eða 

aðrir sérfræðingar komið á ákveðna tiltekna fundi. Kennarar geta vísað 

málum til ráðsins sem gerir úttekt á málinu og leysir það eða vísar því 

áfram til annarra sérfræðinga (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Sérkennsluver 

Sérkennsluver er miðlæg þjónusta í skólum Reykjavíkur vegna nemenda 

með ýmis konar náms- og hegðunarvanda. Samkvæmt stefnu fræðsluráðs 

Reykjavíkur á að vera þrenns konar þjónusta í verinu: ráðgjöf og stuðningur 

fyrir kennara, sérkennsla fyrir nemendur sem þurfa tímabundna aðstoð og 

sérkennsla fyrir nemendur sem þurfa kennslu að stórum hluta utan bekkjar, 

samkvæmt mati sérfræðinga (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002). 
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Teymi á vegum Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins 

Hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins eru þjónustuteymi sem 

starfsmenn skóla geta leitað til. Í slíku teymi er gert ráð fyrir foreldrum, 

starfsfólki skóla svo sem umsjónarkennara, sérkennara, þroskaþjálfa, 

stuðningsfulltrúa og skólastjórnanda eða fulltrúa hans auk ráðgjafa 

viðkomandi sveitarfélags og svæðisskrifstofu. Aðrir sérfræðingar, svo 

sem iðjuþjálfar, sjúkraþjálfarar og talmeinafræðingar, eru kallaðir til eftir 

þörfum. Greiningarstöðin býður einnig upp á eftirfylgd með nemendum 

sem hafa verið í greiningu hjá þeim og bjóðast til að koma í skólana einu 

sinni eða oftar eftir þörfum (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2009). 

Teymi á Barna- og unglingageðdeild Landspítala 

Barna- og unglingageðdeild Landspítala-háskólasjúkrahúss (BUGL) er 

deild innan geðsviðs sem sérhæfir sig í mati og meðferð á geðröskunum 

barna. Deildin hefur hlutverki að gegna sem samráðsaðili við aðrar deildir 

og stofnanir sem veita börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra 

þjónustu (Landspítali, Barna- og unglingageðdeild, 2004). 

Ýmsar aðrar stofnanir veita skólunum ráðgjöf og eftirfylgd s.s. 

barnaverndarstofnanir og Þroska- og hegðunarstöð heilsugæslunnar sem 

áður hét Miðstöð heilsuverndar barna. Þá veita ýmis félög sem vinna að 

málefnum barna faglega ráðgjöf. 

4.9 Kennarinn í lykilhlutverki 

Í áðurnefndri rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson (2003) þar sem rætt er um 

hlutverk kennara í skóla án aðgreiningar kemur fram að kennarar 

skilgreina sig frekar þröngt. Þeir telja að flest það sem fellur utan 

almennra hefðbundinna kennslustarfa sé á ábyrgð stuðningsaðila. 

Kennarar álíta að þeir séu illa í stakk búnir til þess að taka á móti 

fötluðum nemendum því þá skorti til þess þekkingu. Þeir eiga erfitt með 

að biðja um aðstoð hvort sem er frá sérfræðingum eða jafningjum. Hún 

spyr hvort kennarar séu aldir upp við það að leysa hlutina sjálfir. Þeir fara 

gjarnan óþarfa krókaleiðir við að leysa málin og skýra kennararnir það 

með tímaskorti og óskýrum boðleiðum. 

Kennari sem vinnur samkvæmt hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar þarf að hafa ákveðna hæfileika og þarfnast stuðnings á mörgum 

sviðum (mynd 1). Hlutverk kennarans við framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar skiptir miklu máli (Crawford og Porter, 2004). Þær 
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starfsaðstæður sem honum eru búnar og sú afstaða sem hann tekur eru 

grundvallaratriði. Hann þarf að sýna ákveðna forystuhæfileika því starf hans 

byggist á því að leiða nemendur í námi, vinnu og leik. Þegar breytingar eru í 

gangi er mikilvægt að kennarinn hafi skýra sýn á markmiðin með 

breytingunum og vilja til þess að ná þeim. Mikilvægt er að tryggja 

kennaranum faglega starfsþróun því ella má búast við að kennarar endist ekki 

í starfi og verði kulnun að bráð. Kennarar þurfa að sjá að framundan sé 

starfsferill sem þeir geta náð með auknu námi eða vel unnu starfi. Skóli án 

aðgreiningar krefst samvinnu milli starfsfólksins. Teymisvinna hefur rutt sér 

til rúms og þurfa kennarar að vera færir um samvinnu af margs konar toga 

bæði innan skólans og við sérfræðinga utan skólans.  

Mynd 1. Helstu þættir sem kennari í skóla án aðgreiningar þarf að hafa á 

takteinum 

Kennarar verða að hafa ákveðna þekkingu á þörfum nemenda sinna til 

þess að geta komið til móts við þá. Þekkingin ætti að vera í boði í almennri 

kennaramenntun. En þekking er eitt og yfirfærsla á starfsvettvangi er annað. 

Nám á Menntavísindasviði virðist ekki krefja kennaranema um mikla 

þekkingu á þörfum barna sem þurfa sérúrræði eins og áður var getið (Anna 
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Kristín Sigurðardóttir, 2009). Þeir koma því oft vanbúnir til að takast á við 

þann raunveruleika sem við þeim blasir þegar þeir hefja störf.  

Hlýir og ábyrgir kennarar sem hafa skóla án aðgreiningar að 

leiðarljósi eru lykilmenn í framkvæmd stefnunnar. Þeir þurfa að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum til þess að allir nemendur nái að nýta sér 

skólavistina. Ef þetta tekst aukast gæði námsins og jákvæð þróun á sér 

stað til hagsbóta fyrir alla nemendur (Crawford og Porter, 2004). 

Kennarar þurfa að geta tengt saman fræði og framkvæmd og til þess er 

fagleg ígrundun gagnleg. Fagleg ígrundun er ferli sem byggir á ákveðnum 

lykilatriðum, m.a. þekkingu á kennslu og uppeldisfræði, meðvitund á 

félagslegri menningu og sögulegum áhrifum á menntun (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004). 

4.10 Samantekt 

Fram kom að samkvæmt lögum er foreldrum skylt að veita skólanum 

nauðsynlegar upplýsingar um börn sín, þeim ber að sjá um að börnin 

fullnægi grunnþörfum eins og nægum svefni og foreldrarnir bera 

endanlega ábyrgð á námi barna sinna. 

Stuðlað skal að því að sérfræðiþjónusta sé sem mest innan 

grunnskólanna en samkvæmt rannsóknum hefur vinna sérfræðinga í 

grunnskólum verið ómarkviss, takmörkuð, óaðgengileg og sérfræði-

þjónustan hefur búið við slaka aðstöðu í grunnskólunum. Miðað við 

niðurstöður þessara rannsókna leita starfsmenn grunnskóla fyrst og fremst 

eftir sérfræðiaðstoð innan skóla (Hrund Logadóttir, 2008). 

Samkvæmt stefnu Reykjavíkurborgar er sérkennsluverum komið á fót 

í öllum skólum borgarinnar sem ásamt því að sinna sérkennslu fyrir börn 

sem þurfa aðstoð tímabundið eða til lengri tíma á að vera miðlæg 

þjónusta við kennara. Á Menntavísindasviði Háskóla Íslands er ekki gerð 

mikil krafa um þekkingu á sérþörfum nemenda í almennu kennaranámi. 
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5 Líkön Thomas Bellamy 

Hér á landi hefur stefnan um skóla án aðgreiningar haft ýmsar breytingar 

í för með sér eins og í öðrum löndum. Í rannsókn Önnu Þóru 

Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007) um líðan kennara í 

starfi kemur fram að ein af orsökum kulnunar kennara í starfi sé að þeir 

fái ekki nægar bjargir svo sem tíma til að sinna verkefnum nægjanlega 

vel. Slíkt eykur á starfskröfur þeirra og eitt af einkennum kulnunar er að 

þegar starfsumhverfið er of kröfuhart þá draga menn sig andlega í hlé. Þar 

sem bjargir eru ónógar má því búast við meiri kulnun. Því er mikilvægt 

að undirbúa kennara vel fyrir breytingar á skólastefnu. Breytt skólastefna 

krefst víðtækra breytinga á ríkjandi stefnumiðun, aðlaga þarf nýja stefnu 

og finna nýjar leiðir til að framkvæma hana. Krafa um fjölbreytt og 

sveigjanleg vinnubrögð eykst. Til að átta sig á slíku breytingarferli hefur 

doktor Thomas Bellamy prófessor við háskólann í Washington í Bothell 

(Sands o.fl., 2000) búið til svokallað sögulíkan (sjá mynd 2). 

Mynd 2. Greiningarlíkan fyrir flókin málefni innan menntageirans 

Þetta líkan er hægt að nota til þess að skoða og meta stöðuna í 

skólamálum í dag í ljósi sögunnar og finna út hvert við viljum stefna bæði 

gagnvart okkur sjálfum og öðrum. Auðvelt er að nota sögulíkanið á ýmis 
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málefni, meðal annars á hugmyndir og framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar. Þegar málefnið er skoðað með því að nota líkanið er það 

metið út frá hugmyndafræði, stefnumótun, skipulagi og framkvæmd í 

fortíðinni. Staðan eins og hún er í dag er skoðuð og greint hvar málið er 

statt. Þá sést hvernig hefur miðað. Næst eru markmið sett varðandi 

framhaldið og greint hvað er nauðsynlegt og hvað er raunsætt að gera til 

þess að ná þeim. Á sama hátt verður til ný saga. Þannig er unnt að vinna 

með ýmis álitamál sem snúa að menntun. 

Ákvarðanir hafa verið teknar um þá stefnu að skólar skuli byggja á 

hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar og er því skólafólk 

skuldbundið til þess að vinna í anda þeirrar stefnu. Mikilvægast er að 

undirbúa starfsfólk vel þegar gera á breytingar meðal annars til að koma í 

veg fyrir kulnun í starfi en einnig til að vel takist til. Þannig má nota líkan 

Bellamy til þess að skoða stöðuna og meta hvernig kennarar geti mætt 

nemendum og þeim kröfum sem eru gerðar. Síðan þarf að ákveða hvert 

framhaldið skuli vera. 

Bellamy (Sands o.fl., 2000) hefur sett inn til viðbótar við sögulíkanið, 

aðferð til ígrundunar í innri ferlum mála, sem kallað er „Horft frá 

mörgum bæjardyrum”. Á vissum tímapunkti þegar um álitamál er að 

ræða er nauðsynlegt að skoða innri vettvang (the micro level) frá fjórum 

sjónarhornum; það er frá sjónarhorni stefnumörkunar, heimspeki, 

skipulags, og faglegu sjónarhorni. Þannig getur skólafólk farið á 

kerfisbundinn hátt yfir alla þá þætti sem þarf að leysa og bregðast við. 

Bellamy gerir ráð fyrir því að við hvern þátt séu settar fram 

meginspurningar sem þarf að fjalla um. Þessa athugun er einkum þarft að 

gera þegar um breytingar er að ræða sem eru flóknar og menn eru ekki á 

eitt sáttir um hvernig á að framkvæma. 

Heimspekilegt sjónarhorn 

Með því að ígrunda mál út frá heimspekilegu sjónarhorni (Sands o.fl., 

2000) er hægt að greina undirliggjandi gildismat og skoðanir á málefnum 

stofnunar. Þá er fjallað um gildi og viðhorf fólks, spurningum svarað er 

varða siðferði, tilgang náms og skólaþróun. Stefnan um skóla án 

aðgreiningar gengur út frá því að nemendur fái menntun í heimaskóla og í 

almennri skólastofu. Til þess að stefnan nái fram að ganga er gert ráð 

fyrir mikilli aðstoð bæði við nemendur og kennara, sem gerir það að 

verkum að upp koma spurningar um það hvernig og hvort hægt sé að 
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mæta fjölbreyttum þörfum nemenda. Spurningar byggðar á 

heimspekilegum grunni eru margvíslegar en hér eru dæmi um þær sem 

vert er að ígrunda: 

1. Hver eru markmið samfélagsins varðandi úrræði fyrir nemendur 

með sérþarfir og aðgang þeirra að skólunum? 

2. Hverju þarf að breyta? Nemandanum með sérþarfir eða 

skólunum? 

3. Hvert er viðeigandi hlutverk skóla þegar um samfélagslegar 

breytingar er að ræða? 

4. Hvert er hlutverk skólans við að breyta viðhorfi fólks gagnvart 

fötlun? 

5. Hverjar eru afleiðingarnar fyrir samfélagið þegar hópur barna er 

aðgreindur frá öðrum börnum? 

6. Hver er tilgangur menntunar og sérkennslu? Að sýna snilli í að 

fylgja skólanámskrá eða undirbúa nemanda fyrir daglegt líf eftir 

skólagöngu? 

Stefna yfirvalda og skoðanir og fagleg markmið starfsfólksins og þau 

gildi sem það hefur í hávegum fara ekki alltaf saman. Þetta ósamræmi 

getur valdið því að nemandi fái ekki þá aðstoð sem hann þarf til þess að 

ná árangri í skólanum. Ef t.d. kennari hefur ekki trú á því að tvítyngdur 

nemandi geti verið í almennum bekk og nýtt sér kennslu á sama hátt og 

aðrir nemendur er líklegt að hvorki kennarinn né nemandinn nái 

ásættanlegum árangri. Eins má reikna með að kennari sem er í þeirri 

stöðu að kenna nemendum sem þurfa stuðning en fá hann ekki, nái ekki 

þeim árangri sem stefnt er að. 

Skipulagslegt sjónarhorn 

Sérhverri stofnun eru sett markmið og það eru gerðar áætlanir um 

uppbyggingu hennar. Frá skipulagslegum sjónarhóli er metið hvernig 

markmiðssetningin er byggð upp og hvort hún sé í samræmi við stefnu og 

reglugerðir. Einnig er horft á það hvort stofnunin sé líkleg til að ná 

tilgreindum markmiðum. Niðurstöður úr upplýsinga- og gagnaöflun, 
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þegar um nýbreytnistarf er að ræða, gefa upplýsingar um þörfina fyrir 

skipulagsbreytingar eða endurgerð. 

Þegar málin eru skoðuð frá skipulagslegum sjónarmiðum þá er allt 

skoðað sem heyrir undir skipulag skóla, allt frá skólabyggingum að innra 

skipulagi kennslustofa. Hlutverk starfsmanna er einnig skoðað, þar með 

talinn stuðningur við nemendur. Sagan segir okkur að hingað til hafa 

skólastofnanir verið skipulagðar á tvo vegu, það er, í sérkennslu og 

almenna kennslu. Það er oft erfitt að koma á samvinnu milli stofnana sem 

hafa lengi verið skipulagðar með aðskildu fyrirkomulagi. Ef 

skólasamfélög eiga að vera í samræmi við hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar þá er gott að velta eftirfarandi spurningum upp: 

1. Hvers vegna er þörf á sérskólum og sérstofnunum? 

2. Hver væri nauðsynleg aðkoma sérfræðinga og þjónusta þeirra? 

3. Hvernig leiðir aðkoma sérfræðinga í almennum grunnskólum til 

aðgreiningar nemenda? 

4. Hvaða áhrif hafa sérfræðingar á gæði skólans? 

5. Hvaða áhrif hefur sérkennsla fyrir nemendur? 

6. Hvaða gagn gerir almenn kennsla fyrir nemendur með sérþarfir? 

7. Hvernig má auka samvinnu almennt? 

Skipulag skólasamfélagsins er sá þáttur sem skiptir kennarann hvað 

mestu máli. Alþjóðleg stefna hefur verið sett um skóla án aðgreiningar en 

misjafnt er hvernig þjóðir hafa framkvæmt hana (Watkins, 2003). Sands 

og fleiri (2000) segja frá dæmum um mismunandi nálgun á þessum 

breytingum. Sagt er frá tveimur samfélögum þar sem í öðru tilvikinu var 

búið að taka þá ákvörðun að skólinn skyldi vera fyrir alla nemendur og 

var það fyrir tilstuðlan foreldra fatlaðrar stúlku, skólastjóra í ákveðnum 

skóla og sérkennarans við þann skóla að sú stefna fékk byr undir báða 

vængi. Þessi hópur fólks hafði farið á ráðstefnu þar sem málin voru kynnt 

og þau heilluðust af stefnunni. Það var því í höndum þessara fjögurra 

einstaklinga að útfæra hana. Í hinu tilvikinu var skólafólk í samfélaginu 

haft með í ráðum frá upphafi. Málið var skoðað frá öllum sjónarhornum 
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og undirbúið á alla lund áður en sú ákvörðun var tekin að skólarnir skyldu 

vera öllum börnum aðgengilegir.  

Markmið skóla án aðgreiningar er ,,að tilheyra” eða ,,að vera hluti af 

skólasamfélaginu” (Sands o.fl., 2000). Til þess að ná þeim markmiðum er 

samvinna lykilatriði. Samvinna allra hlutaðeigandi er hjartað í samfélagi 

skóla án aðgreiningar. Það eru ekki aðeins skólamenn sem viðurkenna að 

samvinna skili árangri, því viðskiptaheimurinn, þjóðríki, og iðnaðurinn 

telja að samvinna manna skili meiri afrakstri en ef menn vinna hver fyrir 

sig. Í samfélagi sem vinnur að markmiðum um skóla án aðgreiningar er 

nauðsynlegt að starfi hópur fólks sem stendur á bak við hvern nemanda 

og myndar teymi (sjá mynd 3). 

Til starfa í skólanum hafa komið nýjar starfsstéttir sem allar miða að 

því að gera nemendum betur kleift að stunda almenna skóla og styðja við 

starf kennarans. Sands og fleiri (2000) benda á mikilvæg úrræði sem 

felast í vinnu stuðningsfulltrúa .  

Stuðningsaðilum hefur fjölgað hér á landi í grunnskólum því árið 1998 

voru stuðningsfulltrúar á Íslandi 166 en tíu árum seinna, 2008, eru 

stuðningsfulltrúar orðnir 512. Sama þróun hefur orðið varðandi aðra 

stuðningsaðila því 1998 voru þroskaþjálfar 26 og sálfræðingar og 

Mynd 3. Stuðningsúrræði nemanda í skóla án aðgreiningar samkvæmt. 

líkani Sands aðlagað að íslensku umhverfi af höfundi 
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námsráðgjafar 28. Árið 2008 voru þroskaþjálfar 117 og sálfræðingar og 

námsráðgjafar 86. Þessir stuðningsaðilar hafa því ýmist þrefaldast eða 

rúmlega fjórfaldast á tíu árum (Hagstofa Íslands, 2009). 

