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Sameiginleg könnun Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara 

-Inngangur- 

Í kjölfar síðasta kjarasamnings voru settir á laggirnar tveir starfshópar. Í hópunum komu aðilar 

frá Sambandi íslenskra sveitafélaga og Félagi grunnskólakennara. Annar hópurinn átti að fjalla 

um kjaramál en hinn um hlutverk kennara, innihald starfs þeirra og breytingar á störfum, auk 

þróunar skólastarfs almennt. Voru aðilar sammála um að mikilvægt væri að vinna þetta í 

sameiningu með því að framkvæma könnun á ýmsum þáttum sem lúta að skólastarfi og starfi 

kennarans. 

Á haustmánuðum 2011 var fundur boðaður með aðilum frá sambandinu og FG þar sem farið 

var yfir hvað þyrfti að spyrja um í þessari könnun. Mikil samvinna var við gerð könnunarinnar 

og samstarfið gekk mjög vel.  

Könnunin sem var rafræn var svo lögð fyrir alla kennara innan FG dagana 20. janúar til 6. 

febrúar 2012.  Alls svöruðu 2.616 einstaklingar könnuninni og 2.333 einstaklingar kláruðu 

könnunina. Könnunin var send á alla kennara sem eru á netfangalista FG en þar eru um 4000 

tölvupóstföng.  

 
Í þessu skjali má finna niðurstöður úr þessari sameiginlegu könnun.  
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- Almennar spurningar - 
 

Hvað ertu gömul/gamall? 

Hvert er starfsheiti þitt? 

Í hverju er starf þitt fólgið? 

Hve mörg ár hefur þú kennt í grunnskóla? 

Hver er fjöldi nemenda í skólanum þar sem þú starfar? 

Hvernig er aldurssamsetningin í skólanum sem þú starfar við? 

Á hvaða stigi kennir þú? 
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1. Almennar spurningar

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Yng ri en 30 5,1% 133

30-35 14,0% 363

36-40 17,1% 441

41-45 14,9% 386

46-50 14,7% 381

51-54 11,9% 307

55-59 12,0% 310

60-65 9,2% 237

66-70 1,1% 28

Samtals 100,0% 2586  

 

 

 

 

 

Svör Fjöldi Hlutfall %

Karl 16,70% 427

Kona 83,30% 2136  

 

 

 

 

Af þeim sem svöruðu könnuninni voru um 5% eða 

133 einstaklingar yngri en 30 ára. Flestir voru á 

bilinu 36-40 ára eða 441 einstaklingur. Einungs 28 

einstaklingar eða 1% svarenda var á aldrinum 66-

70 ára 

 

 

Konur voru í meirihluti en rúmlega 83% svarenda 

voru konur, á móti rúmlega 17% karla.  

 
   

 

  

Yngri 
en 30 

30-35 36-40 41-45 46-50 51-54 55-59 60-65 66-70 

Karl Kona 
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2. Almennar spurningar  

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Grunnskólakennari 48,8% 1227

Umsjónarkennari 36,4% 915

Sérkennari 9,7% 245

Verkefnastjóri 1,2% 30

Leiðbeinandi 1,5% 39

Annað 2,4% 60

Samtals 100,0% 2516

Hvert er starfsheiti þitt?

 

 

 

 

Hlutfall Fjöldi

Bekkjarkennslu 53,0% 1356

Bókasafnskennslu 2,2% 57

Heimilisfræðikennslu 6,4% 164

Íþróttakennslu 7,5% 193

Kennslu fagg reina 31,2% 799

List- og /eða verkg reinakennslu 17,4% 445

Náms- og  starfsráðg jöf 2,9% 75

Sérkennslu 22,3% 570

Tónmenntakennslu 2,8% 72

Tölvukennslu 9,4% 241

Verkefnastjórnun 6,6% 169

Í hverju er starf þitt fólg ið?

 

 

 

 

 

Tæpur helmingur svarenda voru með starfsheitið 

grunnskólakennari og 36% með starfsheitið 

umsjónarkennari. Sérkennarar voru um 10% og 

leiðbeinendur 2%.  Algengast var að þeir sem völdu 

annað í þessu spurningu væru náms- og 

starfsráðgjafar.  

 

Þegar spurt var um það í hverju starf viðkomandi er 

fólgið kom í ljós að 53% svarenda svaraði að það 

fælist í bekkjarkennslu. Nánari upplýsingar má 

finna í töflunni hér til vinstri. Í þessari spurningu 

höfðu svarendur möguleika á að velja fleiri en einn 

valkost.  En langt flestir eða um 58% völdu einungis 

einn valkostar. Um 28% völdu tvo og um 10% þrjá. 

Þeir sem völdu annað í þessari spurningu höfðu 

tækifæri á því að skilgreina svarið betur. Þar kom 

fram að 26 af þessum 60 eru náms- og 

starfsráðgjafar, sex eru framhaldsskólakennarar, þrír 

eru deildarstjórar, tveir eru íþróttakennarar, tveir eru 

í fæðingarorlofi, níu eru listgreinakennarar, einn er 

fagstjóri, einn er sérgreinakennari, einn er 

kennsluráðgjafi, einn er þroskaþjálfi og einn er 

forfallakennari.  Önnur svör féllu undir 

bekkjarkennslu. 

 
  

 

49% 

36% 

10% 

1% 2% 2% 

Grunnskólakennari 

Umsjónarkennari 

Sérkennari 

Verkefnastjóri 

Leiðbeinandi 

Annað 
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3. Almennar spurningar 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

5 ár eða skemur 19,5% 497

6-15 ár 42,4% 1085

16-25 ár 19,3% 495

26-35 ár 13,9% 356

36 ár eða lengur 4,9% 126

Samtals 100,0% 2559

Hve mörg  ár hefur þú kennt í g runnskóla?

 

Svör Hlutfall Fjöldi

1-100 10,4% 267

101-200 8,9% 227

201-300 13,8% 354

301-400 20,0% 513

401-500 24,5% 627

501-600 12,3% 314

601 eða fleiri 10,1% 260

Samtals 100,0% 2562

Hver er fjöldi nem. í skólanum þar sem þú starfar?

 

Svör Hlutfall Fjöldi

1.-10. bekkur 83,9% 2107

Eingöngu 

ung lingastig
3,5% 86

Yngsta- og  miðstig 8,2% 206

Yngsta stig 1,9% 48

Leik- og  g runnskóli 2,5% 63

Samtals 100,0% 2510

Aldurssamsetning  í skólanum?

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Fimm ára bekk 1,3% 33

Yngsta stig i 52,3% 1340

Miðstig i 54,7% 1402

Ung lingastig i 53,3% 1367

Á hvaða stig i kennir þú?

 

 

 

 

 

Af þeim sem svöruðu könnuninni voru 42% búnir 

að kenna í grunnskóla í 6-15 ár. Um fimmtungur 

voru búnir að kenna í 5 ár eða minna.   

 

Þegar spurt var um hver fjöldi nemenda væri í þeim 

skólum sem svarendur starfa við kom fram að flestir 

störfuðu í skólum með nemendafjölda á bilinu 301-

500.  Aldurssamsetning skólanna var einnig misjöfn 

en flestir komu úr skólum sem eru með 1.-10. bekk. 

Hér að neðan má sjá niðurstöður þeirra sem völdu 

annað þegar spurt var um aldurssamsetningu.   

1.-3. bekkur 2

1.-5. bekkur 3

1.-6. bekkur 2

1.-7. bekkur 3

1.-8. bekkur 5

1.-9. bekkur 5

3.-8. bekkur 1

3.-10. bekkur 1

4.-10. bekkur 3

6.-10. bekkur 7

7.-10. bekkur 10

Mið- og unglingastig 26  

Spurt var um á hvaða stigi viðkomandi kennari 

kennir og í þessari spurningu gátu svarendur merkt 

við fleiri en einn valkost. Skiptingin var mjög jöfn 

eins og má sjá á myndinni hér til hliðar.  

 

 

 

19% 

43% 

19% 

14% 

5% 5 ár eða skemur 

6-15 ár 

16-25 ár 

26-35 ár 

36 ár eða lengu 
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- Starfshlutfall - 
 

Hvert er starfshlutfall þitt skv. ráðningarsamningi? 

Hefur starfshlutfall þitt breyst á seinustu fimm árum? 

Hvers vegna hefur starfshlutfall þitt minnkað? 

Hvers vegna hefur starfshlutfall aukist? 
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4. Hvert er starfshlutfall þitt skv. ráðningarsamningi? 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Minna en 50% 1,9% 48

50% 2,1% 55

51-80% 8,2% 212

81-90% 4,7% 120

91-99% 2,0% 52

100% 81,1% 2090

Samtals 100,0% 2577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar spurt var út í starfshlutfall svarenda skv. 

ráðningarsamningi þá kom í ljós að yfir 80% 

svarenda eru með 100% starfshlutfall.  

 

 

Ef við skoðum svörin eftir kyni þá sjáum við að 

hlutfallslega eru fleiri karlar með 100% starfshlutfall 

en um 88,2% þeirra eru í 100% starfi á móti 79,6% 

kvenna. Hlutfallslega færri konur en karlar eru í 

minna en 50% starfi.   

Karl Kona Samtals

Minna en 50% 3,5% 1,5% 1,9%

50% 1,9% 2,2% 2,1%

51-80% 3,1% 9,2% 8,2%

81-90% 2,4% 5,2% 4,7%

91-99% 0,9% 2,3% 2,1%

100% 88,2% 79,6% 81,1%

Samtals 100% 100% 100%  

 

 

 

   

2% 2% 

8% 

5% 2% 

81% 

Minna en 50% 

50% 

51-80% 

81-90% 

91-99% 

100% 
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5. Hefur starfshlutfall þitt breyst á seinustu fimm árum? 

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Já, það hefur minnkað
21,6% 561

Já, það hefur aukist 10,9% 284

Nei 67,5% 1754

Samtals 100% 2599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfshlutfall 67% þeirra sem svöruðu hefur ekki 

breyst á seinustu fimm árum.  Hjá um 22% hefur 

það minnkað og hjá um 11% hefur það aukist.  
 

 

 

Hlutfallslega hefur starfshlutfallið minnkað meira 

hjá körlum en konum.    

Karl Kona Samtals

Já, það hefur minnkað 30,1% 19,9% 21,6%

Já, það hefur aukist 6,1% 11,9% 10,9%

Nei 63,8% 68,2% 67,5%

Samtals 100% 100% 100%

 

Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar með starfshlutfall 

skv. ráðningarsamningi til hliðsjónar kemur í ljós að  

48,6% þeirra sem segja að starfshlutfall sitt hafi 

minnkað á seinustu fimm árum eru samt sem áður í 

100% starfi í dag.  

 

 

 

   

22% 

11% 

67% 

Já, það hefur 
minnkað 

Já, það hefur aukist 

Nei 
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6. Hvers vegna hefur starfshlutfall þitt minnkað? 

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Vegna fækkunar nemenda
13,7% 72

Vegna eig in óskar 40,2% 211

Vegna ákvörðunar 

skólastjóra
18,9% 99

Vegna fækkunar nemenda 

með sérþarfir
0,6% 3

Vegna 

niðurskurðar/hag ræðingar
51,0% 268

Annað 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar ástæður minna starfshlutfalls eru skoðaðar þá 

kemur í ljós að starfshlutfallið hefur minnkað vegna 

eigin óskar hjá um 40% svarenda. Hjá rúmum 

helming hefur starfshlutfallið minnkað útaf 

niðurskurði eða hagræðingu. 

  

 

Tæp 14% eru með minna starfshlutfall útaf fækkun 

nemenda og um 0,6% vegna fækkunar nemenda 

með sérþarfir.  Þeir sem völdu annað höfðu tækifæri 

nefndu margar ástæður. Í töflunni hér að neðan má 

sjá hvaða svör voru algengust.  

Svör Tíðni

Kennsluafsláttur 13

Yfirvinna 8

Nám 6

Veikindi 6

Annað starf 6

Niðurskurður 6

Álag 3  

Fleira var nefnt eins og að viðbótartími hafi verið 

lagður niður, kulnun í starfi, innkoma menntaðra 

kennara, offramboðs á kennurum, bókun 5, breytt 

verkefni og fleira.  
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7. Hvers vegna hefur starfshlutfall aukist? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Vegna fjölbreyttari nemendahóps
13,6% 35

Vegna eig in óskar 71,7% 185

Vegna fjölgunar nemenda með 

sérþarfir
10,5% 27

Vegna ákvörðunar skólastjóra 23,6% 61

Vegna niðurskurðar/hag ræðingar
7,0% 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfshlutfall hefur aukist vegna eigin óskar hjá um 

72% svarenda. Hjá um 24% svarenda hefur 

starfshlutfallið hækkað vegna ákvörðunar 

skólastjóra og hjá um 7% hefur það aukist útaf 

niðurskurði/hagræðingu.  

 

Um 10,5% svarenda eru með hærra starfshlutfall 

vegna fjölgunar nemenda með sérþarfi, 13,6% eru 

með hærra starfshlutfall vegna fjölbreyttari 

nemendahóps. Þeir sem völdu annað höfðu 

tækifæri nefndu margar ástæður. Í töflunni hér að 

neðan má sjá hvaða svör voru algengust.  

Svör Tíðni

Mannekla 9

Mér bauðst meira 6

Var í námi áður 4

Fjölgun í skólanum 3

Var í fæðingarorlofi 2  

Fleira var nefnt eins og vilji skólans til að allir 

nemendur fái tónmenntakennslu, leiðrétting á 

starfshlutfalli, ákvörðun bæjaryfirvalda og fleira.  

 

 

13,6% 

71,7% 

10,5% 
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- Skóli án aðgreiningar - 
 

Hvert er viðhorf þitt til hugmyndafræðinnar á bak við skóla án aðgreiningar? 

Hvernig gengur að fara eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar? 
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8. Hvert er viðhorf þitt til hugmyndafræðinnar á bak við skóla án aðgreiningar? 

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjög  jákvætt 7,9% 196

Jákvætt 34,2% 853

Hvorki né 31,8% 793

Neikvætt 21,7% 542

Mjög  neikvætt 4,4% 110

Samtals 100% 2494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðhorf svarenda til hugmyndafræðinnar á bak við 

skóla án aðgreiningar var mjög misjafnt. Um 42% 

segja það vera jákvætt eða mjög jákvætt og rúmlega 

26% segja það vera neikvætt eða mjög neikvætt. 

Tæp 32% segja að viðhorfið sé hvorki jákvætt né 

neikvætt.  

 

Mjög  jákvætt/ 

jákvætt Hvorki né

Mjög  neikvætt/ 

neikvætt

Yng ri en 30 52% 30% 18%

30-35 40% 34% 26%

36-40 38% 37% 25%

41-45 41% 29% 30%

46-50 41% 31% 29%

51-54 44% 31% 25%

55-59 46% 29% 25%

60-65 44% 29% 27%

66-70 43% 43% 14%

Ef við berum þessi svör saman við spurninguna: 

„Kennir þú í teymi“ þá kemur í ljós að þeir sem 

kenna í teymi eru jákvæðari gagnvart 

hugmyndafræðinni heldur en þeir sem kenna ekki í 

teymi.  

Mjög  jákvætt/ 

jákvætt Hvorki né

Mjög  neikvætt/ 

neikvætt

Já, allir í einu rými 48% 30% 22%

Já, hópar í mörgum 

rýmum
43% 29% 28%

Nei 40% 32% 28%

Að hluta til 48% 30% 21%

Í þessari spurningu var einnig spurt hvers vegna, 

þau svör má nálgast í viðauka 1. 

7,9% 34,2% 31,8% 21,7% 4,4% 1 

Mjög jákvætt Jákvætt Hvorki né Neikvætt Mjög neikvætt 
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9. Hvernig gengur að fara eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar? 

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjög  vel 3% 74

Vel 30% 735

Hvorki né 37% 928

Illa 24% 603

Mjög  illa 6% 139

Samtals 100% 2479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar spurt var út í það hvernig gengi að fara eftir 

hugmyndafræðinni skóla án aðgreiningar kom í ljós 

að 32,6% segja að það gangi vel og mjög vel.  Um 

37% telja að það gangi hvorki vel né illa og tæp 

30% að það gangi illa eða mjög illa.  

 

Mjög  jákvætt/ 

jákvætt Hvorki né

Mjög  neikvætt/ 

neikvætt

Yng ri en 30 45% 38% 18%

30-35 37% 34% 30%

36-40 33% 36% 31%

41-45 30% 39% 31%

46-50 28% 38% 35%

51-54 34% 37% 30%

55-59 32% 37% 31%

60-65 33% 40% 27%

66-70 37% 44% 19%

 

 

Mjög  jákvætt/ 

jákvætt Hvorki né

Mjög  neikvætt/ 

neikvætt

Karl 31,5% 42,4% 26,1%

Kona 33,0% 36,3% 30,6%  

 

 

 

   

32,60% 37,40% 29,90% 

Mjög vel/vel Hvorki né Mjög illa/illa 
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- Samkennsla - 
 

Ert þú sammála eða ósammála því að samkennsla árganga sé vænlegri til árangurs 

heldur en bekkjarkennsla? 

Kennir þú tveimur eða fleiri árgöngum saman? 

Hversu mörgum árgöngum kennir þú saman? 

Hvers vegna er þessum árgöngum kennt saman? 

Hversu margir aðilar, fyrir utan kennara, styðja við samkennsluna í kennslustund? 
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10. Er þú sammála eða ósammála því að samkennsla árganga sé vænlegri til árangurs 

heldur en bekkjarkennsla?

 

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjög  ósammála 4% 99

Frekar ósammála 14% 355

Hvorki né 38% 955

Frekar sammála 30% 751

Mjög  sammála 15% 385

Samtals 100% 2545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurt var sérstaklega út í samkennslu árganga og 

hvort svarendur teldu að sú kennsla væri vænlegri 

til árangur heldur en bekkjarkennsla. Í ljós kom að 

einungis 17,8% eru sammála eða mjög sammála 

því að samkennsla sé vænlegri. Tæp 45% telja 

hinsvegar að samkennsla sé ekki vænlegri.   

 

Ekki var munur á milli kynja né aldurs.  

Mjög  sammála/ 

sammála Hvorki né

Mjög  ósammála/ 

ósammála

Karl 17,8% 38,0% 44,2%

Kona 17,8% 37,3% 44,9%  

Þeir sem kenna árgöngum saman eru líklegri til að 

vera sammála því að samkennsla árganga sé 

vænlegri til árangurs.  

Já Nei Að hluta til

Mjög/frekar sammála 34,2% 12,9% 20,0%

Hvorki né 36,6% 38,1% 35,8%

Mjög/frekar ósammála 29,2% 49,1% 44,2%

Kennir þú tveimur eða fleiri árg öng um 

saman?

 

 

 

3,9% 

13,9% 

37,5% 

29,5% 

15,1% 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki né 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 
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11. Kennir þú tveimur eða fleiri árgöngum saman?

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Já 20% 506

Nei 70% 1791

Að hluta 10% 268

Samtals 100% 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flestir eða 70% svarenda kenna ekki tveimur eða 

fleiri árgöngum saman en 20% kenna tveimur eða 

fleiri árgöngum saman.  

 

Hlutfallslega fleiri karlar en konur kenna tveimur 

eða fleiri árgöngum saman.  

Já Nei Að hluta

Karl 27,0% 64,1% 8,9%

Kona 18,4% 70,9% 10,8%  

 

 

Já Nei Að hluta

5 ár eða  skemur 26% 65% 9%

6-15 ár 20% 69% 11%

16-25 ár 17% 74% 10%

26-35 ár 17% 69% 13%

36 ár eða lengur 14% 75% 11%

 

 

 

 

 

 

 

   

19,7% 69,8% 10,4% 

Já Nei Að hluta 
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12. Hversu mörgum árgöngum kennir þú saman?

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

2 70,1% 508

3 25,2% 183

4 4,7% 34

Samtals 100,0% 725  

 

 

 

 

Yfir 70% þeirra sem kenna árgöngum saman kenna 

tveimur árgöngum saman. 

 

Boðið var uppá svarmöguleikann annað og þar var 

margt nefnt eins og kennsla sérkennsluhópa, 

námsver fyrir unglinga, hringekjuvinna, starfshópar 

með fötluð börn og fleira. 

 

 

 

 

13. Hvers vegna er þessum árgöngum kennt saman?

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Fámennur skóli 46,1% 287

Stefna rekstraraðila 6,4% 40

Hag ræðing 32,0% 199

Stefna skólans 37,3% 232

 

 

 

Hér að neðan má sjá þau svör sem voru algengust 

hjá þeim sem völdu annað við þessari spurningu 

Svör Fjöldi

Valáfangar 47

Sérkennsla/félagslegar aðstæður 38

Fámenni 9

Námsver 7  

Nánari svör má nálgast í viðauka 2. 

 

 

 

70% 

25% 

5% 

2 

3 

4 
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14. Hversu margir aðilar, fyrir utan kennara, styðja við samkennsluna í kennslustund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algengast er að einungis einn aðili fyrir utan 

kennara styðji við samkennsluna í kennslustund. 

Rúmlega 27% segja að tveir aðilar styðji við 

samkennsluna og um 10% að þrír aðilar styðji við 

hana.  Í töflunni hér að neðan má sjá frekari 

niðurstöður.  

Fjöldi % svarenda

1 1492 58,3%

2 707 27,6%

3 251 9,8%

4 78 3,0%

5 21 0,8%

6 5 0,2%

7 4 0,2%

8 1 0,0%

9 0 0,0%

10 0 0,0%

11 0 0,0%

12 0 0,0%  
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- Teymi, innan árgangs - 
 

Ert þú sammála eða ósammála því að teymisvinna við kennslu sé vænlegri til árangurs 

heldur en bekkjarkennsla. (innan árgangs) 

Kennir þú í teymi? 

Í hvaða árgangi/árgöngum? 

Hvað er nemendahópurinn stór sem kennt er saman? 

Hvað eru margir kennarar í teyminu? 

Hversu margir aðilar, fyrir utan kennara, styðja við teymið í kennslustund? 
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15. Ert þú sammála eða ósammála því að teymisvinna við kennslu sé vænlegri til 

árangurs heldur en bekkjarkennsla? (innan árgangs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjög  sammála 16% 406

Frekar sammála 33% 814

Hvorki né 36% 902

Frekar ósammála 12% 301

Mjög  ósammála 3% 85

Samtals 100% 2508

 
Mjög  sammála/ 

sammála Hvorki né

Mjög  ósammála/ 

ósammála

Karl 40% 38% 22%

Kona 51% 35% 14%

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurt var sérstaklega út í teymisvinnu við kennslu 

og hvort svarendur teldu að sú kennsla væri 

vænlegri til árangurs heldur en bekkjarkennsla. Í 

ljós kom að 48,7% eru sammála eða mjög sammála 

því að teymisvinna sé vænlegri. Tæp 15% telja 

hinsvegar að teymisvinna sé ekki vænlegri.   

Á myndinni hér að neðan má sjá niðurstöðurnar 

eftir aldri svarenda.   

 

Hér að neðan má sjá niðurstöðurnar eftir starfsaldri 

 

Spurt var hvers vegna viðkomandi teldi svo vera og 

svör við því má finna í viðauka 3. 

16,2% 

32,5% 

36,0% 

12,0% 

3,4% 
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5 ár eða skemur 
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36 ár eða lengur Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki né 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 
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16. Kennir þú í teymi? 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Já, allir í einu rými 6,8% 173

Já, hópar í mörgum rýmum 8,6% 219

Nei 64,7% 1646

Að hluta til 19,9% 507

Samtals 100,0% 2545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 65% svarenda kenna ekki í teymi. Tæp 7% 

kenna teymi í einu rými og tæp 9% kenna teymi í 

mörgum rýmum.  Um fimmtungur kennir að hluta 

til í teymi.  

 

Ekki var teljandi munur á milli kynja í þessari 

spurningu né á milli starfsaldurs.  

Karl Kona

Já, allir í einu rými 6,8% 6,8%

Já, hópar í mörgum rýmum 5,8% 9,2%

Nei 66,4% 64,3%

Að hluta til 21,0% 19,8%  

 

Já, allir í einu 

rými

Já, hópar í 

mörgum 

rýmum Nei Að hluta til

5 ár eða  skemur 10,0% 7,9% 62,4% 19,8%

6-15 ár 7,5% 10,2% 62,1% 20,2%

16-25 ár 5,4% 7,2% 65,8% 21,6%

26-35 ár 4,0% 8,9% 69,8% 17,2%

36 ár eða lengur 3,3% 4,1% 72,4% 20,3%

 

 

 

   

6,8% 8,6% 64,7% 19,9% 

Já, allir í einu rými Já, hópar í mörgum rýmum Nei Að hluta til 
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17. Í hvaða árgangi/árgöngum kennir þú?

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Fimm ára bekk 0,9% 8

1. bekk 21,7% 187

2. bekk 25,9% 223

3. bekk 23,3% 201

4. bekk 22,4% 193

5. bekk 25,1% 216

6. bekk 23,5% 202

7. bekk 22,6% 195

8. bekk 26,6% 229

9. bekk 25,4% 219

10. bekk 23,7% 204

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Hvað er nemendahópurinn stór sem kennt er saman?

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Færri en 15 20,6% 173

15-20 17,2% 145

21-25 13,9% 117

26-30 8,1% 68

30-49 23,7% 199

50-69 10,7% 90

70-89 3,0% 25

Fleiri en 89 2,9% 24
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19. Hvað eru margir kennarar í teyminu? 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

2 51,6% 413

3 29,6% 237

4 10,6% 85

5 3,5% 28

5 eða fleiri 4,7% 38

 

 

 

 

 

 

Algengast er að tveir kennarar séu í hverju teymi en 

52% svarenda sögðu svo vera. Um 3,5% segja að 

fimm kennarar séu í því teymi sem þeir vinna.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

5 eða fleiri 
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20. Hversu margir aðilar, fyrir utan kennara, styðja við teymið í kennslustund?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algengast er að einungis einn aðili fyrir utan 

kennara styðji við teymið í kennslustund. Rúmlega 

18% segja að tveir aðilar styðji við teymið og um 

11% að þrír aðilar styðji við það.  Í töflunni hér að 

neðan má sjá frekari niðurstöður. Þriðjungur 

svarenda segir að enginn aðili fyrir utan kennara 

styðji við teymið í kennslustund. 

Fjöldi % svarenda

0 260 33%

1 271 34%

2 141 18%

3 86 11%

4 27 3%

5 6 1%  

Ef við tökum fjölda kennara í hverju teymi inn í 

þessar tölur þér kemur í ljóst að algengast er að þrír 

aðilar styðji við teymið. Nánari svör má finna í 

töflunni hér að neðan. 

Fjöldi % svarenda

0 0 0,0%

1 1 0,1%

2 147 18,6%

3 222 28,0%

4 165 20,8%

5 126 15,9%

6 71 9,0%

7 33 4,2%

8 16 2,0%

9 8 1,0%

10 1 0,1%

11 2 0,3%  
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- Ímynd, vinnuandi, líðan í starfi - 
 

Hversu góða eða slæma telur þú ímynd kennarastarfsins vera hjá eftirtöldum hópum? 

Hvað telur þú að hafi áhrif á ímynd kennarastarfsins? 

Telur þú að vinnuandinn í skólanum sem þú starfar við sé góður eða slæmur? 

Er líðan þín í starfi almennt góð eða slæm? 

Hvað í kennarastarfinu finnst þér erfiðast? 

 

 

 

  



 

30  

 

21. Hversu góða eða slæma telur þú ímynd kennarastarfsins vera hjá eftirtöldum 

hópum? 

 

 

Ímynd kennarastarfsins í samfélag inu

Svör Karl Kona

Mjög  góð 2,7% 1,6%

Frekar góð 41,7% 38,6%

Hvorki né 30,4% 30,1%

Frekar slæm 24,0% 27,3%

Mjög  slæm 1,2% 2,4%

Ímynd kennarastarfsins í fjö lmiðlum

Svör Karl Kona

Mjög  góð 1,5% 1,2%

Frekar góð 25,2% 23,8%

Hvorki né 41,1% 36,9%

Frekar slæm 27,7% 33,4%

Mjög  slæm 4,5% 4,7%

Ímynd kennarastarfsins hjá sveitarstjórn

Svör Karl Kona

Mjög  góð 3,0% 1,2%

Frekar góð 25,0% 23,8%

Hvorki né 26,8% 36,9%

Frekar slæm 32,3% 33,4%

Mjög  slæm 13,0% 4,7%

Ímynd kennarastarfsins hjá nemendum

Svör Karl Kona

Mjög  góð 9,5% 8,1%

Frekar góð 58,0% 57,8%

Hvorki né 20,9% 24,3%

Frekar slæm 10,0% 9,2%

Mjög  slæm 1,7% 0,6%

Ímynd kennarastarfsins hjá kennurum

Svör Karl Kona

Mjög  góð 16,7% 15,5%

Frekar góð 55,9% 63,6%

Hvorki né 18,7% 15,4%

Frekar slæm 7,5% 5,1%

Mjög  slæm 1,2% 0,4%

Ímynd kennarastarfsins hjá foreldrum

Svör Karl Kona

Mjög  góð 4,0% 3,6%

Frekar góð 53,2% 55,7%

Hvorki né 27,1% 27,7%

Frekar slæm 14,2% 11,6%

Mjög  slæm 1,5% 1,3%

 

 

 

Mjög  góð/ 

Frekar góð Hvorki né

Mjög  slæm/ 

frekar slæm

Í samfélag inu 40,96 30,23 28,81

Í fjölmiðlum 25,22 37,79 36,98

Í sveitarstjórn 33 31,61 35,39

Hjá nemendum 65,99 23,89 10,13

Hjá kennurum 77,84 16,05 6,11

Hjá foreldrum 59,09 27,5 13,4

 

Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar saman eftir aldri 

þá kemur í ljós að eftir því sem einstaklingar verða 

eldri þeim mun líklegra er að þeir telji ímyndina 

góða. 

 

Mjög slæm Frekar slæm Hvorki né Frekar góð Mjög góð 
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20% 

30% 
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50% 
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70% 

Mjög eða 
frekar góð 

Hvorki né 

Mjög eða 
frekar slæm 



31  

 

Í samfélag inu Yngri en 30 30-35 36-40 41-45 46-50 51-54 55-59 60-65 66-70

Mjög  eða frekar góð 38,3% 38,0% 40,2% 42,0% 40,5% 39,6% 38,5% 50,7% 51,9%

Hvorki né 23,3% 22,3% 33,9% 30,8% 32,9% 33,0% 31,9% 30,9% 14,8%

Mjög  eða frekar slæm 38,3% 39,7% 25,9% 27,2% 26,6% 27,4% 29,6% 18,4% 33,3%

 

 
Í fjölmiðlum Yngri en 30 30-35 36-40 41-45 46-50 51-54 55-59 60-65 66-70

Mjög  eða frekar góð 30,8% 23,7% 26,2% 24,8% 25,3% 25,0% 19,6% 30,1% 44,0%

Hvorki né 38,3% 33,7% 33,4% 37,5% 37,1% 39,8% 46,2% 40,3% 32,0%

Mjög  eða frekar slæm 30,8% 42,6% 40,4% 37,7% 37,6% 35,2% 34,2% 29,6% 24,0%

Í sveitarstjórn Yngri en 30 30-35 36-40 41-45 46-50 51-54 55-59 60-65 66-70

Mjög  eða frekar góð 43,7% 28,7% 32,4% 35,7% 30,6% 30,9% 34,8% 34,3% 46,2%

Hvorki né 30,3% 33,6% 33,4% 30,5% 33,3% 31,6% 29,4% 28,2% 26,9%

Mjög  eða frekar slæm 26,1% 37,6% 34,1% 33,8% 36,1% 37,6% 35,8% 37,5% 26,9%

 

 
Hjá nemendum Yngri en 30 30-35 36-40 41-45 46-50 51-54 55-59 60-65 66-70

Mjög  eða frekar góð 58,0% 58,3% 65,6% 66,0% 62,9% 66,7% 73,2% 76,9% 77,8%

Hvorki né 25,2% 27,0% 22,2% 24,0% 28,8% 26,7% 18,1% 17,6% 18,5%

Mjög  eða frekar slæm 16,8% 14,7% 12,2% 9,9% 8,2% 6,7% 8,7% 5,6% 3,7%
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Hjá kennurum Yngri en 30 30-35 36-40 41-45 46-50 51-54 55-59 60-65 66-70

Mjög  eða frekar góð 80,8% 79,5% 75,8% 78,8% 76,2% 76,4% 80,0% 80,2% 66,7%

Hvorki né 13,3% 15,3% 17,9% 15,2% 15,8% 18,0% 14,3% 15,2% 22,2%

Mjög  eða frekar slæm 5,8% 5,2% 6,3% 6,1% 7,9% 5,6% 5,7% 4,6% 11,1%

 

 
 

Hjá foreldrum Yngri en 30 30-35 36-40 41-45 46-50 51-54 55-59 60-65 66-70

Mjög  eða frekar góð 49,2% 53,2% 55,0% 59,9% 60,8% 60,6% 62,1% 69,6% 66,7%

Hvorki né 30,8% 26,9% 31,1% 27,6% 25,2% 28,4% 26,5% 24,4% 25,9%

Mjög  eða frekar slæm 20,0% 19,9% 13,9% 12,4% 14,0% 11,0% 11,4% 6,0% 7,4%   
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22. Hvað telur þú að hafi áhrif á ímynd kennarastarfsins? 