Eins og kemur fram í stefnu Reykjavíkurborgar um sérkennslu 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkurborgar, 2002) er mælt með sveigjanlegum 

náms- og kennsluháttum til þess að mæta sem best þörfum allra nemenda 

inni í bekk. Á þann hátt væri hægt að draga úr því að nemendur væru 

teknir út úr bekk í sérkennslu og nemendur gætu fengist við mismunandi 

verkefni en sama viðfangsefni í bekkjarstarfinu. Ólíkir nemendur gætu 

alla jafna verið saman í bekk/hóp.  

Tveggja kennara kerfi eykur líkurnar á því að hægt sé að kenna 

nemendum sem þurfa sérúrræði í almennum bekkjum. Tveir kennarar eru 

þá saman að störfum í bekknum og deila ábyrgðinni á nemendum. 

Tilgangurinn væri að gera bekkjarandann þannig að allir nemendur væru 

þar á jafnréttisgrundvelli og þróa kennsluaðferðir sem væri ekki mögulegt 

ef aðeins einn kennari væri að kenna í stofunni (Sands o.fl., 2000). 

Nauðsynlegt er að skipuleggja samvinnu margra aðila vegna nemanda 

sem þurfa sérúrræði í skólanum. Hver og einn hlekkur er mikilvægur í 

þeirri vinnu. Stuðningsfulltrúi er einn þeirra og hann getur spilað stórt 

hlutverk með því að aðstoða alla nemendur hvort sem þeir eru með eða án 

sérþarfa. Hann getur stutt nemendur í námi og komið á 

jafningjastuðningi. Það er mikilvægt að stuðningsfulltrúi aðstoði aðeins 

þegar þess er þörf en verði ekki yfirþyrmandi hjálpsamur og ofverndandi 

(Kirk o.fl., 2006). Einnig má geta þess að stuðningsfulltrúi er úrræði 

kennarans en ekki sérstakur aðstoðarmaður nemandans. Sú staða getur 

komið upp að nemendur fái of mikla hjálp. Þeir gera ráð fyrir að þurfa t.d. 

ekki að lesa sjálfir leiðbeiningar heldur sitja og bíða eftir að 

stuðningsaðili geri það fyrir þá. Börnum eru ekki kenndar leiðir til að 

bjarga sér sjálf og geta staðið frammi fyrir því að geta aldrei náð sömu 

færni og aðrir í bekknum. Afleiðingin er hvorki jákvæð fyrir kennarann 

né nemandann því þeir nemendur sem eru í þessum sporum hafa 

tilhneigingu til þess að gefast upp og neita að reyna áfram (Kirk o.fl., 

2006). 

Lítið er vitað um áhrif sem stuðningsfulltrúar hafa á árangur nemenda 

í námi en ljóst er að nemendur með sérþarfir þurfa stuðning og vandaðan 

undirbúning áður en þeir hefja nám í almennum bekk ef kunnugt er um 
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sérþarfirnar á þeim tímapunkti. Ekki er vitað um íslenskar rannsóknir á 

því hvaða áhrif aðstoð stuðningsfulltrúa hefur á nám íslenskra skólabarna. 

Í Lissabonyfirlýsingunni, sem áður hefur verið nefnd, kom fram hjá 

unga fólkinu sem var spurt um álit þeirra á skóla án aðgreiningar að 

skipulagið innan skólans ákvarðar hvers konar úrræðum kennarar geta 

beitt við kennslu nemenda með sérþarfir. Einnig bendir unga fólkið á að 

stundum þarfnist nokkrir nemendur með sérþarfir sérstakrar aðstoðar og 

nokkrir einkatímar geta gert þessum nemendum fært að stunda nám í 

almennum bekkjardeildum. Mikilvægt er að það fyrirkomulag sem valið 

er sé ekki einungis ætlað nemendum með sérþarfir, heldur einnig öðrum 

nemendum bekkjarins þegar þörf krefur. Unga fólkið er þarna að benda á 

nokkur atriði sem koma fram í þeim spurningum sem Bellamy setur fram 

varðandi skipulag (Soriano o.fl., 2008). 

Sjónarhorn stefnumörkunar 

Menningar- og heimspekileg markmið eru metin út frá sjónarmiðum 

þeirrar stefnu sem stjórnvöld hafa sett sér (Sands o.fl., 2000). Til þess að 

unnt sé að vinna eftir skólastefnu verður viðkomandi að þekkja stefnuna 

vel og í sumum tilfellum þarf að afla fylgis við hana ef hún er framandi 

og e.t.v. umdeild. Frá sjónarhóli stefnumörkunnar hafa þátttakendur rétt á 

að hafa sína skoðun á hugmyndafræðinni sem liggur á bak við stefnuna 

sem stjórnvöld vilja ná fram. Sem dæmi má nefna að í stefnunni um skóla 

án aðgreiningar koma fram ákveðnar mótsagnir sem vert er að gefa gaum. 

Samkvæmt henni er ætlunin að allir nemendur eigi rétt á að sækja sinn 

heimaskóla en á sama tíma eru nemendur flokkaðir eftir fötlunum og 

settir á þá merkimiðar með greiningum sem gerir það að verkum að þeir 

eru settir í ákveðin sérúrræði. Á þennan hátt stuðla lög og reglugerðir að 

mismunun en þessi sömu lög tryggja jafnframt nemendum ákveðinn rétt á 

stuðningi sem gerir þeim þannig kleift að stunda almenna skóla. Þegar 

grannt er skoðað getur verið ástæða til þess að endurskoða sett markmið. 

Þessar hugleiðingar vekja eftirfarandi spurningar: 

1. Hverjir eru kostir þess að flokka nemendur eftir greiningum? Eru 

kostirnir meiri en sá hugsanlegi skaði sem getur orðið þegar 

nemendur eru aðgreindir í sérkennslu? 
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2. Hvaða tilgangi þjónar flokkun nemenda í tvítyngda nemendur, 

sérkennslunemendur og nemendur með hegðunarvandkvæði, svo 

dæmi sé tekið? 

Í Reykjavík hefur verið farin sú leið að úthluta ákveðnu fjármagni til 

skólanna eftir fötlun nemendanna. Með því skipulagi er verið að setja 

merkimiða á nemendur eftir greiningum. Í stefnu Fræðsluráðs Reykjavíkur um 

sérkennslu (Fræðslumiðstöð Reykjavíkurborgar, 2002) er getið um ýmis konar 

stuðning í boði til þess að hægt sé að framfylgja stefnunni um skóla án 

aðgreiningar. Fjárstuðningur til sérkennslu og vegna einstakra nemenda með 

mikla þörf fyrir séraðstoð er skilgreindur. Úthlutun fjármagns til sérkennslu í 

almennum skólum er með tvennum hætti. Í fyrsta lagi vegna nemenda með 

almenna og sértæka námserfiðleika, svo sem í lestri, íslensku og stærðfræði, 

hegðunarerfiðleika, röskun á hreyfifærni og mál- og talörðugleika. Í öðru lagi 

er úthlutað út frá greiningum viðurkenndra aðila svo sem Barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans, Miðstöðvar heilsuverndar barna eða 

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins vegna mikið fatlaðra nemenda, þar 

með taldir fjölfatlaðir nemendur og nemendur með alvarlega samskipta- og 

hegðunarörðugleika eða geðraskanir. Skólarnir báru ábyrgð á útfærslu 

þjónustunnar en leiðbeiningar fylgdu með frá Fræðsluráði. 

Fagleg sjónarhorn 

Með því að skoða málefni út frá afstöðu fagmannsins er verið að skoða 

kennslufræðileg málefni. Þá er fylgst með daglegu starfi nemenda og 

starfsmanna stofnunnar. Metið er hvort árangur sé nægjanlegur, hvort 

bjargir séu til staðar og hvort aðferðirnar við að ná skipulags- og 

félagslegum markmiðum dugi til þess að ná þeim fram. Kynning á 

verkefninu og niðurstöður úr rannsóknum geta gefið starfsfólki þær 

upplýsingar sem það þarfnast til þess að vilja breytingar. Einnig getur 

verið nauðsynlegt að mynda fagteymi starfsmanna á vinnustaðnum. 

Þegar gengið er út frá afstöðu fagmannsins eru fundnar aðferðir sem 

byggja á reynslu hans og ákvarðanir teknar sem styðja við 

námssamfélagið. Til þess að hugmyndir um skóla án aðgreiningar nái 

fram að ganga verður að spyrja ákveðinna spurninga: 

1. Hver er þörfin á mismunandi námsaðferðum fyrir nemendur með 

mismunandi námsgetu? 
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2. Hvaða ráðgjöf og hvers konar samvinna bætir í raun námsárangur 

í almennri skólastofu? 

3. Hvers konar áhrif hefur það á aðra nemendur þegar nemendur 

með sérþarfir stunda nám í sömu kennslustofu? 

4. Hvaða upplýsingar um nemendur þurfa kennarar að fá til þess að 

geta náð árangri í kennslu? 

5. Í hvaða aðstæðum virkar samvinna sem skilar sér til allra 

nemenda? 

6. Hversu sveigjanleg þarf námsskráin að vera til þess að kennarar 

geti brugðist við ólíkum þörfum nemenda sinna? 

7. Við hvaða aðstæður eiga kennarar að fá stuðning við kennsluna? 

8. Hvernig getur kennari skipulagt kennslustofuna sína með það að 

markmiði að koma til móts við heildina en einnig 

einstaklingsþarfir nemenda? 

Þessum spurningum og mörgum fleiri þarf að svara. Allar miða þær að 

því að fá svör við því hvernig hægt er að framkvæma hugmyndafræðina 

um skóla án aðgreiningar. Kirk og félagar (2006) spyrja hvert sé 

markmiðið með námi barna með sérþarfir. Ætti námskrá þeirra að vera 

önnur en hins almenna nemanda? Ef já, hvar á að byrja að greina á milli? 

Strax í byrjun eða ekki fyrr en í miðri skólagöngu? 

Einnig er því velt upp á hvern hátt menntamálayfirvöld geti stutt við 

hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar. Fjallað er um hvort áhersla 

eigi að vera á stuðning við kennarann eða að afla fylgis við skólastefnuna. 

Spurt er um mikilvægi einstaklingsbundinnar kennslu og líkur á að 

einstaklingsbundin kennsla auki gæði kennslunnar. Þá er fjallað um þörf á 

fjölbreyttum námsgögnum og því að fjölga úrræðum fyrir kennara til þess 

að nálgast fjölbreyttan nemendahóp.  

Mikilvæg spurning í þessu samhengi er hvert markmiðið sé með 

skólagöngunni. Hvernig er hægt að ná settum markmiðum? Fyrir 

nemanda sem er með sérþarfir getur verið erfitt að ákveða áhersluþætti í 

námskránni hans. Viðmiðin eru í Aðalnámskrá en óvíst er hvort þau henti 
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viðkomandi nemanda, utan þeirra félagslegu markmiða sem unnt er að ná 

í samvistum við jafnaldra. 

Þessi ákvörðun er sérstaklega erfið ef um er að ræða skóla án 

aðgreiningar (Kirk o.fl., 2006). Bent er á að það sé mögulegt að taka 

mikilvæga þætti aðalnámskrár og tengja þá við einstaklingsnámskrá en 

slíkt myndi alltaf krefjast samvinnu milli almennu kennslunnar og 

sérkennslunnar og spurning er hvort þannig skipulag sé í boði. Hvenær 

skólagöngunnar verður áherslan fyrst og fremst á námstækni fremur en að 

ná ákveðnum námsmarkmiðum samkvæmt Aðalnámskrá? Velt er upp 

efasemdum um skóla án aðgreiningar og spurt hvort almenni skólinn 

muni ekki veita minni einstaklingakennslu en hægt er að verða við í 

sérskóla. Sú staða myndi ekki leysa þau vandamál sem nemendur stæðu 

frammi fyrir varðandi skipulag, samhæfingu og fyrirkomulag í námi. 

5.1 Þróun í átt að skóla án aðgreiningar 

Allir nemendur á grunnskólastigi eiga rétt á að stunda skyldunám í 

heimaskóla nema foreldrar og sérfræðingar skóla meti aðstæður 

nemandans þannig að honum sé fyrir bestu að vera í sérskóla eða heilsu 

hans sé þannig farið að ekki verði komist hjá vistun annars staðar (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Foreldrar hafa val um skóla fyrir börn sín. Í 

áðurnefndri rannsókn (Gretar L. Marinósson, 2007) benda niðurstöður til 

þess að skólinn sé á réttri leið í átt að skóla án aðgreiningar. Í stuttu máli 

má segja að aðalniðurstaðan hafi verið að yfirgnæfandi meirihluti allra 

aðspurðra var ánægður með skólastarfið. Níutíu til níutíu og níu prósent 

foreldra segja að vel sé tekið á móti fötluðum nemendum í 

grunnskólunum. Foreldrar og starfsmenn skóla eru þó ósammála um það 

hversu langt skólinn er kominn í átt að skóla án aðgreiningar og telja 

starfsmenn að skólinn sé kominn lengra í þessa átt en foreldrar. Athygli 

vakti að enn standa einstaka skólastjórnendur í vegi fyrir því að nemendur 

með þroskahömlun innritist í almenna skóla. 

Í rannsókninni nefndu foreldrar að fjármagn væri ekki nægjanlegt, 

námsefni vantaði og viðhorf stjórnenda væri ekki nógu jákvætt. 

Starfsmenn skólanna nefndu einnig skort á fjármagni en auk þess vöntun 

á úrræðum, það væru of margir nemendur í bekk og of margir erfiðir 

nemendur í bekkjum. Þegar tölur um fjölda nemenda á hvern kennara eru 

skoðaðar kemur í ljós að á árunum 1998 til 2008 fjölgaði nemendum í 

íslenskum grunnskólum úr 42.421 í 43.511. Árið 2008 voru 9 nemendur á 
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hvern kennara en árið 1998 voru þeir 11 (Hagstofa Íslands, 2009) þannig 

að fjöldi nemenda á hvern kennara hefur minnkað. Þarna þarf að skoða 

innra skipulag skólans með fjölda nemenda í bekkjum/hópum í huga. 

Benda má á að um er að ræða meðaltal í öllum grunnskólum á Íslandi og 

það þýðir að í fjölmennum skólum er líklegt að fleiri nemendur séu á 

hvern umsjónarkennara en í dreifbýlinu. Auk þess geta fleiri atriði skýrt 

fækkun nemenda á hvern kennara sem ekki verður farið nánar út í hér. 

Bent er á úrbætur varðandi sérstakan stuðning við nemendur og 

kennara og eru þær helstar að efla þurfi stuðning við starfsmenn með 

samstarfsverkefnum til að koma í veg fyrir einangrun þeirra. Einnig þarf 

að efla ráðgjöf sem stendur öllum í skólasamfélaginu til boða, bæði frá 

sérfræðingum skólanna og utanaðkomandi sérfræðingum. Þá þarf að auka 

þekkingu og gera hana aðgengilegri. 

Þáttaskil verða í íslenskri skólasögu þegar stofnanir fyrir börn með 

sérþarfir eru lagðar niður í trausti þess að fagmennska sem þörf væri á, 

væri til staðar í almenna skólakerfinu og vegna þeirrar sannfæringar að 

öll börn ættu rétt á að vera í almennum skólum segir Jón Torfi Jónasson 

(2007). Hann segir þó óvíst hvort nauðsynleg fagleg greining hafi verið 

framkvæmd á því hvaða viðhorf og þjónusta hentar. Jón Torfi telur að 

skólinn eigi í ákveðnum vanda sem hann segir að geti verið sá að í 

kerfinu séu ákveðnar mótsagir sem eru innbyggðar í skólastarfið og 

illmögulegt að leysa úr. Talsverður ágreiningur hefur verið um bestu 

leiðina við að finna hinn gullna meðalveg, á milli þess að hafna 

aðgreiningu og neikvæðri stimplun og hins að finna, greina og leysa þá 

erfiðleika sem nemendur eiga við að etja. 

5.2 Samantekt 

Líkön Bellamy gera fræðimönnum kleift að skoða á kerfisbundinn hátt 

söguna og vettvanginn með framtíðina í huga. Út frá faglegum 

sjónarmiðum er metið hvort árangur sé fullnægjandi með stefnumörkun 

um skóla fyrir alla, hvort bjargir séu til staðar og hvort aðferðirnar við að 

ná skipulags- og félagslegum markmiðum séu ásættanlegar. 

Samkvæmt Þroskahjálparrannsókninni (Gretar L. Marinósson, 2007) er 

skóli án aðgreiningar í góðri þróun. Athygli vekur hve ánægðir foreldrar og 

starfsmenn eru með móttöku fatlaðra nemenda í grunnskólanum. Fram kom að 

vandinn sem steðjar að skólanum samkvæmt könnuninni er of lítið fjármagn, 
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námsefni vantar og úrræði eru af skornum skammti. Starfsmenn nefna of 

marga nemendur í bekk og erfiða nemendur. 

Bent er á í sömu rannsókn að efla þurfi stuðning við starfsmenn til að 

koma í veg fyrir einangrun þeirra. Það er brýnt að efla ráðgjöf sem 

stendur öllum í skólasamfélaginu til boða, bæði frá sérfræðingum 

skólanna og utanaðkomandi sérfræðingum. 

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, 

markmiðum með henni, rannsóknarspurningunni, eigindlegri og 

megindlegri gagnaöflun, gagnagreiningu og úrvinnslu. 
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6 Framkvæmd rannsóknar 

Hér á eftir verður fjallað um þær aðferðir sem rannsóknin byggir á. Greint er 

frá markmiðum, rannsóknarsniði, vali á þátttakendum, gagnaöflun, greiningu 

og úrvinnslu þeirra og áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar. 

Rannsóknin byggðist bæði á megindlegum og eigindlegum rannsóknar-

aðferðum. Í eigindlega hlutanum fór gagnaöflun fram með viðtölum. Rætt var 

við kennara, skólastjóra, deildarstjóra, iðjuþjálfa, sálfræðing og foreldra og 

reynt var að fá fram sjónarmið þeirra gagnvart stuðningi við kennara vegna 

barna sem þurfa sérúrræði. Í megindlega hlutanum var spurningakönnun lögð 

fyrir kennara í þremur grunnskólum á Íslandi.  

6.1 Markmið 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða hvað mætir kennurum í starfi 

í almennum grunnskólum með það fyrir augum að athuga hvers konar 

stuðning þeir þyrftu til þess að kenna fjölbreyttum hópi nemenda. 

Menn eru ekki á einu máli um það hvernig hægt er að ná þeim 

markmiðum að öll börn stundi heimaskóla sinn án aðgreiningar. 