 

Alls svöruðu 1.254 einstaklingar þessari spurningu.  Í töflunni hér að neðan má finna þau svör 
sem voru algengust. 

Tíðni % svarenda

Fjölmiðlar 255 20,3%

Laun 299 23,8%

Kjaramál (FG,KÍ,Verkföll,kjarabarátta) 76 6,1%

Virðing 100 8,0%

Vinnutími 148 11,8%

Námsárangur 44 3,5%

Vinnubrögð, fagmennska, gæði kennslu 56 4,5%

Framkoma kennara 38 3,0%

Kennarar sjálfir 40 3,2%

Vanþekking 13 1,0%  

 

Fjölmiðlar: aðallega verið að benda á neikvæða umræðu fjölmiðla. 

Laun: Að launin séu of lág  

Kjaramál: Þarna var fólk aðallega að nefna að forystan væri ekki nógu öflug og að þessi eilífa 

kjarabarátta hefði áhrif á ímyndina.   

Virðing: þarna var aðallega verið að nefna virðingu eða öllu heldur vanvirðingu í garð kennara 

frá foreldrum, samfélaginu, sveitarstjórnum ofl.   

Vinnutími: þarna var nefnt að frí kennara hafi áhrif á ímyndina sem og sveigjanlegi 

vinnutíminn.  

Námsárangur: að góður árangur nemenda hafi áhrif á ímyndina. 

Vinnubrögð, fagmennska og gæði kennslu: þarna var aðallega verið að tala um að fagmennska 

kennara hafi áhrif á ímyndina.  

Framkoma kennara: þeir sem svöruðu þessu töldu að framkoma kennara í garð nemenda og 

foreldra hafi áhrif á ímyndina.  

Kennarar sjálfir:  Þeir sem svöruðu þessu töldu að kennarar þurfi sjálfir að sýna starfi sínu 

virðingu og að viðhorf kennara sjálfra hafi töluverð áhrif á ímyndina.  

Vanþekking: Í raun voru fleiri sem voru á því að vanþekking hefði áhrif á ímyndina en það 

fléttaðist mikið inn í önnur svör.   
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23. Telur þú að vinnuandinn í skólanum sem þú starfar við sé góður eða slæmur? 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjuög  góður 27,3% 674

Góður 50,8% 1255

Hvorki né 14,4% 356

Slæmur 6,4% 157

Mjög  slæmur 1,1% 28

Samtals 100,0% 2470

 

 

 

 

 

 

Svör Karl Kona

Mjög  góður 29,3% 26,9%

Góður 49,8% 51,0%

Hvorki né 13,8% 14,4%

Slæmur 5,7% 6,6%

Mjög  slæmur 1,5% 1,1%

 

 

 

 

 

 

Rúmlega helmingur svarenda telur að vinnuandinn í 

þeirra skóla sé góður og 27% telja hann vera mjög 

góðan. 

 

Í töflunni hér að neðan má sjá svörin með stærð 

skóla til hliðsjónar. 

Mjög  góður/ 

góður Hvorki né

Mjög  slæmur/ 

slæmur

1-100 81,8% 13,4% 4,7%

101-200 76,0% 18,5% 5,6%

201-300 82,2% 8,6% 9,2%

301-400 82,9% 11,4% 5,7%

401-500 79,5% 13,8% 6,6%

501-600 79,1% 14,0% 7,0%

601 eða fleiri 56,7% 27,8% 15,5%

 

Ef vinnuandinn er skoðaður með viðhorf til 

skólastjóra til hliðsjónar kemur í ljós að þeir sem 

telja að sinna skólastjóri sé góður eru líklegri til að 

finnast vinnuandinn góður.  

Mjög  

góðan 

Frekar 

góðan Hvorki né

Frekar 

slakan

Mjög  

slakan

Mjög  góður 59,80% 26,50% 9,60% 6,10% 3,10%

Góður 36,30% 62,40% 55,80% 37,50% 15,60%

Hvorki né 2,60% 9,30% 26,20% 34,50% 21,90%

Slæmur 1,10% 1,60% 7,60% 20,10% 41,70%

Mjög  slæmur 0,20% 0,20% 0,70% 1,70% 17,70%

Telur þú skólastjóra í þínum skóla vera góðan eða slakan stjórnanda?

  

27% 

51% 

14% 

7% 

1% 
Mjög góður Góður Hvorki né Slæmur Mjög slæmur 
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24. Er líðan þín í starfi almennt góð eða slæm? 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Almennt góð 56,0% 1384

Oftar góð en slæm 30,4% 752

Hvorki góð né slæm 7,8% 194

Oftar slæm en góð 5,2% 128

Almennt slæm 0,6% 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 56% segja að líðan sín í starfi sé almennt góð 

og 30,4% að hún sé oftar góð en slæm.  Einungis 

0,6% telja að líðan í starfi sé almennt slæm og 

5,2% segja að líðan í starfi sé oftar slæm en góð.   

 

Hér að neðan má sjá niðurstöður spurningarinnar 

eftir kyni. 

Svör Karl Kona

Almennt góð 54,3% 56,2%

Oftar góð en slæm 31,6% 30,4%

Hvorki góð né slæm 8,9% 7,6%

Oftar slæm en góð 4,0% 5,3%

Almennt slæm0 1,2% 0,5%  

Ef þessi svör eru skoðuð með viðhorf til skólastjóra 

til hliðsjónar kemur í ljós að þeir sem telja sinn 

skólastjóra vera góðan eru líklegri til að líða vel í 

starfi.  

Mjög  

góðan 

Frekar 

góðan Hvorki né

Frekar 

slakan

Mjög  

slakan

Almennt góð 79,20% 62,10% 39,30% 28,80% 19,80%

Oftar góð en slæm 17,70% 31,70% 38,90% 40,00% 16,70%

Hvorki góð né slæm2,00% 4,00% 15,50% 16,90% 18,80%

Oftar slæm en góð 1,10% 1,90% 6,10% 14,20% 33,30%

Almennt slæm 0,00% 0,30% 0,20% 0,00% 11,50%

Telur þú skólastjóra í þínum skóla vera góðan eða slakan stjórnanda?
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25. Hvað í kennarastarfinu finnst þér erfiðast? 

 

Alls svöruðu 1.828 einstaklingar þessari spurningu. 

Tíðni % svarenda

Foreldrar, heimilisaðstæður 621 34,0%

Agavandamál og erfiðir nemendur 656 35,9%

Laun 80 4,4%

Kostnaður 24 1,3%

Tímaskortur 290 15,9%

Einelti 30 1,6%

Barnaverndarmál 14 0,8%

Fundir 141 7,7%

Mentor, skráningar 45 2,5%

Stjórnendur 50 2,7%  

 

Foreldrar og heimilisaðstæður: Þar er verið að tala um samstarf við foreldra og þegar barn fær 
ekki þá aðstoð heima fyrir sem það þarf vegna ófullnægjandi heimilistaðstæðna.  

Agavandamál og erfiðir nemendur: Þarna er aðallega verið að nefna erfiða nemendur og 
agavandamál þeirra. Erfiðir nemendur eru bæði óþægir nemendur og nemendur með 
sjúkdóma.  
 
Laun: Að laun séu ekki í samræmi við vinnumagn.  
 
Kostnaður: Í þessum flokki er oftast verið að tala um að niðurskurður seinustu ára hafi bitnað á 
sérfræðiþjónustu og að nemendur fái ekki þá þjónustu sem þeir þurfa vegna kostnaðar við að 
veita þjónustuna.  
 
Tímaskortur: Að mikið álag sé á kennurum vegna annarra starfa en kennslu. 
 
Einelti: Að erfið eineltismál séu það sem reyni mest á andlegu hliðina og að mjög erfitt sé að 
uppræta einelti. 
 
Barnaverndarmál: Þeir sem nefndu þetta segja að það sem sé erfiðast séu barnaverndarmál þar 
sem erfitt sé að horfa upp á vanrækt börn.  
 
Fundir: Að of mikið sé af tilgangslausum fundum. 
 
Mentor og skráningar: Að það erfiðasta í starfinu sé að of mikill tími fara í skráningar í Mentor 
eða önnur sambærileg kerfi. 
 
Stjórnendur: Að stjórnendur séu ekki starfi sínu vaxnir. 



 

37  

 

 

 

 

 

- Lengd skólaárs - 
 

Telur þú æskilegt eða óæskilegt að lengja skólaárið með því að fjölga nemendadögum? 

Ef lengja ætti skólaárið úr 180 nemendadögum eins og nú er, hversu langt telurðu að 

það ætti að vera? 

Telur þú koma til greina að stytta skólaárið þ.e.a.s. fækka nemendadögum? 

Í hvað á að nota tímann sem myndast ef nemendadögum er fækkað? 
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26. Telur þú æskilegt eða óæskilegt að lengja skólaárið með því að fjölga 

nemendadögum?

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjög  æskileg t 1,7% 43

Frekar æskileg t 1,9% 47

Hvorki né 9,2% 228

Frekar óæskileg t 25,1% 625

Mjög  óæskileg t 62,1% 1543

Samtals 100,0% 2486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikill meirihluti eða rúmlega 87% telja það frekar 

eða mjög óæskilegt að lengja skólaárið með því að 

fjölga nemendadögum.  Einungis 3,6% telja 

hinsvegar það vera frekar eða mjög æskilegt. 

 
 

 

Mjög/ frekar 

æskileg t Hvorki né

Mjög /frekar 

æskileg t

Yng ri en 30 3,3% 15,8% 80,8%

30-35 3,1% 13,8% 83,1%

36-40 5,0% 10,6% 84,4%

41-45 5,4% 4,9% 89,8%

46-50 2,2% 11,1% 86,7%

51-54 2,4% 5,2% 92,4%

55-59 3,3% 8,3% 88,4%  

 

Svör Karl Kona

Mjög  æskileg t 1,7% 1,6%

Frekar æskileg t 2,2% 1,9%

Hvorki né 8,9% 9,2%

Frekar óæskileg t 22,9% 25,7%

Mjög  óæskileg t 64,3% 61,7%  
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2% 
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62% 
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Frekar æskilegt 

Hvorki né 
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27. Ef lengja ætti skólaárið úr 180 nemendadögum eins og nú er, hversu langt telurðu 

að það ætti að vera? 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

181-185 53% 41

186-190 24% 19

191-195 10% 8

196-200 13% 10

Samtals 100% 78

 

Meira en helmingur þeirra sem vildu lengja 

skólaárið vildu að það yrði lengt úr 180 

nemendadögum í 181-185.   

 

 

28. Telur þú koma til greina að stytta skólaárið þ.e.a.s. fækka nemendadögum?

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Já, og  þjappa saman kennslumagni 

sem nemur fækkun daga
25,5% 623

Já, og  nýta svig rúmið sem þar myndat 

til að vinna önnur fag leg  störf
41,9% 1023

Nei 32,6% 797

Samtals 100,0% 2443
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29. Í hvað á að nota tímann sem myndast ef nemendadögum er fækkað?

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Auka bundna viðveru
4,3% 70

Endurmenntun/starfsþr

óun umfram 150 

stundir
48,4% 783

Fjölgun starfsdaga í 

upphafi skóla
41,4% 670

Þróunarstarf skól 44,3% 717

Undirbúning /úrvinnsl

u kennslu
81,5% 1320

Verkstjórn skólastjóra 

(9,14)
5,4% 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yfir 80% þeirra sem vilja fækka nemendadögum 

telja að nota eigi tímann í undirbúning/úrvinnslu 

kennslu. Um helmingur vill nýta tímann í 

endurmenntun. 

 

Í þessari spurningu var boðið uppá 

svarmöguleikann annað. Í töflunni hér að neðan má 

sjá þau svör sem voru algengust. Nánari svör má 

finna í viðauka 4.  

Svör Fjöldi

Frí 21

Undirbúning 19

Endurmenntun 12

Starfsdaga 7

Foreldrasamstarf 6

Þróunarstarf 4

Jafningjafræðuslu meðal kennara 3  
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- Álag - 
 

Finnst þér fara mikill eða lítill tími af þínum vinnutíma í foreldrasamstarf? 

Finnst þér foreldrar almennt taka litla eða mikla ábyrgð á námi barna sinna? 

Finnst þér foreldrar almennt taka litla eða mikla ábyrgð á hegðun barna sinna? 

Finnst þér álag í starfinu hafa aukist eða minnkað á seinustu fimm árum? 

Hefur álagið aukist eða minnkað vegna einhvers að neðantöldu? 
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30. Finnst þér fara mikill eða lítill tími af þínum vinnutíma í foreldrasamstarf? 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mikill tími 13% 318

Frekar mikill tími 27% 647

Hæfilegur tími 43% 1050

Frekar lítill tími 11% 264

Lítill tími 7% 158

Samtals 100% 2437

 

 

 

Svör Karl Kona

Mikill tími 8,40% 14%

Frekar mikill tími 16,60% 28,70%

Hæfilegur tími 49,90% 41,50%

Frekar lítill tími 16,10% 9,90%

Lítill tími 8,90% 6%

 

 

 

 

 

 

 

Um 43% segja að hæfilegur tími fari í 

foreldrasamstarf og 27% að frekar mikill tími fari í 

það.  Einungis 6% segja að það fari of mikill tími í 

foreldrasamstarf.  

 

Ef við skoðum þetta eftir kyni þá kemur í ljós að 

konur segja frekar að það fari frekar mikill eða of 

mikill tími af þeirra vinnutíma í foreldrasamstarf.  

Í þessari spurningu var einnig spurt hvers vegna 

viðkomandi svaraði eins og hann svaraði. Í töflunni 

hér að neðan má sjá niðurstöður við þessari 

spurningu. 

Þeir sem telja að frekar eða of mikill tími fari í 

foreldrasamstarf: 

Frekar eða of mikill tími í foreldrasamstarf Fjö ldi

Hegðunarvandamál, námsörðugleikar, heimilisaðstæður 70

Tölvusamskipti og skráningar 51

Jákvætt að mikill tími fari í samstarf 17

Fundir/teymisvinna 17

Sérkennsla 14

Auknar kröfur 20

Annað 10

Frekar eða of lítill tími í foreldrasamstarf Fjö ldi

Á ekki við 116

Kenna fög sem krefjast lítils foreldrasamstarfs 40

Áhugaleysi foreldra 5

Lítið samfélag 3

Hef ekki tíma 3

Annað 4

 

13% 

27% 

43% 

11% 

6% 

Mikill tími Frekar mikill tími 

Hæfilegur tími Frekar lítill tími 

Lítill tími 
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31. Finnst þér foreldrar almennt taka litla eða mikla ábyrgð á námi barna sinna? 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjög  mikla 1% 21

Frekar mikla 24% 578

Hvorki mikla né litla 38% 914

Frekar litla 34% 822

Mjög  litla 4% 104

Samtals 100% 2439

 

 

 

 

 

   

 

 

32. Finnst þér foreldrar almennt taka litla eða mikla ábyrgð á hegðun barna sinna? 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjög  mikla 1,0% 25

Frekar mikla 23,5% 573

Hvorki mikla né litla 34,3% 838

Frekar litla 34,7% 848

Mjög  litla 6,5% 159

Samtals 100,0% 2443

 

 

 

 

 

 

 

1% 

24% 

37% 

34% 

4% 

Mjög mikla 

Frekar mikla 

Hvorki mikla né litla 

Frekar litla 

Mjög litla 

1% 

24% 

34% 

35% 

8% 
Mjög mikla 

Frekar mikla 

Hvorki mikla né 
litla 

Frekar litla 

Mjög litla 
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33. Finnst þér álag í starfinu hafa aukist eða minnkað á seinustu fimm árum? 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Minnkað mjög  mikið 0,2% 4

Minnkað frekar mikið 0,5% 12

Álag ið er svipað og  

áður
17,8% 438

Aukist frekar mikið 44,0% 1083

Aukist mjög  mikið 33,2% 819

Á ekki við 4,3% 106

Samtals 100,0% 2462

 

 

 

 

 

 

 

Í töflunni hér að neðan má sjá niðurstöður eftir því 

hversu mörg ár einstaklingarnir hafa unnið í 

grunnskóla.  

5 ár eða 

skemur 6-15 ár 16-25 ár 26-35 ár

36 ár eða 

lengur

Minnkað mjög  mikið 0,2% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0%

Minnkað frekar mikið 0,7% 0,4% 0,2% 1,2% 0,0%

Álag ið er svipað og  áður 21,6% 19,1% 11,7% 16,5% 19,8%

Aukist frekar mikið 41,9% 46,6% 40,5% 44,7% 42,2%

Aukist mjög  mikið 17,0% 32,5% 46,8% 36,5% 36,2%

Á ekki við 18,6% 1,2% 0,8% 0,9% 1,7%

 

Í töflunni hér að neðan má sjá niðurstöðurnar eftir 

stærð skóla. 

Minnkað 

mjög  

mikið

Minnkað 

frekar 

mikið

Álag ið er 

svipað og  

áður

Aukist 

frekar 

mikið

Aukist 

mjög  

mikið Á ekki við

1-100 0,4% 1,2% 31,5% 44,6% 17,1% 5,2%

101-200 0,0% 1,4% 23,1% 40,3% 26,4% 8,8%

201-300 0,3% 0,3% 17,8% 45,3% 32,0% 4,4%

301-400 0,0% 0,4% 16,6% 46,7% 31,4% 4,9%

401-500 0,0% 0,2% 14,7% 44,5% 37,3% 3,3%

501-600 0,3% 0,7% 16,9% 40,2% 39,9% 2,0%

601 eða 

fleiri
0,4% 0,0% 10,4% 43,0% 43,0% 3,2%

Í töflunni hér að neðan má sjá niðurstöðurnar eftir 

því í hverju starf svarenda er fólgið.  

Minnkað 

mjög  

mikið

Minnkað 

frekar 

mikið

Álag ið er 

svipað og  

áður

Aukist 

frekar 

mikið

Aukist 

mjög  

mikið Á ekki við

Bekkjarkennslu 0,0% 0,5% 15,8% 42,7% 36,0% 4,9%

Bókasafnskennslu 0,0% 0,0% 28,6% 28,6% 35,7% 7,1%

Heimilisfr.kennslu 0,0% 1,3% 20,9% 44,3% 29,1% 4,4%

Íþróttakennslu 0,0% 0,6% 19,3% 48,9% 25,6% 5,7%

Kennslu fagg reina 0,0% 0,3% 16,7% 44,1% 33,6% 5,3%

List- og /eða 

verkg reinakennslu
0,5% 0,2% 19,1% 45,9% 28,9% 5,4%

Náms- og  

starfsráðg jöf
3,0% 1,5% 16,4% 44,8% 32,8% 1,5%

Sérkennslu 0,0% 0,6% 18,4% 43,4% 34,3% 3,4%

Tónmenntakennslu 0,0% 0,0% 20,3% 39,1% 36,2% 4,3%

Tölvukennslu 0,4% 0,4% 16,9% 42,9% 34,2% 5,2%

Verkefnastjórnun 0,6% 0,0% 14,5% 46,4% 37,3% 1,2%

 

   

0% 1% 

18% 

44% 

33% 

4% 

Minnkað mjög mikið Minnkað frekar mikið 

Álagið er svipað og áður Aukist frekar mikið 

Aukist mjög mikið Á ekki við 
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34. Hefur álagið aukist eða minnkað vegna einhvers af neðantöldu? 

 

 

Minnkað mjög  

mikið

Minnkað frekar 

mikið Svipað og  áður

Aukist frekar 

mikið

Aukist mjög  

mikið

Almenns niðurskurðar 0,7% 1,5% 25,2% 49,4% 23,3%

Breytinga á skipulag i starfshátta 0,3% 1,8% 44,0% 42,1% 11,8%

Ferða milli starfsstöðva 1,5% 1,7% 87,1% 7,3% 2,5%

Fjölmiðlaumfjöllunar 0,6% 1,6% 76,7% 18,3% 2,7%

Fleiri funda 0,5% 1,7% 31,4% 47,2% 19,3%

Fleiri nemenda 0,4% 2,7% 51,4% 30,0% 15,5%

Annað móðurmál/tvítyngdir 0,9% 2,3% 48,4% 36,2% 12,2%

Aukin hegðunarvandkvæði 0,5% 1,5% 22,8% 46,3% 28,9%

Fleiri nemenda með sérþarfir 0,4% 1,6% 23,8% 50,6% 23,7%

Meiri samskipta við heimili 0,4% 1,3% 43,2% 40,3% 14,8%

Minni aðstoðar skólaliða 1,5% 4,8% 54,5% 26,3% 13,0%

Minni aðstoðar stuðning sfulltrúa 2,0% 5,8% 45,6% 30,6% 16,0%

Minni sérkennslu 2,1% 5,4% 38,7% 33,2% 20,6%

  
 Svör þeirra sem svöruðu 

„annað“ má nálgast í viðauka 5. 

0,0% 50,0% 100,0% 

Almenns niðurskurðar 

Breytinga á skipulagi starfshátta 

Ferða milli starfsstöðva 

Fjölmiðlaumfjöllunar 

Fleiri funda 

Fleiri nemenda 

Annað móðurmál/tvítyngdir  

Aukin hegðunarvandkvæði 

Fleiri nemenda með sérþarfir 

Meiri samskipta við heimili 

Minni aðstoðar skólaliða 

Minni aðstoðar stuðningsfulltrúa 

Minni sérkennslu 

Minnkað mjög mikið Minnkað frekar mikið Svipað og áður Aukist frekar mikið Aukist mjög mikið 
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- Bundinn vinnutími - 
 

Ert þú með bundinn viðverutíma, skv. gr. 2.1.6.3 (áður bókun 5)? 

Vikuleg vinnuskylda kennara er 42,86 klst. á starfstíma skóla. Hversu vel eða illa myndi 

henta þér að vera með bundinn viðverutíma skv. gr. 2.1.6.3 í kjarasamningnum (áður 

bókun 5) og ljúka þinni vinnu í skólanum? 

Líkar þér vel eða illa að vera með bundinn vinnutíma? 
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35. Er þú með bundinn viðverutíma, skv. gr. 2.1.6.3. (áður bókun 5)? 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Já 75,4% 1835

Nei 24,6% 599

Samtals 100,0% 2434

 

 

 

 

 

 

 

Karl Kona

Já 72,5% 76,0%

Nei 27,5% 24,0%

Samtals 100,0% 100,0%

 

 

 

 

 

 

Meira en ¾ hluti svarenda segist vera með bundinn 

vinnutíma.   

 

Í töflunni hér að neðan má sjá niðurstöðurnar með 

tilliti til nemendafjölda skóla.  

Já Nei

1-100 69,9% 30,1%

101-200 73,7% 26,3%

201-300 74,0% 26,0%

301-400 77,2% 22,8%

401-500 74,5% 25,5%

501-600 77,3% 22,7%

601 eða fleiri 80,3% 19,7%  

Í töflunni hér að neðan má sjá niðurstöður eftir því 

hversu mörg ár einstaklingarnir hafa unnið í 

grunnskóla.  

Já Nei

5 ár eða skemur 77,4 22,6

6-15 ár 74,2 25,8

16-25 ár 72,4 27,6

26-35 ár 78,6 21,4

36 ár eða lengur 79,8 20,2  

 

 

 

 

 

75,4% 24,6% 

Já Nei 
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36. Vikuleg vinnuskylda kennara er 42,86 klst. á starfstíma skóla. Hversu vel eða illa 

myndi henta þér að vera með bundinn viðverutíma skv. gr. 2.1.6.3. í kjarasamningnum 

(áður bókun 5) og ljúka þinni vinnu í skólanum? 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjög  vel 12,3% 74

Frekar vel 14,6% 88

Hvorki né 16,5% 99

Frekar illa 27,8% 167

Mjög  illa 28,8% 173

Samtals 100,0% 601

 

 

 

Karl Kona

Mjög  vel 13% 13%

Frekar vel 14% 15%

Hvorki né 11% 17%

Frekar illa 28% 27%

Mjög  illa 34% 28%

Samtals 100% 100%

 

 

 

Mjög  eða 

frekar vel Hvorki né

Mjög  eða 

frekar illa

5 ár eða skemur 22,5% 18,6% 0,58824

6-15ár 30,7% 15,9% 0,53409

16-25 ár 24,2% 18,0% 0,57813

26-35 ár 31,5% 12,3% 0,56164

36 ár eða lengur 12,5% 12,5% 0,75

 

 

Þegar spurt var út í hversu vel eða illa það myndi 

henta viðkomandi að vera með bundinn 

viðverutíma skv. gr. 2.1.6.3. í kjarasamningnum 

(áður bókun 5) og ljúka sinni vinnu í skólanum kom 

í ljós að rúmlega 56% telja það henta frekar eða 

mjög illa.  

Tæplega 27% telja að slíkt fyrirkomulag myndi 

henta frekar eða mjög vel.  

 

Á myndinni hér að neðan má sjá niðurstöðurnar 

eftir aldri.  
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Hvorki né 
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37. Líkar þér vel eða illa að vera með bundinn vinnutíma? 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

5 ár eða skemur 13,8% 252

6-15 ár 27,0% 495

16-25 ár 33,0% 603

26-35 ár 17,2% 315

36 ár eða lengur 9,0% 165

Samtals 100,0% 243

Hve mörg  ár hefur þú kennt í g runnskóla?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúmlega 40% þeirra sem sögðust vera með 

bundinn vinnutíma líkar það fyrirkomulag frekar 

eða mjög vel. Um þriðjungur segir að það henti 

hvorki vel né illa og um 26% segja að það henti 

frekar eða mjög illa.  

 

Í töflunni hér að neðan fá sjá niðurstöðurnar 

flokkaðar eftir kyni. 

Karl Kona

Mjög  vel 8,3% 14,9%

Frekar vel 21,8% 28,0%

Hvorki né 31,5% 33,3%

Frekar illa 22,5% 16,3%

Mjög  illa 15,9% 7,5%

Samtals 100,0% 100,0%  
Í þessari spurningu var einnig spurt hvers vegna 

viðkomandi væri á þeirri skoðun. Þeir sem svöruðu 

frekar vel eða mjög vel töluðu flestir um að þetta 

auðveldaði samvinnu með öðrum kennurum, kæmi 

í veg fyrir að kennarar væru að taka vinnuna með 

sér heim, auðveldaði allt skipulag og yrði til þess að 

kennarar væru nú meðvitaðri um hve mikla vinnu 

þeir vinna.  

Þeir sem svöruðu frekar eða mjög illa töluðu flestir 

um að bundinn vinnutími í skóla yrði til þess að 

tími kennarar myndi nýtast illa og minni 

sveigjanleiki myndi koma í veg fyrir að kennarar 

tækju að sér vinnu utan hefðbundins vinnutíma.  

Einnig var nefnt að ákveðið vantraust væri bundið í 

bundnum vinnutíma og oft á tíðum væri aðstaðan 

léleg í skólunum og því betra að vinna vinnuna 

heima.  

14% 

27% 

33% 

17% 

9% 
Mjög vel 

Frekar vel 

Hvorki né 

Frekar illa 

Mjög illa 
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- Starfsdagar - 
 

Í hvað eru starfsdagar á starfstíma notaðir í þínum skóla? 

Hvað telur þú hæfilegan fjölda starfsdaga á starfstíma skóla? 

Ef þú vilt fjölga starfsdögum frá hvaða verkþáttum telur þú að taka eigi tímann? 
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38. Í hvað eru starfsdagar á starfstíma notaðir í þínum skóla?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svör Fjöldi Hlutfall %

Undirbúning  kennslu 78,7% 1891

Kennarafundi 82,8% 1990

Fundi með öðrum 

kennurum 78,3% 1882

Sí- og  endurmenntun - 

starfsþróun 82,5% 1982

Vinnu við önnur 

verkefni s.s. afmæli 

skóla eða þemadaga 48,8% 1172

Þeim er dreift að 

hluta yfir á 

verkstjórnartíma 

skólastjóra og  hann 

aukinn 7,0% 168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsdagar á starfstíma skóla eru fimm og því getur 

verið mjög misjafnt hvað er gert á þessum dögum. Í 

þessari spurningu gátu svarendur merkt við fleiri en 

einn valkost.  

Í ljós kom að algengast er að þessir dagar séu 

notaðir í kennarafundi, undirbúning kennslu, fundi 

með öðrum kennurum og sí- og endurmenntun eða 

starfsþróun.   

 

Í þessari spurningu var boðið uppá möguleikann 

annað og þar kom ýmislegt fram eins og: tiltekt í 

stofum, bókasafni og bókageymslum, tölvuumsjón, 

vinna í kringum Olveus, námsmat, hópefli, dagleg 

störf, skólaheimsóknir, sjálfsmat skóla og fleira. 

Nokkrir töluðu um að starfsdagar væru illa nýttir og 

að ekki þyrfti að fjölga þeim ef þeir væru skilvirkari. 

Aðrir töluðu um að starfsdagarnir væru mikilvægir 

en að það þyrfti að nýta tímann betur. 
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39. Hvað telur þú hæfilegan fjölda starfsdaga á starfstíma skóla?  

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

0 0,3% 8

1 0,0% 0

2 0,8% 19

3 1,0% 24

4 3,2% 77

5 44,2% 1069

6 13,6% 328

7 13,4% 325

8 13,3% 321

9 1,9% 45

10 5,5% 134

Fleiri en 10 2,9% 70

Samtals 100,1% 2420  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúmlega helmingur kennara telur að hæfilegt sé að 

starfsdagar séu fleiri en fimm. Starfdagarnir eru 

fimm í dag og um 45% telja að það sé hæfilegur 

fjöldi og rúmlega 5% telur að hæfilegur fjöldi 

starfsdaga sé færri en fimm.  

 

Karlar vilja frekar fækka starfsdögunum en um 10% 

þeirra vilja fækka starfsdögunum á móti rúmum 4% 

kvenna.  

Karl Kona

Fækka starfsdögum 10% 4%

Óbreyttur fjöldi starfsdaga 44% 44%

Fjölga starfsdögum 46% 52%  
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40. Ef þú vilt fjölga starfsdögum frá hvaða verkþáttum telur þú að taka eigi tímann?  

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Skipulag i skólastarfs 21,3% 248

Sí- og  endurmenntun - 

starfsþróun
24,9% 290

Lækka kennsluskyldu 36,4% 424

Verkstjórnartíma 

skólastjóra (4,14)
23,0% 268

Verkstjórnartíma 

skólastjóra (5)
21,3% 248

Fækka nemendadögum
51,9% 605

Samtals 178,8% 2083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yfir helmingur þeirra sem vildu fjölga starfsdögum 

töldu að taka ætti þann tíma frá nemendadögum 

þ.e.a.s. fækka nemendadögum. 

 

Um 36% taldi að lækka ætti kennsluskyldu kennara 

til að fjölga starfsdögum. Önnur svör komu eins og 

fækka endurmenntunartímunum, að lengja þurfi 

skólaárið og taka út barnapössunardagana í júní.  

Í þessari spurningu var boðið uppá 

svarmöguleikann „annað“. Mörg svör komu þar 

fram en snéru þau helst að því að fækka 

nemendadögum á vorin, lengja skólaárið, fækka 

fundum, minnka endurmenntun og hafa 

endurmenntun utan starfstíma. Svör þeirra sem 

völdu „annað“ í þessari spurningu má finna í 

viðauka 6.  
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- Undirbúningsdagar - 
 

Hvað telur þú hæfilegan fjölda undirbúningsdaga við upphaf skólaársins? 

Hvað telur þú hæfilegan fjölda undirbúningsdaga við lok skólaársins? 

Samtals fjöldi undirbúningsdaga? 
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41. Hvað telur þú hæfilegan fjölda undirbúningsdaga við upphaf skólaársins?  

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

0 0,1% 2

1 0,2% 4

2 2,0% 47

3 9,8% 234

4 18,7% 445

5 37,4% 889

6 12,0% 286

7 9,0% 215

8 5,3% 127

9 0,5% 11

10 3,9% 93

Fleiri en 10 1,1% 25  

 

 

 

 

 

 

  

42. Hvað telur þú hæfilegan fjölda undirbúningsdaga við lok skólaársins?  

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

0 0,3% 7

1 2,5% 59

2 20,5% 486

3 36,3% 860

4 21,8% 517

5 13,5% 321

6 2,3% 55

7 1,6% 37

8 0,8% 19

9 0,0% 0

10 0,3% 8

Fleiri en 10 0,1% 2  
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43. Samtals fjöldi undirbúningsdaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

0 2 0,08%

1 1 0,04%

2 6 0,25%

3 8 0,34%

4 44 1,86%

5 119 5,03%

6 229 9,67%

7 280 11,82%

8 650 27,45%

9 275 11,61%

10 345 14,57%

11 97 4,10%

12 121 5,11%

13 41 1,73%

14 48 2,03%

15 49 2,07%

16 30 1,27%

17 10 0,42%

18 7 0,30%

19 0 0,00%

20 3 0,13%

Fleiri en 20 3 0,13%

Samtals 2.368 100,00%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar tekin eru saman svör við spurningunum um 

hæfilegan fjölda undirbúningsdaga við upphaf og 

lok skólaárs þá kemur í ljós að rúm 29% vilja fækka 

starfsdögunum en þeir eru átta í dag. Um 27% vilja 

hafa undirbúningsdagana óbreytta og rúm 43% vilja 

fjölga þeim.   
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- Kennaramenntun - 
 

Hvers vegna ákvaðst þú að verða kennari? 

Hefði það minnkað eða aukið áhuga þinn á kennaranámi hefði það verið fimm ára 

nám? 

Hvað er það sem þarf að bæta í kennaranáminu til að gera kennara betur undirbúna 

fyrir starfið? 

Hvað telur þú að ætti að vega þyngst í vali á símenntun? 

Finnst þér gæði símenntunar námskeiða/fyrirlestra vera gott eða lélegt? 

Hvað telur þú að mætti bæta varðandi símenntun? 
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44. Hvers vegna ákvaðst þú að verða kennari?  

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Grunnskólakennari 48,8% 1227

Umsjónarkennari 36,4% 915

Sérkennari 9,7% 245

Verkefnastjóri 1,2% 30

Leiðbeinandi 1,5% 39

Annað 2,4% 60

Samtals 100,0% 2516

Hvert er starfsheiti þitt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í myndinni hérna að neðan má sjá niðurstöður við 

spurningunni „Hvers vegna ákvaðst þú að verða 

kennari?“  

 

Áhugi á að kenna og að vinna með börnum og 

unglingum var algengasta ástæðan fyrir því að 

svarendur ákváðu að verða kennarar.  
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45. Hefði það minnkað eða aukið áhuga þinn á kennaranámi hefði það verið fimm ára 

nám?  

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Aukið mjög  mikið 0,5% 11

Aukið frekar mikið 1,8% 41

Ekki haft áhrif 35,0% 818

Minnkað frekar mikið 30,6% 714

Minnkað mjög  mikið 32,2% 753

Samtals 100% 2337  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikill meirihluti eða tæplega 63% svarenda voru á 

því að ef kennaranámið hefði verið fimm ára nám 

þá hefði það minnkað áhuga þeirra á náminu frekar 

eða mjög mikið.  

 

Í töflunni hér að neðan má sjá niðurstöðurnar 

flokkaðar eftir kyni. 

Svör Karl Kona

Aukið mjög  mikið 1,0% 0,4%

Aukið frekar mikið 2,6% 1,6%

Ekki haft áhrif 26,1% 36,7%

Minnkað frekar mikið 30,0% 30,6%

Minnkað mjög  mikið 40,2% 30,8%

Samtals 100% 100%  
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46. Hvað er það sem þarf að bæta í kennaranáminu til að gera kennara betur 

undirbúna fyrir starfið?

 

Alls svöruðu 1.720 einstaklingar þessari spurningu. Í töflunni hér að neðan má finna þau svör 
sem voru algengust. 

Tíðni % svarenda

Verknám 854 49,7%

Lestur 45 2,6%

Agastjórnun/hegðunarvandamál 203 11,8%

Íslenskukennsla 236 13,7%

Einelti 44 2,6%

Tölvur 21 1,2%

Faggreinar 26 1,5%

Sjúkdómar/fötlun/veikindi 53 3,1%

Sérkennsla 40 2,3%

Foreldrasamskipti 177 10,3%  

 

Verknám: að það þurfi meira verknám/starfsnám í námið og hugsanlega hafa kandídatsár. 
 

Lestur: að bæta þurfi inn í námið hvernig eigi að kenna lestur 
 

Agastjórnun/hegðunarvandamál: fræða kennaranema betur í því hvernig eigi að taka á 
hegðunarvandamálum og kenna einhverskonar agastjórnun. 
 

Íslenskukennsla: að bæta þurfi íslenskukennslu í námið til að bæta málfræði og starfsetningu 
kennara. 
 

Einelti: þjálfa kennaranema í því að taka á eineltismálum 
 

Tölvur: auka tölvukennslu í kennaranáminu til að þeir geti nútímavætt kennsluna 
 

Faggreinar: að auka þurfi sérnám og að einstaklingar geti sérmenntað sig. 
 

Sjúkdómar/fötlun/veikindi:  undirbúa nemendur undir það hvernig eigi að taka á nemendum 
með sérþarfir. Einnig auka fræðslu á ýmsum sjúkdómum 
 

Sérkennsla: Auka vægi sérkennslu í almennu kennaranámi 
 

Foreldrasamskipti: gera nemendur betur undirbúna fyrir foreldrasamstarf 
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47. Hvað telur þú að ætti að vega þyngst í vali á símenntun?  

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Umbótaþörf og  áhersla 

skólans
35,4% 835

Þörf þín til að efla þig  

fag lega á tilteknum 

sviðum
83,0% 1958

Áhugasvið þitt 56,0% 1322

Nýjungar í skólastarfi 63,4% 1495

Breytt lagaumhverfi 7,3% 172

Tækninýjungar 44,3% 1046  

 

 

 

 

 

Flestir eða 83%, voru á því að þörf einstaklingsins 

til að efla sig faglega á tilteknum sviði ætti að vega 

þyngst í vali á símenntun. 

 

Svör þeirra sem völdu „annað“ í þessari spurningu 

má nálgast í viðauka 7.

  

48. Finnst þér gæði símenntunar námskeiða/fyrirlestra vera gott eða lélegt?  

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjög  gott 2,2% 52

Frekar gott 36,2% 854

Hvorki né 41,1% 970

Frekar léleg t 16,2% 383

Mjög  léleg t 4,4% 103

Samtals 100% 2362  
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 49. Hvað telur þú að mætti bæta varðandi símenntun?  

 

Alls svöruðu 1.114 einstaklingar þessari spurningu. Svörin voru mjög fjölbreytt en 

algengustu svörin snéru að miklum kostnaði. Að auki var nefnt að auka þyrfti fjölbreytni 

og framboð og þá sérstaklega fyrir þá sem kenna list- og verkgreinar.  Nefnt var að 

símenntunarnámskeiðin þyrftu að vera hagnýtari, að bæta þyrfti aðgengi kennara sem 

kenna á landsbyggðinni og að kennarar þyrftu meiri hvatningu. 
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- Kennsluskylda og afsláttur - 
 

Finnst þér æskilegt eða óæskilegt að hafa kennsluskyldu breytilega eftir umfangi eða 

álagi hvers starf? 

Nýtur þú kennsluafsláttar vegna aldurs og starfsaldurs? 

Hversu mikilvægan eða léttvægan telur þú kennsluafsláttinn vera? 

Hefðir þú áhuga á að geta samið ár frá ári um það hvort kennsluafsláttur fer í kennslu 

eða önnur fagleg störf? 

Hefðir þú áhuga á að kenna færri tíma og sinna örðum störfum á móti? 

Hefðir þú áhuga á að kenna fleiri tíma og sinna færri verkefnum á móti? 
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50. Finnst þér æskilegt eða óæskilegt að hafa kennsluskyldu breytilega eftir umfangi 

eða álagi hvers starfs?

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Mjög  æskileg t 26,9% 633

Frekar æskileg t 40,3% 947

Hvorki né 24,1% 567

Frekar óæskileg t 5,5% 129

Mjög  óæskileg t 3,1% 73

Samtals 100% 2349  

 

 

 

 

Rúmlega 67% svarenda telja að það sé frekar eða mjög 

æskilegt að hafa kennsluskyldu breytilega eftir umfangi og 

álagi hvers starf.  Einungis 8,6% telja að það sé frekar eða 

mjög óæskilegt. 

 

 

51. Nýtur þú kennsluafsláttar vegna aldurs og starfsaldurs?

 

 

 

Svör Hlutfall Fjöldi

Já 23,1% 552

Nei 76,9% 1838

Samtals 100% 2390  
 

5 ár eða 

skemur 6-15 ár 16-25 ár 26-35 ár

36 ár 

eða 

lengur

Já 10 67 114 234 113

Nei 432 939 339 98 3

 

 

Yngri 

en 30 30-35 36-40 41-45 46-50 51-54 55-59 60-65 66-70

Já 1 2 2 10 8 39 258 200 23

Nei 114 333 403 347 344 237 36 10 3  

 

 

27% 

40% 

24% 

6% 3% 

Mjög æskilegt Frekar æskilegt Hvorki né 

Frekar óæskilegt Mjög óæskilegt 

23% 

77% 

Já 

Nei 
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52. Hversu mikilvægan eða léttvægan telur þú kennsluafsláttinn vera?

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall % Fjöldi

Mjög  mikilvægan 63,8% 353

Frekar mikilvægan 23,9% 132

Hvorki mikilvægan 

né léttvægan
6,7% 37

Frekar léttvægan 3,1% 17

Mjög  léttvægan 2,5% 14

Samtals 100,0% 553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæplega 88% svarenda telja að kennsluafslátturinn sé frekar 

eða mjög mikilvægur. 

 

Einungis 5,6% telja að kennsluafslátturinn sé frekar eða mjög 

léttvægur.  Um 7% telja að kennsluafslátturinn sé hvorki 

mikilvægur né léttvægur. Ekki var marktækur munur á milli 

kynja.  

Svör

5 ár eða 

skemur 6-15 ár 16-25 ár 26-35 ár

36 ár eða 

lengur

Mjög  eða frekar 

mikilvægan
80,0% 86,6% 84,2% 87,6% 91,2%

Hvorki mikilvægan né 

léttvægan
10,0% 4,5% 8,8% 7,2% 5,3%

Mjög  eða frekar 

léttvægan
10,0% 9,0% 7,0% 5,1% 3,6%

Samtals 100,00% 100,10% 100,00% 99,90% 100,10%  
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53. Hefðir þú áhuga á að geta samið ár frá ári um það hvort kennsluafsláttur fer í 

kennslu eða önnur fagleg störf? (ekki yfirvinnu)

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall % Fjöldi

Já 68,4% 378

Nei 31,6% 175

Samtals 100,0% 553  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikill meirihluti eða um 68% svarenda hefðu áhuga á að 

geta samið ár frá ári um það hvort kennsluafslátturinn færi í 

kennslu eða önnur fagleg störf. 

 

Tæpur þriðjungur hefði ekki áhuga á því að geta samið ár frá 

ári um kennsluafsláttinn. Á töflunni hér að neðan má sjá 

niðurstöður flokkaðar eftir kyni.  

 

Svör Karl Kona

Já 64,0% 69,7%

Nei 36,0% 30,3%

Samtals 100,0% 100,0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

32% 

Já Nei 
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54. Hefðir þú áhuga á að kenna færri tíma og sinna öðrum störfum á móti?

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall % Fjöldi

Já 42,9% 788

Nei 35,6% 653

Hef ekki skoðun á því 21,5% 394

Samtals 100,0% 1835

 

 

 

 

Svör Karl Kona

Já 40,4% 43,6%

Nei 42,2% 34,4%

Hef ekki skoðun á því 17,3% 22,0%

Samtals 100% 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 43% svarenda hefði áhuga á að kenna færri tíma og 

sinna öðrum störfum á móti. Tæplega 36% hafði ekki áhuga 

á því og um 21% hafði ekki skoðun á því.  

 

 

Ekki var munur á milli einstaklinga með mismunandi 

starfsheiti nema þá að því leiti að 66,7% verkefnastjóra hefði 

áhuga á slíku fyrirkomulagi.  Hér að neðan má sjá töflu og 

mynd með niðurstöðunum eftir aldri.  

 

Yngri 

en 30 30-35 36-40 41-45 46-50 51-54 55-59 60-65 66-70

Já 34,2% 46,7% 48,1% 40,6% 41,9% 41,8% 30,6% 10,0% 66,7%

Nei 36,0% 31,3% 29,5% 39,4% 38,4% 38,8% 50,0% 60,0% 0,0%

Hef ekki 

skoðun á því
29,8% 22,0% 22,3% 20,0% 19,8% 19,4% 19,4% 30,0% 33,3%
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55. Hefðir þú áhuga á að kenna fleiri tíma og sinna færri verkefnum á móti?

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall % Fjöldi

Já 20,2% 371

Nei 58,4% 1071

Hef ekki skoðun á því 21,4% 393

Samtals 100,0% 1835

 

 

 

 

Svör Karl Kona

Já 34,7% 17,7%

Nei 46,9% 60,4%

Hef ekki skoðun á því18,4% 21,9%

Samtals 100% 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæplega 60% hafa ekki áhuga á að kenna fleiri tíma og 

sinna færri verkefnum á móti. Um fimmtungur væri 

hinsvegar til í slíkt fyrirkomulag og fimmtungur hafði ekki 

skoðun á því.  

 

Hlutfallslega hafa karlkyns kennarar meiri áhuga á að kenna 

fleiri tíma og sinna færri verkefnum á móti en um 35% karla 

hafði áhuga á því á móti tæplega 18% kvenna. Hér að neðan 

má sjá þessar niðurstöður eftir aldri svarenda. 

 

Yngri 

en 30 30-35 36-40 41-45 46-50 51-54 55-59 60-65 66-70

Já 26,3% 25,3% 22,3% 20,9% 14,0% 14,8% 16,7% 40,0% 0,0%

Nei 43,0% 52,1% 56,1% 59,1% 65,4% 67,9% 61,1% 30,0% 66,7%

Hef ekki 

skoðun á því
30,7% 22,6% 21,6% 20,0% 20,6% 17,3% 22,2% 30,0% 33,3%
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- Annað - 
 

Telur þú að eitthvað af þessu hafi neikvæð áhrif á framþróun í skólastarfi? 

Nýtir þú þér möguleika kjarasamningsins um 27. og 28. tímann? 

Hvað verð þú að meðaltali miklum tíma í undirbúning/úrvinnslu fyrir hverja kennslustund? 

Hvaða störfum sinni þú, fyrir utan kennslu og undirbúning kennslu? 

Er notast við rafræna viðveruskráningu/stimpilklukku á þínum vinnustað? 

Telur þú skólastjóra í þínum skóla vera góðan eða slakan stjórnanda? 
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56. Telur þú að eitthvað af þessu hafi neikvæð áhrif á framþróun á skólastarfi?

 

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall % Fjöldi

Aðalnámskrá 

g runnskóla
6,0% 139

Agavandamál 61,8% 1444

Framboð á símenntun 12,8% 300

Laun kennara 82,6% 1928

Skólamenning in 8,5% 199

Tími til samstarfs við 

samkennara
30,7% 717

Viðhorf foreldra 22,9% 535

Viðhorf kennara 8,9% 207

Viðhorf rekstraraðila 34,3% 801

Viðhorf skólastjórnenda 8,9% 207

Vinnutímaskilg reining  

kjarasamning s
24,7% 577

Ekkert 1,2% 29

Annað 1,7% 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurt var úti í hvað hefði neikvæð áhrif á framþróun í 

skólastarfi og í boði voru 13 svarmöguleikar og áttu 

svarendur að velja mest þrjá svarmöguleika 

 

Í töflunni hér að neðan má sjá svörin flokkuð eftir kyni. 

Svör Karl Kona

Aðalnámskrá g runnskóla 13,3% 4,6%

Agavandamál 55,1% 63,3%

Framboð á símenntun 13,6% 12,6%

Laun kennara 86,9% 81,6%

Skólamenning in 12% 8%

Tími til samstarfs við samkennara 22,7% 32,3%

Viðhorf foreldra 25,8% 22,4%

Viðhorf kennara 9,1% 8,9%

Viðhorf rekstraraðila 40,5% 33,1%

Viðhorf skólastjórnenda 8,9% 8,9%

Vinnutímaskilg reining  kjarasamning s 29,8% 23,8%

Ekkert 1,3% 1,3%

Annað 1,8% 1,7%  

Einnig var spurt hvers vegna, þau svör má nálgast í viðauka 

8.  
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57. Nýtir þú þér möguleika kjarasamningsins um 27. og 28. tímann?

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall % Fjöldi

Já, 27. tímann 5,3% 119

Já, 27. og  28. tímann 32,7% 739

Nei ég  hef ekki nýtt 

mér það
34,7% 786

Nei ég  er ekki í fullu 

starfi og  á ekki rétt á 

því

12,5% 284

Nei ég  á ekki rétt á því, 

þar sem ég  nýt 

kennsluafsláttar

14,8% 335

Samtals 100,0% 2263

 

 

 

 

 

Svör Karl Kona

Já, 27. tímann 4,1% 5,4%

Já, 27. og  28. tímann 46,6% 30,2%

Nei ég  hef ekki nýtt mér það 28,5% 35,8%

Nei ég  er ekki í fullu starfi og  

á ekki rétt á því 5% 14%

Nei ég  á ekki rétt á því, þar 

sem ég  nýt kennsluafsláttar 15,7% 14,4%

Samtals 100% 100%

 

 

 

 

 

 

Um 38% eru að nýta sé möguleika kjarasamningsins um 27. 

og 28. tímann. 

 

 

Í kökuritinu hér að neðan má sjá niðurstöðurnar þegar búið 

er að taka þá út sem eiga ekki rétt á því að nýta 27. og 28. 

tímann.  

 

Í þessari spurningu var einnig spurt hvers vegna og þar koma 

í ljós að mikill meirihluti gerir það launanna vegna, stór hluti 

vissi ekki af þessu og margir tóku fram að þeir væru ekki að 

því í ár en hefðu gert það. Einnig svöruðu margir því að 

álagið væri nóg nú þegar.  

 

 

 

5% 
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Nei ég hef ekki nýtt 
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það 
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58. Hvað verð þú að meðaltali miklum tíma í undirbúning/úrvinnslu fyrir hverja 

kennslustund?

 

 

 

 

 

 

Svör Hlutfall % Fjöldi

Um 10 mínútum 2,8% 63

Um 15 mínútum 11,4% 259

Um 20 mínútum 30,5% 694

Um 25 mínútum 15,3% 349

Um 30 mínútum 21,0% 478

Um 35 mínútum 4,8% 110

Um 40 mínútum 8,4% 190

Um 45 mínútum 2,2% 50

Um 50 mínútum eða 

meira
3,6% 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í dag er miðað við í kjarasamningum að 

undirbúningur/úrvinnsla fyrir hverja kennslustund sé 24,5 

mínútur. Tæplega 45% þeirra sem svöruðu þessari könnun 

segjast verja 20 mínútum eða minna í undirbúning/úrvinnslu 

fyrir hverja kennslustund.  

 

Um 15% segjast verja um 25 mínútum og 40% segjast verja 

30 mínútum eða meira í undirbúning/úrvinnslu fyrir hverja 

kennslustund. Í töflunni hér að neðan má sjá niðurstöðurnar 

flokkaðar eftir kyni. 

Svör Karl Kona

Um 10 mínútum 7,4% 1,9%

Um 15 mínútum 18,8% 10,0%

Um 20 mínútum 32,5% 30,3%

Um 25 mínútum 15,1% 15,3%

Um 30 mínútum 16,1% 21,9%

Um 35 mínútum 2,9% 5,2%

Um 40 mínútum 3,4% 9,4%

Um 45 mínútum 0,8% 2,5%

Um 50 mínútum eða 

meira
2,9% 3,7%

Samtals 99,90% 100,20%  
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59. Hvaða störfum sinnir þú, fyrir utan kennslu og undirbúning kennslu?

 

 

 

 

Svör Hlutfall % Fjöldi

Foreldrasamstarf 71,2% 1629

Frímínútna- eða 

hádeg isgæsla
48,0% 1099

Fundir með 

sérfræðingum og  öðrum 

kennurum

83,0% 1901

Lyfjag jöf 3,3% 76

Samstarf milli skólastig a
29,8% 681

Skráning  í Mentor og  

önnur sambærileg  kerfi
88,2% 2018

Sækja nemendur í skóla
1,0% 23

Teymisvinna 59,6% 1365

Ummönnun (kenna 

borðsiði, að reima o.fl.)
25,7% 589

Verkstjórn 

stuðning sfulltrúa
20,6% 472

Vinna við heimasíðu 8,0% 182

 

 

Svör Karl Kona

Foreldrasamstarf 55,8% 74,1%

Frímínútna- eða 

hádeg isgæsla
46,9% 48,3%

Fundir með 

sérfræðingum og  öðrum 

kennurum

73,2% 85,0%

Lyfjag jöf 2,4% 3,5%

Samstarf milli skólastig a
26,6% 30,6%

Skráning  í Mentor og  

önnur sambærileg  kerfi
84,6% 88,8%

Sækja nemendur í skóla
1,6% 0,9%

Teymisvinna 53,1% 60,9%

Ummönnun (kenna 

borðsiði, að reima o.fl.)
18,7% 27,2%

Verkstjórn 

stuðning sfulltrúa
10,8% 22,5%

Vinna við heimasíðu 11,7% 7,2%

 

 

 

Það er ýmislegt sem kennarar gera fyrir utan kennslu og 

undirbúning fyrir kennslu. Það algengasta eru fundir með 

sérfræðingum, skráning í Mentor og foreldrasamstarf.  

 

 

Í töflunni hér til hliðar má sjá niðurstöðurnar flokkaðar eftir 

kyni.  Í töflunni hér að neðan má sjá niðurstöðurnar með 

starfsheiti svarenda til hliðsjónar. 

Grunnskóla-

kennari

Umsjónar-

kennari

Sér-

kennari

Verkefna-

stjóri

Leið-

beinandi

Foreldrasamstarf 58,3% 91,8% 68,1% 69,2% 29,6%

Frímínútna- eða 

hádegisgæsla 44,0% 57,4% 44,9% 34,6% 37,0%

Fundir með sérfræðingum 

og öðrum kennurum 77,1% 90,5% 92,1% 88,5% 48,1%

Lyfjagjöf 1,8% 4,7% 5,6% 3,8% 11,1%

Samstarf milli skólastiga 28,7% 30,4% 30,6% 30,8% 14,8%

Skráning í Mentor og 

önnur sambærileg kerfi 87,8% 95,6% 70,4% 73,1% 66,7%

Sækja nemendur í skóla 1,3% 0,6% 0,9% 0,0% 0,0%

Teymisvinna 55,4% 62,6% 69,0% 53,8% 51,9%

Ummönnun (kenna 

borðsiði, að reima o.fl.) 22,9% 31,9% 26,9% 7,7% 14,8%

Verkstjórn 

stuðningsfulltrúa 14,7% 27,2% 28,2% 46,2% 11,1%

Vinna við heimasíðu 8,9% 7,0% 5,1% 23,1% 11,1%

Hvert er starfsheiti þitt?
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60. Er notast við rafræna viðveruskráningu/stimpilklukku á þínum vinnustað?

 

 

 

Svör Hlutfall % Fjöldi

Já, 5,3% 119

Nei 32,7% 739

Samtals 38,0% 858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í þessari spurningu var einnig spurt „ef já, hefur það breytt 

einhverju fyrir þig og þitt starfsumhverfi“.  Hér að neðan má 

sjá svör við þessari spurningu. 

Aukin vinna/álag 47

Minni Sveig janleiki 30

Leiðinleg t 26

Jákvætt 20

Vantraust 19

Vesen 15

Ekki komin reynsla á þetta 11

Vinn minna heima 9

Ef ég  vinn meira þá fæ ég  ekki g reitt aukalega 7

Stress 6

Samtals 405  

61. Telur þú skólastjóra í þínum skóla vera góðan eða slakan stjórnanda?

 

 

 

Svör Hlutfall % Fjöldi

Mjög  góðan 21,8% 539

Frekar góðan 44,3% 1093

Hvorki né 18,1% 446

Frekar slakan 11,9% 295

Mjög  slakan 3,9% 96

Samtals 100,0% 2469  
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Viðauki 1 
Svör við spurningunni: Hvert er viðhorf þitt til hugmyndafræðinnar á bak við skóla án aðgreiningar 

1. Gengur ekki fyrir alla nemendur með sérþarfir. Ef margir sérþarfa nemendur eru í bekk og 
bekkurinn fjölmennur þá gengur það ekki upp. Ekki fylgir nægt fjármagn frá borginni til að sinna 
slíkum nemendum til fulls. Sumum sérþarfa nemendum myndi bara líða betur í sérskóla. Gengur 
kannski í 1. - 2. bekk en ekki mikið lengur með marga sérþarfa nemendur. 

2. sumu leiti vel öðru ekki eins vel. Taka þarf tillit til einstaklinganna. Á unglingastigi eiga margir 
mjög erfitt þar sem þroskabil er orðið mjög mikið. Þótt bekkjarfélagar séu allir að vilja gerðir 
líður þroskahömluðum því miður allt of oft ekki nógu vel. Það er erfitt að vera alltaf lúser og 
eiga allt önnur áhugamál en bekkjarfélagarnir. Það getur líka verið mjög truflandi að sitja inni í 
unglingabekk þar sem kennslan fer aðallega fram frá töflunni og viðkomandi er með allt annað 
námsefni. 

3. Vegna þess að fjármagn er lítið til að efla stuðning við þau börn sem þess þurfa. Þekking 
starfsfólks er ekki eins sú sama og þegar nemendur með mikil frávik eða sérþarfir voru í 
sérskólum. 

4. Nemendur eru misjafnlega á veg komnir námslega og margir t.d. í mínum umsjónabekk þurfa 
sérúrræði sem ekki er hægt að koma til móts við og þarf ég því að mæta þeim þörfum með sér 
prófum eða sérverkefnum og vegna lesblindra einstaklinga er í raun ógerlegt að koma til móts 
við þarfir þeirra, þar sem þeir þurfa mjög einstaklingsmiðaða aðstoð og innlagnir við hæfi, 
hægferð miðað við meirihluta nemenda í bekknum. Oft mjög erfitt fyrir bæði nemendur sem eru 
með þessar sérþarfir og mikið álag á mig sem kennara. 
 
Ég myndi vilja sjá meira getuskipt í mínum skóla. Þar sem  allir nemendur gætu notið sín á 
sínum forsendum. 

5. Stundum eiga nemendur með sérþarfir erfitt félagslega í skóla án aðgreiningar þar sem þeir eiga 
enga jafningja. Aftur á móti læra aðrir nemendur oft mikið á samskiptum við þá í sambandi við 
þolinmæði og umburðarlyndi. 

6. Of mikið af sértækum vandamálum 
7. Bekkjarstærð fer sífellt stækkandi og illmögulegt fyrir kennara að sinna starfi sínu eins og kröfur 

segja til um. Vantar sárlega sérúrræði fyrir nem. sem trufla og ná ekki að fylgja sínum 
bekkjarfélögum af ýmsum ástæðum. Allir líða fyrir þetta ! 

8. Ekki nógu mikið fjármagn til að hægt sé að sinna hverjum og einum og lítill stuðningur. 
Umsjónarkennari getur ekki sinnt öllum þörfum aleinn. Börn með miklar greiningar finna að þau 
eru alltaf léleg, í sérskóla væru þau meðal jafningja og góð í einhverju, jafnvel stundum best. 

9. tel reyndar að börn með miklar sérþarfir fái ekki nógu góðu þjónustu í skóla án aðgreiningar 
10. Nægileg þekking ekki til staðar til að sinna nemendum með alvarlega fötlun 
11. Vegna fjölda nemenda í bekk. 
12. Það gleymist stundum í rétttrúnaðinum að það hefur sínar neikvæðu afleiðingar fyrir þá sem 

standa höllum fæti sem og þá sem þurfa minni séraðstoð. 
13. Eiga forskotsnemendur að gjalda fyrir aukinn tíma hinna? 

 
Er það endilega ósk hinna seinu að vera með hinum? 

14. Hugmyndin er óraunhæf þó hún líti fallega út á pappír. 
15. Það fylgir ekki nærri alltaf sú aðstoð sem þarf, sérstaklega vantar aðstoð vegna ADHD nemenda 

og líka nemenda með sérþarfir eins og einhverfu og ADHD í gæslu eftir skóla. Kennarar taka á 
sig álagið sem fylgir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar.  Bekkirnir eru of stórir svo 
hægt sé að sinna öllum sem skyldi. 

16. lítið af starfsfólki 
17. Nemendur með þroskaskerðingu koma inn í grunnskólann án þess að mannafli til að aðstoða 

fylgi með 
18. Vegna skorts á fjármagni til stuðnings þeim nemendum sem áþurfa að halda. 
19. Ég er jákvæð ef vel er að því staðið. Það gengur ekki að fjármagnið sem á að fylgja nemendum 

með sérþarfir, fylgir þeim ekki inn í almennar skólastofur. Einnig eiga þeir sem fylgja þessum 
nemendum að leggja hönd á plóg í almenna skólanum. Ávinningurinn á að vera gagnkvæmur. 
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20. það vantar fjármagn og aðstoð til að þessari hugmynd sé sinnt 100% Kennarar eru allir að vilja 
gerðir en þeir hafa takmarkaðan tíma og hafa marga nemendur hver og einn 

21. Þarf fleira starfsfólk til að fylgja nemendum með sérþarfir 
22. Ekki hægt að veita þjónustuna sökum þess hversu fjölmennir bekkir eru og fjármagn af skornum 

skammti 
23. Vantar stuðningsfólk í bekki og tíma til verkefnasköpunar 
24. Mjög mismunandi eftir börnum. Erfiðleikarnir eru hjá börnum með alvarlegan vanda sem hefur 

mikil áhrif á alla aðra í umhverfi barnsins. Börn og starfsfólk er hrætt við börn með alvarlega 
hegðun og skólinn hefur ekki þá þekkingu sem til þarf að þjónusta börn með svo erfiða hegðun. 

25. Skólinn er ekki undir það búinn að taka við börnum með miklar sérþarfir hvað varðar menntun 
starfsfólks og aðbúnað í skólanum. Það er ófaglegt og illa að verki staðið. 

26. Börn með mikil frávik rekast mjög illa inni í hefðbundnu skólakerfi. Erfitt að koma til móts við 
þessi börn inni í bekk og í frímínútum. Þau eignast fáa vini og passa mjög illa inn í hóp þegar 
þau eldast. 

27. Vantar starfafólk og fagmenntaða yfirmenn 

28. hér fá allir þá þjónustu sem mögulegt er að bjóða uppá 
29. Hefur kosti og galla.  Í litlum skólum á landsbyggðinni skortir oft sérfræðiþekkingu um leið og 

mjög er sótt að þeim að taka að sér börn með sérþarfir, ekki síst nemendur sem erfitt er að 
höndla á þéttbýlissvæðum.  Þeir eru fluttir frá sérfræðiþekkingunni til sveitamannsins.  Nokkrir 
mjög erfiðir nemendur geta sett mark sitt á fámenna skóla.  Nemendur með fatlanir eða 
þroskafrávik  eru mun "höndlanlegri" og eru ekki vandamál ef aðstæður (t.d. 
húsnæði/stuðningur) eru í lagi. 

30. Krefst mikillar ,,auka" vinnu og undirbúnings- það verða alltaf einhverjir sem fá minni tíma 
kennara. 

31. Það vantar fleira "sérhæft" starfsfólk í skólana t.d. menntaða sérkennara, þroskaþjálfa og 
sálfræðinga (aðra en þá sem starfa á þjónustumiðstöðvum). 

32. Ekki nægjanlegt fjármagn til að standa undir þeirri þjónustu sem er nauðsynleg 
33. Peningar of mannafli verða að fylgja með ef þetta á að takast vel. En hér hefur bara verið 

niðurskurður síðan 2008. 
34. Gengur misvel eftir einstaklingum, bekkjum og kennurum. 
35. Víða vantar fjármagn, fagfólk og aðstöðu til að skóli án aðgreiningar geti gengið upp. 

36. Vantar aðstöðu, peninga og starfsfólk. 

37. Mér finnst úrræðin of oft ekki nógu góð og mikill tími sem fer í fundi og annað. 
38. Það gengur sums staðar mjög vel en annars staðar ekki eins vel., m.a. vegna skorts á mannafla, 

Gangur mála fer eftir (bæði jákvætt og neikvætt)sérfræðiþekkingu þeirra sem vinna með 
nemendur dags daglega, aðstöðu, eftirfylgni, fjölbreytileika nemenda, kennara og annars 
starfsfólks sem að barninu koma. 

39. Nemendur eru mikið utan bekkjarins 
40. Það vantar sérmenntað fólk t.d. sérkennara, þroskaþjálfa og iðjuþjálfa til þess að að mæta 

ólíkum þörfum nemenda með sérþarfir. 
41. Lítið fjármagn fylgir til að framkvæma þetta í reynd. Sérþekking oft ekki til staðar. 
42. en það þarf að athuga svo þetta eigi að ganga vel að það er þörf á meiri stuðning fyrir þessa 

skjólstæðinga 
43. Sumt gengur vel, t.d. börn með fatlanir sem geta samt bjargað sér að mestu en þurfa samt alveg 

manninn með sér. Annað gengur ekki eins vel, þrátt fyrir sérstakar aðgerðir og úrlausnir, 
sérstaklega þá slæm hegðunartilfelli sem vilja því miður bitna illa á "eðlilegri" nemendum. 
Sérstaklega þegar sama vandamál er viðvarandi ár eftir ár þar sem tilfelli/köst (með tilheyrandi 
ofbelti á aðra nemendur/starfsfólk eða húsgögn og miklum öskrum með tilheyrandi blótum og 
niðurlægingu) koma stundum upp daglega, aldrei sjaldnar en vikulega. 

44. Tel það ganga vel miðað við aðstæður og fjármagn í skólanum 
45. Það skortir fagþekkingu og ef þetta ætti að ganga verða bekkirnir að vera miklu minni. 
46. Vantar starfsfólk 

47. Náum ekki alltaf að veita börnum með sérþarfir það sem þau þurfa. 
48. Gengur vel af því að allt starfsfólk er mjög samtaka um að leysa málin. 
49. Einkum vegna þess að fólk er í raun ekki að átta sig á hvorki kostum né göllum 

hugmyndafræðinnar. 