Staðreyndin er, að lög og reglugerðir menntamálayfirvalda eru alveg skýr 

varðandi stefnuna á Íslandi, en hún er að byggja skólastarf á hugmyndum 

um skóla án aðgreiningar. Þessi staða vekur spurningar um hvort 

áheslubreytingar í skólastefnunni muni hafa áhrif á starf kennarans. 

Rannsóknarspurningin er: Hvers konar stuðning þurfa kennarar í 

almennum grunnskóla til þess að kenna fjölbreyttum hópi nemenda?  

Rannsóknin beindist að því fá upplýsingar um hugarfar þátttakenda 

gagnvart stefnunni, aðkomu sérfræðinga, fagmennsku kennara, 

starfsþróun þeirra, skipulag og hvernig þátttakendur skildu hugtakið skóli 

án aðgreiningar. Einnig var spurt hvaða sérþarfir nemendur ættu við að 

etja sem nú koma í almenna grunnskóla. Hvernig móttöku barna með 

sérþarfir væri háttað, hvaða stuðningsúrræði væru í boði fyrir nemendur 

og hvaða úrræði gagnaðist best. Þá var spurt hvaða úrræði vantaði og 

hvað ylli starfsfólki mestum áhyggjum varðandi börn með sérþarfir. 

6.2 Rannsóknarsnið 

Til að greina stöðuna varðandi stuðningsþörf kennara í almennum 

grunnskólum til að kenna nemendum með sérþarfir, var lagt upp með að 
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afla megindlegra og eigindlegra gagna, þar sem fram kæmu þarfir 

kennara á stuðningsúrræðum fyrir nemendur með sérþarfir.  

Spurningakönnun var lögð fyrir í þremur skólum í megindlega 

hlutanum. Skólarnir þrír voru ekki valdir af handahófi, heldur réðu 

hentugleikasjónarmið og tengsl við skólana þrjá nánast öllu við val þeirra. 

Þó var það haft að leiðarljósi að hafa a.m.k. einn skóla á landsbyggðinni, 

einn rótgróinn skóla í Reykjavík og einn tiltölulega nýjan skóla. Enginn 

þessara skóla er sérskóli. Segja má að þessi hluti rannsóknarinnar væri í 

eðli sínu lýsandi rannsókn (Descriptive study). Markmiðið með henni er 

eingöngu að fá vísbendingar um það hvaða stuðning kennarar þurfi til að 

kenna fjölbreyttum hópi nemenda. Hvorki voru gerðar væntingar um 

tengsl milli breyta né orsakasamhengi. 

Í eigindlega hlutanum var gerð tilviksrannsókn. Með tilviksrannsókn 

er átt við ítarlegri rannsókn á afmörkuðu kerfi eða tilviki sem er afmarkað 

í tíma eða rúmi t.d. stofnun (Creswell, 1998). Þar sem ætlunin var að 

rannsaka þann afmarkaða hluta skólakerfisins sem snýr að nemendum 

sem þurfa sérúrræði og þann stuðning sem þarf að vera fyrir hendi 

hentaði tilviksrannsókn best. Rannsóknin var unnin með opnum 

einstaklingsviðtölum. Opin viðtöl veita innsýn í þá skoðun sem 

viðmælendur hafa á því sem fram fer og algengt markmið er að reyna að 

öðlast innsýn í líf fólks og skilja félagslega hegðun við ákveðnar 

aðstæður. Með opnum viðtölum gefst kostur á að skoða viðfangsefnið vel 

og viðmælandinn er ekki bundinn af stöðluðum setningum heldur notar 

eigin orð. Hlutverk spyrjanda er að reyna að skilja hvernig viðmælandinn 

upplifir og skynjar hlutina (Taylor og Bogdan, 1998). 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er lögð áhersla á að alhæfa ekki 

eða mæla tölulega félagsleg fyrirbæri, heldur lýsa þeim sem ferli. 

Hugmyndin er að rannsaka mynstur sem má lesa úr gögnunum frekar en 

að safna gögnum um fyrirfram mótaðar kenningar eða módel (Creswell, 

1998). Útkoman verður þá lýsandi gögn eða það sem fólk hefur skrifað 

eða sagt frá svo og hegðun þess (Taylor og Bogdan, 1998). Þessir þættir 

stýrðu því að ákveðið var að afla gagna með eigindlegum aðferðum. 

Frá miðri 19. öld hafa megindlegar rannsóknaraðferðir verið meira 

áberandi í félagsvísindum (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Megindlegar 

rannsóknaraðferðir eru úr ranni pósitífismans og ganga út á að beita 

rannsóknaraðferðum náttúruvísinda á félagsleg fyrirbæri (Bernard, 2000), 

með því að safna tölulegum gögnum um félagslega hegðun fólks. Með 
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megindlegri nálgun verða athuganir skýrar og ítarlegar og „gera 

rannsakandanum kleift að greina gögnin með ýmsum aðferðum, allt frá 

einföldum útreikningum á meðaltali til flókinna reikningsaðferða” 

(Babbie, 2006). 

Með megindlegu nálguninni var unnt að greina stöðuna í víðara 

samhengi. Eigindlega nálgunin veitir síðan nánari innsýn í störf fagfólks í 

skólum án aðgreiningar. Talið var að með þessum hætti, að blanda saman 

þessum rannsóknaraðferðum, væri hægt að fá fram heildstæða mynd af 

því hvers konar stuðning vanti fyrir kennara í skólum landsins. Sú skoðun 

er orðin mun útbreiddari nú en nokkru sinni fyrr að þörf sé á bæði 

megindlegum og eigindlegum aðferðum í uppbyggingu þekkingar í 

félagsvísindum (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Vissulega eru þessar tvær 

aðferðir ólíkar í raun. Þó fræðimenn innan félagsvísinda kjósi gjarnan 

aðra aðferðina umfram hina og vantreysta jafnvel hinni aðferðinni, geta 

þessar tvær aðferðir bætt hvora aðra upp (Kidder og Fine, 1987). 

6.3  Úrtak og val á þátttakendum 

Það er á ábyrgð kennara að gæta þess að nemendur með sérþarfir fái 

úrræði við þeirra hæfi, þar sem kennarar bera ábyrgð á velferð nemenda 

sinna á meðan þeir eru inni í skólastofunni. Oftast eru það kennarar sem 

meta hvort einstakir nemendur hafi getu til að stunda nám á sama hátt og 

þorri nemenda. Því var ákveðið að leggja spurningakönnun fyrir kennara 

eingöngu, í þremur skólum, en ekki skólastjóra, deildarstjóra, 

stuðningsfulltrúa, þroskaþjálfa eða annað starfsfólk skólanna. Ákveðið 

var að bjóða skólastjórum og deildarstjórum að taka þátt í könnuninni ef 

þeir væru starfandi við kennslu að hluta til á yfirstandandi skólaári. 

Úrtakið í megindlega hluta rannsóknarinnar var tilgangsmiðað 

(purposive) og valið af hentugleika. Gallinn við úrtök af þessari gerð er 

aðallega sá að það er ekki hægt að reikna út óvissu niðurstaðna (Judd, 

Smith og Kidder, 1991). Alls voru 111 kennarar starfandi í skólunum 

þremur þegar könnunin var lögð fyrir. Það er því ekki hægt að segja að 

þetta sé traust stærð (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). 

Úrtakið var ekki stórt og ekki heldur líkindaúrtak, en það var talið duga 

vel til þess að uppfylla markmið rannsóknarinnar af eftirfarandi ástæðum: 

1. Það er mjög líklegt að í flestum skólum landsins séu einhverjir 

nemendur með sérþarfir. 
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2. Sama stefnan – Skóli án aðgreiningar – á að vera við lýði í öllum 

grunnskólum landsins skv. Lögum um grunnskóla (91/2008). 

3. Markmiðið með rannsókninni var að finna vísbendingar um 

upplifun kennara af stuðningi við þá í þróuninni á átt að skóla án 

aðgreiningar. Hvorki eru gerðar neinar væntingar um tengsl breyta 

eða orsakasamhengi né eru gerð sérstök tölfræðipróf til að styðja 

eða hrekja tilgátur. 

Á hinn bóginn er ekki hægt að fullyrða að sömu úrræðin séu í boði í 

öllum skólum landsins og aukinheldur er ekki víst að svipað mannafl sé 

til staðar í öllum skólunum til að framfylgja þeirri stefnu sem hefur verið 

mörkuð varðandi skóla án aðgreiningar. 

Þátttakendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru valdir með 

hentugleikaúrtaki (purposive sampling) þar sem ákveðið var fyrir hvert 

viðtal hver væri næsti viðmælandi (Creswell, 1998). Hentugleikaúrtak var 

valið vegna þess að tekin voru viðtöl við fólk úr nokkrum ólíkum 

strarfsstéttum og þar sem lítil tengsl voru innbyrðis milli stéttanna var 

eðlilegast að velja viðmælendur eftir hentugleika. 

6.4 Gagnaöflun 

Í megindlega hluta rannsóknarinnar var spurningalisti með 17 

spurningum (Sjá Viðauka 1) lagður fyrir kennara í þremur grunnskólum 

við lok skólaársins 2008-2009. Sérstaklega var gætt að því að hafa 

spurningarnar skýrar, einfaldar, stuttar og hnitmiðaðar. Hvergi var 

orðalag spurninganna leiðandi og þess þá síður leiðandi formálar að 

spurningum. Á einum stað í spurningalistanum var svokölluð 

leiðagreining (branching). Þegar þátttakendur svöruðu spurningunni 

neitandi um hvort þeir væru með nemendur sem þyrftu sérúrræði í sínum 

bekkjum eða kennsluhópum, var þeim bent á að sleppa næstu sjö 

spurningum. 

Var það mitt mat að spurningalistinn ætti að vera stuttur. Áður en 

könnunin var framkvæmd, var prófað að leggja hana fyrir nokkra kennara 

í tilraunaskyni. Þessum kennurum þótti einfalt að svara 

spurningalistanum og fannst það ekki taka langan tíma. 

Spurningalistinn var lagður fyrir kennara skólans á landsbyggðinni á 

kennarafundi 25. maí 2009 og hafði deildarstjóri í skólanum yfirumsjón 

með fyrirlögn spurningalistans. Í nýja skólanum var spurningalistinn 
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lagður fyrir kennara á kennarafundi 10. júní 2009 og lagði skólastjórinn 

könnunina þar fyrir. Í rótgróna skólanum var spurningalistinn lagður fyrir 

á kennarafundi 20. maí 2009. Höfundur hafði umsjón með að leggja 

spurningalistann fyrir kennara í þeim skóla. 

Umsjónarmenn fengu allir ítarlegar leiðbeiningar með inngangstexta 

og vinsamlegum tilmælum um að lesa leiðbeiningar sem voru í 

spurningalistunum. Jafnframt voru umsjónarmenn beðnir um að minna 

þátttakendur á að ekki væri heimilt að tveir eða fleiri kennarar kæmu sér 

saman um svör og að eingöngu persónulegar skoðanir og upplifun 

þátttakenda væru til umfjöllunar í könnuninni. Leiðbeiningar til 

umsjónarmanna er að finna í Viðauka 2. 

Að lokinni könnun fylltu umsjónarmenn út skráningar- og 

talningareyðublað með upplýsingum um m.a. fjölda, dagsetningu og tíma. 

Loks voru umsjónarmenn beðnir um að telja spurningalistana og stemma 

þá við fjölda þeirra sem tóku þátt í könnuninni (Sjá Viðauka 3). 

Spurningalistunum (bæði útfylltum og óútfylltum) var síðan komið til 

aðstoðarmanns höfundar til vörslu daginn eftir að þeir voru lagðir fyrir. 

Aðstoðarmaður minn fór yfir listana og stemmdi af útfyllta og óútfyllta lista. 

Sami aðstoðarmaður sá um innslátt, skjölun gagna og úrvinnslu niðurstaðna. 

Eigindlegum gögnum var safnað og þau greind út frá aðleiðslu 

(induction). Aðleiðsla er aðallega notuð þegar rannsóknir snúast um 

ákveðið vandamál, spurningu eða tilgátu. Eigindleg rannsóknaraðferð 

byggir á lýsandi rannsóknargögnum og aðleiðslu, en þá eru tilgátur og 

kenningar ekki fyrirfram ákveðnar heldur mótast í rannsóknarferlinu 

(Ingibjörg Kaldalóns, á.á. og Taylor og Bogdan, 1998). 

Gerð var tilviksathugun í sex stofnunum í Reykjavík og Kópavogi á 

tímabilinu frá febrúar til apríl 2008 með fimm opnum viðtölum. 

Rannsóknin var gerð á þeim hluta skólakerfisins sem snýr að móttöku 

nemenda sem þarfnast sérúrræða í almennum grunnskóla. 

Viðmælendurnir voru Kristinn skólastjóri, Hansína deildarstjóri 

sérkennslu, Elsa kennsluráðgjafi, Una iðjuþjálfi og Marta kennari. Valið 

var að ræða við skólastjóra sem hefði einnig reynslu eða menntun í 

sérkennslufræðum til þess að fá fram sjónarmið þess sem er báðum megin 

við borðið þ.e. hefur þekkingu og reynslu af sérkennslumálum en þarf 

jafnframt að gæta hagsmuna skólans gagnvart yfirvöldum. Nauðsynlegt 

þótti að fá fram sjónarmið deildarstjóra sérkennslu sem gætir hagsmuna 

barnanna og er kennurum til stuðnings en er einnig undir stjórn 
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skólastjóra. Kennsluráðgjafi og iðjuþjálfi horfa á skólann utan frá, þeir 

eru skólanum til ráðgjafar og stuðnings og sjá því hlutina gjarnan frá öðru 

sjónarhorni en þeir sem eru innan skólans. Sérfræðingarnir sem viðtölin 

voru tekin við eru starfandi við mikilvægar stofnanir sem tengjast 

skólunum og veita kennurum aðstoð og fræðslu. Síðast en ekki síst var 

talið mikilvægt að heyra sjónarmið hins almenna kennara sem hefði 

reynslu af að vinna með börnum með sérþarfir. Einn af viðmælendunum 

er karlmaður og ætlunin var að ræða við annan karlmann en hann 

forfallaðist. Aldursdreifingin var frá þrítugu til sextugs. 

Skólarnir voru valdir þannig að þar væru að minnsta kosti 150 

nemendur og að þar starfaði deildarstjóri sérkennslu. Sérfræðingarnir 

voru valdir með það í huga að þeir ynnu á stofnunum sem veita 

grunnskólunum ráðgjöf/þjónustu. 

Nöfnum var breytt við úrvinnslu gagna og er það gert til að koma í 

veg fyrir að hægt sé að rekja upplýsingarnar til einstaklinganna sem tóku 

þátt í rannsókninni. 

Gögnum var safnað með því að taka fimm 60 mínútna viðtöl. Viðtölin 

fóru ýmist fram á þeim stofnunum sem sérfræðingarnir unnu við, á heimili 

eins þeirra eða í skólanum sem ég þar sem höfundur vinnur í vinn í. Viðtölin 

byggðust á fyrirfram ákveðnum viðtalsramma (sjá Viðauka 4) sem var 

hafður til hliðsjónar og reynt var að hafa viðtölin líkust venjulegu viðtali. 

Viðtalsrammi (sjá Viðauka 5) var notaður sem innihélt 

grunnspurningar. Þetta var talið nauðsynlegt til þess að minna sig á þau 

atriði sem ætlað var að fá fram (Taylor og Bogdan, 1998). Síðan voru 

viðtölin tekin upp á stafrænt upptökutæki og afrituð á eftir með hjálp 

tölvutækninnar. 

6.5 Heimtur og svarhlutfall 

Heildarfjöldi kennara í skólunum þremur var 111 þegar 

spurningakönnunin var lögð fyrir. Á kennarafundina mættu samtals 92 í 

öllum skólunum, en tveir þeirra voru dæmdir óhæfir til að svara könnun, 

sökum þess að þeir höfðu ekki starfað sem kennarar á námsárinu 2008-

2009. Þá voru aðrir tveir sem hættu við þátttöku og töldu sig ekki geta 

svarað könnuninni. 
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Tafla 2. Heimtur og svarhlutfall í spurningakönnun 

 Skólinn á 

lands-

byggðinni Nýi skólinn 

Rótgróni 

skólinn Samtals 

Dagsetning 25.5.2009 10.6.2009 20.5.2009  

Fjöldi á kennarafundi 33 26 34 91 

Fjöldi umsjónarmanna 1 1 1 3 

Fjöldi sem tekur könnun 30 25 33 88 

Ekki hæfir til að svara 2 - - 2 

Hættu við þátttöku - - 2 2 

Endanlegur fjöldi 30 25 31 86 

Fjöldi kennara á námsárinu 45 29 37 111 

Svarhlutfall 66,7% 86,2% 83,8% 77,5% 

 

Í töflu 2 má sjá heimtur og svarhlutfall könnunarinnar. Svo virðist sem 

ekki hafi allir kennararnir átt kost á því að mæta á kennarafundina og taka 

þar með þátt í könnuninni, en alls voru það 25 sem vantaði. Ákveðið var 

að leggja könnunina ekki fyrir þessa aðila á öðrum vettvangi. Einn 

umsjónarmaður var í hverjum skóla, en umsjónarmennirnir tóku ekki þátt 

í könnuninni. Heimturnar á kennarafundi í skólunum þremur voru 

misgóðar, þær voru yfir 80% í nýja skólanum og rótgróna skólanum, en 

rúmlega 70% í skólanum á landsbyggðinni. Svarhlutfallið í könnuninni 

var gott, eða nærri 78%. 

6.6 Áreiðanleiki og réttmæti niðurstaðna 

Þess var gætt í hvívetna, bæði í megindlega og eigindlega hluta 

rannsóknarinnar að vinna eftir viðurkenndum rannsóknaraðferðum 

félagsvísindanna. En helstu ógnirnar við áreiðanleika niðurstaðna 

megindlegu rannsóknarinnar tengjast úrtakinu og hvernig það var valið (sjá 

Kafla 6.4 Úrtak og val á þátttakendum). Líklega mun 111 manna 

hentugleikaúrtak úr þýði allra kennara á Íslandi ekki gefa sömu niðurstöðu 

og í þessari rannsókn. Það sem eykur áreiðanleika niðurstaðna er: 

 Hátt svarhlutfall í spurningakönnun (78%) 
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 Skýrar spurningar og leiðbeiningar í spurningakönnun.  

Einungis ein leiðagreining í spurningalistanum. 

 Engar leiðandi spurningar eða formálar í spurningakönnun 

 Sömu leiðbeiningar til allra umsjónarmanna spurningakönnunar. 

Umsjónarmenn fylgdu einnig allir leiðbeiningum til hins ítrasta. 

 Innsláttur, skjölun gagna og úrvinnsla niðurstaðna spurninga-

könnunar var í höndum eins manns (aðstoðarmanns höfundar). 

 Myndræn framsetning gagna í megindlegri rannsókn er 

stöðluð að algildu núlli á Y ási þegar um er að ræða 

hlutfallstölur, þ.e. lægsta gildi ássins er alltaf núll. Í 

myndrænni framsetningu gagna í samanburði á meðaltölum er 

lægsta gildi Y-ássins alltaf lægsta gildið á þeim kvarða sem 

um ræðir. 

 Í eigindlegu rannsókninni voru öll viðtöl tekin upp á stafrænt 

upptökutæki og tekin afrit af þeim strax að loknu viðtali. 

 Í eigindlegu rannsókninni var ritun viðtala öll í höndum höfundar. 

Hlutverk kennaranna og ábyrgð er ólík eftir starfssviði. Sumir 

þátttakenda í könnuninni eru eingöngu umsjónarkennarar en aðrir kenna 

sérstakar námsgreinar, þar sem nemendahópurinn er fjölmennari og 

jafnvel fjölbreyttari (t.d. íþróttakennarar og smíðakennarar). Þetta gæti 

dregið úr réttmæti megindlega hluta rannsóknarinnar, því ekki er víst að 

mælitækið henti þessum þátttakendum. 

6.7 Úrvinnsla úr spurningalista 

Til að komast að því hver stuðningsþörf kennara væri í almennum 

grunnskólum þurfti fyrst og fremst að athuga hvort algengt væri að 

nemendur þyrftu sérúrræði í almennum grunnskólum og þá hvaða 

sérþarfir nemendur hefðu. Ennfremur þurfti að varpa ljósi á hvaða 

sérþarfir það væru sem útheimtu sérstakan stuðning. Til að mæla hvort 

nemendur fengju þann stuðning sem þeir þurftu var nauðsynlegt að skoða 

hvaða úrræði væru í boði fyrir nemendur í skólunum.  

Í raun var lykilspurningin sú sem snéri að því hvort allir kennarar 

fengju þann stuðning sem þeir þyrftu inni í skólastofu, en það varð líka að 
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komast að því hvert kennarar leituðu helst eftir aðstoð varðandi nemendur 

með sérþarfir. Hér var átt við börn og unglinga sem áttu erfitt með nám 

sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra 

örðugleika og/eða fötlunar. 

Gerð var grein fyrir því hvaða stuðningsúrræði væru í boði í 

almennum grunnskólum, hvert þeirra kennarar töldu að gagnaðist best og 

hve ánægðir þeir væru með stuðningsúrræðin sem stóðu þeim til boða. 

Farið var yfir það hvaða stuðningsúrræði kennarar töldu að vantaði í 

þeirra skóla og hvað ylli þeim mestum áhyggjum varðandi kennslu nemenda 

með sérþarfir. Ennfremur var útlistað hvað kennarar hefðu gert í sínu starfi til 

þess að nemendur með sérþarfir gætu notið almennrar bekkjarkennslu með 

ófötluðum nemendum. Loks var skoðað hvaða skilning kennarar leggðu í 

hugmyndir og framkvæmd um skóla án aðgreiningar. 

Unnið var úr gögnunum í tölfræðiforritinu SPSS (útgáfu 15.0). Keyrðar 

voru tíðnitöflur fyrir nafnbreytur – hvort sem þær voru byggðar á 

einvalsspurningum (ratio) eða fjölvalsspurningum (multiple response sets). 

Viðhorfaspurningum var breytt í fimm punkta kvarða og reiknað meðaltal 

fyrir hvert atriði. Svör við opnum spurningum (verbatims) voru flokkuð eftir 

efnisatriðum og reynt að finna einhvern rauðan þráð í gegnum þær. Fjallað 

verður nánar um einstakar breytur hér á eftir m.t.t. aðgerðabindingar, innri 

rannsóknarréttmætis og rannsóknarréttmætis hugsmíða. 

Þegar spurningar voru lokaðar, þ.e. svarendur beðnir um að merkja 

við þann svarkost/þá svarkosti sem áttu við, var í sumum tilfellum 

mögulegt að merkja við „annað” og gera nánar grein fyrir svarinu. 

Ætlunin var að búa til nýja svarkosti þegar mörg sams konar „önnur” svör 

væru við spurningunum. Það reyndist vera raunin í tveimur spurningum 

og verður betur gerð grein fyrir þeim hér á eftir. 

Nemendur með sérþarfir 

Ætlunin var að komast að því hversu algengt það væri að nemendur með 

þörf fyrir sérúrræði væru í bekkjum eða kennsluhópum kennara. 

Þátttakendur eru spurðir „Eru einhverjir nemendur með sérþarfir í þínum 

bekk eða kennsluhópi?”. Eingöngu var hægt að svara spurningunni 

játandi eða neitandi, en auk þess kom til greina að kennarinn hreinlega 

vissi það ekki. Spurningin er tiltölulega einföld og við hönnun 

spurningalistans þótti sýnt að ekki væri líklegt að kennararnir gætu 
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hreinlega talið upp fjölda barna sem hefðu  þörf fyrir sérúrræði í þeirra 

bekkjum eða kennsluhópum. Þess vegna var þessi leið valin. 

Þeir sem svöruðu ekki spurningunni og þeir sem merktu við „Veit 

ekki” voru felldir brott og keyrð er tíðnitafla með hlutföllum svara við 

spurningunni. Þeir sem ekki svöruðu spurningunni játandi („Nei” og 

„Veit ekki”) voru beðnir um að sleppa því að svara næstu níu spurningum 

(Sjá Viðauka 1). Þar með er sá fjöldi sem svaraði þessari spurningu 

játandi orðinn að nefnaranum í öllum öðrum tölulegum greiningum í 

þessari rannsókn. 

Með þessari breytu kom í raun og veru fram hvert hlutfall kennara var 

sem er með nemendur sem þarfnast sérúrræða í sinni skólastofu. 

Tegundir sérþarfa 

Þeir sem svöruðu því játandi að þeir væru með nemendur í sínum 

bekkjum eða kennsluhópum með þörf fyrir sérúrræði voru í framhaldi 

spurðir að því hvers konar sérúrræði nemendur þyrftu. Svarkostirnir voru 

í formi lista yfir algengustu sérþarfir og auk þess mátti merkja við 

„annað” og útskýra nánar hverjar sérþarfirnar væru. Spurningin er 

fjölvalsspurning, þ.e. svarendum var bent á að þeir ættu að merkja við allt 

sem ætti við í þeirra tilfelli. Þessi aðferð þótti henta betur til að fá fram 

hvaða sérþarfir væru til staðar í bekkjum eða kennsluhópum í stað þess að 

telja hve margir nemendur væru með ákveðnar sérþarfir. Það var metið 

svo að ólíklegt væri að kennarar myndu hreinlega eftir hve margir 

nemendur væru með ákveðna tegund af sérþörfum. 

Eingöngu voru greind svör þeirra sem svöruðu því játandi hvort 

einhverjir nemendur væru með sérþarfir í þeirra bekk eða kennsluhópi. 

Búnar eru til breytur með öllum flokkum sérþarfa í spurningalistanum og 

eru þær kóðaðar þannig að þegar merkt er við ákveðnar sérþarfir í 

spurningalistanum fær samsvarandi breyta gildið 1 í gagnasafninu. 

Keyrð er út tíðnitafla fyrir fjölvalsspurningasafnið og varpar hún ljósi 

á hvert hlutfall sérþarfa er hjá þeim kennurum sem eru með nemendur 

sem þarfnast sérúrræða í sinni skólastofu. 

Sérþarfir sem þarfnast stuðnings 

Spurt var „Hvaða sérþarfir skv. spurningu sex þarfnast sérstaks stuðnings 

(t.d. stuðningsfulltrúa eða þroskaþjálfa)?”. Fjallað var um spurningu sex 

hér á undan. Þessi spurning er byggð upp á sama hátt, þ.e. að svarendum 
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var bent á að merkja við allt sem við ætti og síðan mátti merkja við 

„annað” og útskýra nánar. Þessi breyta er kóðuð og greind á sama hátt og 

,,Tegundir sérþarfa”, enda er uppsetning spurninganna beggja alveg eins. 

Með því að bera saman svörin við þessari spurningu og spurningunni 

á undan er hægt að sjá hvort það sé mat kennaranna að börn með sérþarfir 

þarfnist stuðnings. Hægt er að bera saman hlutfall kennara þar sem börn 

með sérþarfir voru í bekkjum við hlutfall kennara þar sem sérþarfir  

þörfnuðust stuðnings. Ef það er mikill munur á þessum tveimur 

hlutföllum þá er þörfin lítil. Ef hins vegar lítill munur er á þessum 

tveimur hlutföllum, þá er þörfin líklega mikil. 

Veittur stuðningur 

Þeir sem sögðu að nemendur í þeirra bekkjum eða kennsluhópum væru 

með sérþarfir voru spurðir að því hvort allir nemendur fengju þann 

stuðning sem þeir þyrftu. Tveir svarmöguleikar voru í boði. Annars vegar 

„Já, allir” og hins vegar „Nei, ekki allir”.  Einnig gátu svarendur merkt 

við „Veit ekki”. Breytan er kóðuð þannig að þeir sem merktu við „Veit 

ekki” eða svöruðu hreinlega ekki spurningunni voru felldir brott. 

Keyrð er út tíðnitafla með hlutfalli svara við spurningunni og leiðir 

taflan í ljós hvort kennarar telji að þörfum allra nemenda í þeirra bekkjum 

eða kennsluhópum sé mætt. Enn einu sinni var spurt á einfaldan hátt í 

stað þess að kennarar hreinlega segðu hve margir fengju þann stuðning 

sem þeir þyrftu og hve margir fengju ekki stuðning. Það var talið ólíklegt 

að þeir gætu gefið nákvæm svör. Sér í lagi ef kennararnir kenna mörg fög 

og/eða í mörgum bekkjum/kennsluhópum. 

Leitað eftir aðstoð 

Í þeim tilfellum sem svarendur sögðu að nemendur í þeirra bekkjum eða 

kennsluhópum væru með sérþarfir voru svarendur beðnir um að tilgreina hjá 

hverjum þeir leituðu oftast eftir aðstoð og hjá hverjum þeir leituðu næst 

oftast til. Gefnir voru sjö svarmöguleikar í báðum spurningum (auk þess sem 

merkja mátti við „annað” og útskýra nánar) og einungis mátti merkja við 

einn möguleika. Þeir sem svöruðu ekki spurningunum voru felldir brott. Í 

þessari spurningu merktu nokkrir við svarmöguleikann „annað” og voru svör 

þeirra flokkuð í fimm flokka og kóðuð til viðbótar við upphaflegu 

svarmöguleikana. Í Viðauka 1 er að finna framsetningu spurningarinnar. 

Flestir þeirra sem merktu við „annað” leita til sérkennara eftir aðstoð. 
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Með þessu móti var hægt að sjá út hvert kennarar leituðu helst eftir 

aðstoð. Breytan Stuðningsúrræði í boði (sem fjallað er um hér á eftir) 

eyðir óvissunni um það að kennarar hreinlega viti hvað sé í boði í þeirra 

skólum. Það er ákveðin ógn við réttmæti að þessi breyta gæti orðið fyrir 

áhrifum af því hve skýra stefnu skólarnir hafa mótað sér í því hvert 

kennarar eigi að leita varðandi börn sem þarfnast sérúrræða. 

Spurningunni um hvort kennarar leiti aðstoðar samkvæmt eigin 

sannfæringu og þekkingu eða samkvæmt stefnu skólans er því ósvarað. 

Stuðningsúrræði í boði 

Svarendur eru spurðir út í hvaða stuðningsúrræði væru í boði fyrir þeirra 

nemendur. Gefnir voru fjórir svarmöguleikar og auk þess mátti merkja 

við „annað” og útskýra nánar. Í könnuninni merktu margir við „annað” 

og bættust þannig sjö svarmöguleikar við. Reyndar var aðeins merkt við 

tvo af fjórum upprunalegu svarmöguleikunum. Flestir sem merktu við 

„annað” bentu á að sérkennsla væri í boði fyrir nemendur og næst flestir 

að þroskaþjálfi stæði nemendum til boða. Spurningin var fjölvals-

spurning, þ. e. svarendur máttu merkja við allt sem við ætti. 

Búnar voru til breytur með öllum flokkum stuðningsúrræða í 

spurningalistanum. Breyturnar voru kóðaðar þannig að þegar merkt var 

við tiltekið stuðningsúrræði í spurningalistanum fékk samsvarandi breyta 

gildið 1 í gagnasafninu. Tíðnitafla er keyrð út fyrir fjölvalsspurninga-

safnið, þar sem hlutfall hvers svars kemur fram. Þessi breyta segir til um 

hvaða stuðningsúrræði eru til staðar, en hún er byggð á þeirri forsendu að 

kennararnir viti af þeim úrræðum sem í boði eru í þeirra skólum. 

Gagnlegasta stuðningsúrræðið 

Þátttakendur eru spurðir hvaða stuðningsúrræði gagnaðist best. Gefnir 

voru fjórir svarmöguleikar, þ.e. þeir sömu og fyrir ,,Stuðningsúrræði í 

boði”, sem fjallað var um hér á undan. Auk þess mátti merkja við 

„annað” og útskýra nánar. 

Keyrð var tíðnitafla með hlutfalli svara við spurningunni. Breytan gaf til 

kynna hvaða stuðningsúrræði kennurum fannst gagnast best, en niðurstöðurnar 

munu að öllum líkindum einskorðast við reynslu kennara af þeim 

stuðningsúrræðum sem voru í boði í skólunum þegar könnunin var gerð. 
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Ánægja með stuðningsúrræði 

Hér voru þátttakendur beðnir um að lýsa því hversu ánægðir eða 

óánægðir þeir væru með stuðningsúrræðið sem þeir merktu við í 

spurningunni á undan. Svörin voru á fimm punkta Likert kvarða: 

 Mjög ánægð(ur) 

 Frekar ánægð(ur) 

 Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

 Frekar óánægð(ur) 

 Mjög óánægð(ur) 

Einnig gafst þátttakendum kostur á að merkja við „Veit ekki”. Svörin 

voru kóðuð á þá vegu að ,,Mjög ánægð(ur)” fékk gildið 5 og ,,Mjög 

óánægður” fékk gildið 1, þ.e. því meiri ánægja, þeim mun hærra gildi 

fékk breytan. Reiknað var meðaltal fyrir hvert stuðningsúrræði sem nefnt 

var í spurningunni á undan og keyrð út tafla sem sýndi samanburð 

meðaltala eftir stuðningsúrræðum. 

Segja má að þessi breyta geti sýnt fram á mun á ánægju með 

algengustu stuðningsúrræðin. Ef það er t.d. langmest ánægja með eitt 

úrræði umfram önnur, þá gæti verið heppilegt að skoða hvers vegna það 

kunni að vera. Gæta verður þess þó að þegar fá svör liggja að baki 

meðaltals úrræðis, þá þarf að fara varlega í að túlka niðurstöðurnar. 

Opnar spurningar 

Í lok könnunar gafst þátttakendum kostur á að svara 4 opnum spurningum 

og segja þannig skoðanir sínar í orðum. Spurningarnar voru svohljóðandi: 

 Hvaða stuðningsúrræði vantar í þinn skóla? 

 Hvað veldur þér mestum áhyggjum varðandi kennslu 

nemenda með sérþarfir í þínu starfi? 

 Hvað hefur þú gert í þínu starfi til þess að nemendur með 

sérþarfir geti notið almennrar bekkjarkennslu með ófötluðum 

nemendum? 
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Svörin við þessum spurningum eru tekin saman og greind eftir 

innihaldi þeirra til að draga betur fram upplifun kennara á skóla án 

aðgreiningar.  

6.8 Úrvinnsla úr viðtölum 

Eigindlegi hlutinn byggist á upplifun þeirra þátttakenda sem rætt var við. 

Eigindlegar rannsóknir eru gerðar við raunverulegar aðstæður og verða 

ekki endurteknar. Byggt er á aðleiðslu í gagnagreiningu og dregnar eru 

ályktanir út frá gögnunum sem safnað er. Þessi aðferð var valin vegna 

þess að verið var að athuga viðhorf þátttakenda til þess hvers konar 

stuðning kennarar þurfa til að geta komið til móts við fjölbreyttan hóp 

nemenda í skóla án aðgreiningar. Ekki er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðunum. 

Eftir að öflun gagna og skráningu var lokið hófst úrvinnsla og 

greining sem fór þannig fram að gögnin voru marglesin yfir og notuð 

opin kóðun, þar sem strikað er undir hugtök og safnað dæmum um 

hugtök og þau skrifuð á spássíur og síðan flokkuð eftir sameiginlegum 

eiginleikum (Creswell, 1998).  

Rýnt var í gögnin með áherslu á merkingu þeirra og síðan var reynt að 

lýsa þeirri flóknu mynd sem fékkst út úr gögnunum. Hugtök voru flokkuð 

niður í nokkur meginhugtök eða þemu sem fram komu í þeim. Síðan voru 

undirhugtökin flokkuð. Öxulkódun felur í sér að tengja saman flokka. Þegar 

búið er að finna flokkana, kemur í ljós hugtak eða hugtök sem allt snýst í 

kringum sem er öxullinn (Creswell, 1998). Til þess að fá samhengi í 

rannsóknina voru allir punktarnir settir inn á hugarkort (Mind manager) sjá 

Viðauka 4. Þetta hugarkort var síðan notað við vinnslu greiningarblaða. 