50. Það reyna allir að gera sitt besta. 

annalind
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51. Vantar fleira starfsfólk 

52. Aðgreiningin er greinileg 
53. Vantar fleira faglært starfsfólk og meira fjármagn til að þetta gangi upp. 
54. HRÆSNI vantar fjármagn til að fylgja því eftir ef vel á að vera hvernig er hægt að krefjast skóla 

án aðgreiningar og skera svo niður allt aukafjármagn  ??? 
55. Finnst vanta meiri áherslu í menntun kennara á þeir geti unnið eftir skóla án aðgreiningar. . 
56. Þegar unnið er með börn með hin ýmsu frávik þarf auka starfsfólk til að aðstoða en það er því 

miður af skornum skammti vegna niðurskurðar og lendir því allt á umsj.k. 
57. Vantar allt fjármagn til þess að koma til móts við einstaklinga sem falla ekki undir það sem 

kallast "norm". Sífellt verið að skera niður og það bitnar fyrst og fremst á sérkennslu, stuðningi og 
hóparnir stækka. 

58. Við erum mannleg þ.e. kennarar. Maður kann ekki alltaf á hlutina, þ.e. það er t.d. að vera með 
blindan einstakling, maður þarf að læra á hin ýmsu tól og tæki sem honum fylgja. Nemendur 
með hegðunarvanda, maður fær litla aðstoð, á bara að bjarga sér. Það er ansi oft níðst á 
kennurum. 

59. vantar fleiri stafskrafta til að unnt sé að mæta þörfum allra þannig að vel sé gert. 
60. Fæ ekki nægan stuðning varðandi sérkennslu og stuðningsfulltrúa. Miklar og óraunhæfar kröfur 

um einstaklingsmiðaða kennslu.Of mörg börn með ýmsar greiningar og eða 
hegðunarvanda.Mestu áhyggjurnar þó að foreldrar fá falskar upplýsingar og börnin fá ekki þá 
þjónustu sem þau eiga rétt á.Ég á því miður ekki töfrasprota.......... 

61. Þessi stefna er falleg í hugsjón, en ill framkvæmanleg í raunveruleikanum. 
62. Vantar peninga til að fylgja slíkri stefnu eftir.  Börn sem þurfa stuðning fá hann ekki. 
63. Vegna þess að hér er mikill stuðningur við nemendur með sérþarfir öðruvísi væri þetta ekki hægt 
64. minni tími fyrir hvern og einn vegna stærri bekkjar 
65. Tel að skólasamfélagið sé ekki tilbúið. Á tímum niðurskurðar sérstaklega í stoðkerfi  er erfitt að 

sjá fyrir sér uppbyggingu sem kostar aukna sérfræðiþjónustu breytingar á námsvali, námsleiðum 
og námsumhverfi. Slíkt tel ég að sé nauðsynlegt til að mæta þörfum allra barna. 

66. Okkur vantar meira og minna alla aðstoð hér í skólanum. Skóli án aðgreiningar er ósköp fínt á 
blaði en ég sé engan veginn hvernig það á að virka án sérkennara og mjög lítils stuðnings. Þetta 
verður að hugsa betur. Ég vil aftur sérdeildir. Þetta er líka mikið álag á "heilbrigð" börn. Kannski 
bekk eftir bekk. 

67. Kennari þarf að hafa góða aðstoð öllum stundum í bekknum, sérstaklega ef barnið er með mikil 
frávik, annars bitnar það á fjöldanum eða bekknum í heild. Einnig þurfa foreldrar að hugsa sig 
vel um, hvort skóli án aðgreiningar komi barninu þeirra að góðu eða ekki.þ.e.a.s. hugsa þarf 
betur um hagsmuni barnsins, hvort að því líði vel eða ekki og hvað sé því fyrir bestu. Barnið 
gleymist allt of oft í þessari umræðu og líður fyrir það. 

68. Skóli án aðgreiningar gerir kröfur um góð sérúrræði eftir eðli vandans sem nem glímir við, alm 
séð er ekki gert ráð fyrir að þau kosti neitt. Einnig virðist vera gert ráð fyrir  að hver sem er búi 
yfir .þeirri sérkunnáttu sem þarf til að mæta sértækum vanda nem. 

69. Vantar aðstöðu, kennslugögn og fagfólk t.d. þroskaþjálfa, sérkennara, talmeinafræðinga, greiðari 
aðgang að sálfræðingum, aðstöðu fyrir athvarf og aukinn stuðning inn í bekki. 

70. Þessi hugmyndafræði virðist takmarka ágæti þess framboðs sem fatlaðir fá til náms. 
71. Illa kannski full mikið sagt. En sá valkostur sem kemst hvað næst. Held að börn með miklar 

sérþarfir einangrist félagslega í t.d. unglingaskóla og nái ekki að mynda þau tengsl við 
skólafélaga sem ég held að sé hugmyndin bak við skóla án aðgreiningar. Í stað þess að eiga 
góða félaga í jafningjum sínum þá eru þau utanveltu í stórum unglingaskóla því það er ekki 
hægt að þvinga neina til að verða vinir. Þrátt fyrir að öllum sé sýnd vinsemd og virðing þá skortir 
þau oft alvöru vini. 

72. Finnst erfitt að allir séu settir undir sama hatt án tillits til mismunandi og gjörólíkra þarfa. Virkar 
illa í hóp 

73. Vantar fjármagn, aðstöðu og úrræði. 
74. Vantar fleiri starfsmenn. 
75. Almennir grunnskólakennarar eru ekki sérkennarar. Þeir eiga að gæta hagsmuna allra nemenda 

sinna en ekki standa endalaust í sérkennslu vegna sértækra námsörðugleika og 
hegðunarvandamála. Úrræði fyrir nemendur með sértæk vandamál eru ekki næg. Þau kosta og 
sveitarfélög eru ekki tilbúin eða geta ekki haldið þeim úti. Alltof stór hluti tíma almenns kennara 
fer ekki í kennslu vegna þess að viðkomandi þarf að sinna nemendum sem ættu margir að eiga 
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kost á öðrum úrræðum en almennum bekk. Lít svo á sem tvískinnungurinn í menntamálum sé 
algjör. Annars vegar eru kennarar vanhæfir vegna menntunarleysis og standast ekki samanburð 
við önnur lönd og hins vegar erum við allt í einu  sérkennarar, þerapistar og sálfræðingar! Ég vil 
fá að upplifa það aftur að finnast ég geti sinnt ÖLLUM nemendum mínum eitthvað. 

76. Þó vilji sé til staðar eru aðstæður allar erfiðar á unglingastigi og lítill sveigjanleiki til að koma til 
móts við þarfir veikra (andlega) barna sem ´þyrftu "Mentor" við hlið sér nánast 100%. 
 
Mismunandi námsgeta er ekki vandamálið heldur misveikir einstaklingar sem eru innan um 
"heilbrigða" krakka sem þurfa vissulega sjálfir mikla umhyggju og athygli á sínum unglingsárum.  
Öll orkan fer í "vandamálin" og hinir verða útundan. 

77. Erfitt getur verið að halda stefnunni þegar ákveðinn aðili með margar greiningar sem hefði þurft 
sérdeild á erfiða daga. 

78. Það fer öll orka og tími í börnin sem eru verst stödd námslega eða eru með einhverja fötlun en 
börnin sem eru miðlungs og ég tala nú ekki um afburðarbörnin sitja á hakanum. 

79. Vantar fjármagn 
80. Okkur gengur ágætlega að koma til móts við nemendur með sérdeild. Sérþarfir ekki mjög 

sértækar og því mögulegt að koma til móts við þær. 
81. Tel það vera aðgreiningu þegar sömu nemendurnir  eru teknir út úr tíma oft í viku. Oft er þörf 

fyrir skóla þar sem er aðgreining (sérdeild) 
82. við höfum hvorki þekkingu né tíma til að sinna þessum börnum sem skildi. Það er brotið á 

þeirra rétti til náms við hæfi vegna þessa. 
83. Þessar hugmyndir eru hrikalega dýrar og miklu verri en engar ef farið er "hálfa leið". Peningarnir 

gætu nýst öllum til framdráttar á annan hátt. Verst er þó hugsunin um sparnað á dýru þáttunum; 
hér gildir að hálft verk er margfalt verra en ekkert. 

84. Skortir mannafla til að sinna þessu  eins og skyldi! 
85. Ég er t.d. hlynntur getuskiptingu nemenda sem rúmast ekki (eða illa) í skóla án aðgreiningar. 
86. Vegna þess að nemendur fá ekki tilhlýðilega aðstoð miðað við greiningar etc. 

87. Stórar bekkjastærðir fara illa saman við þessa stefnu 
88. Mannekla, kennarar ekki í stakk búnir til að taka á móti nemendum með miklar sérþarfir. 
89. Vantar peninga (starfsfólk og aðbúnað) til að framfylgja hugmyndinni. 
90. Það er of fátt fólk til að sinna þörfum nemenda með hverskonar frávik. 
91. Orðin tóm. "Skóli fyrir alla" er orðinn "Skóli fyrir suma". Réttur "meðalnemandans" fótum 

troðinn. 
92. Hefur reynt lítið á það. Mér finnst ekki gott að blanda öllu saman - alltaf.  Það bitnar á hinum 

venjulega nemanda - hvers á hann að gjalda þegar hinir fá alla athygli og umönnun 
93. Ég tel að fjölbreyttir kennsluhættir mæti þörfum flestra nemenda. Erfiðast er þegar foreldrar vilja 

ekki horfast í augu við vanda barna sinna en þau börn hefðu alltaf komið inn í skólann þrátt fyrir 
aðgreiningu. 

94. enginn skilningur hjá skólastjóra 
95. Vantar fagfólk sem vinnur með kennurum, t.d. þroskaþjálfa og fleiri 
96. Ég tel að nemendur með sérþarfi líði mjög fyrir þetta fyrirkomulag. Þekkti vel á sínum tíma 

Höfðaskóla þar sem börn með væg þroskafrávik fengu að njót sín innan um jafningja. Ég er ekki 
að tala um vangefin börn eins og nú eru í Öskjuhlíðaskóla (þekki hann vel ég hef átt þar 
barnabarn) þessi börn líða kvalir í dag því þau finna alltaf til vanmáttakendar strax eftir að yngsta 
stigi líkur og líðan er ömurleg á unglingastigi. Ég er þess fullviss að við erum að stuðla að 
allskonar andfélagslegri hegðun með því að leifa þeim ekki að vera eingöngu innan um 
jafningja. Aumingjagæska í formi hjálpar frá þeim sem ekki eru með þroskafrávik hjálpar ekki til 
- ég er margbúin að reka mig á það. 

97. Nauðsynlegt að manna skólana betur, en vegna niðurskurðar hefur fækkað í staðinn. 
 
Þetta er falleg hugmyndafræði, en gengur ekki án miklu meiri stuðnings. 

98. Mér finnst hugmyndafræðin mjög vanhugsuð. 
99. Vantar algjörlega fleiri fagaðila sem þurfa að koma til að geta sinnt börnum með sérþarfir svo 

gagn sé að. Húsnæðisskortur háir því ekki eru nógar kennslustofur. Skipulag húsnæðis engan 
veginn miðað við þarfir allra. Allt of fáir tímar í sérkennslu og stuðning fyrir þessa aðila. 
Menntun stuðningsfulltrúa stórlega ábótavant. 

100. Ekki til starfsfólk til að sinna því sem þarf. 
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101. Það hvorki virðist ekki henta öllum nemendum að vera í skóla án aðgreiningar þar sem þeir 
verða stundum félagslega einangraðir og fá ekki nægilega vel verkefni við hæfi né nægilegan 
stuðning starfsfólks. Öðrum nemendum hentar það betur, það fer eftir þörfum og stöðu þeirra 
nemenda sem um ræðir. Einnig er oft mjög erfitt fyrir skólana að uppfylla þær þarfir sem 
nemendur með miklar greiningar hafa. Við þyrftum að hafa blandað kerfi, skóli án aðgreiningar 
hentar sumum en öðrum ekki. 

102. Vantar starfsfólk og fjármagn. 
103. Þetta er samt ekki eins einfalt og orðin hljóma. Krefst útsjónarsemi og umburðarlyndis. Svo er 

alltaf spurningin sú hvað sé nem. fyrir bestu. Er "skóli í skólanum" með góðri blöndun ekki það 
besta? 

104. Hugmyndin sem slík er góð en það er ekki haldið nógu vel utan um þetta og ekki nægur 
peningur settur inn til að hægt sé að gera þetta vel. Við getum ekki notað börn sem tilraunadýr 
fyrir svona verkefni. Ef það á að gera þetta þá þarf að gera það vel frá uppafi. Of mörg börn 
þurfa að þjást vegna þessa sem gætu haft það mjög gott í sérskólum eða í almennum skólum ef 
það væri lagt nóg í þetta. 
Þetta er ekkert smá markmið, göfugt en við erum að fást við lifandi börn sem mega ekki gjalda 
fyrir háar hugsjónir einstaklinga sem er síðan fylgt eftir með hálfum huga! 

105. Of margir nemendur í bekk/hóp 
106. Börn með sérþarfir fá ekki þjónustu við hæfi v. sparnaðar 
107. Mér finnst sumir nemendur alls ekki eiga heima í skólanum vegna t.d. einhverrar fötlunar eða 

greiningar. Einn kennari hefur einfaldlega ekki tíma til að sinna þörfum einstaklingsins nægilega 
vel og sjá líka um 20 aðra nemendur, jafnvel fleiri og jafnvel fleiri en einn með sérþarfir. 

108. Bekkir fjölmennir og mjög  misjöfn geta gerir að verkum að erfitt er að sinna svo vel sé þörfum 
allra. 

109. Það hefur lítil sem engin aðstoð komið inn með nemendum sem þurfa þess sárlega, s.s. 
nemendur á einhverfurófinu og nemendum með sálræn veikindi.  Kennarar sinna stórum 
bekkjardeildum og allur krafturinn fer í þessa einstöku nemendur, meðaljónin og getumestu 
nemendurnir verða að bjarga sér sjálfir 

110. það er of mikil vinna og auka vinnuálag sem þegar er of mikið 
111. Vegna þess að hóparnir eru stórir og það vantar stuðning 
112. Veit ekki 
113. Vantar allt of oft faglegan stuðning við nemendur með sérþarfir, vandinn leystur með 

ófaglærðum stuðningsfulltrúum 
114. Of margir nemendur sem þurfa mikla aðstoð og hún fæst ekki. 
115. Vantar t.d. betri úrræði fyrir allan þann hóp útlendinga sem er í skólanum. Það er verið að ráða 

stóran hóp útlendinga í vinnu og það þarf að gera ráð fyrir því innan bæjarsamfélagsins. 
116. Nemenda hópar eru of stórir og ekkert námsefni er til (þarf að búa til námsefni fyrir nem. sem 

fylgja ekki bekknum) 
117. Mér finnst að þetta sé falleg hugmyndafræði en er kannski ekki svo auðveld í framkvæmd. 
118. peningar og menntun kennarans ekki nóg 
119. Allir reyna sitt besta og hugmyndin fín, en það þarf miklu fleira sérhæft starfsfólk svo að dæmið 

gangi upp. Auk þess líður bara ekkert öllum börnum með sérþarfir vel innan um hina krakkana, 
verða mikið út undan og ekki vegna þess að hinir séu svo slæmir heldur sækjast sér um líkir. 

120. Álag fyrir alla 
121. krakkar með sérþarfir liðir stundum ekki vel í "venjuleg skóla" 
122. Það fylgir of lítið fjármagn með nemendum sem þurfa aðstoð. 

123. Of yfirgripsmikil vinna, erfitt að skipuleggja og hafa yfirsýn yfir nemendur 

124. Það vantar fjármuni og tæki til að sinna þessu vel 
125. Vantar fjármagn og sérhæft starfsfólk til þess að nemendur fái  þá kennslu og umönnun sem þeir 

eiga rétt á. 
126. Oft erfitt félagslega fyrir nemendur. 

127. Mörg þessarar barna eru einangruð og þurfa á því að halda að vera með jafningjum 
128. Það vantar fjármagn og mannafla 
129. Það vantar mannskap til að geta framfylgt þessari hugmynd. Það þarf að vera miklu meiri 

stuðningur við þá nemendur sem falla ekki inn í ,,normið" svo vel sé. 
130. Sumir einstaklingar þurfa mun meira en við getum boðið þeim upp á. 

131. Sumum gengur vel en öðrum illa - krefst mikillar aukavinnu frá kennara 
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132. mörg börn eru of "veik" til þess að þau fái þá þjónustu sem þau þurfa. og skólinn hefur ekki 
bolmagn til að fylgja þeim eftir. 

133. Vantar starfskrafta við hæfi. Húsnæði ekki við hæfi. Sérþarfa nemendur upplifa sig sem aumingja 
og minni máttar alla daga. 

134. Ekki er fjármagn fyrir hendi inni í skólunum eftir niðurskurð síðustu ára til þess að sinna 
ákveðnum hópi nemenda. Það kemur svo einnig niður á duglegu nemendunum því þeir fá ekki 
vinnufrið og vinna kennarans fer að mestu leyti í ákveðna nemendur. Það vantar því aukinn 
stuðning inn í skólana til þess að þessi hugmyndafræði geti gengið. 

135. Of margir nemendur með miklar sérþarfir. Hinir nemendurnir fá ekki eins mikinn tíma frá mér 
sem gerir það að verkum að erfitt er að ná góðum árangri. 

136. Það á að troða þessum vandmeðfarna málaflokki inn í skólann án þess að tíma að borga fyrir 
þetta.  Það er ráðið algjörlega ómenntað fólk til að taka þessi börn að sér.  Börn sem þurfa á 
starfsfólki að halda sem hefur mikla sérþekkingu, fá því miður oft stuðningsfulltrúa sem hefur 
kannski enga fagþekkingu (bara lokið grunnskólaprófi og svo á umsjónarkennarinn að kenna 
honum að takast á við  málið)  Af hverju eru ekki ráðnir þroskaþjálfar, sálfræðingar og 
iðjuþjálfar inn í skólana til að vinna með þessum börnum???  Það þarf að standa meira faglega 
að skóla án aðgreiningar. 

137. Vantar húsnæði og fjármagn til að fylgja stefnunni eftir. 
138. Mér finnst að stjórnendur hafi reynt að koma til móts við kennara og ég hef góða reynslu að 

samstarfi við deildastjóra en hef áhyggjur af því að það er verið að draga úr starfshlutfalli þeirra 
139. Fáir nemendur í bekk. 
140. Það er mjög erfitt að sinna sérþörfum nemenda í stórum bekkjum. Einnig verða margir 

nemendur með sérþarfir útundan í félagslegur samskiptum við jafnaldra sína. 
141. Við erum jákvæð og tilbúin að prófa nýjar aðferðir við kennslu. Nemandinn er númer 1 og við 

eigum að bjóða upp á sem fjölbreyttasta kennslu. Engin er eins. 
142. Þessu er erfitt að svara. Peningaskortur hefur þau áhrif að ekki er hægt að sinna öllum sem 

skildi. Fötluðum börnum líður ekki alltaf vel að vera öðruvísi en allir hinir. Þegar þroski og 
námsleg staða er önnur en bekkjarfélaganna getur það orðið mjög erfitt á unglingsárunum, þá er 
bilið oft orðið mjög mikið og hættan er að þessir krakkar einangrist. Það er því ekki heldur alltaf 
spurningin um hvernig okkur finnst ganga og hve vel bekkjarsystkini taka  viðkomandi heldur 
hvernig er líðan þessara barna. Reynsla mín er að hún mætti oft vera betri þrátt fyrir bestu 
aðstæður. 

143. Nemendur geta farið í sinn skóla því aðstæður í skólanum bjóða upp á það. Hér er starfandi 
frábær sérdeild fyrir fatlaða ásamt því að skólinn býður upp á þau úrræði sem vantar til þess að 
nemandi geti stundað nám sitt við sinn skóla. 

144. það vantar alla þjónustu sem þarf til að gera öllum jafnt til geðs og þjóna þörfum allra. 
145. Ekki fjármagn til að sinna einstaklingum 
146. Starfsfólk ekki í stakk búið að koma til móts við þarfir einstakra nemenda. 
147. Hugmyndafræðin er fín en framkvæmdin getur aldrei orðið almennileg nema henni fylgi 

raunverulegur mannafli og peningar. Ég efast reyndar um að þessi hugmyndafræði sé börnunum 
sjálfum til góðs... 

148. Vegna þess að þó að hugmyndafræðin sé góð og gild, þá gengur það ekki í skólum landsins 
vegna þess að ekkert fjármagn er til staðar til að framkvæma þessa fallegu hugmyndafræði 

149. yfirborðsleg vinnubrögð, fallegt á blaði, alm kennara skortir alla menntun til að fást við fatlanir, 
þessir nem fá ekki þá sérkennslu sem þeir eiga rétt á. Réttur "heilbrigðra" barna er alveg settur á 
hilluna þegar verið er að ætlast til að fatlaðir nem sitji í bekk og kennari á að sinna þeim líka 
óaðfinnanlega 

150. Þessi hugmynd gengur ekki upp því miður.Alltof mörg börn með ólík vandamál.Í guðanna 
bænum hlustið á kennara og stofnið aftur góðar sérdeildir.Öll börn græða á því,bæði dugleg og 
slök!!!!!Hef reynsluna og sé í hvað stefnir. 

151. þetta er falleg hugmyndafræði sem virkar illa sökum þess að kennari fær ekki þann stuðning né 
tíma sem hann þarf til að geta sinnt þessu. 

152. Þetta eru bara fallegar hugmyndir þangað til fjármagn verður til framkvæmda 
153. Fer eftir einstaklingum , hversu vel gengur að mæta þörfum þeirra 
154. Vantar fólk með sérmenntun til að sinna börnum með sérþarfir 
155. Stöðugt er skorið niður fjármagn til skóla, bekkir stækkaðir, starfsfólki fækkað, sérþjónusta 

minnkar, ógerlegt að mæta allra þörfum þannig að skóli fyrir alla verður nám fyrir engan. 
156. Félagslega einangruð. 
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157. Metnaður kennara,stjórnenda og sveitarfélagsins. 

158. Það vantar úrræði og fjármagn til að koma til móts við nemendur 
159. Sumt er einfaldlega ekki hægt án aðgreiningar. Það er stundum eins og það megi bara ekki segja 

það upphátt, þó allir viti það. 

160. of lítil mönnun á kennurum  fyrir ólíka einstaklinga 
161. Börn með miklar sérþarfir/fötlun fengju mun meiri örvun í sérhæfðari skóla 
162. Of stórar bekkjardeildir til að hægt sé að sinna þörfum allra. 
163. Ekki er nægilega miklu fjármagni úthlutað til skólanna vegna nemenda með sérþarfir og allt of 

fáir stuðning- og meðferðaraðilar ráðnir til starfa við skólana. 
164. Það er ekki mannskapur þ.e. fjármang til þess að sinna mismunandi þörfum nemenda nógu vel. 

Stjórnendur og flest starfsfólk er mjög jákvætt gagnvart hugmyndafræðinni og gerir sitt besta til 
að fylgja henni. Staðreyndin er sú að það er mikið álag á starfsfólki og nemendur fá ekki þá 
þjónustu sem þeir eiga rétt á í skóla án aðgreiningar. Kennarar og annað sérmenntað starfsfólk 
sem ættu að vera sérfræðingar í þeim nemendum sem þeir kenna geta ekki sótt um auka 
stuðning/fjármagn nema nemandi hafi fengið ákveðna greiningu frá sálfræðingi. Að mínu mati er 
því ýmislegt sem þarfnast úrbóta áður en við getum talað um grunnskóla án aðgreiningar. 

165. Hef þá trú að við eigum að mæta hverjum nemanda þar sem hann er og ekki reyna að móta alla 
á sama hátt 

166. Næ ekki að kenna nema hóp, ekki 20-30 einstaklingum 
167. Þarf að meta í tilliti til hvers einstaklings. 

Maður spyr sig oft hvort að einstaka nemendur myndi njóta sín betur í öðru umhverfi. 
168. Vantar fagfólk og fleiri stuðningsfulltrúa til að starfa með kennurum 
169. Það eru nemendur inn í bekkjum sem eru ekki hæfir þar mismunandi ástæður og síðan er 

spurningin hvers eiga °eðlilegu börnin,,  að gjalda. Einnig er stuðningur með börnum með 
sérþarfir af skornum skammti eða ekki fyrir hendi. Þá er spurningin ef kennari er einn með 
bekkinn sinn 20 - 30 nemendur. Hvaða nemendur fanga athygli kennarans. 

170. Kennarar eiga að sinna öllum börnum á þeirra forsendum en fá oft ekki þann tíma eða aðstoð til 
að hægt sé að sinna þeim börnum eins og þörf er á. 

171. Vegna tímaskorts. 
172. Hugmyndafræðin er góð og göfug og fín á prenti en ekki alltaf eins einföld í framkvæmd fyrir þá 

sem eiga að framkvæma. 
173. Vantar tíma til að sinna sérþarfa börnum og mannskap og reynslan sínir að þetta er ekki fyrir 

hendi. Þetta er mikið álag bæði fyrir nemenda og kennara. 
174. Það eru of margir einstaklingar í bekknum hjá mér sem þurfa miklu meiri sérkennslu, miðað við 

jafnaldra. 
175. Það er mjög mikil vinna að hafa skóla án aðgreiningar. Það þarf mikið fjármagn og passa upp á 

alla hópa - stundum getur farið mikið púður í þá sem eru sérstakir og það bitnað mikið á hinum 
almenna nemanda. Stundum vantar upp á stuðning sem bitnar mikið á þeim sem eiga erfitt með 
að fylgja hinum. Því þurfa allir stjórnendur að skilja hvað þarf til svo hægt sé að koma á móts 
við alla á með sem bestum árangri. Allir þurfa að vinna vel saman svo skóli án aðgreiningar sé 
árangursríkur og henti öllum. 

176. Þetta "funkerar" illa í raun sér í lagi á niðurskurðartímum 
177. Kenni í fámennum skóla þar sem við erum með n.k. opið rými þar sem allir nemendur vinna á 

sama staðnum fyrstu þrjár kennslustundir dagsins. Mannskapurinn nýtist mjög vel, bæði 
sérþekking kennara sem og sá stuðningur sem er fyrir hendi, t.a.m. stuðningsfulltrúar. 

178. Til þess að skóli án aðgreiningar geti funkerað þarf fleira starfsfólk. Hugmyndin er fín en virkar 
ekki í þjóðfélagi þar sem sparnaður á sparnað ríkir alltaf bæði í góðæri og kreppu. Verum 
raunsæ þetta gengur ekki upp í okkar skólakerfi, kannski í litlum skólum út á landi en ekki í 
stórum skólum Reykjavíkur. 

179. Of fátt starfsfólk í kennslustofunni. 
180. Jákvætt starfsfólk, faglært, þroskaþjálfar, iðjuþjálfar og ófaglærðir stuðningsfulltrúar sem eru 

einnig duglegir að sækja námskeið. Sérkennarar í góðu samstarfi við aðra kennara. Vildi sjálf sjá 
fleiri tækifæri fyrir okkur kennara að sinna bráðgerum nemendum og þeim nemendum á 
unglingastigi sem hvergi rekast. 

181. Mismunandi 
182. Vantar fjármagn! 
183. Nemendur sem áður voru í sérskólum eru ekki að fá þjónustu við hæfi. 
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184. Lítill tími til að finna efni og halda utan um sérkennslubörn í bekkjarkennslu. Lítil sem engin 
aðstoð fyrir þessa nemendur. Sem tungumála fagkennara (ensku) skorti  ég þá þekkingu á 
hvernig á að kenna slík getuminni börn. Þessi börn verða ávallt út undan þrátt fyrir að að maður 
reyni eftir bestu getu að finna efni við hæfi og reynir að aðlaga kennslunni eftir þeirra þörfum. 

185. vantar betri ramma og meira fólk til að sinna börnum á jaðarsvæðum. 
186. Það er hvorki nógu sérhæft starfsfólk né nægir peningar til að sinna þessu svo sómi sé að. 
187. Finnst að þau börn sem þurfa sérhæfða aðstoð fái oft aðeins stuðningsfulltrúa til að aðstoða sig í 

stað þess að vera hjá einstaklingi sem hefur menntun og reynslu af því að vinna með 
einstaklinga sem þurfa meiri hjálp. Eins þurfa oft "venjulegir" nemendur að gjalda fyrir það að 
orka og tími kennarans fer í of miklu mæli í að sinna þeim einstaklingum sem þurfa meiri 
aðstoð. Ef að um einstakling sem er með mikil frávik er að ræða er líka hætta á að þeir einangrist 
þar sem að þeir falla ekki inní bekkjarhópinn og eignast þar af leiðandi ekki vini, ásamt því að 
þeir eru mikið teknir úr bekkjunum og kennt sér. 

188. Þar sem eru 30 börn í bekk og engin sérkennsla finnst mér þetta alls ekki geta gegnið. 
Hugmyndafræðin er góð en það þarf að hafa mannskap til að hún geti gengið. 

189. Vantar oft aðstöðu, tæki, tíma og nánari starfslýsingu hvert sé hlutverk kennara og hvert sé 
hlutverk stuðningsfulltrúa. 

190. Aðstæður (umhverfi og skólahúsnæði) er ófullnægjandi til að mæta þörfum þessa hóps, sem og 
sérfræðiþekking sem þarf að vera til staðar. Vilji er fyrir hendi en kunnátta, færni og aðstæður - 
ekki. 

191. Vantar sérhæft starfsfólk og fjármagn. 
192. Það er erfitt að þjónusta börn með miklar sérþarfir eingöngu inni í bekk. Í mínum skóla eru þau 

eins mikið og okkur finnst hægt að þjónusta þau í bekknum. Hinn hlutann vinna þau í 
getuskiptum hópum eða fá þjónustu í  námsveri eða annars staðar þar sem sérþörfum þeirra er 
mætt. 

193. Vantar fjármagn til að styðja við kennarann þegar erfið tilfelli eru í bekknum 

194. Ekkert fjárframlag sem fylgir stefnunnu og því erfitt að fylgja þessu 
195. Til að þetta sé framkvæmanlegt þar að breyta ýmsu varðandi skipulag skólastarfsins. Það er 

algerlega óhugsandi að einn kennari með 20 nem.bekk geti sinnt öllum nemendum með mjög 
ólíkar þarfir þannig að allir fái viðeigandi þjónustu. Það er hreinlega ekki mannlegt. 

196. of lítið fjármagn í skólunum til þess að sinna nemendum með skertan þroska eða önnur frávik 
197. Skóli hefur góða þjónustu en tel þó að fleira þurfi að koma til, aðstaða fyrir og sérmenntað fólk í 

þeim tilfellum  sem þarf fyrir börn með mismiklar sérþarfir. 
198. ef til staðar er hæft aðstoðarfólk og góð teymisvinna 
199. Fáir nemendur en var betra áður en sameining sveitarfélaganna gekk í garð. Minna sveitarfélagið 

lagði meira í að aðgreining væri sem minnst!! 
200. Vegna þess að kennarar og annað starfsfólk skólans hefur enga sérmenntun er snýr að 

þroskahömluðum eða geðfötluðum og því engar forsendur til að geta rækja starf sitt svo 
sæmandi sé. 

201. Finnst erfitt að vera með 26 manna bekk og halda utan um allt, vantar tíma til þess að vinna 
þetta og samstarf. 

202. Það er erfitt að sinna sérþörfum hvers og eins í fjölmennum bekkjum. Sérstaklega í niðurskurði, 
stuðningur inn í bekk er nánast orðin forréttindi... 

203. Ég persónulega tel þetta vera fallega og rómantíska  hugsun. Þessu hefur verið hrint alltof fljótt í 
framkvæmd án þess að skoða almennilega alla kanta hugsunarinnar 

204. það vantar svolítið á það að fólki finnist eðlilegt að börn hafi ýmis konar frávik og skólann eigi 
að laga að ólíkum þörfum nemenda. Stundum er eins og fólki finnist frávikin í sjálfu sér truflandi 
og óþægileg, frekar en það hvaða áhrif þau hafa á framkomu, hegðun eða þarfir viðkomandi 
nemenda, og á fyrirkomulag starfsins. 

205. Framkvæmd skóla án aðgreiningar er ekki möguleg svo vel sé nema til komi miklu, miklu meira 
fjarmagn til skólanna. Eins verður að vera val fyrir foreldra um almennan skóla eða sérskóla. 

206. Getur verið of mikil ábyrgð og álag fyrir venjulega kennara. Vantar starfsfólk, einkum þjálfað 
starfsfólk, aðstöðu, námsefni o.fl. 

207. Undirbúningur á komu nem. með miklar sérþarfir er mjög góður.  Teymi heldur utan um hvern 
nem. og á mikið samstarf innbyrðis, við heimilin o.s.frv. 

208. Ekki nægilegt fjármagn sem fylgir sérþarfa nemendum. Þegar margir sérþarfa nemendur eru 
komnir í einn bekk þá fara að koma upp margvísleg vandamál sem bitna á öðrum nemendum. 
Kennslan/upplýsingamiðlunin verður undir. Hentar ekki með alla sérþarfa nemendur að hafa 
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inni í almennum bekk. 
209. Í skólanum mínum er mikið af fötluðum nemendum og auðvitað er nemendaflóran fjölbreytt. 

Það er allir inni í bekk og það gengur vel. 
210. Kennarar og skólastjórnendur eru að gera sitt besta en þessi hugmyndafræði gengur einfaldlega 

ekki upp. Kennarar hafa ekki menntun til að takast á við marga af þeim nemendum sem eru í 
skólum í dag eins og einhverfa nemendur, nemendur með mikla geðrænar greiningar o.fl. Þá 
líða aðrir nemendur vegna þessara nemenda því oft eru bekkir stórir og ekki möguleiki fyrir 
kennara að sinna þessu öllu. Og ekki má gleyma öllu fundahaldi sem tengist þessum 
nemendum. 