Úrvinnsla og greining fór þannig fram að unnið var úr viðtölunum um 

leið og gagna var aflað. Þannig komu möguleikar á að greina atriði sem 

hægt var að fylgja eftir og leggja áherslu á í næstu viðtölum (Bogdan og 

Biklen, 1998). Greining fór fram eftir viðmiðum grundaðrar kenningar 

(grounded theory) með stöðugum samanburði. Í því fólst að gögnin voru 

marglesin yfir og greind með opinni kóðun þar sem strikað var undir 

hugtök og dæmum safnað um hugtök og þau skrifuð á spássíur. Síðan 

voru hugtökin flokkuð eftir sameiginlegum eiginleikum. Reynt var að 

finna tengsl milli flokka og dregnar ályktanir út frá þeim. Rýnt var í 

gögnin með áherslu á merkingu þeirra og síðan reynt að lýsa þeirri mynd 

sem fékkst út úr gögnunum (Silverman, 2003). 
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Við greiningu gagnanna komu fram nokkur meginþemu. Athuguð 

voru sérstaklega hugtökin hindranir og úrræði og viðtölin þannig tengd 

við rannsóknarefnið. Hvoru tveggja er að menn hafa komið auga á mörg 

úrræði gagnvart fötluðum börnum í almennum grunnskólum og einnig 

eru hindranirnar margar sem þarf að yfirstíga. Undirhugtökin sem vöktu 

sérstaka athygli voru: 

 Hugarfar 

 Sérfræðiaðstoð 

 Staða kennarans  

 Starfsþróun 

 Skipulag og fagmennska 

 Skóli án aðgreiningar 

6.9 Samantekt 

Í kafla sex var gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, 

markmiðum með henni, rannsóknarspurningunni, eigindlegri og 

megindlegri gagnaöflun, gagnagreiningu og úrvinnslu. Í næsta kafla 

verður greint frá helstu niðurstöðum og er þeim skipt í tvo meginkafla 

sem er stuðningur við kennara og innra starf. Í hvorum fyrir sig eru 

nokkur þemu tekin fyrir. 
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Skoðað var hvers 

konar stuðning kennarar þurfa í almennum grunnskóla til þess að kenna 

fjölbreyttum hópi nemenda. Eins og áður hefur komið fram byggjast 

niðurstöðurnar á viðtölum við fimm starfsmenn sem tengjast 

grunnskólastarfinu og spurningakönnun sem lögð var fyrir 111 kennara í 

þremur grunnskólum. Leitað var eftir skoðunum viðmælenda og reynt að laða 

fram kjarnann í reynslu þeirra með viðtölum í samræðuformi. Tölulegum 

gögnum var safnað með spurningakönnun sem gerði kleift að greina þau með 

einföldum útreikningum (Babbie, 2006). Niðurstöður spurningakönnunar eru 

lagðar fram fyrst og síðan er fjallað um innra skólastarf. 

7.1 Stuðningur við kennara 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar meðal 111 kennara bentu til þess að 

þörf væri fyrir meiri stuðning við kennara í almennum grunnskólum. 

Ástæður eru margar en niðurstöðurnar sýndu að í flestum 

umsjónarhópum kennara eru nemendur sem þarfnast sérúrræða og 

stuðnings. Nemendahópurinn er fjölbreyttur og þarf margvíslegan 

stuðning og viðbrögð sem gerir verkefni kennarans flókið. 

Mynd 4. Hlutfall nemenda með sérþarfir 
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Nemendur með sérþarfir 

Það kemur í ljós að í langflestum tilfellum eru einhverjir nemendur með 

sérþarfir í bekkjum eða kennsluhópum þátttakenda. Eins og sjá má á 

mynd 4 eru tæplega níu af hverjum tíu kennurum með nemendur með 

sérþarfir í sinni skólastofu.  

Tegundir sérþarfa og sérþarfir sem þarfnast stuðnings 

Á mynd 5 sést að algengast er að nemendur sem þurfa sérúrræði þjáist af 

athyglisbresti með eða án ofvirkni. Athygli vekur að nemendur með 

athyglisbrest án ofvirkni þurfi sjaldnar stuðning en aðrir nemendur. Næst 

algengasta þörfin fyrir sérúrræði kallar því ekki alltaf á sérstakan 

stuðning, heldur er það í helmingi tilfella. Það virðist heldur ekki vera 

þannig að mati kennarana að þörf fyrir sérúrræði útheimti ávallt sérstakan 

stuðning. Þó er það langoftast á þá vegu. 

Það ber að túlka niðurstöðurnar varlega á mynd 5. Það er ekki vænlegt að 

draga einfaldlega hlutfall þeirra sérþarfa sem þarfnast sérstaks stuðnings frá 

hlutfalli þeirra sérþarfa sem eru í bekkjum. Það gæti t.d. verið þannig að í 

tilteknum bekk sé eingöngu einn líkamlega fatlaður nemandi, en hann 

þarfnast ekki stuðnings. Í sama bekk gætu verið fjórir með athyglisbrest án 

ofvirkni, en bara einn þeirra sem þarfnast stuðnings. Þessir fjórir sem eru 

með athyglisbrest án ofvirkni teljast bara sem eitt svar, eins og sá eini sem 

þarf á stuðningi að halda. Á heildina litið virðist þörfin fyrir stuðning haldast 

nokkurn veginn í hendur við hlutfall nemenda með sérþarfir Undantekningin 

er, eins og áður sagði, athyglisbrestur án ofvirkni. Velta má fyrir sér hvort 

þessi niðurstaða geti skýrst af skipulagi skólastarfsins, færni kennarans eða 

viðhorfum hans til starfsins. 

Veittur stuðningur 

Tæplega fjórðungur nemenda í bekkjum eða kennsluhópum kennarana 

fær þann stuðning sem hann þarf. Að mati kennara fær mikill meirihluti 

nemenda ekki þann stuðning sem hann þarf. Á mynd 6 má sjá að mun 

færri svara þessari spurningu en öðrum spurningum í könnuninni. 

Ástæðan gæti verið sú að sumir svarendur vita ekki hvort nemendurnir fái 

allir þann stuðning sem þeir þurfa. 

 

 

 

n=84 
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Mynd 5. Tegundir sérþarfa og sérþarfir sem þarfnast stuðnings 

Mynd 6. Veittur stuðningur miðað við þarfir 
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Leitað eftir aðstoð 

Eins og sjá má á töflu 3, þá leita kennarar oftast til samkennara eftir 

aðstoð vegna nemenda með sérþarfir en næst oftast til skólastjórnar. 

Athygli vekur að það eru aðeins tæp 3% kennara sem leita til 

lausnateymis, sem er teymi innan skólans sérstaklega ætlað kennurum til 

aðstoðar í erfiðum málum sem snerta nemendur. Sama má segja um 

nemendaverndarráð. Athyglisvert er að innan við 10% kennara leiti oftast 

aðstoðar hjá sérkennara varðandi sérúrræði. 

Tafla 3. Leitað eftir aðstoð varðandi sérúrræði 

Leitað eftir aðstoð Oftast (%) Næst oftast (%) 

Til samkennara 43,2 25,0 

Til skólastjórnar 27,0 34,7 

Til þroskaþjálfa 13,5 13,9 

Til sérkennara 9,5 5,6 

Til lausnateymis 2,7 2,8 

Til deildarstjóra 1,4 - 

Til deildarstjóra sérkennslu 1,4 1,4 

Til sálfræðinga 1,4 - 

Til nemendaverndarráðs - - 

Til námsráðgjafa - 12,5 

Til kennsluráðgjafa - 1,4 

Til mentors - 1,4 

Til talkennara - 1,4 

Fjöldi 74 72 

Stuðningsúrræði í boði 

Langalgengast (85%) er að stuðningsfulltrúi sé í boði fyrir nemendur sem 

þurfa stuðningsúrræði. Tæpur fjórðungur nefnir að sérkennsla bjóðist fyrir 

nemendur og rúmlega fimmtungur nefnir að sérdeild sé möguleiki fyrir 

nemendur í þeirra skóla (mynd 7). Önnur úrræði, eins og t.d. þroskaþjálfi og 

námsver/smiðja virðist sjaldnar vera boðið upp á. Það þarf e.t.v. ekki að 

koma á óvart að helsti stuðningur sem kennarar nefna er stuðningsfulltrúi, 

þar sem stefna menntamálayfirvalda í Reykjavík er að það sé helsta úrræðið 
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vegna nemenda með sérþarfir í almennum grunnskóla (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2002). Athygli vekur að tveir þátttakendur sögðu að það væri 

ekkert úrræði sem stæði þeirra nemendum til boða. Þetta gefur hugsanlega til 

kynna að þau úrræði sem eru í boði eru líklega svolítið sniðin að þörfum 

þeirra nemenda sem eru með algengustu sérþarfirnar, eins og t.d. 

athyglisbrest með eða án ofvirkni.  

Mynd 7. Stuðningsúrræði í boði  
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Mynd 8. Gagnsemi stuðningsúrræði sem í boði eru  

Í ljós kemur að ekki er mest ánægja með það stuðningsúrræði sem 

flestir telja gagnlegast. Á mynd 9 má sjá að þeir sem hafa reynslu af 

sérdeild í skólanum eða sérkennara virðast vera ánægðari með þau úrræði 

en stuðningsfulltrúa. 

Staðalfrávikið fyrir stuðningsfulltrúa sem úrræði er 0,808 og er mun 

hærra en staðalfrávikið fyrir úrræðið sérdeild í skólanum sem er 0,316. 

Staðafrávik meðaltalsins fyrir ánægju með sérkennara er 0,718. Segja má 

því að flestir þeirra sem hafa reynslu af sérdeild í skólanum séu frekar 

ánægðir með það úrræði. Færri hafa því reynslu af sérdeild í sínum skóla 

en stuðningsfulltrúa, en meðaltal ánægju með sérdeild í skólanum er 4,10 

og staðalfrávikið (0,316) er mun lægra en staðalfrávik meðalánægju með 

stuðningsfulltrúa og sérdeild í skólanum, þrátt fyrir að færri nefni það 

sem gagnlegasta stuðningsúrræðið (sjá mynd 8). Reikna má með því að ef 

fleiri hefðu því reynslu af sérdeild í sínum skóla, myndu þeir nefna það 

sem gagnlegasta stuðningsúrræðið. 
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Mynd 9. Ánægja með stuðningsúrræði greind eftir gagnlegustu úrræðunum 

7.2 Innra skólastarf 

Til þess að skoða rannsóknarefnið nánar voru tekin fimm viðtöl við 

sérfræðinga innan skólakerfisins og verða niðurstöður þeirra flokkaðar 

eftir þeim þemum sem komu í ljós við úrvinnslu gagnanna í heild. 

Hugtökin eru: hugarfar, stuðningur, kennarinn og hlutverk hans, 

starfsþróun, skipulag, og fagmennska, og skóli án aðgreiningar. 

Hugarfar 

Hugarfar stjórnenda gagnvart skólagöngu nemenda með sérþarfir virðist 

geta skipt sköpum um velgengni þeirra og kennarans í skólanum. Það er 

ekki nóg að kennarinn hafi óbilandi áhuga á að sinna nemendunum ef 

skólastjórinn er ekki lausnamiðaður og viljugur til þess að styðja 

kennarann eins og hann getur. Una iðjuþjálfi sagði: 

Ef að skólastjórinn er með fordóma eða ósveigjanlegur við 

að breyta eða gera einhverjar undanþágur að hérna þá gengur 

það ekki. Það er það sem þarf að vera fyrst, jákvætt viðhorf, 

3,79 

4,10 

4,17 

3,63 

1 2 3 4 5

Stuðningsfulltrúi

Sérdeild í skólanum

Sérkennari

Annað

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með úrræðið 

Samanburður meðaltala eftir úrræðum 

1=Mjög óánægð(ur), 5=Mjög ánægð(ur) 

n=68 
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fordómaleysi, áhugi, metnaður til þess að sinna þessum 

nemanda með sérþarfirnar, það er svona grunnurinn. 

Hennar reynsla var að skólastjórar hefðu mismunandi skoðanir á því 

hvort og þá hvernig taka ætti á móti börnum með sérþarfir í skólana. Hún 

hafði reynslu af því að í einum skóla væri unnið faglega að móttöku 

þessara barna og að þar gengi skólavistin vel en í öðrum skóla væri 

ferillinn allt annar og verri.  

Hansína deildarstjóri sagði að enginn skóli ætti að taka að sér það 

hlutverk að mennta fatlað barn nema vera búinn að tryggja næg úrræði 

áður en barnið hæfi skólagönguna. Það væri mikið í húfi fyrir barnið að 

vel tækist til og skólinn þyrfti aðstoð utan frá til þess að tryggja farsæla 

skólagöngu fatlaðra barna. Í máli Kristins skólastjóra kom fram mikill 

vilji til þess að mæta þeirri áskorun að skólinn væri án aðgreiningar. 

Hann sagði að: 

Menn gera sér grein fyrir því að engir tveir nemendur eru 

eins. Það gerir það að verkum að við verðum að takast á við 

nemendur miðað við hverjir þeir eru, ekki hvað foreldrar 

vilja eða samfélagið vill, heldur bara hvað við getum gert 

fyrir börnin. 

Hann sagði ennfremur að hann héldi að samfélagið væri frekar opið 

fyrir því að skólarnir tækju á móti öllum nemendum. Hann sagðist einnig 

finna fyrir velvilja yfirvalda gagnvart nemendum með miklar sérþarfir að 

þau vildu gera það sem hægt væri til þess að þeir væru í almennu 

skólunum. En það vantaði oft sérhæft starfsfólk til að sinna verkefninu. 

Í máli Mörtu kennara kom fram að í skóla sem hún vann í hefði verið 

stúlka í hjólastól sem þurfti að fara í annan skóla vegna þess að það var 

ekki lyfta í skólanum. Hún sagði að ef hugarfar skólayfirvalda og 

skólastjórans hefði verið fylgjandi veru stúlkunnar í skólanum hefði lyfta 

verið sett í húsið. Í þess stað var kennarinn settur í þá óviðunandi aðstöðu 

með bekkinn sinn að vera á öðrum stað í skólahúsinu, fjarri öðrum í 

árganginum, til þess að draga úr ferðum stúlkunnar. Hún var síðan borin á 

milli svæða ef hún þurfti að færa sig til. Þessi ráðstöfun ýtti undir að hún 

og bekkurinn einangruðust frá öðrum jafnöldrum. 
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Stuðningur 

Allir voru sammála um að nægjanlegt framboð væri á ráðgjöf til 

skólanna. Það eru margar stofnanir sem hægt er að leita til og það virðist 

vera auðsótt mál að fá fyrirlestra og kynningar inn í skólana. Í 

rannsókninni kom hins vegar fram að kennarar telja að þeir þurfi betri 

stuðning við nemendur sem eru með sérþarfir af einhverju tagi en ekki 

það mikla að þeir þurfi greiningar sérfræðinga. Þeir álíta einnig að úrræði 

vanti fyrir nemendur sem eru með mikið skap og sýna árásargirni eða 

glíma við aðra hegðunarerfiðleika. 

Þrátt fyrir þetta mikla framboð á ráðgjöf nýtist hún ekki nógu vel. 

Hansína deildarstjóri taldi að sérfræðingarnir þyrftu að koma meira inn í 

skólana og vinna á vettvangi, í stað þess að gefa ráð við skrifborð úti í 

bæ. Hún áleit að þörf væri á meiri þjónustu frá heilbrigðisyfirvöldum og 

sagði hún að hún vildi bæði sjá hjúkrunarfræðing í fullu starfi inni í 

skólunum og einnig að geðhjúkrunarfræðingur væri skólunum innan 

handar. Una iðjuþjálfi tók undir það að betra væri að sérfræðingar kæmu 

inn í skólana og sagði að sérfræðingar Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins vildu oftar geta komið inn í kennsluaðstæður og skoða hvað væri 

í boði og gefa síðan ráð en ekki sé mikið beðið um slíka ráðgjöf.  

Marta grunnskólakennari sagðist ekki notfæra sér sérfræðiaðstoð 

mikið og sagði að aðstoðin væri ekki nægjanlega aðgengileg. Hún sagði 

einnig að hún væri ekki örugg með það hvenær hún ætti að biðja um 

aðstoð né hvert hún ætti að leita. Einn veturinn hafi henni þó bæði boðist 

námskeið í lausnamiðari nálgun og handleiðslu frá Barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) til þess að koma til móts við 

fatlaða nemendur sína. Þetta sagði hún að hafi skipt miklu fyrir sig sem 

ungan kennara. Hún sagði: 

Já, ég sko byrjaði á námskeiði hjá henni Guðrúnu, þarna 

lausnamiðað ferli til þess að takast á við erfiða hegðun og í 

kjölfarið á að ég byrjaði á því námskeiði byrjaði 

atferlisþjálfarinn í skólanum að vinna með mér og við 

bjuggum til og hún kom inn til mín. Þá loksins fékk ég 

einhvern stuðning sko, og það var bara af því að hún var á 

þessu námskeiði líka og við tókum verkefni saman og ég 

náttúrulega bara græddi á því. 
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Mörtu bauðst handleiðsla sérfræðings sem fylgdist með, gerði áætlanir 

og kenndi henni að finna lausnir á erfiðri hegðun nemandans. Stuðningur 

við Mörtu skipti greinilega miklu máli. Samstarf hennar og 

sérfræðingsins var meira af tilviljun en fyrirfram ákveðið af 

skólayfirvöldum. Annan vetur mætti Mörtu annað form á stuðningi en þá 

var hún einnig með mjög krefjandi nemendur, bæði á einhverfurófi og 

með aðrar sérþarfir. Sá stuðningur sem hún fékk var frá stuðningsfulltrúa 

sem hafði reynslu af vinnu með börn sem þurftu sérúrræði. Marta taldi að 

hæfni þessa stuðningsfulltrúa hefði gert það að verkum að hún þurfti ekki 

annan stuðning. 

Una segir að ráðgjöf frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins geti 

verið handleiðsla ef hún er hugsuð fyrir hópa, ekki er í boði 

einstaklingshandleiðsla. Beiðni verður að koma frá skólanum. Kennarar 

þurfa að vera duglegri við að óska eftir ráðgjöf. „Þið eruð grasrótin og þið 

eruð með þetta í höndunum” segir Una. 

Talsverður stuðningur er í boði fyrir kennara sem eru að vinna með 

börnum sem þurfa sérúrræði. Sérfræðingar telja að kennarar biðji ekki 

nægjanlega snemma og ekki nógu oft um aðstoð. Kennarinn segir að 

aðgengi að sérfræðingum sé ábótavant. Velta má fyrir sér hvort þarna sé 

um að ræða togstreitu milli almennra kennara og sérfræðinga. Báðar 

stéttir vilja vera mikilvægar og metnar af verðleikum í starfi. Kennarinn 

vill ekki viðurkenna ósigur og játa að þörf sé fyrir stuðning og 

sérfræðingurinn hefur ekki lögsögu inn í skólanum. 

Hlutverk kennarans 

Hlutverk kennarans við framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar er 

veigamikið. Afstaða hans til starfsins er lykilatriði en starfsaðstæður 

kennara eru ekki síður mikilvægar. 

Í máli Mörtu grunnskólakennara kom fram að einn veturinn, þegar 

hún hafði nýlega hafið störf, var hún með dreng í bekknum sem ekki 

fylgdi jafnöldrum sínum í námi og átti í talsverðum hegðunarerfiðleikum. 