211. Vantar fjármagn, fleira starfsfólk til að fylgja því eftir 
212. Það gengur ágætlega en samt á því að einstakir nemendur eiga betur heima í sérdeildum en með 

almennum bekk, þeirra sjálfra vegna sem ekki líður vel með stórum hópum og myndu blómstra í 
minni einingum. 

213. Of mörg börn á hvern starfsmann. Gengur ekki upp að mörg mismunandi verkefni séu í gangi á 
hverjum tíma og nemendur fá ekki leiðbeiningar þess hve fáir starfsmenn eru. 

214. Þar sem mikill sparnaður er í öllum skólum þá sé ég ekki að hægt sé að hafa skóla án 
aðgreiningar. Fækkun stuðningsfulltrúa og fl. kemur í veg fyrir það. Áður var ég mjög ánægð 
með skóla án aðgreiningar en ekki lengur. Það er ekki hægt að hafa  barn/börn í bekknum sem 
þurfa manninn með sér og kennarinn á að sjá það. Auk þess  hefur fjölgaði í flestum bekkjum og 
því erfitt um vik. 

215. Ég geri það sem mér ber að gera, enda hlýðinn starfsmaður. Hinsvegar finnst mér persónulega 
að hagur allra barna væri betri ef samfélagið myndi samþykkja það að við erum ekki öll eins og 
að grunnskólar gætu sérhæft sig meira. Hér á höfuðborgarsvæðinu væri hægt að bjóða upp á 
mun faglegra starf fyrir t.d. nemendur með ADHD  væri skóli sem sérhæfði sig í að skipuleggja 
námið þannig að það hentaði þeim betur en í almennum bekk með alls konar nemendur. 
Kennarar í þeim skóla væru líka sérhæfðir í ADHD en ekki bara með yfirborðsþekkingu á öllum 
einkennum sem upp geta komið hjá nemendum. Mér finnst við vera að grafa höfuðið ofan í 
sandinn og rembast við að steypa mismunandi börn öll í sama formið í því skólakerfi sem Ísland 
býður upp á í dag. 

216. Stundum gengur ljómandi vel, stundum alls ekki, geðræn vandamál verulega erfið. 
217. Alltof mikið álag á kennara, við erum ekki menntuð í að sinna blindum, siðblindum og andlega 

veikum... 
218. Of mörg börn í hóp til að hægt sé að sinna verkefninu almennilega 
219. Gengur vel fyrir suma nemendur en mjög ílla fyrir aðra.  Mér finnst skorta úrræði eins og t.d 

svigrúm til að ráða stuðningsfulltrúa til að aðstoða börn.  Oft eru þau úrræði bara tímabundin en 
það væri frábært ef það væri fólk sem hefði reynslu af t.d atferlismótandi meðferðum sem hægt 
væri að ráða inn tímabundið. 

220. Mér finnst að sparnaður og skóli án aðgreiningar á ekki saman. Til þess að skóli án aðgreiningar 
virki í almennum skóla þá verða að vera til peningar til að hafa nóg af starfsfólki, aðstöðu fyrir 
alla nemendur, fleira starfsfólk með sérþekkingu og fleira. Það er mjög erfitt að vera í skóla án 
aðgreiningar og það er sífellt verið að fjölga nemendum í bekk en ekki starfsfólki. 

221. Vantar menntað starfsfólk til að sinna betur sérþörfum. Þ.e. það vantar meira fjármagn til að 
hægt sé að framkvæma fallegu hugsjónirnar. 

222. SKÓLINN ER EKKI AÐ VEITA NEM.ÞÁ ÞJÓNUSTU SEM ÞEIR ÞARFNAST 
SBR.EINSTAKLINGSMIÐAÐA ÞJÓNUSTU ,SÉRKENNSLU OG HEIMANÁMSAÐSTOÐ.´ 

223. Ég kenni unglingum með geðræna erfiðleika og það eru fá úrræði í grunnskólanum sem henta 
þeim 

224. Mikið að  nemendum með frávik og of lítið af menntuðu fólki til að takast á við vandann. Vantar 
þroskaþjálfa og sérmenntað fólk til að taka á agavanda. Í dag eru fengnir stuðningsfulltrúar sem 
eru iðulega ungir og ómenntaðir til að sinna þessu erfiða hlutverki og það er bara ef vandinn er 
orðinn mjög alvarlegur. Annars er það kennarinn sem situr með of stóran nemendahóp og að 
auki nemenda eða nemendur með frávik í hegðun og/eða þroska. 

225. Þar sem stuðningur inn í skólana hefur minnkað þá er þetta miklu erfiðara fyrir nemendur og 
kennara. Skóli án aðgreiningar felst í því að við getum sinnt öllum nemendum og að allir fái 
einstaklingsmiðað nám. En þegar stuðningur er ekki fyrir hendi með þeim nemendum sem 
virkilega þurfa að hafa mann með sér þá getur bekkjarkennari ekki sinnt öllum. Nemendur sem 
þurfa aðstoð fá ekki það sem þeir eiga rétt á og ekki heldur hinir nemendurnir þar sem 
kennarinn þarf að mestu að sinna þeim nemendum sem ættu að vera með stuðning. Mér finnst 
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ekki hægt að bjóða neinum upp á slíkan skóla þar sem stuðningurinn er í lágmarki og yfirleitt 
þurfa nemendur að sýna líkamlega fötlun til að fá stuðning. Nemendur með gríðarlegan ADHD 
og fleira fá oftar en ekki engan stuðning þar sem alltaf er verið að spara. 

226. Mannekla hamlar gersamlega að þetta gangi upp. Skóli án aðgreiningar er bara í orði en ekki á 
borði. Nemendur með mikil frávik hafa ekki þá aðstoð né aðstöðu sem þau þurfa. Fagfólk(t.d. 
þroskaþjálfar, iðjuþjálfar) þyrftu að vera í mun meiri mæli inni í skólunum ef þetta á að ganga 
upp. Svo er máltækið líkur sækir líkan heim í fullu gildi. Barn með mikil frávik eignast ekki 
sálufélaga meðal hinna. Stórar einingar henta líka sjaldnast börnum með mikil frávik. 

227. Með auknum niðurskurði minnkar stuðningur með einstaka nemendum og í bekkjum.  Það gerir 
það erfiðara að mæta þörfum allra. 

228. Mjög takmörkuð aðstoð er veitt með börnunum, sum börnin eru með svo mikil frávik að þau 
taka alla athygli frá öðrum nemendum á kostnað náms þeirra þ.e. nemendur án frávika eða með 
lítil frávik geta setið eftir í námi þar sem megnið af tíma kennarans fer í að sinna fráviksbörnum, 
börnin ná ekki að fylgja jafnöldrum í námi og eru alltaf "tapararnir" í hópnum, börnin eignast 
sum hver ekki vini innan hópsins 

229. það vantar fjármagn til að ráða stuðningsaðila fyrir þá nemendur sem þurfa aðstoð. Það stendur 
hugmyndafræði skóla án aðgreiningar fyrir þrifum. 

230. Aðstæðurnar eru ekki til staðar, ekki nógu mikill sérkennslukvóti til að þetta sér gerlegt. Hinn 
almenni kennari ekki með nógu góða menntun til að geta sinnt þessu eins og þarf. 

231. Skóli án aðgreiningar hljómar svo fallega. Sannleikurinn er sá að ekki er verið að sinna 
börnunum sómasamlega, hvorki þeim gáfuðu 
sem gætu svo sannarlega notið þess að fá verkefni við hæfi né hinum sem eiga erfitt með að 
læra og eru með mikil frávik í getu. Stuðningurinn sem ég fæ með börnunum er aldrei 
nægilegur. Nám við hæfi er því miður ekki það sem boðið er upp á í 
mínum skóla. Ef sérkennarinn er veikur þá eru engin forföll fyrir hann og börn sem þurfa mikla 
aðstoð eru verkefni umsjónarkennarans auk þess hin börnin 22, svona er þetta. Það sjá allir að 
þetta eru svik við börnin. 

232. Hugmyndafræðin kallar á aukinn stuðning við bekkjarkennara sem hefur ekki skilað sér 
nægilega vel inn í skólana. Fjöldi nemenda í bekkjardeildum hefur einnig aukist undanfarin ár 
sem gerir það enn erfiðara að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda í stórum hópum. 

233. Þekkingin dreifist og börnin njóta hennar ekki, meiri líkur á að fötluð börn eins og heyrnarskert 
og sjónskert einangrist og nái ekki að mynda alvöru vináttutengsl, auk þess sem hentugt 
húsnæði er yfir leitt ekki til staðar. 

234. Það vantar sérfræðiþjónustu inn í skólann og aðstoð. 
235. Hún kostar meiri mannskap og sérþekkingu sem ekki allstaðar er til staðar auk þess sem oft 

vantar húsnæði/afdrep þar sem skólar hafa ekki verið hannaðir með slíkar "sérþarfir" í huga. ofl. 
ofl. 

236. Hún orsakar það að starfsfólk / sérþekking þarf að vera fleira, en er ekki alls staðar til staðar.  
Einnig vantar oft sér rými í skólunum til að sinna þessari kennslu. 

237. Hefur lítið reynt á það 

238. Vantar fjármagn til að geta sinnt nemendum með sérþarfir almennilega. 
239. Börnin fá ekki þá þjónustu sem þau þurfa sökum manneklu. (sparnaðar) 
240. Börn með fatlanir, hegðunarvanda eða annars konar vanda þurfa meiri aðstoð en ég get veitt 

þeim. Þau þurfa líka stundum önnur úrræði þar sem þau virka ekki í hóp. Í hópnum geta þau 
stundum alveg eins verið í geymslu eða þau skemma fyrir hópnum. Til þess að vel eigi að ganga 
þurfa þau sérkennara eða þroskaþjálfa oft á tíðum með sér. 

241. Það kostar peninga að halda úti skóla án aðgreiningar sem ekki er mikið um þessa dagana - og 
ráða þarf fagfólk og mennta kennara betur til að geta tekist á við mismunandi þarfir nemenda. 

242. Ég tel hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar fallega hugsjón á blaði en óframkvæmanlega 
við núverandi aðstæður. Til þess að þessi hugmyndafræði gangi upp þurfa skólarnir miklu meira 
fjármagn og miklu meiri mannskap. Ég tel núverandi ástand óviðunandi og oft bitna að þeim 
sem síst skildi. 

243. Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er góð og gild að öllu leyti. Það er aftur annað mál 
hvernig hugmyndafræðin virkar á vettvangi, sökum fjárhagslegs niðurskurðar sveitarfélaganna. 
Ég geri mitt besta við að koma til móts við þarfir allra nemenda minna, en í sumum tilfellum 
nægir sérfræðikunnátta mín ekki yfir þarfir þeirra, og fá þeir nemendur því ekki þá umönnun 
sem þeir þurfa á að halda. Á mínum vinnustað er þörf á sérkennara/stuðningsfulltrúa til að mæta 
þessum nemendum, en fjárhagsstaða sveitarfélagsins leyfir ekki slíka ráðningu. 
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244. Gengur ekki nógu vel vegna peningaskorts. 
245. Að mestu leyti gengur vel en við eigum afar erfitt með nemendur með geðraskanir. Við höfum 

ekki faglegar forsendur til að takast á við slíkt né fáum við þau úrræði sem til þarf. 
246. m.a. stórir bekkir, skortur á starfsfólki, skólahúsnæði hentar illa. 
247. Stundum finnst mér það virka, en stundum finnst mér það alls ekki vera að virka þegar 

einstaklingur passar alls ekki inn í hópinn og nær ekki aðlagast hópnum. 
248. Vantar betri og fjölbreyttari úrræði til að takast á við þarfir hvers og eins, vantar fleira starfsfólk. 
249. Við höfum hvorki fjármagn né mannafla til að nógu vel geta sinnt nemendum með sérþarfir. 

250. Það vantar meiri stuðning við nemendur 
251. Sumir nemendur eiga einfaldlega ekki heima í skólanum og það væri betra fyrir þá að fá kennslu 

við hæfi annars staðar. 
252. Finnst þetta ekki nógu vel ígrundað, allir eiga að vera saman í bekk en oft vantar þann stuðning 

sem er nauðsynlegur fyrir kennara, eitthvað sem er dæmigert, menntamálaráðuneytið ákveður 
eitthvað án þess að hugsa málið til enda. 

253. Mér finnst að í niðurskurði síðustu ára þá hafa þau börn sem eiga rétt á fylgdarmanneskju t.d og 
sérkennslutímum orðið útundan. Sum fá enga fylgd en samt greitt með sér og svo er búið að 
sameina fleira en eitt barn á t.d fullorðnar manneskjur sem hafa litla þekkingu og lítið þrek til að 
eiga við þau. 

254. Vantar alveg fjármagn og mannskap til að sinna nemendum sem víkja frá eða þurfa aukinn 
stuðning hvort sem er vegna líkamlegra eða andlegra sérþarfa.  Lendir mjög mikið á 
umsjónarkennurum sem eru í leiðinni að sinna öllu hinu og hinum.  Endar með því að allir eru 
að fá minni þjónustu en skyldi og hvað þá nám við hæfi einstaklingsins.  Sérkennsla hefur einnig 
verið skorin niður þ.a. ekki getur sú deild gripið eins mikið og skyldi. 

255. Hugmyndin er frábær og allir gera sitt besta. En það er erfitt að framfylgja hugmyndinni þar sem 
allt sem þarf að vera til staðar til hún verði að veruleika vantar. 

256. Sum tilfelli er erfitt að vinna með innan um fjölda annarra nemenda. Skortur er á fjármagni og 
þar af leiðandi starfsfólki. Einungis er erfiðustu málunum sinnt s.s. blindu, Downs og þ.h. en 
þurfa samt meira til að þörfum þeirra sé sinnt ef vel á að vera, betra fyrir þau að vera með sínum 
líkum. Úrræði vantar iðulega í erfiðum geðrænum málum og þessir einstaklingar eru í bekkjum, 
gengur illa og starfsumhverfi nemenda og kennara verður mun erfiðara og orkufrekt. 

257. Vegna þess að það er ómanneskjulegt að ætlast til þess að einn kennari með 25 - 30 manna hóp 
komist yfir að sinna hverjum nemanda vel á 40 mín. Fagkennarar fá marga mjög stóra hópa inn 
til sín á hverjum degi í þeim skólum sem hafa  fjölmenna bekki. Viðhorfið væri án efa jákvæðara 
ef hugmyndafræðinni væri fylgt eftir með mannafla og fjármagni í staðinn fyrir að auka álagið á 
kennara. 

258. Vantar meiri stuðning til að mæta börnum með sérþarfir. Einnig er erfitt að sinna þeim sem eru 
mjög dugleg eða slök. 

259. Erfitt að kenna saman íslenskumælandi og þeim sem ekki tala íslensku og börnum með 
mismunandi greiningar. 

260. Hugmyndin er falleg en ómanneskjulegar kröfur á kennara ... 
261. ekki er séð fyrir fjármagni né öðru úrræði sem bættist við vegna aukins álags í hinum venjulega 

eins tel ég nauðsynlegt að það sé boðið uppá valkosti því ekki hentar öllum að vera í stórum 
heimaskóla.Mjög illa var að því staðið að skipta um kerfi skólarnir ekki undirbúnir f aukin 
verkefni og sérskólunum splundrað og lítið gert úr þeirri þekkingu og hæfni sem þar hafði 
safnast. Neitendurnir ekki spurðir álits né kennarar. 

262. Vantar fjármagn 
263. Það veit enginn enn þá hvað er "Skóli án aðgreiningar" og alls ekki þeir sem mest slá í kringum 

sig með þessum hugtöku s.s. Dóra Bjarnason og Gretar L. Marinósson. Þau eru bara á 
nornaveiðum eftir vondum kennurum, vondum skólastjórum og vondu aðstoðarfólki í skóla. 
"Skóli án aðgreiningar" gæti hugsanlega verið brot á réttindum fatlaðra þegar verið er að troða 
þeim innan um jafnaldra (ártalið gildir) og þar ná þeir aldrei upp í neitt sem verið er að gera. 
Það er ekki hægt að gera alla eins og á ekki að vera hægt. Vildu t.d. Dóra og Gretar láta gera 
þetta við sig þ.e.a.s. troða þeim í aðstæður þar sem þau kunna aldrei neitt og pína þau þar í 10 
ár? í öllum samanburðarrannsóknum er aldrei nefnt að innan við 1% íslenskra nemenda eru í 
almennum skóla. Allt er þetta til að spara. Þetta er ekki nein manngæska heldur mannvonska. 

264. Mér finnst skóli án aðgreiningar ekki eiga við í öllum tilfellum. Mér finnst að þessi börn og 
þeirra aðstandendur eigi að geta valið um að vera í almennum skóla eða sérskóla með sínum 
jafningjum. Held að í sumum tilfellum myndi þeim líða betur þar. 
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265. Börn sem eiga við þroskahamlanir að stríða eiga oft verulega erfitt uppdráttar í kennslustundum, 
þau finna vanmátt sinn að geta aldrei verið með þeim bestu. Hef kennt þar sem börn með 
þroskahamlanir eru inni í bekk og einnig þar sem þau eru í sérdeild, þar sem þau áttu möguleika 
á að skara framúr. 

266. Til að fara eftir þessari hugmyndafræði skortir fjármagn, starfsfólk, í mörgum tilvikum 
fagþekkingu og almennan aðbúnað eins og t.d. fleiri kennslustofur/rími. 

267. Að sumu leyti vel og að sumu leyti illa. Skóli án aðgreiningar kostar mun meiri peninga en lagt 
er í grunnskólana ef vel á að vera. 

268. Takmarkaður mannskapur í skólanum til að þetta sé raunverulegt. 
269. Ekki húsnæði eða fólk til að framkvæma þessa ágætu hugsjón 
270. Breiddin orðin svo mikil í hópnum, mikið um veika nemendur, erfitt að koma til móts við alla.  

Menntun mín tók ekki mið af því að kenna börnum með sértæka erfiðleika eða með mikil 
þroskafrávik.  Nemendur með mikil þroskafrávik eiga oft litla sem enga samleið með sínum 
jafnöldrum sínum, hvorki í námi né félagslega og bilið eykst stöðugt eftir því sem börnin eldast. 
Þau börn sem á hallar vilja einangrast, þeim líður illa í skólanum og ná ekki að sýna hvað í þeim 
býr. 

271. gengur misvel að kenna gömlum hundum að sitja :/ 
272. Ég myndi segja að það gengi nokkuð vel en engu að síður er ekki nóg að vera með fallega 

hugmyndafræði en ekki nægilegt starfsfólk eða fjármagn til að gera skólann þannig að hægt sé 
að bjóða upp á þetta. 

273. vegna þess að bekkjarkennsla er orðin mun þyngri, málum barna með raskanir aukast ár frá ári 
um leið og úrræðin minnka vegna niðurskurðar. Svo gleymist það oft að mörg þessara barna 
funkera alls ekki inní bekk, þeim myndi vegna mun betur í fámennara úrræði sem er ekki til. 
Þessi mál (agamál vegna ADHD, samskiptavandinn og það allt lendir því iðulega inná borði 
námsráðgjafa) en við getum ekki ,,lagað" börnin. þetta endar því oft í algeru úrræðaleysi allra 
sem að koma. 

274. Að mínu mati: Þetta er fallegt hugsun en erfitt í framkvæmd. Börnin fá ekki þjónustu við hæfi - 
eru alltaf með fylgdarmanneskjur (oft ólærð) en falla samt ekki inn í hópinn. Vantar peningar og 
aðbúnaði og PENINGAR til að gera þetta vel- mér finnst sérskólar sinna þessi börn betur en 
almennir grunnskólar því þar er sérþekking og kunnátta. 

275. Of margir nemendur á kennara, sáralítill stuðningur inn í bekk. 
276. Þroskaþjálfar eru almennt ekki ráðnir í skólana til að sinna fötluðum einstaklingum eða til 

ráðgjafar. Áður nutu fatlaðir þjónustu þroskaþjálfa en nú eiga venjulegir kennarar að sinna 
þeim... og hafa ekkert vit á því! Þetta er ekki í okkar námi og mér finnst þetta vanvirðing við fólk 
með þroskaraskanir/fötlun. Hvernig á líka einn kennari að geta mætt öllum nemendum sínum, 
þar sem þeir eru staddir í námi og þroska með nem.innanborðs sem þurfa miklu meiri aðstoð en 
"meðalnemandinn". 

277. Lítið um sérþarfir en þeim er sinnt ágætlega. 
278. Það hefur fækkað mikið stuðningsfulltrúum og sérkennurum vegna kreppunnar, hefði þurft að 

fjölga þeim í takt við fjölda nemenda með sérþarfir. Þar tel ég að forsendur fyrir skóla án 
aðgreiningar brostnar. 

279. Vantar sérkennslu og fagaðila til að leiðbeina og aðstoða almenna kennara. 
280. Aðstæður bjóða ekki upp á að mæta ólíkum þörfum nemenda eins og þörf er á. Allir fá slaka 

kennslu nema mun meira fjármagn komi til. 

281. Fjármagn inn í skólana. Aðferðafræði 
282. Vegna aðstöðuleysis og manneklu 
283. Skortur á fjármagni og úrræðum. 
284. Of margir nemendur á hvern kennara leiða til þess að ekki er hægt að sinna nemendum eins og 

þeir þurfa ef allir eiga að fá kennslu við hæfi. Of stór tími kennara í dag fer í uppeldis og agamál 
en of lítill til kennslu og miðlunar þekkingar. Nemendur sem koma inn með alvarlegar 
þroskaskerðingar fá úthlutað tímum í stuðning en það er á valdi skólastjórnenda hvernig þeir eru 
nýttir. Sumir nemendur fá ekki það sem þeim ber því tímarnir þeirra eru notaðir fyrir fleiri, sem 
ekki eiga tilkall til þeirra en þurfa þó nauðsynlega stuðning. Einnig er undarlegt að ætlast til þess 
að kennarar séu sérfræðingar í öllum þroskaskerðingum og geti tekið upp þráðinn þar sem t.d 
þroskaþjálfar og iðjuþjálfar hafa verið með nemendur í leikskóla. 

285. Ekki nægjanlegt fjármagn til að hægt sé að kenna eftir henni. 
286. Því skóli án aðgreiningar kallar á færri nemendur í bekk og fleira starfsfólk til að sinna hverjum 

og einum. En nú er stefnan að fjölga  í bekkjum ????? 
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Skóli án aðgreiningar hljómar mjög vel í orði en gengur ekki vel upp í raunveruleikanum. 
287. Allt of hátt hlutfall nemenda með  ólíkar sérþarfir. Það sem er erfiðast eru nem með geðraskanir 

og nem með mikil hegðunarvandamál 
288. Ég er hlynnt því að börn fái jöfn tækifæri til náms. En oftar en ekki gleymast "rólegu" 

nemendurnir. þ.e. mikill tími og orka fer í þau börn sem hafa greiningu og sérþarfir og þá gefst 
minni tími í aðra nemendur. 

289. T.d. þar sem það er einn kennari inn í stofu með yfir 20 nemendur úr 8.bekk -10.bekk. Um 5-7 í 
hverjum bekk og stundum fleiri þurfa séraðstoð, eru með ADHD með ofvirkni og hafa oftast 
mjög truflandi áhrif á aðra nemendur. Ég sem kennari og foreldir þriggja barna með greiningu 
spyr hver er réttur hinna nemendanna sem eiga gott með að læra? og sem kennari hef ég 
virkilega þurft að stokka upp og leggja allt mitt púður í þá nemendur sem eru með sérþarfir og 
því segi ég, Skóli án aðgreiningar er ekki til! 

290. Nemendum sem annars fengju sérúrræði fylgir ekki fjármagn og það þýðir aukið álag án 
aðstoðar. 

291. Skólinn hefur þannig stefnu. 

292. Þetta er stefna sem ég verð að vinna eftir hvort sem mér líkar hún eða ekki. 
293. Það er auðveldara að tala um að koma til móts við ólíkar þarfir svo vel sé heldur en að 

framkvæma það í raun. 
294. Vantar meiri sérhæfingu og fagfólk 
295. Of mikill fjölbreytileiki bitnar á nemendum sem eru ekki meðalnemendur. 
296. Göfug markmið. Oft snúið að vinna í einu og öllu eftir þessari hugmyndafræði (námskrá, 

þekking, þjálfun, skipulag, námsefni, mönnun, aðkoma sérfræðinga). 
297. Starfa við sérskóla og þessi spurning á því illa við mitt starfsvið, en ég sé að það gengengur mjög 

misjafnlega í hverfisskólunum 
298. Vantar sérþekkingu og fjármagn til að hægt sé að fara almennilega eftir hugmyndafræðinni. Eins 

set ég spurningarmerki hvort þessi hugmyndafræði sé í raun til góðs fyrir börn með 
sérþarfir/frávik. Er gott fyrir sjálfsmynd barns að þurfa alltaf að bera sig saman við þá sem eru 
staddir námslega og félagslega, mun ofar en viðkomandi. Barnið á alltaf að vera í forgrunni, hvar 
líður því best. Vantar tilfinnanlega fleiri úrræði. 

299. Skóli án aðgreiningar krefst mikils fjármagns. Ef við ætlum að hafa alla saman er lágmark að það 
séu tveir kennarar plús 2-3 stuðningsfulltúrar í hverjum bekk. Það er glapræði eins og staðan er í 
dag að kennarar í sumum skólum landsins séu með frá 27-32 börn í bekk og þar af kannski 5-8 
með greiningu. Stuðningur af skornum skammti út af því að hann fer allur í kannski 4-6 
nemendur sem rekast engan veginn í kerfinu og svo auðvitað út af fjársvelti. Skóli án 
aðgreiningar er fallegt og göfugt markmið en ef við höldum áfram í þessu  fari sem við erum í á 
þetta eftir að koma niður á öllu kerfinu. Einnig vil ég bæta við að álag á kennara er orðið 
töluvert ekki bara andlega heldur jafnvel líkamlega líka. Ef við ætlum okkur að halda besta 
fólkinu þá VERÐUM við að breyta hlutunum áður en að allt fer til helvítis. 

300. Framkvæmdin á "skóla án aðgreiningar" hefur eingöngu verið í orði ekki í verki okkur ekki verið 
sköpuð sú aðstaða sem til þarf (þ.m.t. peningar) 

301. Það er flóknara að kenna þegar breiddin í hópnum er orðin mjög mikil. Mér finnst að foreldrar 
barna með fötlun og nemendur með fötlun eigi að hafa aðra valkosti en grunnskóla, valkosti þar 
sem sérfræðiþekking er meiri að sérþörfum þeirra. 

302. Vantar meira fagfólk inn í skólann 

303. Of lítill tími til undirbúnings. 
304. Lítið verið fjallað um hugmyndanafræðina af stjórnendum né hvernig skuli stefna að því að 

nálgast markmið. 
305. Hugmyndafræðin er falleg en er ekki nógu skýr og skilvirk í framkvæmd. 

306. Tel að sérskólarnir hafi verið betur í stakk búnir að sinna nemendum með mikil frávik. 
307. Ekki nóg af fólki til að sinna því. 
308. Vegna þess að þau úrræði sem ættu að vera í boði eru ekki fyrir hendi.  Það þýðir ekkert að hafa 

falleg orð á blaði sem ekki er hægt að framkvæma í  verki - þá er til lítils unnið. 
309. skólinn er fámennur og síðustu áratugi hafa verið nem. með hinar ýmsu sérþarfir og þeim hefur 

einfaldlega verið mætt af jákvæðni og þeir nem. verið jafn velkomnir og aðrir 

310. Vantar fjármagn til að gera þetta vel bæði fyrir nemendur og kennara! 
311. Í raun var þetta sparnaður. Sérdeild var lögð niður og stuðningsfulltrúar ráðnir í staðinn. Kennsla 

fatlaðra rýrð mjög mikið. 
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312. Það vantar fleiri úrræði og staði og stuðningsfulltrúa til að sinna þeim sem þurfa svo allir fái 
vinnufrið. 

313. Nemendahópar oft mjög stórir. 
Kennara skortir oft undirbúningstíma vegna anna - fjölbreyttur nemendahópur kallar á meiri 
undirbúning ef vel á að vera fyrir utan allt annað sem þarf að gera. 
Skortur á reynslu og menntun kennara. 

314. Viðmið um stuðning eru fáránlega há. 
Fjármagn fæst ekki, vantar stuðning svo hægt sé að framfylgja þessu. Umsvif kennarastarfsins 
hafa aukist til muna við þessa breytingu, álag mikið en ekki telur það í launaumslaginu. 

315. Það hentar bara alls ekki í svona stórum skóla sem þessum. Allt of mikið kaos sem bitnar á 
börnunum. Sé það fyrir mér frekar í minni skóla. 

316. það er einfaldlega þannig að það er ekki öllum gefið að geta unnið í samvinnu við aðra í 
bekk.Mín skoðun er sú að það þurfi að sníða umhverfið að þörf nemandans, ef hann/hún nær 
ekki að vinna eins og til er ætlast, þá þurfi að geri sér lausnir til þess að nemandinn fái að njóta 
sín sem best. 

317. Nemendur sem þurfa fá stuðningskennslu 
318. Erum oft að fá nemendur frá almenna grunnskólanum í efstu bekki niðurbrotna andlega. Þegar 

þeir hafa verið hjá okkur í cirka mánuð blómstra þeir með miklu betri sjálfsmynd og eiga vini á 
jafningjagrundvelli. Foreldrar segja við okkur "af hverju kom ég ekki miklu fyrr með barnið mitt". 
Þrístingurinn er allt of mikill í þjóðfélaginu um að allir eigi að vera í sínum heimaskóla og að 
það sé uppgjöf að breyta því og setja börn í sérskóla. Ég segi líkur sækir líkan heim og við 
megum ekki taka mikilvægi félagslega þáttarins frá börnunum okkar, þau læra jú líka í 
sérskólanum og við lærum miklu fremur ef okkur líður vel andlega. 

319. Aðgát skal höfð í nærveru sálar, því stundum er það erfitt að vera öðruvísi en aðrir. Því miður 
gleymist það. 

320. Það vantar bæði fjármagn og fólk til að geta fylgt þessari hugmyndafræði eftir. 
321. Vantar meiri peninga með þeim börnum sem þurfa aðstoð.Í  skóla án aðgreiningar er alltaf verið 

að níðast á þeim nemendum sem eru "venjulegir" (þeir sem fara eftir fyrirmælum eru ekki alltaf 
að trufla vinna sína vinnu) 

322. Það vantar sárlega meiri stuðning inn í bekki, úrræði fyrir nemendur með frávik og betur haldið 
utan um þau börn sem eru "gáfuð" 

323. Finnst oft að það sé talið nóg að nemendur með miklar sérþarfir séu í almennum skóla en ekki 
hugað að þjónustunni sem þeir þurfa eða hvernig samneiti þeirra við aðra sé háttað 

324. Mjög fötluð börn eiga heima í sérskólum. 
325. Á meðan skorið er niður í allri stoðþjónustu,stuðningsfulltrúum fækkar og nemendum fjölgar í 

bekkjum.... 
Skóli án aðgreiningar er mjög falleg en því miður óraunhæf hugmyndarfræði. 

326. Það er ekki ráðið inn fagfólk til að koma til móts við nemendur sem þurfa aðstoð, alltaf verið að 
fást við afleiðingar manneklu og þekkingarleysis, en ekki unnið faglega. 

327. Vantar fleira fólk og meira fjármagn. 
328. Ekki nægjanlegur stuðningur með nemendum, ekki afleysing ef stuðningsfulltrúi verður veikur. 

Gengur betur þegar krakkarnir eru litlir en um 9-10 ára aldur verða börnin oft félagslega 
einangruð. 

329. Bæði vel og illa.  
Það er mitt mat að allir geti lært og skólinn hafi lagalega skyldu til þess að veita öllum  tækifæri 
til náms og þátttöku í skólastarfinu. Sé það mat þeirra sem koma að einstaklingnum sem um 
ræðir þá finnst mér það oft ganga ágætlega. Stærð bekkja og fjöldi/menntun starfsfólk hefur þó 
sitt að segja.  
Ákveðin hluti starfsfólks sættir sig illa við að öll börn geti átt heima í almennum skóla. Það er 
tilhneiging í þá veru að kennarar vilji senda innflytjendur í nýbúadeildir og sérþarfa nemendur í 
sérdeildir. 

330. Þetta er spurning um félagsskap og að eiga sér vini sem þú getur samsamað þig við. Erum oft að 
fá til okkar nemendur í efstu bekkina sem hafa mjög slaka sjálfsmynd og með slaka hegðun 
félagslega. Þessir nemendur blómstra eftir sirka mánuð hjá okkur og hegðun þeirra og líðan 
breytist. Foreldrar segja iðulega við okkur "ég vildi að ég hefði komið hingað fyrr". Þrýstingurinn 
er of sterkur úti í þjóðfélaginu á að allir eigi að vera í sínum heimaskóla. Líkur sækir líkan heim, 
þannig er það bara. Höfum þetta hugfast. Það er gott ef vel gengur í almenna skólanum en við 
megum heldur ekki spyrna við fótum ef það gengur ekki nógu vel og líta á það sem slæman kost 
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að fara í sérskóla. 
331. Vantar mun meira af faglurðufólki inn í skólana sem og minni bekki eða fleiri en einn kennara á 

bekk. 
332. Að mínu mati þarf meira fjármagn til þess að hægt sé að mæta þörfum hvers og eins nemanda. 