Þegar hún var spurð að því til hvaða úrræða hún hefði gripið, svaraði hún 

því til að hún hefði bara reynt að mæta honum á miðri leið, minnkað 

kröfurnar og beðið um stuðning fyrir hann en ekki fengið. Þannig leið 

hálfur veturinn en síðan sagðist hún hafa verið svo heppin að Barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans var að vinna atferlisrannsókn um drengi 

fædda á ákveðnu tímabili sem hann féll inn í. Þessir drengir fengu 
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flýtimeðferð og var hennar nemandi greindur með athyglisbrest með 

ofvirkni og fékk hann þá viðeigandi stuðning. 

Hansína deildarstjóri og Una iðjuþjálfi töldu að Háskólinn þyrfti að 

bæta menntun kennara í grunnnámi í fötlunarfræðum því kennarar kæmu 

illa undirbúnir til að takast á við þau verkefni sem oft biðu þeirra. Þær 

höfðu báðar orðið varar við þetta í gegnum starf sitt sem ráðgjafar þar 

sem þær höfðu verið kallaðar til að gefa ráð þegar ungir kennarar væru að 

gefast upp á verkefnum sínum. Una iðjuþjálfi ræddi þörfina fyrir 

sérfræðikunnáttu starfsmanna skólanna og talaði um það í sambandi við 

það sem hún teldi vera grunnforsendur fyrir velgengni fatlaðra nemenda 

og sagði: 

Í öðru lagi þarf að vera þekking á viðkomandi þroskaröskun 

hjá öllu starfsfólki skólanna vegna þess að barnið það hittir 

líka leiðbeinendur, skólaliða, það hittir leikfimikennara, 

handavinnukennara. 

Ekki taka allir undir þetta því það kom fram hjá flestum 

viðmælendanna að það væri óraunhæft að ætla almennum kennurum að 

vera sérfræðingar í mörgum fötlunum. Elsa kennsluráðgjafi sagði: 

Ég held að þetta sé hreinlega ekki hægt. Það er þess vegna 

sem við erum alltaf að lenda í þessum ógöngum. Þetta myndi 

þýða í raun að almenni kennarinn þyrfti að hafa menntun eða 

þekkingu á því hvernig hann ætti að meðhöndla öll þessi 

börn og kenna líka kennslufræðina þ.e.a.s. í sambandi við 

nýbúana eða fólkið sem er að læra íslensku sem annað mál. 

Það náttúrulega er sérhæft svið. Er þá helst kannski leitað til 

tungumálakennarana með það.  

Fram kom ákveðin togstreita milli skólans og foreldranna þar sem 

þeim fannst foreldrarnir stundum hafa óraunhæfar væntingar til skólans 

vegna fatlaðra nemenda sinna. Þetta kom fram í því að foreldrarnir virtust 

oft ekki vilja horfast í augu við það að þeirra barn gæti ekki fylgt hinum 

börnunum eftir í náminu og vildu ekki þiggja þær úrlausnir sem skólinn 

hefði upp á að bjóða. Foreldrar væru til dæmis oft ósáttir við að nemandi 

væri tekinn út úr bekk hluta úr degi þrátt fyrir að kennarar teldu það 

honum fyrir bestu vegna skorts á úthaldi eða einbeitingu. Kennarar 
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bregðast þá við þessu með því að reyna að koma til móts við óskir 

foreldranna en guggna síðan á því vegna þess að það gengur ekki upp, 

hvorki gagnvart barninu né öðrum börnum í bekknum. Iðjuþjálfinn og 

kennsluráðgjafinn töldu að kennarar væru í einhvers konar hetjuleik og 

reyndu að bjarga hlutum án þess að biðja um aðstoð og síðan færi allt í 

óefni þegar þeir gæfust upp. Þeir ítrekuðu báðir að skólinn yrði að hafa 

frumkvæðið að samskiptum milli hans og ráðgjafarstofnanna eins og kom 

fram í máli Unu þegar hún sagði: 

Já, boltinn er alltaf hjá ykkur, það verður að vera þannig eðli 

málsins samkvæmt. Og það sé miklu betra og ef þið sjáið til 

dæmis árgang og þið eruð að fá fjóra einhverfa nemendur þá 

sjáið þið sem hópur að þið vitið ekki nóg um einhverfu eða 

hvernig á að taka á móti þessum nemendum. Hvernig við 

eigum að undirbúa okkur og þá þurfið þið að óska eftir 

aðstoð, ég get ekki vitað hve margir einhverfir nemendur eru 

í árgangi í þessum skóla. Ég get ekki vitað það. 

Ljóst er að almennir kennarar sinna krefjandi kennslu og þurfa 

nauðsynlegan stuðning og þróun í starfi til þess. 

Starfsþróun 

Starfsþróun miðar að því að auka þekkingu, skilning og færni kennara 

eftir að grunnnámi þeirra lýkur og þeir hefja störf.  

Marta kemur ekki nægjanlega vel undirbúin til starfa í skóla án 

aðgreiningar úr Kennaraháskólanum eins og kom fram í viðtalinu við 

hana. Hún gat þess að hún hefði verið heppin að fá tækifæri til þess að 

vinna hálfan vetur með atferlisfræðingi sem var í rannsóknarvinnu í 

skólanum. Henni bauðst að koma á námskeið í lausnamiðuðu ferli til þess 

að bregðast við erfiðri hegðun með kennslunni. Þetta nám varð til þess að 

hún gat valdið erfiðu verkefni síðar í starfinu en þá með stuðningi 

stuðningsfulltrúa. Marta talaði um að miklu hefði munað eftir samstarfið 

við sálfræðinginn að temja sér að taka ekki allt inn á sig til að minnka 

álagið sem fylgdi þessum erfiðu verkefnum.  

Þegar Marta var spurð að því hvers vegna hún hefði tekið að sér að 

kenna nemendum sem voru í þörf fyrir mikil sérúrræði svaraði hún því 

,,að hún hefði alltaf bara verið sett í eitthvað. Bara sett í verkefni”. Mörtu 

fannst verkefnin skemmtileg og leitaði leiða til þess að takast á við þau. 
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Núna finnst henni hún vera í ákveðinni stöðnun í skólanum og hana vanti 

starfsþróun. Hún nefndi að framundan hjá henni væri ekki mikil von um 

stöðuhækkun eða annan vettvang innan skólans. Hún sér einungis fram á 

að vera umsjónarkennari næstu árin. Í dag er hún að mennta sig í stjórnun 

í Háskóla Íslands. 

Ekki er gert ráð fyrir nægjanlegri starfsþróun að mati kennarans. 

Kennaranámið býr kennaraefni ekki undir að kenna fjölbreyttum nemendahópi 

og verða nýútskrifaðir kennarar sem eru að hefja kennslu að treysta á stuðning 

samkennara og stjórnenda. Kennara vantar meiri þekkingu í fötlunarfræðum. 

Gagnvart hugmyndarfæðinni um skóla án aðgreiningar er skólaþróun 

tilviljanakennd. Brýnt er að bjóða starfsmönnum skóla upp á meiri fræðslu. 

Skipulag og fagmennska 

Marta segir að í hennar skóla sé verið að mæta þörfum nemenda með 

stuðningi frá stuðningsaðilum sem hjálpa nemendum í gegnum 

skólagönguna. Aðferðin sem hún notar er að meta þarfir hvers nemenda 

frá grunni og gera viðeigandi áætlanir. Síðan er unnið þannig að 

nemandinn byrji í séraðstæðum og komi síðan smám saman meira og 

meira inn í bekk þegar hann er tilbúinn til þess. Marta og samstarfsmenn 

hennar hafa reynt margs konar nálganir og gert ýmislegt til þess að mæta 

ólíkum þörfum barnanna. Í hennar umsjón hafa verið börn með 

heyrnarskerðingu, sjónskerðingu, líkamlega fötluð í hjólastólum, ofvirk 

með athyglisbrest og börn með þroskaskerðingu. Þessum börnum hefur 

hún reynt að mæta í skólastarfinu. 

Til þess að stefnan nái fram að ganga þurfa starfsmennirnir réttu 

verkfærin, eins og kemur fram í máli Hansínu deildarstjóra sem sagði: 

Sko, við eigum ekki að taka …við eigum að vera mjög 

ákveðin í að taka ekki fötluð börn inn í skólann nema að fá 

viðeigandi aðstoð með þeim. 

Það er ekki skortur á ráðgjöf til skólanna. Spurningin er hvernig hún nýtist í 

skólakerfinu. ,,Hetjuleikur kennara“ sem birtist í því að bjarga hlutunum dugar 

skammt og ljóst er að skólinn verður að sýna frumkvæði við öflun ráðgjafar og 

viðurkenna áður en í óefni er komið þegar hann þarfnast aðstoðar. 

Samkvæmt samtali við Unu iðjuþjálfa er frá hendi Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins ákveðið ferli sem farið er eftir þegar fatlað barn 
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fer í grunnskóla. Í þessu ferli er einn aðili, tengill, sem heldur utan um 

vinnu sérfræðinganna og fylgir því inn í skólann með fundi með 

starfsfólki hans. Hansína deildarstjóri fór yfir aðkomu skólans að þessu 

ferli og taldi að faglega væri staðið að málum. Þegar Una var spurð um 

eftirfylgni í skólanum sagði hún: 

Það fer eftir því hvenær maður metur það en það getur alveg 

verið þannig að kennarar segi bara:,,Já, við bara brettum upp 

ermar, og við förum bara í gang, þetta er allt skýrt og fínt”. En 

svo nokkrum vikum eða mánuðum seinna fer fólk að stranda og 

bara þetta er viðameira en við var að búast. Við tökum ekki 

frumkvæðið. Við vitum jú ekki hvernig gengur þarna úti nema 

einhver hafi samband. Mig grunar stundum að kennarar mættu 

hafa oftar samband ég held að þeir geri það of seint. 

Á skilafundi með skólanum er reiknað með því að nýtt teymi verði 

myndað þar sem farið er yfir hlutverk hvers og eins. Aðkoma Greiningar- 

og ráðgjafarstöðvar ríkisins er takmörkuð og þegar henni lýkur verða 

þjónustumiðstöðvarnar að taka við. Una segir: 

Þetta er svona einhvers konar smíði með skólanum. En við 

leggjum alltaf mikið upp úr því að hafa fulltrúa frá 

Þjónustumiðstöð með því þeir eiga að, og þið eigið að mínu 

mati kennarar og skólinn í hverfinu, að gera meiri kröfur á 

Þjónustumiðstöð um þetta. 

Nauðsynlegt er að kennarinn fái stuðning frá teymi sem heldur utan um mál 

barnsins til þess að geta staðið undir væntingum frá foreldrum og öðrum sem 

koma að fötluðu barni. Kennarinn er einn á báti að sögn Unu og vinnur 

einangrað og það er pressa á honum að standa sig. Hann þarf að gæta þess að 

öllum börnunum líði vel í skólanum og að þau nái tilsettum árangri. Það er nóg 

fyrir einn kennara að halda utan um bekkjarstarf, að mati Unu, og hann þarf 

aðstoð ef bætast við börn með sérþarfir. Mynda þarf teymi kennaranum til 

aðstoðar og í því þurfa að vera foreldrar, umsjónarkennari, deildarstjóri í 

skólanum og sálfræðingur. Fjórir til fimm einstaklingar sem hittast t.d. á sex 

vikna fresti og gera áætlanir um starfið. Með þessu móti væri hægt að 

fyrirbyggja óþarfa álag, streitu og uppgjöf að mati Unu. 

Í skólunum þremur sem spurningalistinn var lagður fyrir kom fram í opinni 

spurningu um hvaða úrræði vantaði í skólana að sérdeild bar oft á góma. 
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Kennarar vildu fá stað eða afdrep fyrir nemendur með miklar sérþarfir og börn 

með geðröskun og báðu um öflugt utanumhald fyrir nemendur með ofvirkni. 

Þeir tóku fram að mikilvægt væri að nemendur misstu ekki samband sitt við 

umsjónarbekkinn þrátt fyrir að vera að hluta til í sérúrræði. Stuðning vantar 

fyrir fleiri hópa barna að mati kennara þar á meðal bráðger börn og börn sem 

hafa ekki íslensku að móðurmáli. Þá vantar vinnutengt nám fyrir þá nemendur 

sem eru komnir á endastöð með bóklegt nám. 

Skóli án aðgreiningar 

Þegar gögnin eru skoðuð sést að hugtakið skóli án aðgreiningar er notað 

ómarkvisst. Lögð er sú merking í hugtakið sem menn telja rétta hverju 

sinni. Einn viðmælandi minn telur að skóli án aðgreiningar sé ekki til á 

Íslandi, því skóli sé alltaf spegilmynd af því samfélagi sem hann er í og í 

íslenska samfélaginu er aðgreining fatlaðra og annarra þjóðfélagsþegna 

staðreynd. Marta grunnskólakennari skildi hugtakið þannig að skólinn 

sinni öllum nemendum, sem hann væri fær um að sinna.  

Nokkrir viðmælendur mínir töldu þörf fyrir sérskóla og sérdeildir og 

tveir af þeim létu þess sérstaklega getið að þessi úrræði væru ekki hugsuð 

á neikvæðan hátt. Undir þetta taka aðrir viðmælendur. Það gera allir ráð 

fyrir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar og reikna með að 

skólinn þurfi að mæta nemendum á þeirra forsendum. Skólafólk fer 

mismunandi leiðir og þarf til þess stuðning. Efasemdir eru fyrst og fremst 

um hvort markmiðið með skóla án aðgreiningar sé raunhæft. Una 

iðjuþjálfi telur þegar hún er spurð að því hvort það sé raunhæft markmið 

að skólinn verði án aðgreiningar að fyrst verði að skilgreina nákvæmlega 

hvað orðið aðgreining merki. Hún spyr hvort starfshættir í skóla án 

aðgreiningar merki að þá sé engum sérþörfum sinnt.  

Þegar kennarar voru spurðir að því hvað ylli þeim mestum áhyggjum í 

skólastarfinu var algengast að þeir svöruðu því til að þeir væru ekki að 

mæta þörfum barnanna. Ástæður þess að kennararnir teldu sig ekki koma 

til móts við þarfir nemenda væru helstar að þeir hefðu ekki úr nægjanlegu 

námsefni að velja fyrir breiðan nemendahóp, bekkirnir væru of 

fjölmennir og því erfitt að ná markmiðum um einstaklingsmiðaða 

kennslu. Kennarar sögðu ennfremur að þá vantaði meiri stuðning og þeir 

stuðningsaðilar sem þeir hefðu inni í bekkjunum væru ekki nægjanlega 

menntaðir á uppeldissviði því kennarar þyrftu oft að handleiða þá meira 
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og minna. Þá nefndu þeir að foreldrar gerðu stundum óraunhæfar kröfur 

bæði á börn sín og starfslið skólans. 

Kennarar höfðu áhyggjur af því að nemendum sem þyrftu sérúrræði 

liði ekki nógu vel, fengju ekki rétta örvun í skólastarfinu og væru 

félagslega einangraðir. Einnig nefndu þeir að bil milli nemenda ykist með 

árunum bæði námslega og félagslega. 

Nú verða dregin saman helstu atriði sem komu fram í rannsókninni. 

Stuðningur 

Niðurstöðurnar benda til þess að brýnt sé að efla stuðning við kennara 

bæði í formi úrræða og starfsþróunar.  

Það má telja umhugsunarvert að kennarar leiti helst til samkennara 

sinna með vandamál sín. Kennarar eiga erfitt með að biðja um aðstoð 

hvort sem er frá sérfræðingum eða jafningjum.  

Innan námsvera eru víða stuðningsteymi eða lausnateymi sem eru 

hugsuð til stuðnings kennurum í erfiðum nemendamálum. Fram kom að 

kennarar nota þetta úrræði ekki mikið eða innan við 3% svarenda.  

Sérfræðingar 

Það er ekki skortur á sérfræðiþjónustu í skólamálum en kennarar telja að 

sú þjónusta sé ekki aðgengileg. Sérfræðingar telja hins vegar að skortur á 

frumkvæði kennara stjórni því. 

Ákveðið sambandsleysi er milli grunnskólanna og sérfræðinga sem 

koma að stuðningi í skólamálum. 

Sérþarfir 

Í flestum bekkjum eru nemendur sem þurfa sérúrræði. Athyglisbrestur með 

ofvirkni er algengasta sérúrræðið sem þarfnast stuðnings. Einungis fjórðungur 

nemenda fær þann stuðning sem kennarar telja að þurfi á honum að halda. 

Kennarar telja að þeir séu illa í stakk búnir til þess að taka á móti 

fötluðum nemendum.  

Viðhorf 

Kennarar ganga út frá hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar. Viðhorf 

starfsmanna og utanaðkomandi sérfræðinga til hugmyndafræðinnar um skóla 

án aðgreiningar skiptir miklu máli. Skólamenn efast um framkvæmdina.  
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Hugarfar skólastjórnenda gagnvart veru fatlaðra nemenda í skólunum 

getur ráðið úrslitum um gengi þeirra. 

Ákveðnar mótsagnir eru í skólaumhverfinu. 

Úrræði 

 Algengasta stuðningsúrræðið er að setja stuðningsfulltrúa inn 

í bekki/hópa og þeim er ætlað að bera hitann og þungann af 

erfiðustu nemendunum í grunnskólanum.  

 Talin er þörf fyrir sérdeildir/sérskóla.  

 Það vantar fleiri úrræði fyrir nemendur með 

hegðunarerfiðleika. 

7.3 Samantekt 

Nemendur með sérþarfir af einhverju tagi eru algengir í bekkjum eða 

kennsluhópum þátttakenda eða í níu af hverjum tíu hópum. Athyglisbrestur 

með og án ofvirkni eru þær sérþarfir sem flestir nemendur í þeim skólum sem 

rannsóknin náði yfir glíma við og þarfnast athyglisbrestur með ofvirkni oftast 

sérstaks stuðnings að mati kennaranna. 

Kennarar leita oftast til samkennara eftir aðstoð en næst oftast til 

skólastjórnar. Þrátt fyrir að meirihluti telji stuðningsfulltrúa vera það 

stuðningsúrræði sem gagnist best, þá er ekki mest ánægja með það úrræði. 

Kennarar telja að athvarf eða sérdeild sé það úrræði sem helst vantar í skólana. 

Margir nefna einnig að það vanti fleiri sérkennara og stuðningsfulltrúa. 

Áhyggjuefni flestra kennara sem snertir skipulagsmál er að nemendur hafi 

ekki námsefni við hæfi og að erfitt sé að veita einstaklingsmiðaða kennslu. Það 

sem snýr að öðrum þáttum er að kennarar hafa áhyggjur af vanlíðan þeirra 

nemenda sem eru með sérþarfir og að þann hóp vanti örvun. Þeir hafa 

áhyggjur af því að þessi nemendahópur dragist aftur úr jafnöldrum. 

Í næsta kafla eru teknar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

skoðaðar í fræðilegu samhengi. 
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8 Umræða 

Í þessum kafla verður rýnt í niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi þess 

fræðilega bakgrunns sem rannsóknin byggir á. Rannsóknarspurningin um 

hvers konar stuðnings kennarar þarfnast í almennum grunnskóla til þess 

að kenna fjölbreyttum nemendahópi verður svarað eftir bestu getu. 

Niðurstöður verða skoðaðar og túlkaðar miðað við það sem helst kom 

fram í þeim. Einnig ræði ég hugmyndir mínar um það sem betur má fara á 

þessu sviði. 

Mynd 10. Nemendur með margvíslegar þarfir kalla á fjölbreyttar úrlausnir 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sá stuðningur 

sem er í boði fyrir kennara í almennum grunnskólum nýtist ekki 

nægjanlega vel og að þörf er fyrir meiri stuðning við kennara. Ástæður 

þess eru margar en meðal annars kom fram að í flestum umsjónarhópum 

kennara eru nemendur sem þarfnast sérúrræða. Nemendahópurinn er 

fjölbreyttur og brýnt er að efla stuðning við kennara bæði í formi úrræða 

og starfsþróunar. 

Skólastarf er flókið fyrirbæri og hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar kallar eftir fagmennsku og skipulagi. Til þess að gera sér 

betur grein fyrir því hvað mætir kennara í skóla án aðgreiningar er 
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skýringarmynd (mynd 10) sem sýnir að þarfir ólíkra nemenda kalla á 

fjölbreyttan stuðning við kennara. 

Margir þættir þurfa að spila saman og styðja hver annan til þess að 

framkvæmd stefnunnar gangi upp. Kennari sem vinnur í þessu umhverfi 

getur átt von á að þurfa að mæta ólíkum þörfum nemenda sem eru í sömu 

skólastofu og til þess þarfnast hann stuðnings úr mörgum áttum. Honum 

er ætlað að mæta hverjum einstaklingi á hans forendum en jafnframt að 

gæta þess að stuðla ekki að aðgreiningu nemendanna. Með 

skýringarmyndina (mynd 10) í huga hef ég valið að beina sjónum mínum 

að þeim þáttum sem samkvæmt niðurstöðunum bera hæst og skoða þá út 

frá sjónarhólum Bellamys. Út frá sjónarhóli heimspeki er horft á 

hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar og skoðun þátttakenda á stefnu 

yfirvalda í skólamálum er athuguð. Skipulag á stuðningi sem kennarar 

eiga kost á í starfi og hvernig sá stuðningur er framkvæmdur er síðan 

metin með skipulagslegum og faglegum sjónarhólum að leiðarljósi. 

8.1 Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar  

Þegar hugmyndafræði er valin fyrir skólastarf þarf að spyrja hver 

markmið samfélagsins séu varðandi úrræði fyrir nemendur með sérþarfir 

og aðgang þeirra að skólanum. Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er 

mannúðleg og til þess hugsuð að mæta þörfum einstaklingsins. Miðað við 

niðurstöður þessarar rannsóknar eru þátttakendur sammála um 

hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar og telja að hún sé komin til 

að vera, en þeir eru efins um framkvæmdina. Hagsmunir kennara og 

nemenda fara saman og því verður að skipuleggja skólastarfið með það í 

huga. Það er hlutverk stjórnenda að mynda svigrúm og gera umhverfið 

þannig að unnt sé að vinna í anda þessarar hugmyndafræði. 

Áhersla á einstaklingsmiðaða kennsluhætti ætti ekki að auka 

aðgreiningu með getuskiptingu heldur vera tilraun til þess að aðlaga nám 

og kennslu að hæfileikum og áhuga hvers og eins. Samkvæmt 

niðurstöðunum telja kennarar það erfitt verk að mæta einstaklingnum án 

þess að aðgreina nemendur að einhverju leyti og telja þeir að þörf sé á 

sérúrræðum s.s. sérdeildum og sérskólum. Ákvæði í Lögum um 

grunnskóla styðja þessa skoðun í 42. grein um sérúrræði (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í fertugustu og annarri grein laganna segir að 

sveitarfélög geti beitt sér fyrir sérúrræðum innan grunnskólans eða 

stofnað sérskóla þegar almennt nám hæfir ekki þörfum nemenda. Algengt 
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var að þátttakendur horfðu til sérdeilda eða sérskóla þegar þeir voru 

spurðir um hvaða úrræði vantaði að þeirra mati í grunnskólana. 

Ef það er hlutverk skólans að breyta viðhorfi fólks þegar um 

samfélagslegar breytingar eins og innleiðing skólastefnu er að ræða, þá 

má benda á að í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að afstaða 

stjórnenda skiptir miklu máli og mjög mikilvægt er að stefna 

skólastjórnar hvers skóla sé skýr varðandi sérúrræði fyrir einstaka 

nemendur í grunnskólanum. Undir þetta er tekið í skýrslum 

Evrópumiðstöðvarinnar (Watkins, 2003) þar segir að þáttur skólastjórna 

sé metinn sem afgerandi þáttur varðandi nám án aðgreiningar. Það er ekki 

nóg að allir aðrir sem koma að barninu hafi fullan vilja og áhuga á að 

styðja við skólagöngu þess ef skólastjórnin er neikvæð gagnvart veru 

barnsins í skólanum.  

8.2 Stefna yfirvalda 

Í Reykjavík hefur verið komið á fót sérkennsluverum í umsjón 

deildarstjóra. Kennsluráðgjafinn sem rætt var við í rannsókninni, taldi þau 

til mikilla bóta þar sem mál sérkennslunnar væri sameinuð undir einum 

hatti. Innan þessara námsvera eru víða stuðningsteymi eða lausnateymi 

sem eru hugsuð til stuðnings kennurum í erfiðum nemendamálum. Fram 

kom að kennarar nota þetta úrræði ekki mikið eða innan við 3% svarenda 

og vekur það upp spurningar hvers vegna svo sé.  

Þáttur sérfræðinga og þjónustuaðila eins og þjónustumiðstöðva var 

kannaður í rannsókninni og kom fram misbrestur á skipulagi þessara aðila 

sem rímar við niðurstöður starfshóps um sérfræðiþjónustu skóla á vegum 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar (Hrund Logadóttir, 2008) en þar kom 

fram að endurskoða þyrfti vinnu sérfræðinga í grunnskólum. 

Kennarar leita sjaldan beint til þjónustumiðstöðva í Reykjavík og gefa 

þá skýringu að þeir væru ekki öruggir með það hvenær þeir ættu að biðja 

um aðstoð eða hvert þeir ættu að leita. Samkvæmt heimasíðu 

Þjónustumiðstöðvar er starfsfólki miðstöðvanna ætlað stórt verksvið og 

marga einstaklinga að þjónusta (Þjónustumiðstöð Laugardals og 

Háaleitis, 2009) og sýnist þetta ærið verkefni. Í rannsókninni kom fram 

að mesta eftirspurnin úr hópi sérfræðinga sé eftir sálfræðingum og kemur 

það heim og saman við aðrar niðurstöður (Þorgeir Magnússon, 2009). 

Hann telur að sú þjónusta sem þeir bjóði upp á hafi litla þýðingu fyrir 

starfsfólkið í kennslustofunni en leggur til að sérfræðingar fari inn á 
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vettvang, greini þarfir, en ekki frávik, og finni úrræði. Fleiri fagstéttir 

þurfi á vettvang og leggja beri meiri áherslu á þjálfun. Einnig talar hann 

um að verið sé að sjúkdómsvæða skólaumhverfið.  

Velta má því fyrir sér hvort viðbrögðin við greiningum hafi þau áhrif 

að þau auki árangur fyrst í stað, en þegar lengra líður frá vanti eftirfylgd 

frá sérfræðingunum. Slík sérfræðivinna er kostnaðarsöm og því eru 

takmörk fyrir því hversu mikið sérfræðingar koma að vinnu í almennum 

grunnskólum. Kennarinn þarf að treysta á sjálfan sig og ráðgjafa innan 

skólans í áframhaldandi vinnu. Ábyrgð á því hvernig tekið er á málunum 

færist þá frá sérfræðingnum yfir á kennarann, en þá má spyrja hvort 

kennarar hafi þann faglega grundvöll til þess að taka á þessum málum að 

vel sé. Í áðurnefndum bæklingi Evrópumiðstöðvarinnar (Watkins, 2003) 

er bent á að efla þurfi og samhæfa betur sérfræðiþjónustu og ráðgjöf. Þar 

er einnig talið að leggja þurfi áherslu á þróun mats- og greiningartækja. 

Stefna Reykjavíkur um sérkennslu frá 2002 gerði ráð fyrir tveggja 

kennara kerfi og miðað við svör þátttakenda hefði átt að leggja meiri 

áherslu á þá leið, ásamt fjölbreyttum kennsluaðferðum. Fram kom að 

tveir kennarar ættu að vera í hverjum bekk í öllum kennslustundum þar 

sem einn eða fleiri nemendur þurfa sérúrræði. Það er raunhæf leið að 

þeirra mati til þess að koma til móts við flesta nemendur og gera 

nemendum sem þurfa sérúrræði mögulegt að vera í almennum bekk. Í 

stað þess að byggja upp tveggja kennara kerfi hér á landi hefur oftast 

verið farin sú leið að ráða ófaglærða einstaklinga til aðstoðar í bekkjum. 

Þroskaþjálfar sem eru fagmenntaðir til þess að vinna í skólum og sinna 

fötluðum einstaklingum hafa ráðist til starfa með mikið fötluðum 

einstaklingum en þeir hafa gjarnan unnið meira eða minna utan bekkja. Í 

Bretlandi einkennist skólastarfið í grunnskólum af því að tveir kennarar 

vinna saman. Fagstjórar, bæði í almennum bekkjum og í sérbekkjum, 

bera ábyrgð á hverri námsgrein fyrir sig í samstarfi við bekkjarkennara 

þar í landi (Meijer, 2003). 

8.3 Skipulag stuðnings 

Nám án aðgreiningar kallar á ný vinnubrögð. Það felur það í sér að 

skólastarfið setur nám nemenda í brennidepil og lagar kennsluna að 

þörfum þeirra en ekki öfugt. Í rannsókninni kom fram að í fjórum af 

hverjum fimm nemendahópum eru nemendur með sérþarfir. Kennarar 
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töldu að þrír af hverjum fjórum nemendum fengju ekki þann stuðning 

sem þeir töldu að nemendurnir þyrftu.  

Nemendur með athyglisbrest með ofvirki (ADHD) er sá hópur sem 

þarfnast mest stuðnings að mati kennara, næst á eftir koma nemendur 

með einhverfu, hvers konar heilkenni, líkamlega fötlun og síðan 

athyglisbrest án ofvirkni. Í öllum grunnskólum Reykjavíkur stendur 

börnum til boða aðstoð vegna sértækra námsörðugleika, tilfinninga- eða 

félagslegra örðugleika og/eða fötlunar (Menntasvið Reykjavíkur, 2009). 

Kennarar og sérfræðingar utan skólans telja að þess sé krafist að kennarar 

þurfi að vera sérfræðingar í flestum þeim fötlunum sem nemendur, sem 

koma í almenna grunnskólann hafi, en eru það ekki. Má skoða hvort sú 

skoðun allra viðmælendanna að þörf sé á sérdeildum og sérskólum að 

einhverju marki sé tilkomin vegna þessara óraunhæfu krafna um 

sérfræðikunnáttu almennra grunnskólakennara eins og kom fram í máli 

eins viðmælandans.  

Ákveðið sambandsleysi er milli grunnskólanna og sérfræðinga sem 

koma að stuðningi í skólamálum. Þetta rímar við rannsókn Snæfríðar 

Þóru Egilsson (2003) sem segir að stoðkerfið bregðist ekki við 

vandamálum í skólunum vegna þess að sérfræðingar hafi ekki lögsögu 

inni í skólunum og kennarar séu ragir við að leita sér aðstoðar. Það má 

teljast umhugsunarvert að kennarar leiti helst til samkennara sinna með 

vandamál sín, eins og kemur fram í rannsókninni, sérstaklega í ljósi þess 

að frá árinu 2000 hefur stuðningsúrræðum við kennara fjölgað mikið 

bæði á vegum ríkis og sveitarfélaga. Kennarar telja að sú þjónusta sé ekki 

aðgengileg en sérfræðingar telja aftur á móti að skortur á frumkvæði 

kennara stjórni því að þjónustan er ekki notuð. 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins beinir fötluðu barni sem kemur í 

grunnskóla í tiltekið ferli. Þetta á einnig við um BUGL og fleiri stofnanir 

sem hafa börn til rannsóknar og greiningar. Í skólunum er misjafnt 

hvernig framhaldið er og það væri til hagsbóta bæði fyrir nemendur og 

starfsmenn ef í hverjum skóla væri móttökuáætlun vegna fatlaðra 

nemenda. Iðjuþjálfinn sem rætt var við taldi að þjónustumiðstöðvar gætu 

verið tengiliður milli greiningarstöðva og grunnskóla og vildi sjá þátt 

þjónustumiðstöðva meiri í því að halda utan um fötluð börn í almennum 

skólum. Það væri til bóta að kennarar fengu leiðbeiningar á vettvangi og 

reyndu úrlausnirnar með aðstoð eða handleiðslu sérfræðinga. 
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Sérfræðingar þyrftu að fylgja málum eftir þangað til ljóst væri um 

framkvæmdina, að mati iðjuþjálfans.  

Í yfirliti yfir skyldunám almennra bekkjarkennara í sérkennslu í 

fræðsluriti frá Evrópumiðstöðinni (Meijer, 2003) kemur fram að íslenskir 

kennaranemar fá minni fræðslu um sérkennslu en víða er boðið upp á í 

Evrópu. Fram kom ósk um frekari starfsþróun en nú býðst og var bent á 

að nýútskrifaða kennara skorti tilfinnanlega þekkingu í fötlunarfræðum 

þegar þeir koma á starfsvettvang. Bent var á að nauðsynlegt væri að fram 

færi greining á fagþekkingu í skólunum. Slík greining gæti skilað því að 

gerð yrði starfsþróunaráætlun með fatlaða nemendur í huga. Þessar 

niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður í alþjóðlegri samanburðar-

rannsókn sem unnin er í samvinnu við OECD fyrir 

Menntamálaráðuneytið (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2009) en þar kom fram að 82,9% kennara á yngsta- og miðstigi telja að 

þeir hafi frekar mikla eða mjög mikla þörf fyrir frekari starfsþróun 

varðandi kennslu nemenda með sértækar námsþarfir.  

Algengasta stuðningsúrræðið sem kennarar nefndu inni í skólastofunni 

var aðstoð stuðningsfulltrúa. Stuðningsfulltrúar geta verið með margs 

konar bakgrunn og hefur þeim fjölgað mikið síðan 1998 en þá voru þeir 

166 en voru árið 2008 orðnir 512 (Hagstofa Íslands, 2009). Næst 

algengasti stuðningurinn var frá sérdeildum í skólanum. Önnur úrræði 

sem kennarar nefndu og krefjast fagþekkingar voru þroskaþjálfar, 

námsver, námsráðgjafar, talkennarar og almenn sérkennsla. 

Þroskaþjálfum og stuðningsfulltrúum hefur fjölgað mikið í grunnskólum 

og ýmist þrefaldast eða rúmlega fjórfaldast á þessum tíma. 

Þau stuðningsúrræði sem í boði eru í skólanum í dag og gagnast best 

að mati kennara er stuðningsfulltrúi, en sérdeild í skólanum er oft nefnd. 

Þar næst telja kennarar að samstarf við sérkennara væri æskilegur kostur. 

Sé athugað hversu ánægðir kennarar eru með þessi úrræði kemur önnur 

röð í ljós. Þrátt fyrir að kennarar séu ánægðir með ofangreind úrræði eru 

það ekki endilega þau úrræði sem þeir kysu helst. Mesta ánægja er með 

samstarf við sérkennara en síðan er sérdeild í skólanum nefnd og þar á 

eftir eru stuðningsfulltrúar. Ef kennarar fengju að ráða, væri meira um að 

sérkennarar væru almennum kennurum til stuðnings. Í 

Þroskahjálparrannsókninni (Gretar L. Marinósson, 2007) kemur fram að 

ófaglært starfsfólk sinnir að mestu nemendum með sérþarfir og er mikil 

ábyrgð lögð á herðar þess fólks. Spyrja má hvaða áhrif það hafi að 
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ófaglært starfsfólk styðji helst þá nemendur sem ef til vill þurfa 

fjölbreyttustu úrræðin. Einnig má velta því fyrir sér hvers vegna þessi 

þróun hafi orðið í íslenskum skólum og hvernig það tengist innleiðingu 

hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. 

8.4 Fagleg sjónarmið 

Kennarar gera sér grein fyrir því að til þess að koma til móts við alla 

nemendur þarf að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum. Nemendum sem 

þurfa sérúrræði hentar styðjandi bekkjarumhverfi byggt á fjölbreyttum 

kennsluháttum. Vandinn er að finna hentugar leiðir til þess. Ráðgjafar eru 

kennurum til stuðnings til þess að bæta árangur nemenda og að vinna 

með þeim í almennri skólastofu. Í rannsókninni eru kennarar spurðir við 

hvaða aðstæður mest þörf er á stuðningi og þeir telja að þeir séu illa í 

stakk búnir til þess að taka á móti fötluðum nemendum því þá skorti til 

þess þekkingu.  

Kennurum er umhugað að geta komið til móts við þarfir nemenda 

sinna en samkvæmt niðurstöðum telja þeir sig ekki ná því markmiði og 

hafa af því mestar áhyggjur. Kennarar reyna æði margt til þess að mæta 

nemendum með sérþarfir. Aðlögun námsefnis, samráð og endurmenntun 

er þeim ofarlega í huga. Einnig nefna margir að þeir sæki um stuðning frá 

stuðningsfulltrúum og sérkennurum. Þetta samræmist ekki rannsókn 

Snæfríðar Þóru Egilsson (2003) þar sem fram kemur þegar rætt er um 

hlutverk kennara í skóla án aðgreiningar að kennarar skilgreina sig frekar 

þröngt. Þeir telja þar að flest það sem fellur utan almennra hefðbundinna 

kennslustarfa sé á ábyrgð stuðningsaðila.  

Samkvæmt rannsókn Snæfríðar Þóru telja kennarar að þeir séu illa í 

stakk búnir til þess að taka á móti fötluðum nemendum því þá skorti til 

þess þekkingu og það er í samræmi við svör þátttakenda í rannsókninni 

en þar óska kennarar eftir meiri starfsþróun á þessu sviði. Þeir eiga erfitt 

með að biðja um aðstoð hvort sem er frá sérfræðingum eða jafningjum. 