(sérkennsla, önnur aðstoð við nám, stuðningur o.s.frv.) 
333. Er varla hægt í framkvæmd miðað við fjölda starfsfólks,tíma og fjármagns. 
334. Henni er í raun ekki framfylgt, að miklum hluta til vegna fjárskorts og vegna þess að 

kennsluskyldan og fundaskyldan er svo mikil að lítill tími gefst til að undirbúa kennslu á 
fjölbreyttan hátt sem gerir ráð fyrir margbreytileika í kennslustofunni. Til að stefnan virki þarf að 
minnka kennsluskyldu og auka undirbúningstímann. 

335. Ekki eru næg úrræði fyrir hendi né sérmenntaðir kennarar til að takast á við verkefnið. 
336. Allt of lítið fjármagn til þess að vera með skóla án aðgreiningar, þau sem eiga við fötlun að 

stríða (mörg ekki öll) verða eftir í félagsþroska og einangrast meira en ef þau fengju að vera með 
fleirum á þeirra stigi. Auðvitað er það misjafnt eftir börnum og fötlun þeirra. Sérdeild við skóla 
væri held ég vænlegri kostur og væri hægt að sinna þeim betur og þau væru samt í samstarfi við 
alla hina krakkana. 

337. þar sem ekki fæst nægt fjármagn til þess að ráða inn fagmenn sem þarf til þess að sinna börnum 
með sérþarfir. Almennur grunnskólakennari er ekki með menntun til þess að sinna þörfum barna 
með miklar sérþarfir. 

338. Vantar meira fjármagn til að kaupa öll þau tæki og tól sem þarf til kennslunnar, þarf að fækka 
nemendum í bekkjunum til að geta komið betur til móts við sérþarfir hvers og eins nemanda, 
vantar fleiri sérkennara, fleiri starfmenn í skólana. 

339. Þekki nánast ekki annað og hef haft góða leiðsögn og stuðning ..... 
340. Allir nemendur í bekknum eiga rétt á vinnufrið. Ef nemandi getur ekki unnið inn í bekk við þær 

aðstæður sem þar eru þá þarf að finna úrræði fyrir hann. Ég tel það líka vera skóla án 
aðgreiningar. Það eru ekki aðeins þeir hafa greiningar sem eiga réttindi í bekknum heldur allur 
hópurinn. 

341. Skólakerfið hefur ekki aðlagað sig að hugmyndafræðinni og margir kennarar framkvæma það 
ekki í raun þó skólinn gefi sig út fyrir að vera með einstaklingsmiðað nám. 

342. Vantar úrræði fyrir slaka og góða nemendur 
343. Ekki eru nægilega margir tímar og kennarar til að sinna einstaklingum með sérþarfir 
344. Það væri hægt að gera enn betur með meira fjármagni svo hægt sé að koma betur til móts við 

þarfir hvers og eins. 
345. Hef miklar efasemdir um að hugmyndin nái að verða að raunveruleika og að þetta sé e.t.v. ekki 

það sem er best fyrir nemandann, langt í frá í öllum tilvikum. 
346. Vegna niðurskurðar og sparnaðar eru nemendur sem þarfnast aukaaðstoðar látnir sitja á 

hakanum. 
347. Að mestu leyti vel en hins vegar erum við i mestu vandræðum að vinna með nemendur með 

geðræn vandamál, við höfum engar faglegar forsendur til að vinna með þau mál né fáum  við 
hjálp til þess annars staðar frá. 

348. Gengur nokkuð vel en bæta þarf úr ýmsu og leggja meira í.  Fáránlegt að ætla að spara í þessum 
málaflokki.  Iðjuþjálfi, þroskaþjálfi, sálfr, talmeinafræðingur þyrfti að vera aðgengilegir fyrir 
nemendur, foreldra og starfsfólk. 

349. Þetta lendir allt á bekkjarkennaranum, fylgir ekkert með og bekkjarkennarinn situr uppi með 
allan pakkann. 

350. Ég held að börn með sérþarfir fengju oft betri þjónustu hjá fólki sem er með öll hjálpartæki og 
gögn til staðar og með sérhæfð námsgögn. Ég upplifi þetta svolítið eins og að þessi börn séu 
bara í geymslu og vörslu stuðningsfulltrúa í stað þess að fá sérhæfða kennslu. Það er alveg ljóst 
að kennari með 25 manna bekk þar sem inni eru börn með allskyns þarfir getur ekki sinn þeim 
öllum og svo líka einstaklingi með kannski mjög miklar sérþarfir eða hegðunarraskanir. 

351. Allir gera sitt besta en kannski er til eitthvað betra annars staðar. 
352. hugmyndafræðin er 
353. Hugmyndin hljómar vel á blaði en í framkvæmd tel ég hana að sumu leyti óraunhæfa. Auðvitað 

reyna kennarar að aðlaga námsefni, kennslu og aðbúnað að hverjum og einum nemanda en 
kröfur sem gerðar eru til kennara eru, að þessu leyti sem og mörgu öðru, einfaldlega allt of 
miklar. 

354. Mér finnst aðstæður, fjármagn og mannskap vanta til þess að mæta þörfum ýmissa barna. 
355. Alltaf einhverjir útundan 
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356. vantar fleira starfsfólk og allan annan aðbúnað svo það gangi upp 
357. hef unnið með blandaða hópa og þá er stuðningsfulltrúi nauðsynlegur því hóparnir eru orðnir 

svo fjölmennir að erfitt er að sinna öllum sem skildi. betra er að hafa jafnmarga með sérþarfir og 
aðra nemendur,  svo hægt sé að vinna í pörum , eða hafa nemendur með sérþarfir saman í hóp 
með fleiri en einn stuðningsfulltrúa sbr. Lista án landamæra 

358. Vegna fjárskorts og niðurskurðar 
359. Vantar fjármagn og skilning frá skólayfirvöldum, bæjarstjórninni. 
360. Hugmyndafræðin er falleg en vinnuálagið sem verður á kennara í kjölfar hennar er gífurlegt og 

oft er ekki tekið tillit til þess. Það er meira en að segja það fyrir einn umsjónarkennara að láta 
alla einstaklinga í jafn breiðum nemendahópum og við höfum í dag,  ná markmiðum sínum og 
hvetja þá jafnframt áfram til aukins náms og þroska. Eigum við svo nokkuð að ræða um 
kostnaðinn á niðurskurðartímum... 

361. Vantar mun meiri aðstoð inn í skólann til að sinna því faglega. 
362. Viljinn er til staðar, vantar tíma og úrræði til að þjóna fjölbreytileikanum og þörfum allra 
363. Það er mikið viðbótarálag sem fylgir þeirri hugmyndafræði. Það er ekki gert ráð fyrir auknum 

undirbúningi eða álagsgreiðslum sem fylgja fjölbreyttum nemendahópi. 
364. Vantar meiri og betri stuðning  inn í bekki til  að hægt sé að fylgja hugmyndafræðinni eftir. 
365. Of margir nemendur í hópum og of lítið af fagfólki í skólanum. Of lítið fé sett í málið. 

Einstaklingsmiðað nám krefst einstaklingsáætlunar og námsmats í samræmi við það. Námsmat er 
sjaldan einstaklingsmiðað, aðeins fyrir þá nemendur sem eru verulega á eftir. 

366. Það vantar sérfræðinga og fjármagn.  Ómenntaðir stuðningsfulltrúar vinna mest með nemendum 
sem er með mestu sérþarfirnar.  Spurning um kennslu eða geymslu. 

367. Hætta er á að dragi úr sérhæfðri þjónustu. 
368. Það er ekki nægilegt fjármagn sett í vel menntað og fært fólk til að sinna nemendum með 

sérþarfir inni í bekk, þ.e. stuðningsfulltrúar eru ekki með nægilega þekkingu til að ráða við 
hlutverkið sem þeir eru settir í. 

369. Skólakerfið, byggingar, kennarar og fleiri eru ekki í stakk búnir að takast á við skóla án 
aðgreiningar, auk þess sem niðurskurður hamlar því að hægt sé að sinna öllum á sínum 
forsendum. 

370. Vantar fólk. Kennarar þurfa tíma til að útfæra einstaklingsmiðaðar námskrár. 
371. Sérþarfirnar geta verið svo miklar að það kallar á 100% aðstoð. Þá er það oft áberandi hversu 

illa þessir nemendur rekast í hópnum. Þeir geta orðið fyrir aðkasti en oftast eru þeir afskiptir af 
hópnum. Þeir eignast ekki félaga. 

372. Umhverfið býður ekki upp á það. Of stórir bekkir, of fáliðað í starfsm.haldi 
373. Virðist ekki vera nægur vilji stjórnenda - vantar tíma og fjármagn 
374. Stuðningsliðið sem þarf að vera til staðar er ekki til. Nemendur sem eru með alvarleg frávik fá 

ekki þá þjónustu sem þeir þurfa. Skólinn sjálfur er samt að gera sitt besta. 
375. Falleg hugmyndafræði en ekki alltaf raunhæf. Þyrfti að taka mið af hverjum einstaklingi. 
376. Það þarf að fá 
377. Skortur á aðbúnaði fyrir nemendur með mikla líkamlega fötlun, lyftur, brautir, sérútbúnum 

salernum/baðherbergjum, slökunar-og skynörvunaraðstöðu. 

378. Hef ekki lent í því að fást við það að hafa barn með mikil frávik í bekknum mínum. 
379. vantar stuðning 
380. Mannekla og fjöldi í bekkjum 
381. Stórir hópar og erfitt að sinna einstaklingsþörfum nemenda sem þurfa mikla aðstoð. 
382. Það er erfitt að fara eftir hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar þegar kennari er með 26 

nemendur í umsjón er að kenna mörg fög í mörgum bekkjum og á að sinna kennslu og 
námsmati og gera það vel. Álagið á kennara er of mikið og þeir ná ekki að halda utan um alla 
nemendur með góðu móti. Fyrir utan það þá líður ekki öllum nemendum með frávik t.d. ýmiss 
konar fötlun vel í almennum skóla. 

383. Þyrfti mun fleira starfsfólk á hvern nemanda ef það á að ganga upp 
384. Mér finnst hugmyndin að mörgu leyti góð en þó vinnst mér ýmislegt vanta upp á svo hægt sé að 

framkvæma hana.  Líður einstaklingum sem t.d. eiga við mikla fötlun að etja endilega vel við 
sömu aðstæður og þeir sem ekki eru fatlaðir.  Er hægt að leggja þessa vinnu á hópinn, kennara 
o.s.frv. miðað við það fjármagn sem skaffað er til skólanna í dag? 

385. Skortur á fjármagni til að fara eftir þessari hugmyndafræði svo vel ætti að vera. 

386. Nemendur með hegðunarvandkvæði er það erfiðasta sem við fáumst við í skólunum og 
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þjónustan við þá skerðir þá þjónustu sem nemendur með námsörðugleika þurfa á að halda. 

387. Erfitt að mæta einstaklingsbundnum úrræðum. 
388. Mér finnst ég oft bundin vegna ýmis konar skipulags, mismunandi vinnuskyldur t.d. 

stuðningsfulltrúa og þroskaþjálfa. 

389. Vinn við sérskóla 
390. Vantar fleira starfsfólk til að allir fái nám við sitt hæfi 
391. Ágætlega að sumu leyti í mínum skóla vegna meira fjármagns en víða, en held að víða sé 

sérkennsla og stuðningur af skornum skammti og þetta séu orðin tóm. Hugmyndin er ágæt en 
hefur aldrei verið framkvæmd til fulls vegna skorts á stuðningi og menntuðu sérhæfðu fólki til að 
vinna við verkefnin. 

392. það vantar fjármagn til að geta fylgt hlutunum eftir 
393. Oftast eru of margir nemendur í bekk til að hægt sé að fylgja hugmyndafræðinni eftir svo vit sé í 
394. Er í litlu bæjarfélagi, börnin geta ekki farið neitt annað. Nema að fjölskyldan flytji suður. 
395. 1. Það vantar fólk til þess að sinna nemendum sem eiga við sértæka erfiðleika að stríða og þá 

aðallega hegðunarörðugleika. 2. Það vantar sér"deildir" eða aðstöðu fyrir nemendur með 
hegðunar - og eða námsörðugleika eða sértæka fötlun þar sem þeir geta verið hluta úr degi eða 
að mestu með svo  heimsóknum og eða viðveru í "heimabekk" á móti. 3. Þð vantar miklu betri 
kynningu fyrir foreldra og raunverulegt val um skóla til þess að nemendur t.d. með mikla 
greindarskerðingu hafi möguleika á að tengjast jafningum en dagi ekki upp eins og nátttröll í 
almenna grunnskólanum, einangruð og vinalaus vegna skilningsleysis og eða þvermóðsku og 
eða afneitunar foreldra og eða skólafólks sem trúa í blindni á þessa stefnu án þess að horfa á 
einstaklingana sem um ræðir sem einstaklinga af þeirri virðingu og umhyggju sem þeir eiga rétt 
á ! 

396. Mér finnst þessi stefna mikil sýndarmennska í raun þar sem ég þekki til.Skóli án aðgreiningar 
eins og mér sýnist hann virka í Reykjavík, þar eru nemendur sendir í allskonar greiningar,(sem 
þarf að bíða allt of lengi eftir) fá skýrslur um þá, haldnir skimunarfundir, upplýsingarfundir, 
stöðufundir , skilafundir, lokafundir og fundir og fundir, Yfirleitt hér lýkur vinnunni með 
nemendur sem eru með frávik. Umsjónarkennarinn þarf í flestum tilvikum að sinna vinnunni 
með þessum nemendum þó svo hann sé með 20-30 nemendur í bekknum. Mér hefur fundist að 
"skóli án aðgreiningar" hafi ekki komist í framkvæmd til nemendanna sjálfra sem eru með frávik. 
S.s. mér finnst þessi hugmyndafræði ekki ná lengra en í skýrslur og fundi UM nemandann en 
það verður að vinna MEÐ barnið sjálft. Í núverandi kerfi finnst mér nemendurnir orðnir 
aukaatriði, það er allt of mikið gert af því að vinna í kringum nemandann en fjármagnið virðist á 
þrotum þegar nemandinn þarfnast hjálpar með sitt námsefni. Ég spyr,er þörf á öllum þessum 
greiningum? Hverju skila allir þessir fundir? 

397. Þarf meiri stuðning með nemendum þó svo þeir séu ekki með gífurlegan greiningarpakka. Þarf 
að skoða betur hvað gerir það að verkum að nemendur þurfa meiri aðstoð og þá fjármagn til að 
geta veitt hana 

398. Vantar fleira starfsfólk, gögn og aðstöðu. 
399. það gengur vel upp í svona 5. bekk þá fer að koma meiri þroskamunur á milli nemenda. 
400. Allir leggja á sig mikla vinnu fyrir of lítil laun 
401. Kennurum er ekki skapað starfsumhverfi til þess að sinna þessu verkefni. Of lítið af öðru 

sérmenntuðu fólki til þess að sinna nemendum með sértæk vandamál og námshópar of stórir. 
Ófaglærðu fólki ætlað of stórt hlutverk með viðkvæma nemendur. 

402. Það vantar mun meiri sérfræðiaðstoð og stuðning inn í bekki þegar svona mikil blöndun er. 
403. Erfitt fyrir skóla að sinna þörfum þeirra sem skera sig mjög frá fjöldanum s.s. vegna fötlunar 

andlegrar sem líkamlegrar. Vantar fjármagn til að ráða sérmenntaða til að sinna sumum þörfum. 
Þroskaþjálfi, blindrakennsla.... osfrv. 

404. Vegna þess að ég er ekki einhver ofurmanneskja. Það er ekki hægt að kenna af neinu viti 25-30 
börnum með 2-5 börn ýmist ofvirk eða með hegðunarvanda svo að e-t vit sé í kennslunni. 
 
Hafið þið prófað það nýlega??????????? Enda eru allir að getuskipta eins og þeir geta á einn eða 
annan hátt.En kláru krakkarnir eru útundan og fá enga þjónustu af viti og þeim leiðist í skólanum 
og eru oft veik því það er ekki hægt að sinna þeim. 

405. Misvel. Hentar einstaklingum misvel 
406. Það er ekki gert ráð fyrir hugmyndafræðinni í skipulagi. Illa að innleiðingunni staðið. Ef veru 

lega þroskaskert börn koma í kennslustund er annar starfsmaður með þeim, Vantar líka 
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sérmenntað starfsfólk. 

407. Vantar upp á að allir skilja hvað hugtakið þýðir á sama hátt. 
408. Lítil sem engin aðstoð inn í bekk með erfiða nemendur. 

409. Nemendur með erfiða greiningu og fá ekki hjálp við hæfi og því "tapa" allir 
410. Ég starfaði í Öskjuhlíðaskóla um tíma og finnst afleitt að hann hafi verið lagður af. Mér finnst að 

foreldrar eigi að hafa val um sérskóla fyrir börn með sérþarfir. Í Öskjuhlíðaskóla var unnið 
frábært starf þar sem allir fengu að njóta sín og nemendur voru undirbúnir undir að geta tekið 
virkan þátt í samfélaginu. Í dag upplifi ég þessa krakka inni í grunnskólum vinalausa, höfð í 
sérherbergjum, því þau eiga raunverulega ekki samleið með sínum jafnöldrum. Ég tek það fram 
að ég er ekki að tala um hreyfihömluð börn. 

411. Erfitt og ómarkvisst að hafa 30 manna bekk sem er blandaður. Hvernig á að fara í efnið svo allir 
eða flestir skilji? 

412. Með mjög misjafnan hóp er erfiðara að koma eins vel til móts við mismunandi þarfir nemenda 
og maður vil. Líklega er þetta að einhverju leyti spurning um reynslu en líka annað. Það þarf 
skoða hvert dæmi, hvern árgang, hvern hóp fyrir sig og skoða allt í samhengi. 

413. Húsnæði og stuðningur er ekki fullnægjandi fyrir viðkomandi einstaklinga 
414. Það vantar alla aðstoð fyrir nemendur inn í skólana 

415. Skólinn hefur engar forsendur þ.e. fjármagn, starfsfólk eða aðbúnað til að starfa án aðgreiningar. 
416. Í sumum tilfellum gengur mjög vel og öðrum ekki. Oftast tel ég ástæðuna vera þá að nemendur 

fá ekki þann stuðning sem þeir þurfa vegna fjárskorts eða jafnvel skilningsleysis stjórnenda. 
417. Vantar aðstöðu, starfsfólk, sérkennara, þroskaþjálfa. 
418. Það þarf að skilgreina þetta hugtak frekar og fá þá fjármagn inn í skólana svo hægt sé að 

framfylgja þessari sápukúlu. 
419. Vantar fjármagn til þess að hægt sé að sinna þeim einstaklingum sem hafa miklar sérþarfir. Eins 

tel ég að þessir nemendur eigi einnig margir mjög erfitt félagslega þar sem þau finna ekki félaga 
við hæfi. 

420. Ekki nægilegt fjármagn til að koma henni í framkvæmd. Þar af leiðir of mikið álag á bekkinn. 
421. Sérfræðiþekking er ekki til staðar til að sinna veikustu nemendunum. Þá fer mikill tími í að sinna 

nemendum með sérþarfir og minni tími verður eftir til að sinna almennum nemendum. 
Afburðanemendur verða algjör afgangsstærð. 

422. Allt of stórir námshópar. Lítil aðstoð inn í tíma. 
423. Börn með miklar sérþarfir eiga skilið betri þjónustu, þjónustu sérfræðinga í þeirra fötlun.  

Almennir kennarar hafa ekki næga þekkingu til að sinna kennslu mikið fatlaðra barna.  Þá á ég 
að sjálfsögðu eingöngu við andlega fatlaða. 

424. Agastjórnun er orðin fyrirferðamesti hluti kennslunnar á kostnað beinnar kennslu. Þegar engin 
aðgreining er endar með því að kennaranum (mér) tekst ekki að sinna neinum af neinu viti. 

425. Það má kannski orða það þannig að með því að mæta þörfum eins þarf maður að horfa framhjá 
þörfum annars. Hversu vel sem maður reynir að gera hvað þetta varðar þá reynist mér svo gott 
sem ómögulegt að sjá til þess að allir fái að njóta sín. Oftar en ekki líða samviskusamir krakkar 
fyrir truflandi háttalag krefjandi einstaklinga í bekk og stundum öfugt. 

426. Skóli án aðgreiningar á við upp að vissu marki. Virkar ekki alltaf, sérstaklega þegar komið er á 
unglingastig. Börnin sem eiga við fötlun að stríða (sérstaklega andl. og líkaml.) einangrast smám 
saman. 

427. Börn sem þurfa aukinn stuðning fá hann ekki vegna manneklu. 
428. Ferðakerfi við skólann. Hægferðarnemendur njóta sín betur meðal jafningja, hvort sem þeir eiga 

við dyslexíu, greindarskort eða aðra annmarka að stríða. Það er ekki að sjá og heyra að 
nemendur sem eru í þessum hópi finnist það á neinn hátt neikvætt á vera í hægferð. Í námsveri 
fer fram gott starf sem styður enn frekar við þá sem þess þurfa, reyndar ekki bara þá sem eiga 
erfitt með nám heldur er reynt að hleypa öðrum að líka og er aðstoðin háð eftirspurninni hverju 
sinni. 

429. Flestir eru samtaka um að láta það ganga vel. 
430. Vantar þá aðstoð sem þarf að fylgja 
431. Í flestum tilfellum er þetta bara pössun á börnum með sérþarfir, Peningur sem fylgir þeim er of 

lítill til að hægt sé að gera hlutina vel. Þau fá betri þjónustu í sérskólum. 
432. Erfitt að fylgja því eftir 
433. Nemendur með sérþarfir voru settir með öðrum nemendum en þeim hefur ekki fylgt nægur 

stuðningur. Þessir nemendur fá því ekki þá ummönnun sem þeir þurfa og aðrir nemendur fá 
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minni athygli frá kennara. Margir nemendur með sérþarfir eru því færðir í 
sérkennslustofur/námsver og þá er skóli án aðgreiningar ekki lengur virkur. Þetta er falleg 
hugmyndafræði en ef hún á að ganga upp þarf miklu meira fjármagn í skólana. 

434. Allir gera sitt besta en þekkingin sem við höfum er takmörkuð fyrir suma af okkar nemendum. 
435. Vegna þess að þegar nemendur eru í of stórum hóp þá fá þeir ekki þá kennslu sem þeir ættu að 

fá. Þeir þurfa stuðning (lengri námsaðlögun) og meiri athygli en hinn "venjulegi" nemandi og 
það gefur auga leið að kennari getur ekki sinnt nemanda með mikla skerðingu sem skyldi,  
þegar athyglin þarf að vera á öllum. Að ég tali nú ekki um þegar nemendur í bekk eða hóp eru 
orðnir nokkrir sem hafa greiningar á bak við sig. En ég þekki til í svoleiðis skóla, í hverjum bekk 
eru nokkrir aðilar með greiningar á bakvið sig og slíkt veldur oftar en ekki miklum titringi innan 
bekkjar/hóp og bitnar því oftar en ekki á námslegri stöðu bekkjarins/hópsins. 
Nemandi með miklar greiningar og/eða greindarskerðingu getur skemmt fyrir andrúmsloftinu 
inní bekknum já eða sjálfum sér með því að reyna að ná að vera eins "klárir" og hinir. Að mínu 
mati getur skóli án aðgreiningar ekki virkað nema bekkjar- og hópaeiningar séu litlar, eða 
fyrirkomulag hins hefðbundna skóla sé annað enn það er í dag. 

436. Þegar einn kennari er að kenna t.d. faggrein inní meðalstórum bekk (25 nemendur) þar sem 
getustig nemenda er frá þroskahömluðum til bráðgera nemenda og allt þar á milli, ásamt því að 
vera með hátt hlutfall nemenda með einhverskonar greiningu er nánast ómögulegt að sinna 
þörfum hvers og eins og allir tapa. Því er betra að getuskipta bekknum og einbeita sér að þörfum 
einstaklingana í smærri hópum. Skóli án aðgreiningar kallar á aukinn fjölda kennara og 
stuðningsfulltrúa og í núverandi árferði er þeim kröfum ekki mætt og því má segja að allir tapa. 
Kennarar vegna ómannúðlegs álags og enginn nemandi er að fá fullnægjandi þjónustu. 

437. vegna skertrar fjárveitingar frá sveitarfélagi 
438. Ekki næg fagþekking, ekki nægir peningar, vantar þroskaþjálfa, meiri tíma til undirbúnings, 

minni námshópa 
439. Það er ekki gott að sameina þarfir allra þegar kennari er einn og nemendur skipta tugum þar sem 

sá sem mestu aðstoðina eða sérþörfina þarf tekur meirihluta kennslustunda, þannig skapast 
ójafnvægi á milli þeirrar athygli og aðstoð sem allir þurfa sannarlega að fá. Þetta gengur vel fyrir 
þann sem nýtur sérþarfa en ekki eins fyrir hina. Verst er þetta fyrir þá sem eru 
afburðarnemendur. 

440. Fjármagn ekki nægilegt. Vantar fólk með sérþekkingu, t.d. þroskaþjálfa, iðjuþjálfa ofl. 
441. Því það vantar allan ytri stuðning fyrir umsjónarkennara til að það sé mögulegt í raun, 

hugmyndafræðin er falleg - og því miður nær það ekki lengra hjá hinu opinbera. 

442. Það er farið eftir hugmyndafræðinni en það vantar sérhæft starfsfólk, aðstöðu ofl. 
443. vantar fjármagn og mannskap 
444. Vegna þess að frávik þeirra nemenda sem ég kenni eru svo mikil að þeir geta ekki verið í 

kennslu með bekknum, t.d vegna hávaða í þeim. Þeir komast ekki sjálfir á milli staða, þeir 
komast ekki sjálfir á milli staða, þeir hafa ekki félagslegan þroska til að taka þátt með 
bekkjarfélögum, svo eittvað sé nefnt. Það er svo mikið sem þarf að hugsa um sem er ekki á færi 
grunnskólakennara heldur þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa. Stuðningsfulltrúar hafa oft á tíðum ekki 
þekkingu til að mæta þörfum þessara nemenda. 

445. Það kemur ekki nógu mikill peningur inn í skólann til að vel sé gert. Hér eru nemendur með alls 
konar fatlanir. 

446. Engin aðstaða til að hafa nemendur með sérþarfir inni í bekk, þeir eru afar fáir og eiga enga 
jafningja, eru mikið teknir út úr tímum inn í sérkennsluver. Allt fellur því um sjálft sig og 
aðgreiningin er hvort eð er til staðar, hver er tilgangurinn? Auðvitað eiga þeir sem bregða svona 
mikið frá að fá að njóta þess að vera meðal jafningja og blómstra eins og í Öskjuhlíðarskóla. 

447. Ég tel að skólakerfið henti alls ekki öllum og tel að sérskólar henti betur ákveðnum hópum, 
þeirra eigin vegna. Eins þarf fleiri/betri úrræði fyrir nemendur sem rekast illa í núverandi 
skólakerfi. 

448. of lítill tími til að sinna nemendum einstaklingslega í stórum bekkjum og of lítil aðstoð 
449. Það skortir bæði á þekkingu kennara og mannafla til að geta framfylgt hugmyndafræðinni 

þannig að hún komi ekki niður á einhverjum hópi nemenda (oftast þeim sem eru án greininga 
og þyrftu að fá fleiri tækifæri til að láta hæfileika sína í ljós) - en einnig þeirra sem eru á mörkum 
þess að fá formlega aðstoð. 

450. Finnst að það ætti að skilgreina fyrir foreldra og skóla hvenær verður að gera undantekningu á 
þessu - það er allt of mikil einföldun að segja skóli fyrir alla. Sumir nemendur eru beinlínis 
hættulegir sjálfum sér og öðrum og halda heilu bekkjardeildunum í heljargreipum. Fæ ekki séð 
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að það sé neinum til góðs, það þarf að draga mörk. Einnig finnst mér að auka þurfi val foreldra 
um sérskóla fyrir börn með veruleg þroskafrávik - það eru ekki allir nemendur sem þrífast í skóla 
án aðgreiningar, það þarf að auka úrræði fyrir þessi börn. 

451. Of margir nemendur í bekk til að hægt sé að sinna öllum eins og vera ber 
452. Þar sem ég þekki best til unglingastigsins tel ég henta best þar að raða nemendum í svokallaðar 

ferðir, hraðferð, miðferð, hægferð o.s.frv. 
453. Mjög lítið tillit tekið til þess að skóli án aðgreiningar krefst meiri sérmenntunnar og mikillar 

skipulagningar svo þeir sem eru með sérþarfir sitji ekki eftir. 
454. Vegna þess að það vantar úrræði til að vinna með einstaklinga sem skera sig verulega út eins og 

t.d. geðfatlaða- og  skerta einstaklinga. Og fjármagn til að láta hlutina ganga upp. 

455. Það vantar mannafla innan skólans til að framfylgja annars góðri hugmyndafræði. 
456. Í mínum skóla hafa frávik nemanda sem hefur fengið greiningu af einhverju tagi  frá 

hefðbundnum nemenda ekki verið mjög mikil. Skólinn hefur getað mætt nemendum sem hafa 
fengið greiningu á farsælan hátt og laðað kennslu eftir þeim aðstæðum. 

457. Aðferðafræðin var röng, það átti að byrja á því að styrkja skólana innan frá og búa á undir að 
taka á móti nemendum með sérþarfir. Fá fleiri sérfræðinga inn í skólana, og veita til þeirra meira 
fé. Það er ekki faglegt að yfirvöld ákveði að grunnskólarnir skuli taka á móti öllum nemendum, 
án tillits til sérþarfa hvers einstaklings án þess að til komi breyttar aðstæður innan skólanna. Það 
verður aldrei nema innantóm orð og er ekki hægt að framfylgja stefnunni með þeim hætti. 

458. Enginn mannskapur til að fylgja stefnunni eftir. 
459. Vantar fjármagn, sérhæft fagfólk og stundum aðstöðu. Fólk reynir samt að gera sitt besta. 
460. Okkar skóli er mjög fámennu og því unnt að koma til móts við þarfir hvers og eins. Ég efast um 

að það sé hægt í stærri einingum. 
461. Fjármagn vantar til að ráða fagmenntað fólk með nemendum sem þurfa mikla daglega aðstoð 

s.s. þroskaþjálfa, iðjuþjálfa 
462. Þeir nemendur sem eru á jöðrunum fá ekki þá  

 
þónustu inn í tímum sem þeir þurfa v. fjárskorts og  
 
það hefur í för með sér vanlíðan annara nemenda og kennarans 

463. Falleg orð á blaði en ekki nokkur leið að framkvæma hana við núverandi aðstæður. 
464. Börn með greiningu rekast illa í bekk, og enn verr eftir að bekkir stækkuðu fram úr öllu hófi 

465. Bekkir hafa stækka sl. ár ,erfitt að sinna stórum  ólíkum hópum í verkgreinum. 
466. Kenni stórum bekkjum og næ ekki að aðstoða alla eftir námsþörfum. 
467. Skortur á starfsafla og fjármagni. Of mikið álag á of fáa. 
468. Ekki nægt fjármagn til að sinna öllum fullnægjandi 
469. Vantar bæði fjármagn og starfskrafta. Nemendur hafa ekki val um að fara í sérskóla þó foreldrar 

æski þess. Nemendur í almennum bekkjum með litlum stuðningi.Skóli án aðgreiningar á ekki að 
vera pína fyrir nemendur og foreldra. 

470. Þetta fyrirkomulag hentar ekki öllum nemendum og getur gert skólastarf flókið til að ná til allra 
með lítið fjármagn að baki. 

471. Skólinn er ekki í stakk búinn að takast á við allt sem fylgir þessari hugmyndafræði. 
472. Þjónustan er ekki nógu góð fyrir þá sem þurfa vegna niðurskurðar 
473. Það vantar úrræði fyrir börn sem eru tæplega hæf í bekk t.d. eiga við geðræn vandamál að 

stríða. Fyrir þessa nemendur þarf kennara sem hafa lært að vinna með slík börn. Því miður þá 
tekur of mikinn tíma fyrir umsjónarkennara með stóran bekk að sinna þeim sem geta og hafa 
áhuga á að læra því mikill tími fer í að sinna þeim sem eiga bágt á einhvern hátt. 
 
. 

474. Auknar skyldur á kennara, ekki nægur tími fyrir undirbúning og of litlir peningar settir í þetta 
verkefni.Stundum getur þetta gengið vel en það verða vera önnur úrræði þegar illa gengur. 
Sérskólar eru nauðsynlegir. 

475. Of lítið fjármagn 
476. Þarf að vera annað úrræði en að allir nemendur gangi í almennan skóla sama hver fötlunin er. 

Gott ef það gengur og boðið er upp á þá aðstoð sem þarf. En þetta hentar ekki öllum og ég hef 
persónulega reynslu af að vera með nemanda sem þetta hentaði ekki. Þyrfti að meta þetta í 
hverju tilfelli fyrir sig. 
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477. Mjög vel mannaður skóli.  Góð samvinna heimila og skóla - Gott samstarf allra innan skólans. 
478. Vegna þess að það er verið að draga saman í skólunum. Stuðningur,sérkennsla eru að minnka. Í 

mínum skóla fær mikill minnihluti þá aðstoð sem hann þarf. Börnin eru félagslega einangraðri 
þar sem þau eru t.d. ein í sínum skóla með ákveðna fötlun.  
 