Einn sérfræðinganna spurði hvort kennarar væru aldir upp við það að 

leysa hlutina sjálfir. Þeir fara gjarnan óþarfa krókaleiðir við að leysa 

málin og taldi hann að það mætti bæði skýra með tímaskorti og óskýrum 

boðleiðum. Leiða má líkur að því að skortur á stuðningi fyrir nemendur 

orsaki álag á kennara. Einn kennari í rannsókninni taldi að nýútskrifaðir 

kennarar gætu orðið fyrir áfalli við það að uppgötva að það væri á þeirra 

verksviði að koma til móts við þarfir þessa fjölbreytta hóps nemenda. 
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Spyrja má hvort kröfur grunnskólanna séu raunhæfar gagnvart þessum 

kennarahópi. Reynslan hefur sýnt að kennsla er erfitt verkefni og þyrfti 

því ef til vill að huga betur að því að bjóða upp á meiri menntun í 

sérkennslu í grunnnámi en nú er gert og undirbúa kennaranema þannig 

fyrir kennarastarfið.  

Kennarar virðast ekki hafa séð möguleika á því að uppfylla þær kröfur 

í almennum bekk að koma til móts við hvern og einn og finna sig 

vanmáttuga gagnvart því takmarki. Einn viðmælanda sagði að það væri 

ekki unnt að koma til móts við hvern einstakling í 20 barna bekk og því 

væri það út í hött að tala um það. Skólinn á að reikna með sérúrræðum 

eins og sérskólum að mati eins sérfræðingsins. Gera eigi ráð fyrir 

gagnvirkni á þann hátt að börn sem þarfnast sérúrræða fari í almennar 

deildir og börn sem ekki þarfnast sérúrræða gætu unnið að hluta til með 

hinum í sérdeild. Markmiðið eigi að vera að kenna fordómaleysi og að 

allir séu ólíkir. Fram kom í máli Unu og styðja skýrslur 

Evrópumiðstöðvarinnar þá skoðun (Watkins, 2003) að: 

Ef að skólastjórinn er með fordóma eða ósveigjanlegur við 

að breyta eða gera einhverjar undanþágur að hérna þá gengur 

það ekki. Það er það sem þarf að vera fyrst, jákvætt viðhorf, 

fordómaleysi, áhugi, metnaður til þess að sinna þessum 

nemanda með sérþarfirnar, það er svona grunnurinn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að ekki fái allir nemendur 

sérstakan stuðning sem þurfa á honum að halda. Eins og komið hefur 

fram þá telja kennarar að nemendur með athyglisbrest með ofvirkni séu í 

mestri þörf fyrir stuðning. Kemur það heim og saman við niðurstöður 

Ragnars og Júlíusar (2009) um að nemendur með hegðunarvandamál séu 

erfiðustu tilfellin í skólastofunni. Þetta kom einnig fram í rannsókn Mejer 

og félaga (2003).  

Jón Torfi Jónasson (2007) segir að í almennri umræðu um skóla án 

aðgreiningar hafi það verið ágreiningsefni að hvaða marki umönnun 

barna með alvarleg hegðunarvandamál og geðraskanir væru viðfangsefni 

heilbrigðiskerfisins og barnaverndaryfirvalda frekar en skólakerfisins og 

skoða þurfi samspil þessara stofnana. Hann telur að hópur barna hafi 

orðið útundan í umræðunni og styður sú skoðun niðurstöður 

rannsóknarinnar en nokkrir þátttakenda nefndu að stuðningsúrræði 

vantaði fyrir börn með geðraskanir.  
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Þorgeir Magnússon sálfræðingur (2009) telur að efla þurfi þekkingu 

og auka áhuga á skólastefnunni um skóla án aðgreiningar sem er ríkjandi 

í landinu. Leggja beri meiri áherslu á þjálfun í samskiptum nemenda með 

áherslu á betri hegðun og líðan og hann segir að það þurfi að þjálfa 

foreldra gagnvart aga- og uppeldismálum. Þorgeir telur að sérfræði-

þjónustan geti gefið sveitarfélögunum svigrúm til þess að stórauka 

þennan þátt ef vilji stendur til þess með því að bjóða námskeið sem 

gagnast mundi öllu skólasamfélaginu. 

Það kemur í ljós þegar aðstæður kennara í grunnskólum eru skoðaðar 

að um ýmsar mótsagnir er að ræða í skólaumhverfinu sem vert er að gefa 

gaum. Dæmi um mótsagnir eru að enn er farið fram á að nemendur taki 

samræmd próf í skóla sem hefur það að markmiði að vera án 

aðgreiningar. Sérskólar og sérdeildir stríða í raun gegn 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Mörgum kennurum finnst 

vera gerðar þær kröfur til þeirra að þeir komi til móts við 

einstaklingsþarfir allra nemenda öllum stundum. Í skóla án aðgreiningar 

eru gerðar miklar kröfur til kennara um árangursríka kennslu en kennarar 

fá ekki nægan stuðning til þess að mæta þeim kröfum, meðal annars 

vegna fjárskorts en einnig vegna slaks aðgengis að námsefni. Kennarar 

biðja um aðstoð sérfræðinga en nýta sér ekki þann stuðning nægjanlega 

að mati sérfræðinganna. Sérfræðingarnir vilja gjarnan koma meira inn í 

skólana en hafa ekki lögsögu þar inni. Skóli án aðgreiningar hafnar 

aðgreiningu nemenda og neikvæðri stimplun, en um leið er 

viðbótarfjármagn vegna nemenda sem þurfa sérúrræði undir greiningum 

sérfræðinga komið. Skólastefnan er réttlát en framkvæmdin er ekki alltaf 

auðveld eða framkvæmanleg.  

8.5 Að lokum 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er brýnast að styrkja jákvæð 

viðhorf til skóla án aðgreiningar. Einnig þarf að auka stuðning við 

kennara, efla starfsþróun þeirra og bæta menntun í sérkennslufræðum í 

grunnnámi og finna fleiri úrræði vegna nemenda með hegðunarerfiðleika. 

Þá þarf að gera meiri kröfur til menntunar þeirra aðila sem styðja við 

almennt skólastarf s.s. stuðningsfulltrúa. Að lokum er brýnt að 

endurskoða aðkomu sérfræðinga í skólakerfinu og samstarf þeirra við 

almenna kennara. 
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Í framhaldi af þessari rannsókn minni væri fróðlegt að rannsaka þátt 

foreldra og sérfræðinga í nærsamfélaginu sem stuðningsaðila við kennara 

í skóla án aðgreiningar. Einnig væri þarft að rannsaka hvernig bæta megi 

jafningjastuðning kennara. 

Með því að meta stöðu skóla án aðgreiningar í tengslum við líkan 

Bellamy og skoða stöðuna sést að við erum stödd á þeim stað sem sagan 

segir okkur að sé eðlilegur staður miðað við þróun í mannréttindamálum í 

heiminum í kringum okkur. Óskastaðan væri sú að við gætum framkvæmt 

hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar þar sem lögð væri áhersla á 

hvern einstakling og komið til móts við hann á hans forsendum. Við 

myndum eiga í ríku samstarfi við foreldra og samfélagið tæki mið af 

skólastefnunni með það að markmiði að öll fötluð börn ættu góðan 

möguleika á að lifa innihaldsríku lífi að skólagöngu lokinni.  

Lokaorðin á David Evans (2009) nemandi í Pembrokeskóla í Bretlandi 

(almennur grunnskóli) sem yrkir ljóð til skólans síns sem lýsir þeirri sýn 

sem vonandi flestir nemendur í íslenskum skólum geta haft um sína skóla 

í framtíðinni. 

Pembroke School 

Searching my heart I find I am respected. 

The school does not make me feel rejected.  

In the past we´ve had it hard, 

Like a room full of darkness, 

Like a barren wasteland that we´ve been exiled to. 

But this school is like a candle in the night, 

Or a bright star guiding us of the wilderness. 

A song sings in my heart, it rings throughout my soul and being. 

I long for the day that people with learning problems will never be barred. 

This is my dream 

This is my life 

I hope my future will not be filled with strife. 

With my family, friends, God and this school I am a full circle and 

complete. 

(Evans, 2009) 
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Viðauki 1 - Spurningalisti 

Ágæti þátttakandi 

Sú könnun sem hér fer á eftir er liður í gagnaöflun fyrir 

Meistaraprófsverkefni mitt í sérkennslufræðum. Verkefnið fjallar um  

hvers konar stuðning þarf til þess að mæta fjölbreyttum hópi nemenda í 

grunnskólum. 

Ég bið þig því um að svara þessari könnun samkvæmt þinni upplifun og 

þínum skoðunum á stuðningsúrræðum í þínum skóla á því kennslumisseri 

sem senn er að ljúka. 

Gættu þess að lesa leiðbeiningar sem kunna að standa við spurningar eða 

á milli spurninga. Þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum né 

könnuninni í heild.  Svör í þessari könnun verða ekki rakin til þín 

persónulega. 

Aðeins tekur u.þ.b. 10  mínútur að svara könnuninni. 

Þegar þú hefur lokið við að svara könnuninni, vinsamlegast skilaðu henni 

til þess sem lagði hana fyrir, en ekki merkja hana á neinn hátt með nafni 

eða öðru auðkenni. 

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 

Alberta Tulinius. 
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1. Hvaða námsgrein/námsgreinar kennir þú við skólann? 

Merktu við allt sem við á 

 Íslensku  Ensku 

 Stærðfræði  Dönsku 

 Náttúrufræði  Tónmennt 

 Trúarbragðafræði  Íþróttir 

 Samfélagsfræði  Sund 

 Lífsleikni  Eðlisfræði/efnafræði 

 Textíl  Heimilisfræði 

 Smíðar  Myndmennt 

 Annað,hvað:____________________________________________ 

 

2. Kyn 

 Karl  Kona 

 

3. Fæðingarár 

__________ 

 

4. Starfsaldur 

Vinsamlegast skráðu starfsaldur(í árum) í núverandi starfi, ekki 

endilega við þann skóla sem þú starfar nú í. 

___________ 

 

5. Eru einhverjir  nemendur  með sérþarfir í þínum bekk eða kennsluhópi? 

 Já  Nei  Veit ekki 

 

 Ef þú merktir við Nei eða Veit ekki í Spurningu 5 skalt þú sleppa að svara 

 Spurningum 6-13, en svara næst Spurningu 14. 

 

6. Hvers konar sérþarfir hafa nemendur í þínum  bekk eða hópi? 

Merktu við allt sem við á 

 Heilkenni  (Downs, Tourette, Arberger o.fl.) 

 Athyglisbrest með ofvirkni 

 Athyglisbrest án ofvirkni 

 Einhverfuróf 

 Geðröskun 

 Líkamleg fötlun (CP, klofinn hryggur, sjón, heyrn..) 

 Annað, hvað:____________________________________________ 
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7. Hvaða sérþarfir  skv. spurningu 6 þarfnast sérstaks stuðnings (t.d. 

stuðningsfulltrúa eða þroskaþjálfa)? 

Merktu við allt sem við á 

 Heilkenni  (Downs, Tourette, Arberger o.fl.) 

 Athyglisbrest með ofvirkni 

 Athyglisbrest án ofvirkni 

 Einhverfuróf 

Geðröskun 

 Líkamleg fötlun (CP, klofinn hryggur, sjón, heyrn..) 

 Annað, hvað:____________________________________________ 

 

8. Fá allir nemendur í þínum bekk eða hópi þann stuðning sem þeir þurfa? 

 Já, allir  Nei, ekki allir  Veit ekki 

 

9. Hvert leitar þú oftast eftir aðstoð varðandi kennslu  nemenda með 

sérþarfir? 

Merktu við einn af eftirfarandi valkostum 

Til samkennara 

Til skólastjórnar 

Til lausnateymis 

Til nemendaverndarráðs 

Til þroskaþjálfa 

Til námsráðgjafa 

Til kennsluráðgjafa 

Til annarra sérfræðinga, hverra:______________________________ 

 

10. Hvert leitar þú næst oftast eftir aðstoð varðandi kennslu  nemenda með 

sérþarfir? 

Merktu við einn af eftirfarandi valkostum 

Til samkennara 

Til skólastjórnar (skólastjórar, deildarstjórar) 

Til lausnateymis 

Til nemendaverndarráðs 

Til þroskaþjálfa 

Til námsráðgjafa 

Til kennsluráðgjafa 

Til annarra sérfræðinga, hverra:______________________________ 
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11. Hvaða stuðningsúrræði eru í boði fyrir þína nemendur? 

Merktu við allt sem við á 

Stuðningsfulltrúi 

Sérdeild í skólanum 

Sérhæfð sérdeild 

Sérskóli 

Annað, 

hvað:_____________________________________________________ 

 

12. Hvaða stuðningsúrræði gagnast best? 

Merktu við einn af eftirfarandi valkostum 

Stuðningsfulltrúi 

Sérdeild í skólanum 

Sérhæfð sérdeild 

Sérskóli 

Annað, 

hvað:_____________________________________________________ 

 

13. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með úrræðið sem þú merktir 

við í Spurningu 12? 

Mjög ánægð(ur) 

Frekar ánægð(ur) 

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

Frekar óánægð(ur) 

Mjög óánægð(ur) 

Veit ekki 

 

14. Hvaða stuðningsúrræði vantar í þinn skóla? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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15. Hvað veldur þér mestum áhyggjum varðandi kennslu nemenda með 

sérþarfir  í þínu starfi? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

16. Hvað hefur þú gert í þínu starfi til þess að nemendur með sérþarfir geti 

notið almennrar bekkjarkennslu með ófötluðum nemendum? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

17. Hvað er að þínu mati ,,skóli án aðgreiningar“? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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Viðauki 2 – Leiðbeiningar til umsjónarmanna 

Spurningakönnun um skóla án aðgreiningar 

 

Leiðbeiningar til umsjónarmanna 

Í upphafi fundar skuluð þið kynna verkefnið fyrir kennurum og lesa smá 

kynningartexta: 

„Nú ætlum við að biðja ykkur um að svara örstuttri könnun frá einum af 

samstarfsmönnum ykkar í kennarastéttinni. Við ætlum að dreifa 

könnuninni til ykkar núna, en ekki byrja að svara henni strax.  Þessi 

könnun er eingöngu ætluð starfandi kennurum, deildarstjórum og 

skólastjóra skólans. Aðrir starfsmenn vinsamlegast virðið það að það er 

eingöngu verið að spyrja kennara, deildarstjóra og skólastjóra“. 

Næst er könnunarblöðum dreift til þátttakenda. Það er mikilvægt að hafa í 

huga að AÐEINS starfandi kennarar, deildarstjórar og skólastjóri mega 

svara könnuninni.  Allir þessir hafa rétt á að svara könnuninni, nema þú 

sem ert starfandi umsjónarmaður og hefur því ekki rétt á að svara. Aðrir 

starfsmenn skólans, t.d. þroskaþjálfarar, stuðningsfulltrúar EIGA EKKI 

að svara könnuninni. Séu aðrir en kennarar, deildarstjórar og skólastjóri á 

fundinum, þá þarf að passa uppá að þeir trufli ekki við framkvæmd 

könnunarinnar. 

Lesið eftirfarandi texta þegar þið eruð búin að dreifa könnuninni: 

„Áður en þið byrjið að svara könnuninni, þá skuluð þið lesa 

leiðbeiningarnar sem eru á bls. 2. Við skulum hafa algjört hljóð á meðan 

við svörum könnuninni og það er stranglega bannað að 2 eða fleiri komi 

sér saman um svör. Það eru aðeins ykkar eigin skoðanir og upplifun sem 

hér eru til umfjöllunar. 

Um leið og þið eruð búin að svara könnuninni, skilið henni þá hingað til 

mín í þennan kassa. Þegar þið eruð búin að því, þá setjist þið niður og 

bíðið eftir að aðrir ljúki að svara könnuninni.” 

„Einhverjar spurningar?“ 

(Ef engin spurning) 

„Þá megið þið byrja“ 

Fylltu inn á skráningar- og talningareyðublaðið á meðan þátttakendur 

svara könnuninni. 
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Viðauki 3 – Skráningar- og talningareyðublað 
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Viðauki 4 – Hugarkort 
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Viðauki 5 – Spurningarammar 

Spurningar til sérfræðings 

1. Hver er þinn bakgrunnur?  

2. Menntun- störf? 

3. Segðu mér svolítið af sjálfum þér. 

4. Hver eru þín tengsl við grunnskólann? 

5. Hvernig kemur þú að börnum með sérþarfir? 

6. Hver er þín skoðun á stefnu Menntamálaráðuneytisins um skóla 

án aðgreiningar ? 

7. Hvar heldur þú að skólarnir séu staddir í átt að skóla án 

aðgreiningar? 

8. Hvað er að ganga vel að þínu mati? 

9. Hverjar eru hindranirnar? 

10. Hvaða aðstoð getur þú veitt kennurum sem eru með nemendur 

sem víkja verulega frá andlega eða líkamlega? 

11. Hverju viltu breyta í þínu starfi ef þess er þörf? 

Spurningar til stjórnanda sérkennslu 

1. Hver er þinn bakgrunnur?  

2. Menntun- störf?  

3. Segðu mér svolítið af sjálfum þér. 

4. Hver eru þín tengsl við sérkennslu í grunnskóla? 

5. Hvaða börn í þínum skóla þurfa mest úrræði?  
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6. Hvaða frávik hafa þessir nemendur? 

7. Skóli án aðgreiningar. Hvernig skilur þú þetta hugtak? 

8. Hvar heldur þú að skólarnir séu staddir í átt að skóla án 

aðgreiningar? 

9. Hvað er að ganga vel að þínu mati? 

10. Hverjar eru hindranirnar? 

11. Hverju viltu breyta í þínu starfi ef þess er þörf? 

Spurningar til kennara 

1. Hver er þinn bakgrunnur?  

2. Menntun- störf?  

3. Segðu mér svolítið af sjálfum þér. 

4. Hver eru þín tengsl við sérkennslu í grunnskóla? 

5. Hvaða börn í þínum skóla þurfa mest úrræði?  

6. Hvaða frávik hafa þessir nemendur? 

7. Skóli  án aðgreiningar. Hvernig skilur þú þetta hugtak? 

8. Hvar heldur þú að skólarnir séu staddir í átt að skóla án 

aðgreiningar? 

9. Hvað er að ganga vel að þínu mati? 

10. Hverjar eru hindranirnar? 

11. Hverju viltu breyta í þínu starfi ef þess er þörf? 