Það að allir séu saman gengur ekki upp. Það þarf að horfa bæði á þá einstaklinga sem höllum 
fæti standa og bekknum í heild. 

479. Fjármagn vantar til að hægt sé að sinna vel nemendum með sérþarfir.  Hugmyndafræðin er 
falleg en henni verður að fylgja eftir með fjármagni og fagaðilum. 

480. Mér finnst hugmyndin sem slík mjög góð en finnst aftur á móti oft vanta fjármagn eða mannskap 
svo hægt sé að fylgja henni vel eftir. 

481. Menntakerfið býður ekki uppá stuðning fyrir þá sem þess þurfa að neinu marki, og hugtakið 
missir marks á kostnað ALLRA nemenda 

482. Mér finnst hugmyndafræðin frábær reyndar, en praxísinn með algjörum hörmungum og 
skipulagsleysi.  GJÖRÐIR EKKI BARA ORÐ! 

483. Skortir oft úrræði fyrir nemendur með sérþarfir. Sérstaklega núna þegar niðurskurður vofir yfir. 
484. Fæ nemendur til mín sem þurfa að "hvíla" sig og aðrir nemendur í bekknum þurfa að "hvíla" sig 

frá. 
485. Fyrst og fremst erfitt vegna fjölda í bekkjum og það er ekki nóg af starfsfólki. Og enn og aftur eru 

það peningamálin. Það þarf að spara útí eitt og einhversstaðar hlýtur það að koma niður. 
486. Hóparnir eru oft það stórir að erfitt er að mæta hverjum og einum þó það sé alltaf reynt. 

487. Það vantar fleiri kennara og annað starfsfólk sem getur sinnt nemendum með sérþarfir. 
488. Stundum virkar hún mjög vel, stundum mjög illa. Þarf að vera annar valmöguleiki fyrir þá sem 

hugmyndafræðin hentar ekki. 
489. Það vantar aðstöðu og fjármagn.  skortur er á starfsmönnum til að þetta geti gengið vel, ekki 

hægt endalaust að bæta frekari vinnu á kennara þó svo að þetta sé falleg hugsun. 
490. Mikill tími fer í að sinna nem. með sérþarfir. Þá fá hinir mikið minni tíma hjá kennaranum. 

Vandamálið er kannski of margir nem í hverjum hópi. 
491. Vegna þess að of margir nemendur eru í hverjum bekk á hvern einasta kennara...mjög erfitt er 

að kenna 30 barna hóp sem hefur mismunandi nemendur - kannski á bilinu frá því að vera með 
greindavísitölu 74 upp í svakalega klára krakka, með 1-2 ofvikum og 1-2 þunglyndum inn á 
milli. Þetta gengur engan veginn upp og er ósanngjarnt gagnvart öllum aðilum. Þetta er mjög 
falleg hugmyndafræði en engan vegin framkvæmanleg miðað við kennsluálag því ALDREI eru 
nægir kennarar til að taka við þessu auka álagi. 

492. Mörg þessara barna falla engan veginn inn í starfsemi og kunnáttu hins almenna skóla. Af hverju 
eiga þessi börn sem er fær um að vera í almennum skóla alltaf að aðlaga sig að aðstæðum barna 
með miklar sérþarfir.  Er ekki nær að við hlúum betur að sterkum nemendum. 

493. Vantar meiri stuðning til að sinna of mörgum nemendum með greiningar. Einnig markvissri 
fræðslu fyrir starfsmenn um t.d. asberger, einhverju, ADHD, tourett o.s.frv. Og algengt að 
stuðningsfulltrúar þurfi að sinna þessum nemendum en ekki fólk með tilskylda menntun og 
reynslu. 

494. Höfum ekki mannskap og tíma innan skólans til að standa undir því eins vel og við vildum 
495. Góður stuðningur við þessa nemendur. 
496. Tel ekki hægt að svara þessu með þeim möguleikum sem upp eru gefnir. Þetta er svo 

einstaklingsbundið. Hentar alls ekki öllum nemendur í raun hentar það fáum að mínu mati. 
497. Hér eru nemendur með hvers kyns greiningar í bekk með jafnöldrum sínum eins mikið og kostur 

er en óneitanlega þurfa þeir líka að fá kennslu einslega og við sitt hæfi.  Stundum finnst mér 
þessir tímar eða mannskapur sem þarf fyrir einstaklinga með mikil frávik, hvort sem það er 
andlega, vitsmunalega eða hegðunarlega ekki nægur.  Eins er fólkið sem þarf að sinna þessum 
einstaklingum ekki alltaf með tilskylda menntun,þ.e. sérkennarar, þroskaþjálfar, 
talmeinafræðingar og því finnst mér ekki allt sem gert er skila sér sem skyldi. 

498. stórir bekkir, ekki nægilegur stuðningur við hópa með sérþarfir 
499. vantar áhuga stjórnenda 
500. Sjálfsagt og í anda mannréttinda að koma á móts við þarfi nemenda, hverjar sem þær eru.Það, 

að viðhorf mitt til skóla án aðgreiningar er neikvætt lýsir ekki fordómum eða viljaleysi mínu til 
að takast á við nemendur með sérþarfir. Mín reynsla er að skólinn og starfsfólk hans er allur að 
vilja gerður til að þjónusta þessa nemendur eins vel og þeir mögulega geta. Hins vegar finnst 
mér sorglegt að sjá einstaka nemendur sem hvergi fall inn í nemendahóp almenna grunnskólans, 
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eru algerlega einir og með manninn með sér, einangraðir frá skólasamfélaginu vegna fötlunar 
sinnar þó þeir séu í skólasamfélaginu að nafninu til. Tengslamyndun er í sumum tilfellum engin 
vegna mikils andlegs- og/eða líkamlegs þroskamunar, jafningjatengsl myndast því ekki. Foreldrar 
nemenda sem hafa flutt barn sitt í sérskóla, s.s. Öskjuhliðarskóla vegna þessarar einangrunar 
hafa upplifað gjörbreytingu á barninu og viðurkenna yfirleitt flestir að það voru þeirrar eigin 
fordómar gagnvart þeim "stimpli" sem barnið fengi ef það færi í sérskóla sem hindraði þau í að 
taka þá ákvörðum strax, auk þess sem þeim fannst það réttur barnsins að fá að vera í almennum 
grunnskóla. Að mínu mati er verið að brjóta á þessum nemendum með því að "ætla" þeim að 
ganga í almennan grunnskóla og setja það fram sem "rétt" þeirra að ganga í hverfisskóla sinn. Að 
mínu mati á það að vera réttur barna með þroskafrávik og/eða 9alvarlega líkamlegar fatlanir að 
fá að vera með "jafningjum" sínum og getað myndað félagstengsl á jafnréttisgrundvelli. Mín 
reynsla er sú að þessum nemendum líður fyrst vel þegar þær þarfir eru uppfylltar og hefur ekkert 
með rétt þeirra til að sækja heimaskóla sinn að gera. Skóli án aðgreiningar einangrar þau oft 
félagslega á mjög alvarlegan og ósanngjarnan hátt. 

501. Stuðningurinn hefur horfið út í buskann. 
502. Það gengur í mörgum tilfellum vel.  Ég álít þó að of mörg börn séu í aðstæðum sem henta þeim 

ekki og þau væru betur komin í séraðstæðum með sérmenntuðu fólki. 
503. Skortur á sérhæfðu starfsfólki og að tekið sé tillit til þarfa beggja hópa þ.e. þeirra sem þurfa 

sérkennslu sem og hinna 
504. Þarf betri aðstöðu og þjónustu til þess að koma til móts við nemendur. 
505. Það vanta allstaðar fagfólk og búnað til að sinna nemendum með sérþarfir 
506. Það vantar fleira fólk til að sinna þeim börnum sem þurfa á því að halda. Getum ekki sem 

umsjónarkennarar gert það samhliða öllu öðru þá er ég að tala um nemendur með eins og 
námsörðuleika, sérstaka umönnun o.s.frv. 

507. Vantar sérfræði þekkingu til að vera með þá nemendur sem það þurfa 
508. Höfum ekki tök á að sinna nemendum eins og þyrfti vegna sparnaðar 
509. Það þarf að meta hvert og eitt tilfelli. Stundum gengur þetta vel og í öðrum tilfellum þyrfti að 

nýta önnur úrræði en skólinn getur ekki farið gegn vilja foreldra. 
510. Það vantar úrræði í skólum fyrir börn með geðræn vandamál. Það hentar ekki öllum að vera 

alltaf í 24 barna hóp. 
511. Það er ekki nægur mannafli til að sinna þeirri vinnu sem skóli án aðgreiningar þarf. Því er að 

mínu mati endalaust brotið á rétti allra nemenda. Það fólk sem er til staðar á að sinna þörfum 
þeirra barna sem verst eru í stakk búin til að takast á við skólann og þeir sem þyrftu aðeins meira 
utanumhald fá það ekki því þeir fáu auka starfsmenn eru uppteknir. 

512. höfum ekki næga faglega þekkingu til þess, né þann tíma sem virkilega þarf til að sinna þessu 
svo kalla megi það sem við gerum skóli án aðgreiningar vantar fé ,vantar tíma, því ósanngjarnt 
gagnvart ´börnunum og foreldrum þeirra að vera með lélega kennslu og fyrirkomulag sem ekki 
skilað því sem skal. 

513. Hugmyndafræðin er alls ekki töm öllum kennurum. Til að innleiða nýjan hugsunarhátt þarf 
mikinn utanaðkomandi stuðning við skólann og heilmiklar breytingar á kennsluháttum sem 
kennarar þurfa stuðning við. Fleiri fagaðilar þurfa að vera starfandi innan skólans. 

514. Í mínum skóla gengur vel dags daglega en hefur þó stundum orðið mjög erfitt þegar verulega 
hefur reynt á. 

515. Í litlum skólum með fátt starfsfólk funkerar hugmyndafræðin ekki eins og hún á að gera. Allir 
gera sitt besta, en það er ekki alltaf nóg fyrir einstaklinginn/einstaklingana. Ég tala nú ekki um 
þegar skólaskrifstofa er líka undirmönnuð og hefur ekki yfir að skipa ráðgjöf til kennara. 

516. Til þess að koma til móts við alla þurfa að vera fleiri kennarar á bekk, félags og sálfræðingar í 
skólanum og fleiri úrræði fyrir hegðunarerfiðleika. 

517. vantar fjármagn, aðstöðu og fagfólk annað en kennara til að starfa með fráviksnemendum 
518. Það þarf fleira fagfólk inn í skólann til að sinna þeim sem hafa sérþarfir. Nemendum með 

sérþarfir/margs konar greiningar hefur fjölgað en ekki fengið aðstoð sem skyldi og oft er þeim 
sinnt á kostnað annarra nemenda. Það gefur auga leið að meiri stuðningur þarf að koma inn eða 
fækka nemendum í bekkjardeildum. 

519. Vantar fleira fólk til að geta veitt þjónustu við hæfi hverju sinni. 
520. Mér finnst það alls ekki ganga upp að einn kennari kenni mjög getuskiptum hópi þannig að 

sérhver nemandi fái þá kennslu sem hann þarf. 
521. Of lítið starfsfólk í sérkennslu og stuðningi 
522. Þarf meiri mannskap og fólk með sérþekkingu til að koma sem mest á móts við börn með 
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sérþarfir og möguleika á sérdeild innan hvers skóla þar sem nemendur fá sérstaka þjálfun ef þess 
þarf 

523. Smátt og smátt eru kennarar að átta sig á að mæta verður hverjum og einum nemanda með 
námi við hæfi. Þá skortir hins vegar fræðilega þekkingu á skóla án aðgreiningar. Vegna kröfu um 
sem besta nýtingu fjármagns til sérkennslu er í mínum skóla notast við blandað úrræði, þ.e. að 
hluta úr skóladegi fá nokkrir þeirra nemenda sem hafa sérþarfir aðstoð í námsveri. 

524. Vantar fleira starfsfólk til að sinna þessum börnum og meiri þekkingu. 
525. Vantar meiri sérþekkingu í skólann 
526. Of stórir nemendahópar á hvern kennara 
527. Ég hef lítinn tíma til að sinna börnunum sem eru með fötlun og mjög lítinn tíma til að kenna 

þeim einstaklingslega, því hver á þá að kenna hinum börnunum?. 
528. Í mínum skóla fer það algjörlega eftir viðhorfi kennarans. Í sumum tilfellum gengur það mjög vel 

en miður annars staðar. 
529. Vegna þess að skólakerfið er ekki undir það búið að sinna öllum nemendum eins og þeir þurfa. 

Of fátt starfsfólk, of stórar einingar, of lítið fjármagn eða því ekki ráðstafað eins og þarf. 
530. Það fylgdi ekkert fjármagn þessum hugmyndum.  Og það krefst aukinnar vinnu án þess að kaup 

hækki á móti eða að vinnuskylda lækki.  Umsjónarkennarar bera oftast ábyrgð á því að 
nemendur fái það sem þeim ber með aukinni vinnu við gerð einstaklingsnámskráa, finna efni 
við hæfi og svo framvegis án þess að fá neitt á móti 

531. Álagið er of mikið. Ekki möguleiki að einn og sami kennarinn geti verið sérfræðingur í öllum 
fötlunum/frávikum. Ekki möguleiki að sinna öllum þegar fleiri en einn og fleiri en tveir í sama 
bekknum þurfa manninn með sér. ALLT OF MIKIÐ álag bæði á kennara og nemendur. 

532. Þessi hugmyndafræði gengur ekki upp eins og staðan er í dag.  Það er ekki mögulegt að hún 
gangi upp eins og skólarnir eru mannaðir dag. Einn kennari getur engan veginn sinnt stórum 
bekk með mörgum nemendum með flóknar greiningar og hegðunarvandamál þó hann fái 
aðstoð nokkra tíma á viku. 

533. Gengur ekki upp í verki og kemur bæði niður á kennurum og nemendum. Erfitt að vera með 
stóran bekk og nokkra nemendur með miklar sérþarfir eða fötlun. Börn með minni 
námserfiðleika líða fyrir það að mest öll orka og tími fer í nemendur sem eru með meiri 
sérþarfir. Börnin með miklu sérþarfirnar/fötlunina tapa oft á því að vera í almennum skóla, þar er 
til dæmis mannekla og lítið um sérfræðimenntum, ólærðir skólaliðar sinna oft þessum börnum. 
Þessi börn eru líka alltaf öðruvísi og minnimáttar í almennum skólum í stað þess að fá að vera í 
skóla með "sínum líkum" og í skólaumhverfi sem er sértaklega útbúið út frá þörfum þeirra og 
starfsfólkið hefur menntun og reynslu til að sinna þeim. 

534. Starfsfólk er oft fátt og bitnar það á nemendum og kennurum. 
535. Vantar fjármagn inn í skólana til að fylgja því eftir. 
536. Nemendur eru mismunandi mikið fatlaðir og of oft fylgir þeim ekki sá stuðningur sem þarf. Þó 

ég sé grunnskólakennari hlaut ég enga sérstaka menntun til að kenna blindum, börnum með 
Downs, geðraskanir, einhverfu á háu stigi o.s.frv.  Ég geri svo sannarlega mitt besta en ég er 
sannfærð um það engu að síður að þeir sem hafa menntað sig til að vinna sérstaklega með 
fötluðum geti staðið sig betur og því fái börnin meira út úr náminu.  Skiptir það ekki mestu máli?  
Er skóli ekki fyrst og fremst menntastofnun?  Einnig sé ég börn sem eiga við ýmsar raskanir 
einangrast félagslega.  Þau eiga ekki jafningja í hópnum, það er e.t.v. enginn í þeirra hóp sem er 
að fást við samskonar erfiðleika og þó allir séu góðir og kurteisir við börnin er það ekki það 
sama og að eiga vini.  Gæti haldið endalaust áfram!! 

537. Erfitt að mæta þörfum allra einnig er minni sérkennsla. 
538. Hugmyndin er frekar óljós. 
539. Bekkjardeildir of stórar og of lítil úrræði innan skólans til að mæta svo ólíkum þörfum nemenda 
540. Ákveðnir einstaklingar þrífast ekki í fjöldanum og það er þeim ekki til hagsbóta.  Það má 

hinsvegar ekki segja það upphátt því þá er maður svo ,,vondur".  Mér finnst áherslan vera á að 
hafa alla nemendur saman - sama hvað í stað þess að hafa alla nemendur í þeim aðstæðum sem 
henta þeim best og þar sem nemandanum líður best.  Það eiga allir að eiga rétt á að nema við 
aðstæður sem þeim líður best í ..... en í skóla án aðgreiningar er svo mikil ofuráhersla á að hafa 
alla saman.... 

541. Oft gleymist að nemendur sem eru með miklar skerðingar ná ekki félagslegaþáttinum og það er 
svo mikilvægt fyrir nemandann til að líða vel í námsumhverfinu. Einnig vantar úrræði og 
námsgögn. 

542. Of fá úrræði og litlir peningar til að gera hlutina eins og þarf að gera. 
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543. er sérkennari í sérskóla, í öllum bekkjum er mikil beidd hvað varðar getu nemenda, við reynum 
að mæta þörfum nemenda með samskonar „breidd“ kennsluaðferða 

544. Í litlu samfélagi eru fá tilfelli og því ekki mörg mál í einu sem þarf að leysa. Það hefur hingað til 
gengið mjög vel að mæta persónulegum þörfum allra einstaklinga. 

545. Allt of stórir bekkir, lítil aukahjálp (fáir stuðningsfulltrúar) og of lítil grunnþekking almennra 
kennara til að takast á við hin fjölbreyttu vandamál sem upp koma 

546. Allt of mikið álag að sinna kennslu annara barna, hef ekki tíma til að vinna sérstaklega að 
kennsluáætlun fyri nemendur með fötlun.  Reyni eins og ég get en tímaskortur kemur í veg fyrir 
að hægt sé að gera það eins vel og ég vil. 

547. Mjög misjafnt eftir hverjum einstaklingi fyrir sig. Sumum líður greinilega betur í sérskólum og fá 
betri þjónustu þar sem hæfir þeim. 

548. aukið álag, starf sérkennara hefur færst yfir á hendur bekkjarkennara 
549. vantar miklu meira fjármagn til þess að geta sinnt þeim nemendum eiga við einhvern alvarlegan 

vanda að stríða 
550. Tími sem er ætlaður er of lítill til að honum vereði sanngjarnlega skipt milli nemenda hópanna. 

Ekki er endalaust hægt að skipuleggja tímana þannig að hægt sé að koma til móts við 
mismunandi þarfir allra nemenda. 

551. Erfitt að aðstoða alla þegar greindar og getu munur er svona mikill. Stórir bekkir og lítill 
stuðningur 

552. Nú á umsjónarkennari að sjá um allt sem áður var í hlut sérkennara, þroskaþjálfa og jafnvel 
geðlækna. Alltof mikið álag og meirihluti barnanna líður fyrir það. Þau annaðhvort fá ekki 
aðstoð eða eru hrædd og þurfa að horfa uppá kennara tækla erfiða nemendur sem ekkert erindi 
eiga í almennar bekkjardeildir. Niðurstaðan er að meirihluti nemenda líður fyrir þetta skóla án 
aðgreiningarrugl. 

553. Það vantar fólk til að sinna þessu. Auk þess er viðhorf margra sem fylgja nem sem þurfa og eiga 
rétt á stuðningi í tíma í almenna skólanum að þeir eigi bara að sinna "sínum". En í 
hugmyndafræðinni um SÁA felst að ávinningurinn á að vera gagnkvæmur. Viðhorf mitt til SÁA 
er jákvætt ef vel er að því staðið. 

554. Umsjónarhópar of stórir til að hægt sé að taka tillit til og aðlaga námið fyrir alla. Ekki næg 
úrræði í boði innan skólans til að mæta öllum þar sem þeir þurfa aðstoð. Ég tel það vera 
auðveldara að mæta líkamlega fötluðum börnum en andlega, þau virðast ekki "eiga rétt á" jafn 
miklum stuðningi þó þðrfin sé sannarlega mikil. 

555. Hugmyndafræðin er góð en aðeins með 1 - 2 kennara á bekk er þetta ekki að ganga upp. 
556. Vegna þess að bæði vantar menntun og þjálfun fyrir kennara til að sinna nemendum með miklar 

sérþarfir. Einnig vegna þess að ekki fylgir hugmyndafræðinni peningar eins og þörf er á. Það er 
göfug og falleg sýn þar sem allir nemendur eiga kost á að vera saman í skólann. En það þarf að 
vera framkvæmanlegt. Einn kennari ræður aldrei við að koma til móts við þarfir allra í stórum 
nemendahópi þar sem hluti nemendanna þarf í raun kennslu ,,maður á mann". 

557. Vantar fjármagn og mannskap til þess að öllum nemendum verði sinnt við hæfi. 

558. Það vantar sérfræðiaðstoðina inn í skólann.  Eilífur niðurskurður og alltof mikið vinnuálag. 
559. Illa staddir nemendur sem falla ekki undir að teljast fatlaðir verða útundan 
560. Of lítið af tíma og sérhæfðu starfsfólki 
561. Skortur á fjármunum og sérmenntuðu starfsfólki 
562. Það geta ekki allir nem. verið inni í bekk, þurfa annað námsefni. Þroskaheftir nem. fá ekkert útúr 

því að vera alltaf inní bekk, sérstaklega þegar þeir eldast, því þá breikkar bilið. Gott samt að 
komast og hitta krakkana í bekknum t.d. í lífsleikni og fl. tímum. Annars þurfa þau ísl. og stæ. 
kennslu við hæfi. 

563. Það gengur upp ef stuðningur fylgir,en á hann er alls ekki hægt að treysta . 

564. Ekki næg sérkennsla fyrir slaka nemendur. 
565. skóli án aðgreiningar er jákvætt ef það er til mannskapur til að sinna öllum þörfunum, en ef ekki 

þá tel ég það vera algjör mistök þ.e.a.s. neikvætt 
566. Falleg hugsun en illa framkvæmanleg þar sem ónægur stuðningur og úrræði fylgja börnum sem 

á þurfa að halda, bæði bráðgerðum og illa gefnum. 
567. Þetta er ekkert nema pappírsvinna sem ekki er hægt að framfylgja. Bekkir of fjölmennir, of 

margir nemendur sem þurfa aðstoð, vandamál heimilanna ekki leyst og því öllu skellt yfir á 
skólana (kennarana). 

568. mjög mismunandi eftir hvers konar fötlun nemandi býr við 
569. Gengur vel en stundum finnst mér nemendur með miklar sérþarfir ekki fá þá 
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kennslu/stuðning/þjónustu sem þeim ber einmitt út af því að litlir skólar hafa ekki efni á því. 
570. Erfitt að svara svona spurningu á niðurskurðartímum. Svarið gæti aldrei orðið jákvætt. 

Hugmyndin um skóla án aðgreiningar í þeirri merkingu eins og ég skil hana er óframkvæmanleg 
nema til komi meiri peningar og allir vita hvernig staða þjóðarbúsins er um þessar mundir. Væri 
kennari á móti hugmyndinni við bestu aðstæður teldist hann  varla framsækinn í starfi. 

571. Mjög erfitt að sinna getublönduðum stórum hópum. Fremur lítil aðstoð. 
572. allir eru velkomnir í skólann 
573. Vegna þess að ekki er gert ráð fyrir mannskap til að sinna þessum nemendum.Stuðningsfulltrúar 

hafa verið skornir niður og í grunnskólunum þarf að vera fleira fagfólk með menntun á borð við 
þroskaþjálfun, atferlisfræði o.fl. Leggja þarf áherslu á góð samskipti við foreldra og því þarf gott 
fagfólk að vera til staðar sem styður við starf kennaranna. 

574. Engin undirbúningur fyrir "erfið" börn frá kennó. 
575. Ekki nægilegt fjármagn til að koma á móts við nemendur. Lítið um sérhæft starfsfólk. Almenni 

kennarinn tekur þetta að sér eins og allt annað sem kemur upp í daglegu starfi. 

576. Hvorki til peningar né aðstaða til að sinna sumum nemendum nægilega vel. 
577. Ekki nægilegt fjármagn til að ráða sérhæft starfsfólk til að kenna nemendum sem á þurfa að 

halda samkvæmt þeirri hugmyndafræði eða styðja almenna kennara. 

578. Ónógs stuðnings 
579. Hugmyndafræðin krefst þess að hver nemandi fái meira rými t.d. færri nemendur í bekk og fleiri 

starfsfólk með sérfræðiþekkingu til aðstoðar  í hverri kennslustund. Hún krefst einnig meiri 
undirbúnings af kennaranum ef kennarinn á að geta sniðið eða aðlagað námefnið að mjög 
ólíkum þörfum nemendanna.  Það er sárt að hugsa til þess að nemendur með sérþarfir hafi ekki 
lengur aðgang að skólum sem eru sniðnir að þeirra þörfum. Oft erfitt að horfa upp á nemendur 
sem ekki eru að njóta sín vegna þess að þau hafa ekki forsendur til að geta nýtt sér 
kennslustundirnar. Það vantar einnig meira stuðningsnet fyrir marga nemendur og fjölbreyttari 
valmöguleika, það þurfa ekki allir að fara sömu leiðina eða að vinna að nákvæmlega sömu 
markmiðunum. 

580. Ekki nægilegt fjármagn og of margir nemendur í hverjum bekk. 
581. Börnin sem eru ekki með frávik, fá minni athygli í kennslustundum en þau börn sem eru með 

frávik. 
582. Kennarar og starfsfólk leggur sig fram um að koma til móts við þarfir þessara nemenda en oftar 

en ekki virðist þurfa meira til að fullnægja þörfum þeirra bæði í námi og starfi. Ekki virðist vera 
nægt fjármagn til að fá þann stuðning inn í skólana sem börnin þurfa á að halda og eiga 
vissulega rétt á. Þetta skapar óviðunandi ástand fyrir alla nemendur skólas sem og metnaðarfullt 
starfsfólk skólanna, 

583. góður stuðningur og nægt fjármagn verður að vera til staðar 
584. Það þarf fleira fagfólk inn í skólann/bekk, gengur illa ef aðeins umsjónarkennari er með 22-28 

nem í bekk og lítinn stuðning 
585. það gengur alveg - en það er ekki gott fyrir alla nemendur. 
586. Of margir í bekk og því er erfitt að einbeita sér að þeim nemendum sem þurfa meiri athyggli og 

aðstoð 
587. Enginn fær að njóta sín, of mikil áhersla á þá sem eru getuminni 

588. Skortur á aðstöðu og tækni. 
589. Vantar starfsfólk til að sinna þörfum nemenda, viðhorfsbreytingu kennara, ásamt 

skipulagsbreytingum í skóla/skólum. 
590. hugmyndin er góð en það þarf aukinn fjölda kennara og aukið fjármagn til að sinna þessu. Eins 

og er þá bitnar hugmyndin á öllum ekki síst afburðarnemendum. 
591. Þetta hugtak er einungis flott á pappír - en mjög litlar líkur eru á að þetta virki því hvort tími fyrir 

kennara né fjármagn fylgja þessu.  Þetta er nýju föt keisarans og svo eiga kennarar að fara eftir 
þessu af miklum vanefndum frá ráðuneyti til skólastjórna.   Það er gott fyrir alla að vita að fólk er 
mismunandi en erfiðara að þjóna mismunandi fólki á sama tíma.   Einn kennari með 28 
nemendur á getubili 0-10 er ekki hægt en svona er krafan.   Sem sagt bull 

592. Álag á kennara, nem. missir af námsefni og umhverfivið hæfi 

593. Það vantar fjármagn til að þessi hugmynd virki. 
594. Höfum ekki öll þau úrræði sem nauðsynleg eru. 
595. Vantar starfsfólk = peninga. 
596. Það fer eftir hverjum einstaklingi hvort hverfisskóli eða sérdeild/sérskóli hentar betur. 
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597. Erum ekki með nemendur með alvarlegar sérþarfir, svo sem fötlun eða álíka. Eingöngu 
einhverfa, ADHD og fleira í þeim dúr. 

598. vantar sérmenntaða starfsmenn og stuðning inn í bekki til að geta sinnt málinu sem skyldi þótt 
reynt sé. 

599. Þar sem enginn nemandi er mikið fatlaður, hvorki líkamlega né andlega. 
600. Mér finnst vanta fleiri úrlausnir fyrir börn með sérþarfir og fleira fagfólk inní skólana sem hefur 

þekkingu á þeirra málum og getur verið leiðbeinandi/ráðgjafar/stuðningur fyrir börnin og 
starfsfólk skólanna. Mér finnst vera mjög mikið álag að vera með 28 manna bekk og eiga að 
koma til móts við þarfir allra sem eru mjög ólíkar Það hefur verið sama hvað ég hef verið viljug 
og reynt, ég bara get ekki komið til móts við þarfir allra þessara ólíku þarfa meðan ég ég 
mestmegnis ein með hópinn. 

601. Nemendur eru ólíkir og hugmyndin á bak við skóla án aðgreiningar er mjög góð. Það hefur 
orðið mikill samdráttur á öllum sviðum á undanförnum árum og því er afar erfitt að sinna skóla 
án aðgreiningar. Kennari sem er með yfir 20 nemendur í bekk og kannski nokkur tilfelli þar sem 
nemendur eru með einhverskonar frávik á mjög erfitt með að skila starfi sínu eins og hann hefði 
viljað. Oft er það þannig að nemandinn með frávikið þarf meiri aðstoð og ef kennari sinnir 
honum mikið þá væntanlega fá hinir nemendurnir minni aðstoð. Það þarf miklu meira fjármagn 
inn í skólakerfið til þess að hugmyndin á bak við skóla án aðgreiningar sé góð. Vissulega væri 
best ef allir gætu verið í sátt og samlindi en raunin er ekki alltaf sú. 

602. Hugmyndafræðin er fín en framkvæmdin er vonlaus. Til dæmis vantar menntaða sérkennara inn 
í bekkina, bekkirnir er alltof fjölmennir, það skortir kennslugögn, kennslutæki ...og margt til að 
telja upp hér. 

603. Stefnan innan skólans hefur ekki verið nógu skýr og kennarar misviljugir að fylgja henni eftir. 
604. Stjórnvöld hafa kastað þessum frábæra frasa inn í skólakerfið á þess að styðja við það 

fjárhagslega. Ef kennarar og annað starfsfólk eiga að geta unnið eftir þessu fyrirkomulagi þá þarf 
miklu meiri stuðning fagfólks, eins og sálfræðinga, geðlækna, sjúkrastofnana og 
heilbrigðiskerfisins. Það þarf að fylgja fundum og vinnu með einstaklingum inni í skólakerfinu 
sem þurfa mikinn stuðning miklu betur eftir. Oft er þetta í höndum umsjónarkennara að vera 
tengiliður allra og er það of mikið til ætlast. 

605. Hugmyndafræðinni er ekki fylgt eftir með því fjármagni sem þarf til að koma til móts við auknar 
kröfur um endurmenntun kennara og fleira sérmenntuðu starfsfólki. Falleg hugmyndafræði sem  
er í raun látin í hendur kennara sem hafa ekki þekkingu né bolmagn til að takast á við erfið 
tilfelli. Þetta bitnar bæði á nemendum og kennurum og eykur álagið í bekkjunum. 

606. vantar tíma til að koma á móts við alla. 
607. Það þyrftu að vera fleiri kennarar eða þroskaþjálfarar sem sæju um stuðning, ekki einstaklingar, 

nýútskrifaðir úr frh.skóla, í biðstöðu varðandi frekara nám, eða fólk sem fær ekki atvinnu í eigin 
starfsgrein. 
 
Skilyrði ætti að vera uppeldismenntun. 

608. Finnst við ekki hafa þá sérfræðiaðstoð til að geta  aðstoða sum börnin, 
609. Dregið hefur úr fjármagni 
610. Ekki nægilegt fjármagn til að hafa starfsfólk í stuðningi og sérkennslu. 
611. Ég þekki einhverfan strák sem var í venjulegum skóla en skólakerfið og aðstæður hentuðu 

honum alls ekki. Hann fékk í annan skóla sem er fyrir börn eins og hann og þar blómstrar hann 
þ.e.a.s. með sínum líkum. 

612. Vil sjá fleiri úræði fyrir börn sem eiga við geðræn vandamál 
613. Almenni grunnskólinn hefur ekki næga sérfræðiþjónustu sem skóli án aðgreiningar þarf á að 

halda.  
Starfsumhverfið er ekki hannað fyrir skóla án aðgreiningar.  
Starfskrafturinn og sérþekkingin í skólanum getur ekki unnið með allan fjölbreytileikann. 
Of mikið álag og ábyrgð lögð á kennarann sem hefur ekki þekkingu á hinum ólíku sérþörfum 
einstakra barna.  
Kennari fær „einstök börn“  inn í kennslustofu án þess að hafa fengið fræðslu um meðhöndlun 
og kennslatækni sem hentar þeim „einstöku börnum“ sem hann hefur í sinni kennslustofu.  
 Vanmetið álag á líðan barna sem skóli án aðgreiningar getur haft á öll börn. 

614. hugmyndin er góð en dýr í útfærslu og ekki allir sem hafa tök á því í þessu árferði 
615. margir nemendur fá ekki þjónustu sem þeim ber 
616. Ég vinn við skóla sem tekur við nem. með hegðunarerfiðleika úr öðrum skólum 

annalind
Highlight
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617. Vantar aðstöðu, starfsfólk, kennslugögn, peninga og tíma. 

618. Finnst vantar betri aðstöðu til að uppfylla þessi skilyrði 
619. Vantar meiri möguleika á vali á verklegri kennslu í umsjón menntaðra kennara ekki tímabundið 

heldur á töflu. 

620. Það  skortir mannskap með þekkingu og hugarfarsbreytingu til að fylgja hugmyndafræðinni eftir. 
621. Það vantar fagstéttir inn í skólann, talmeinafræðing, iðjuþjálfa, þroskaþjálfa flott hugmynd en 

ekki verið fyllt eftir af þeim sem ráða ( pólitíkusar) 
622. Of margir nemendur með sérþarfir og engir sérhæfðir starfsmenn til þess að vera með þá. Engir 

peningar til. 
623. Oft er einstaklingurinn einangraður félagslega og finnur ekki samleið með hinum. Skólinn er 

ekki alltaf með það fagfólk sem þarf til að mæta þörfum allra sem hann á að sinna. 
Hugmyndafræðin þarf að ganga alla leið ef hún á að virka í kerfinu. 

624. Kerfislæg tregða sem snýr að því hversu erfitt er að brjótast út úr hefðbundnu 
kennslufyrirkomulagi sem byggist á því að einn kennari er lokaður inni í stofu með stórum hópi 
nemenda og samvinna meðal kennara er í algeru lágmarki. 

625. Ekki settir fjármunir í að sinna því sem þarf til að standa vel að skóla án aðgreiningar. 
626. Aðgreining er aldrei eins ljós og þegar reynt er að vinna eftir hugmyndafræðinni án starfsfólks, 

án sérmenntaðs starfsfólks og án stuðnings við umsjónarkennara. Börn með sérþarfir geta verið 
mjög áberandi inn í bekk og þegar þeim "mistekst" eitthvað eða missa illa stjórn á skapi sínu eða 
verða ofbeldisfull þá hefur það mikil áhrif á allt umhverfi þeirra. Ef þessi börn fengu þá þjónustu 
sem þyrfti að fylgja með þeim þá myndi slíkum tilvikum fækka og að þau ættu raunverulegan 
möguleika á að vera partur af hópnun ÁN aðgreiningar.  
Þetta er það erfiðasta í skólum í dag, algjört úrræðaleysi vegna peningaskorts og allir tapa: börn 
með erfiðleika og börn með greiningar mest. Hin börnin með námsvanda fá ekkert því allt 
púðrið fer í þau börn sem haga sér mest og vanvirk börn eða stillt fá aldrei neitt. 

627. Vantar fjármagn inn í skólann til að manna sértæka aðstoð við börnin með sérþarfir. Auk þess 
eru kennarar ekki menntaðir til að kenna t.d. mikið greindarskertum börnum. Kennari þarf alltaf 
að reyna sjálfur að finna leið sjálfur.  
 
Mikið brotið á mannréttindum barna með sérþarfir í þeim grunnskólum sem ég þekki til í. 

628. Misjafnt, stundum eru þarfir og vandamálnemandans svo miklar að við höfum ekki þekking, 
starfsmenn eða þjálfun í að hjálpa og skilja nemandann. Persónulega finnst mér að það á líka að 
hugsa um líkurnar um hvort nemandinn mun eignast vinir í skólanum. Það hlýtur að vera mjög 
erfitt að vera bæði líkamlega öðruvísi og aldrei upplífa hvernig er að eiga vinir í skólanum fyrir 
utan starfsfólkið. 

629. Svo hægt sé að fara eftir hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar þarf að endurhugsa 
starfslýsingu kennara, (hjúkrunarfræðingur - kennara eru að gefa lyf, sálfræðingur- kennara bera 
ábyrgð á sálartetri nemenda  sinna, ofl.) 

630. Börnin fá ekki næga þjónustu, vantar fjármagn fyrir viðeigandi starfsstéttir inn í skólana s.s. 
þroskaþjálfa og iðjuþjálfa. Við reynum okkar besta en því miður dugar það ekki alltaf. 

631. Gæti gengið betur. 
632. Ekki til peningar til að útfæra. 
633. börn sem eiga við fötlun /vanda að stríða fúnkera  oft ekki vel innan skólans og fá ekki þjónustu 

við hæfi. 

634. gengur vel en erfiðast að mæta þörfum nemenda með geðraskanir. 
635. Skortur á fjármagni 
636. Þetta einfaldlega er ekki hægt og eykur álag og starfshlutfall til muna án þess að koma til móts 

við kennara hvað laun varðar. 
637. Að sjálfsögðu reynir maður að einstaklingsmiða allt námið og koma fram við alla miðað við 

þeirra greiningar en oft tel ég að ég sé meiri uppalandi og sálfræðingur heldur en kennari. 
638. vegna jákvæðni 
639. Þörfum nemenda með sérþarfir er ekki alltaf sinnt nógu vel að mínu mati vegna þess að skólinn 

er fjársveltur!!! Þetta bitnar oft á líðan nemandans... einhvern veginn finnst mér þetta ekki ganga 
upp - of mikið álag á umsjónarkennarann að láta þetta ganga. 

640. Það bitnar á öðrum nemendum og þau fá minni athygli og þurfa að láta sér of mikið lynda. 
641. Þetta er mjög flott hugtak en virkar bara alls ekki í kennslu.  Hef töluverða reynslu af því að vera 

með nemendur sem þurfa mikla aðstoð og hún er nú ekki á hverju strái núna og sérstaklega ekki 
eftir hrun þar sem allir eiga að spara. 



 

102  

 

642. Því nemendur hafa misjafnar þarfir. Ekki er tími (peningur) fyrir faggreinakennara til þess að 
sinna undirbúningi allra þarfa og ekki er til peningur fyrir stuðning í öllum faggreinum. 

643. Skólinn hefur ekki tök á að veita þá þjónustu sem honum er ætlað.  
Stuðningsfulltrúar/sérkennarar sinna forfallakennslu o.fl.  Börnin sem eiga rétt á séraðstoð eru 
svikin í sífellu.  Lítur vel út á pappírunum en reyndin er allt önnur.  Því miður gera foreldrar sér 
ekki nægilega grein fyrir þessu. 

644. Það fylgir ekki nægt fjármagn til að ráða allt það fólk sem þarf til að þetta geti gengið upp. 
645. Vegna þess að þjónusta við þá nemendur sem þurfa meira er oft ekki fyrir hendi. Nemenda 

fjöldi í bekkjum of mikil til að hægt sé að sinna þeim nemendum sem hafa sér þarfir eins og 
þarf. Aðstoð við nemendur sem eru á gráu svæði og ekki eru búnir að fá greiningu ekki fyrir 
hendi. 

646. Vegna þess að þó svo að hugmyndafræðin hljómi vel og sé í raun mjög svo góð hugmynd, þá 
virðist eins og þeir sem með valdið fara haldi að nóg sé að koma með góða hugmynd.  Henni 
þarf að fylgja aukið fjármagn til að hrinda henni í framkvæmd og vinna eftir henni. 

647. Góð samvinna við stuðningslið og sérkennara 
648. Það er ekki nægt starfsfólk innan skólans til að sinna öllum nemendum með sérþarfir. Það eru 

óraunhæfar kröfur á einn kennara að einstaklingsmiða verkefni og sinna hverjum nemanda eftir 
þörfum þegar svo margir nemendur með sérþarfir eru í bekk. Í raun græðir enginn á kerfinu eins 
og er. Kláru krakkarnir fá enga þjónustu, þeir sem hafa miklar sérþarfir fá allt of litla aðstoð og á 
endanum læra lítið sem ekkert, slöku krakkarnir sem trufla ekki fá enga aðstoð og verða slakari 
(enda virðist það vera markmiðið, því eina leiðin til að fá aðstoð er að vera mjöööög slakur). 
Allur tíminn fer í að sinna krökkunum sem eru með hegðunarvanda. Þegar þeir eru rólegir reynir 
maður að sinna sem flestum, (yfirleitt meðalnemendunum) og nær aðeins að sinna þeim slöku. 
Ef vel á að takast til, þarf að vera a.m.k. 1 aðstoðarkennari/stuðningsfulltrúi í hverjum bekk. Það 
er skóli án aðgreiningar. Nú þarf barn að fá greiningu til að fá einhverja þjónustu, og þá er það 
oft tekið afsíðis t.d. í námsver.. útkoman er, mikil aðgreining, innan sömu útveggja. 

649. Skóli án aðgreiningar vill breytast í skóli án aðstoðar.  Það vantar að taka upp bandarísku 
regluna um response to intervention í stað þessa greininga rugls.  Taka svo féð sem sparast í því 
til að ráða sérkennara og stuðningsfulltrúa og þá fyrst er hægt að tala um skóla án aðgreiningar 
og gera það vel.  Í dag er um að ræða skóla án úrræða og hrikalega aukavinnu kennara við 
fundarsetu og teymis umræður vegna einstakra barna. 

650. Því það er mjög dýrt og ekki veitt nóg fjármagn til að koma á móts við þessar hugmyndafræði. 
Foreldrar og nemendur eiga að geta haft val um hvaða leið þeir fara eins og með sérskóla eða 
hverfisskóla 

651. Prófaðu að kenna 25 nemendum þar sem þriðjungur er með greiningu og námsgeta er frá 1-10. 
652. Ekki hægt að sinna nem. sem skildi vegna bekkjarstærða og vöntunar á nægilegum stuðningi. 
653. vantar aukið starfsfólk og aðgengi til að fylgja einstaklingum eftir og veita þeim þá þjónustu sem 

þeir þurfa miðar við fötlun eða sérþarfir.  Kemur oft niður á hópnum (bekknum) eða hinum90-
99% nemenda 

654. oft líður fjöldinn fyrir hagsmuni eins nemanda 
655. Mér finnst mjög erfitt að svara þessum spurningum. Mjög breiður hópur nemenda fellur undir þá 

skilgreiningu að bregða frá að einhverju leyti, sumir þessara nemenda eiga vel heima í 
almennum skóla og pluma sig vel þar. Aðrir bregða mjög mikið frá og ná ekki að tengjast 
samnemendum sínum og því tel ég að þeir nemendur eigi betur heima í sérskólum. 

656. Vegna peningaleysis og niðurskurðar 
657. Ekki nógu mikill stuðningur eða fjármagn. 
658. Of mikið álag á kennarann, fær ekki þá aðstoð inn í bekk sem þyrfti, þannig er ekki hægt að 

framfylgja skóla án aðgreiningar eins og vera skyldi.  Samt er eins og það sé bara í lagi að 
kennarinn bæti og bæti á sig álagi. 

659. Mér gengur það ágætlega en vinn mikla yfirvinnu sem ég fæ ekki borgaða því það er mjög 
tímafrekt að passa upp á að allir í bekk séu að fá námsefni og kennslu við hæfi. 

660. Of fáir starfsmenn. 
661. Það er enginn sérmenntaður til að taka á móti einhverfum, seinfærum og geðfötluðum. Enginn 

Iðjuþjálfi eða annar sérmenntaður sem sinnir þessum börnum. Þeim er hent í okkur sem erum 
búin að læra að vinna með "normal" börnum og þetta á að vera flott en er það virkilega ekki. 
Börnin eiga betra skilið!!! 

662. Það eru margir þættir sem skipta máli þegar kemur að því hvernig það gengur að fara eftir 
hugmyndafræðinni. Deild er starfandi þar sem ákveðnir nemendur stunda nám sitt, síðan geta 
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þeir tekið þátt í ákveðnum verkefnum með sínum bekk. Hentar þeim vel. Námsver er starfandi 
og þar stunda margir nám sitt, einangraðir frá bekknum sínum með ólíkar þarfir sem erfitt er að 
sinna sameiginlega, þannig að hver og einn vinnur mikið til sína vinnu að sjálfsdáðum með 
lesbók og vinnubók eða vinnubækur. Kennari og stuðningsfulltrúi til aðstoðar, þetta hentar 
sumum en ekki öðrum, aðrir dragast aftur úr. Nemendur fá einhæfa þjálfun. Það eru mjög fáir 
sem geta fylgt sínum bekk með góðum námslegum árangri. Teymisskipting er til staðar og í 
slöku teymunum, sem kallast sérkennsluúrræði, finnast einnig nemendur sem hafa ekki geta náð 
árangri í skóla án aðgreiningar. 

663. Starfsfólk og nemendur leggja sig fram og verða betri manneskjur við fjölbreyttari hóp nemenda, 
eins og staðan er í dag. 

664. þetta er kenning sem er falleg í orði en virkar ekki á borði. Börn með miklar sérþarfir eru því 
miður ekki að fá það sem þau þurfa og það bitnar líka á hinum nemendunum því ekki er nóg 
starfsfólk til að sinna öllum. 

665. Ekki allir kennarar tilbúnir og fólk ekki tílbúið að leggja á sig aukna eða öðruvísi vinnu. 
666. Skóli án aðgreiningar er röng stefna enda óraunhæft a framkvæma hana. Því ber ekki að stefna 

að einhverju sem er óraunhæft. Enda hefur Skóli án aðgreiningar aldrei verið útfærð þannig að 
hægt sé að fara eftir henni. 

667. Það vantar meiri pening til að hægt sé að veita stuðning inni í bekk. Einn kennari með 20-30 
nemendur getur ekki sinnt því starfi. 

668. Vegna þess að nægur stuðningur fæst inn í bekkinn 
669. Vantar fjármagn inn í skólana svo hægt sé að koma upp aðstöðu og kaupa nauðsynleg gögn fyrir 

nemendur sem þurfa annað heldur en námsbækur. Kennarar og sérkennarar þurfa að vera í 
endalausri framleiðslu á námsgögnum til þess að koma til móts við þarfir nemenda vegna þess 
að gögnin eru ekki til. Skóli án aðgreiningar kallar á lengri undirbúningstíma kennara og hærri 
laun vegna álags sem skapast þar sem mikil breidd er í nemendahópnum. 

670. úrræði og stuðningur sem einstaka nemendur þurfa er ekki til staðar, engir eða fáir sérfræðingar 
með þekkingu til að sinna þeim við störf í skólum, stuðningur við þá of lítill inni í bekk, of 
margir nemendur í bekk 

671. Gengur vel þegar samstarf umsjónarkennara og sérkennara er gott. Krefst mikillar og góðrar 
samvinnu þeirra kennara sem koma að nemendum og þar vantar oft tíma til að sinna slíku 
samstarfi. Viðvera oft of mikið njörfuð niður í kennarafundi, deildarfundi, árgangafundi eða aðra 
teymisfundi þannig að tími vinnst ekki til að hittast "kennari á kennara" til að sinna þörfum 
þeirra einstaklinga sem þörf er á að ræða um. Oftar en ekki fer svo allur sá "litli" tími sem gefst í 
að ræða um lausn vandamála sem fylgir þeim sem eiga í námsörðugleikum, þau bráðgeru eru 
látin sitja á hakanum. Það er ekki skv. hugmyndafræðinni að mínu mati. 

672. Aðstöðuleysi, peningaleysi - í skólanum erum við alltaf að redda og gera eins vel og við getum 
en þyrftum að hafa færri í bekk, betri stuðning og meira fjármang. 

673. Vantar meiri sérkennslu og aðstoð fyrir þá sem þess þurfa, mér finnst það koma bæði niður á 
þeim sem eru með sérþarfir og öðrum nemendum. 

674. Það vantar alveg að fjármagn fylgi þessari hugmynd. Þar sem ekki fylgir það fjármagn sem til 
þarf svo hugmyndin virki þá erum við að verða með skóla fyrir engann það er apð segja tími 
kennarans fer of mikið í þá nemendur sem áður nutu þjónustu í sérdeildum og skerðist því sá 
tími sem kennarinn hafði til kennslu. 

675. Skortir úrræði, of margir nemendur í bekk, óhentugt húsnæði 
676. Það gengur ef tryggt er að nægur stuðningur fáist. 

677. Börn sem eru getuminni í bekknum finna vanmátt sinn og eignast síður félaga við sitt hæfi þar. 
678. Vantar aukið fjármagn inn í skólanna þannig að allir nemendur fái kennslu við hæfi 
679. Búið er að skera niður stoðþjónustu við einstaklingana með sérþarfir. Skólarnir eru ekki 

hannaðir fyrir alla... Vantar sérþjálfað fagfólk í skólana t.d. þroskaþjálfa. Lítur vel út á pappír en 
er erfitt í framkvæmd. 

680. Það vantar starfsfólk (fjármagn) til að fylgja eftir þeim nemendum sem þurfa á miklum stuðningi 
að halda. 

681. Ekki nægileg aðstoð inn í bekk til að halda því vel í gangi. Nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð 
sitja á hakanum (nema ef þeir eru með stuðningsfulltrúa með sér) 

682. Ég held að það þurfi að endurskipuleggja skólastarfið og viðurkenna að það þarf fleira fólk með 
hverjum námshópi 

683. Það vantar fjármagn til að fylgja þessu kerfi eftir. Í hópnum hjá okkur (opinn skóli, 46 nemendur 
er heildin á hópnum) eru yfir 10 nemendur með lesblindu og/eða málhömlun og þroska, 6 með 
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ofvirkni og/eða athyglisbrest, einhverfur nemandi, tveir kvíðanemendur, útlendingur með mjög 
slaka íslensku, tveir nemendur sem eru nýlega fluttir til landsins eftir langa veru erlendis og 
svona gæti ég haldið áfram að telja en við fáum lítinn sem engan stuðning. Sérkennari 
unglingadeildar er að drukkna úr nemendum með sérþarfir og við fáum engan stuðningsfulltrúa. 
Það er verið að peningasvelta skólakerfið. 

684. Erum ekki viðtökuskóli fatlaðra í sveitarfélaginu. 
685. Mikilvægt er að nemendur séu í skóla sem þeim líður vel í.  Held að það sé staðreynd að sumir 

nemendur með sérþarfir finni sig betur og líði betur í sérskóla og þeir þess vegna nauðsynlegir.  
Ástæða þess að það gengur ekki alltaf vel að fara eftir hugmyndafræðinni um skóla án 
aðgreiningar er einfaldlega sú að hugmyndafræðin, þó falleg sé, hentar ekki öllum. 

686. Vantar fleira starfsfólk til þess að geta veitt hverjum og einum nemanda nám við sitt hæfi. 
Nemendur mjög mismunandi með mjög mismunandi þarfir, sumir þurfa iðjuþjálfa, meiri 
sérkennslu og fleira sem er ekki í boði innan skólans og enn er dregið saman. Samt haldið áfram 
með skóli án aðgreiningar. Hvort á að vera? 

687. Reyni að sinna hverjum nemanda eins vel og ég get. Aðstæður og mannskapur í skólanum er þó 
ekki alltaf til staðar og ég er ekki viss um að þau börn sem víkja verulega frá norminu njóti sín í 
almenna skólakerfinu, jafnvel þó starfsfólk skólanna sé allt af vilja gert til að koma til móts við 
þarfir þeirra. Fjármagn fyrir aukna sérkennslu, stuðning og aðbúnað hefur t.d.  ekki fylgt 
nægilega vel með þessari hugmyndafræði inn í skólana. 

688. Er bara ekkert að reyna það. 
689. ekki mikið um sérfræðinga í málum barna með sérþarfir og allt of  mikið verið að redda 

hlutunum.   Sérkennarar með allt of mikið af erfiðum börnum sem eiga erfitt inn í stórum 
bekkjum þannig að börn með greiningar/fatlanir og lítið fer fyrir eru bara afgangstærð í skólum 

690. Of mikil vinna fyrir einn að uppilla þarfir hvers og eins eftir þörfum. Einhverjir verða útundan, 
gjarnan þeir sem síst mega við því. 

691. Það er ekki í mínum bekk, en samkennari minn er í miklum vandræðum með t.d. Nemanda sem 
er með talsverða greindarskerðingu og aðrar greiningar. Hegðun nemandans og sérþarfir bitna 
mikið á hinum nemendum bekkjarins og mikið álag á kennara vegna undirbúnings og 
námskeiða og svo er ekki fjármagn til að veita nemandanum sérkennslu við hæfi ( takmörkuð 
samvinna við foreldra líka, þar sem þau taka ekki eins á málum heima) 

692. Myndi ganga betur ef meiri peningur væri til svo hægt væri að sinna sérþörfum nemenda betur. 
693. Starfsaðstæður kennara bjóða ekki uppá nægilegt svigrúm. 

 
Margir þættir valda því að skóli án aðgreiningar gengur ekki nægilega vel í heildina. Bekkir oft á 
tíðum of stórir og mismunandi viðhorf kennara. Einnig er gengið útfrá aðþegar á eftir stig er 
komið að allir séu steyptir í sama mótið, þó með undantekningum. 

694. Þetta er MJÖG viðamikið verkefni og ekki á færi skóla, hvað þá á krepputímum, að leggja eins 
mikla vinnu í það verkefni og þarf til að það megi heppnast. Það þarf líka að vera öflugt 
stoðkerfi og næg aðstoð við kennara þeirra barna, sem hvað mest frávik hafa.  
 
Mikilvægt er líka að hafa í huga að í skólum eru líka mörg börn með miklar 
námsgáfur/námshæfileika og jafnvel löngun til að spreyta sig við erfiðari verkefni, en þeim er 
ekkert sinnt. Áhersla hefur verið á þá, sem hafa frávikin. 

695. Sveitarfélögin hafa verið að skera fjármagn niður þannig að það er ekki hægt að sinna þessu.  
Þar fyrir utan eru í skólum það veikir einstaklingar að þeir eiga sjálfs síns vegna og ekki síst 
annarra að vera í sérhæfðara umhverfi.  Við verðum bara að horfast í augu við að það rúmast 
ekki allir inn í grunnskólann.  Nemendur sem beita aðra ofbeldi, eru djúpt sokknir í neyslu, 
nemendur með mikil þroskafrávik og fleira þurfa sérúrræði.  Horfumst í augu við það.  Skóli án 
aðgreiningar er pólitískur frasi sem á lítið tengsl við raunveruleikan.  Því miður. 

696. Vantar úrræði til að aðstoða bekkjarkennara, of mörg börn pr.kennara ofl. 

697. Það eru engin úrræði innan skólanna fyrir öll frávikin. 
698. Hugmyndafræðin er fín. Ég sem almennur grunnskólakennari hef aftur á móti ekki þekkingu til 

þess að kenna t.d. þroskaheftum einstaklingi né nemendum með mikil þroska- og námsfrávik.  
Ég stend frammi fyrir því að velja hvort ég ætla að leggja 100% metnað í almennu nemendurna, 
meirihlutann, eða í þann með sérþarfirnar á kostnað almennu nemendanna. Einstaklingar með 
frávik þurfa sérúrræði þótt þeir séu í almennum bekk. Það vantar fleira fagfólk inn í skólana, 
skólinn þarf að hafa þroskaþjálfa eða annað fagfólk sem hefur yfirumsjón með þessum 
nemendum, finnur til námsefni,fylgist með framförum þeirra og metur reglulega stöðuna. Það er 
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ósanngjarnt gagnvart börnunum að þau sum fái ekki menntun við hæfi og hafi lítið gagn af 
skólagöngunni. Það er heldur ekki hægt að klína uppá almennan grunnskólakennara að hann 
skuli standa sig gagnvart börnum með sérþarfir og líka gagnvart almennum nemanda, það er allt 
of mikið álag. Það gæti reynst kjarabót fyrir grunnskólakennara að fá fagfólk með inn í kerfið 

699. Það er misjafnt eftir því hvaða einstaklingur á í hlut hvort skóli án aðgreiningar virkar. 
700. En það þarf meiri stuðning inn í skólann.  Við reynum að gera okkar besta með það sem við 

höfum og þá á kostnað annarra nemenda. 
701. Meiri hluti allrar stoðþjónustu fer í þau börn sem hafa mestar fatlanir og það dregur úr 

þjónustunni við þau börn sem minna þurfa en þurfa samt! 
702. Ekki nóg að henda nemendum í almennan bekk ef fjármagn fylgir ekki og nægur stuðningur. 
703. Það er ekki gert ráð fyrir nægilega mörgum starfsmönnum (kennurum) til að takast á við skóla án 

aðgreiningar. Síðan tel ég að börnin sem þurfa aukna þjónustu líði oftar en ekki fyrir að vera 
ekki "eins og hinir" þau verða félagslega útundan og það eykst eftir því sem þau eldast. Mörg 
þeirra gera sér vel grein fyrir því að þau fá bara að vera með en eru ekki hluti af hópnum. Það er 
ekki spurt eftir þeim heima eftir skóla eða um helgar og ekki skipulögð samvera eftir skóla. Að 
mínu mati brýtur þetta meira niður en skóli án aðgreiningar byggir upp. 

704. Það eru of fáir starfsmenn miðað við börn og allar þær þarfir sem þarf að mæta. Mikil aukavinna 
við þetta. Of mörg verkefni og of lítill tími. 

705. Vegna fárra úrræða,peningaleysis og skorts á námsefni við hæfi og of fárra kennara í hópum 
með mikil frávik. 

706. Það eru gerðar kröfur á að góðir nemendur og miðjan verði betri og því gengur illa að gefa 
börnum sem þurfa mikla aðstoð mikinn tíma.  Við höfum bara takmarkaðan tíma sem kennarar í 
hverri kennslustund.  Stundum er eins og kennslustundin þurfi að vera 60 mínútur í stað 40. 

707. Skóli án aðgreiningar kallar á peninga sem ekki eru til,starfsfólk sem ekki eru peningar til að 
ráða,færri nemendur í bekk... en jú það kostar peninga. 

708. Því að úrræðin eru lítil fyrir börn sem þurfa meira.  Vantar peninga í kerfið til að það virki 
709. Bekkir eru orðnir mjög stórir, dregið hefur verið úr stuðningi inn í bekk. Það gleymdist 

einhversstaðar á leiðinni að með börnum sem þurfa sértæk úrræði, þarf aukið mannafl. 
Bekkjakennari ræður ekki við mikla blöndun ef sinna á hverjum og einum á 
einstaklingsgrundvelli. Kennslan fer að miðast við þann sem er slakastur og þarf úrræði. Það er 
ekki sanngjarnt gagnvart hinum. Þau börn sem þurfa sértæk úrræði eiga að vera með sér líkum, 
Líkur sækir líkan heim, þannig er það og verður. Við verðum líka að horfa á þann einstakling 
sem þarf sérúrræði, líður honum vel í þessu umhverfi. Í mörgum tilvikum er það ekki. 

710. Starfsfólk er jákvætt og leggur a sig mikla vinnu og reynir að gera sitt besta. Það vantar þó 
fjármagn og fleira fagmenntað starfsfólk til að vinna með einstaklingum sem þurfa sérstaka 
aðstoð. 

711. margar ástæður, m.a. : of margir nemendur í bekk, ekki nægur tími í einni kennslustund til að 
aðstoða alla, góðir/hæglátir nemendur gleymast frekar sökum anna, undirmönnuð, ekki 
nægilegur fjöldi fólks sem sinnir stuðning inni í bekk.....svona svo fátt eitt sé nefnt. 

712. Tekur meiri tíma að undirbúa þegar það er breit bil á milli nemenda. 
713. þetta er farið að ganga út í öfgar ....þetta er ekki að gera nemendum gott þessum "normal" þau 

eru endalaust að taka tillit og mest orkan fer í frávíkið í bekknum............gjörsamlega óþolandi 
....vil fá sérdeildir aftur. 

714. Vantar meiri stuðning fyrir þau börn sem eiga erfitt með að vera í hóp. 
715. Aðstæður í skóla; ótti kennara við breytingar m.a. vegna fjármagnsskorts og önnur að önnur 

mikilvæg þróunarvinna tekur mestan tíma og er mjög tímafrek.   Ólík viðhorf (ég get mér þess til 
að þetta séu þau atriði sem eru í veginum) Hugsanlega skortur á stefnufestu skólastjóra til að 
móta ákveðna stefnu. 

716. Vantar m. A. aðstöðu, sérfræðinga og fjármagn 
717. Það gengur mjög illa vegna þess að þá tapa allir, þ.e. sá með sérþarfirnar, sá með 

námsörðugleikana, meðalnemandinn og afburðanemandinn. Bara verið að stoppa í allra stærstu 
götin. 

718. Skólar á Íslandi eru of litlir til að hægt að sé að mæta þörfum nemenda með frávik þannig að 
sómi sé að. Mér finnst að foreldrar eigi að hafa raunverulegt val og tækifæri um sérskóla og 
sérstök úrræði börnum sínum til handa. Efla þarf sérdeildir inni í skólum í öllum skólahverfum 
og gera kröfur um háskólanám leiðbeinenda. 

719. Allt of margir nemendur í bekk og lítill kvóti sérkennslu. 
720. vegna þess að börnin sem um ræðir eiga við vanda að stríða, oft það mikinn að truflar aðra nem. 
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Einnig fækkar skólaliðum. mér hefur alltaf fundist slagorðið gott en framkvæmdin erfið.Börnin 
sem um ræðir eru trúlega í bestri líðan í sex ára bekk en seinna verður mikið gap á milli 
nemenda sem þurfa aðstoð og stöðuga eftirfylgni. Og hvert þessara barna þarf í raun manninn 
með sér, ef vel á að vera.Einhver skúffu agentinn sem fann upp slagorðið góða, ætti að bjóða sig 
fram til aðstoðar í skólum. Væri ekki betra að barn væri í sérskóla og gæti þar verið á 
jafnréttisgrundvelli, amk. stundum. 

721. Enda þótt ég merki við ´vel´ hefur þetta fyrst og fremst aukið álagið og fjölgað þeim 
vinnustundum sem fara í undirbúning kennslu án þess að komið sé til móts við það. 

722. Það skortir bæði metnað og úrræði til þeirra sem hafa verulegar sérþarfir. Sé almennum kennara 
ætlað að axla þá ábyrgð þarf hann a) aukinn undirbúning b)færri nemendur í bekk C) námsefni 
við hæfi nemandans d)faglegan stuðning og ráðgjöf. 

723. Við höfum ekki fjármagn, mannskap né tækin til að vinna eftir þessari hugmyndafræði. 
724. Það vantar starfsfólk með sérþekkingu til að vinna með umsjónarkennara. 
725. Erfitt að framkvæma þegar endalaust er verið að skera niður og börn með sérþarfir fá ekki það 

sem þau þurfa. 
726. þörf á stuðningi til sinna þeim sem eru með sérþarfirnar ekki nóg að setja þá nem. inn í 

bekkjardeildirnar 
727. niðurskurður,ekki nógu vel staðið að málum.Sumum nemendum líður betur  að vera með sér 

líkari nemendum og fá betur fullnægt öllum þörfum sínum í sérsniðnum aðstæðum. 
728. Skólinn hefur engan þroskaþjálfa eða annað menntað fólk til þess að koma til móts við þá sem 

þurfa á því að halda. Þetta gengur kannski í 1.-5. bekk en eftir það er þetta mun erfiðara finnst 
mér. 

729. Skólasamfélagið er ekki búið undir það að taka við öllum þeim fjölda nemenda með sérþarfir 
sem hafa komið inn í skólann, hvorki fjárhagslega né faglega. 

730. Skólum er of þröngur stakkur búinn til þess að geta sinn þessu eins og á að gera. 
731. hef jákvætt viðhorf til þess,en erfitt að fylgja eftir af ýmsum ástæðum 
732. Kennarar eru í engan veginn í stakk búnir að mæta þörfum þeirra sem miklar sérþarfir hafa. 

Sérkennsla fer minnkandi og álagið lendir á umsjónarkennurum 
733. Tímaskortur, vinnuaflsskortur, aðstæður 
734. Í sumum bekkjum og fögum gengur það mjög vel en í öðrum eru kennarar sem neita að vinna 

vinnuna sína vel og senda nemendur frá sér 
735. Það er ekki nóg að vera með fallega hugsjón ef það á ekki að fylgja henni eftir með nægu 

fjármagni og starfsfólki. 
736. Það vantar fagfólk og aukið fjármagn til að hægt sé að fylgja hugmyndafræðinni eftir. 
737. Þá þarf að hafa auka stuðning í kennslu. 
738. Skólinn sem ég starfa í er opinn skóli og slíkt umhverfi hentar vel fyrir skóla án aðgreiningar 
739. Mér finnst sveitafélögin þurfa að gera sér grein fyrir því að hvað skóli fyrir alla er. Það er ekki 

hægt að demba öllum einstaklingum sama hversu veikir þeir eru á umsjónarkennarann einann. 
Hann hefur í flestum tilvikum einungis menntun í almenna kennslu en ekki sérkennslu. 
Sveitarfélögin þurfa að standa miklu betur að þessum nemendum sem eru með mikið frávik. 
Hinn almenni nemandi er farinn að gleymast í skólakerfinu þar sem allur tími kennarans fer í 
það að sinna nemendum með mikil frávik. 

740. Með fjölmennari bekkjum er ekki hægt að sinna börnum með sérþarfir.  Þau verða útundan! 
741. þetta er ekki raunsæ stefna í yfir 20 barna bekkjum þar sem fjöldi barna með sérþarfir og 

greiningar verður alltaf meiri og meiri. Það var hægt að fylgja svona stefnu eftir í uppgangi en er 
ekki hægt í niðurskurði. Börn með sérþarfir virðist oft líða betur í minna skólasamfélagi og sækja 
mikið í námsver vegna þess að þeim líður betur þar. Ekki láta hugmyndafræði koma í veg fyrir 
vellíðan og þroska barna. 

742. Skóli án aðgreiningar er mjög fallegt og flott hugtak. En stundum eru hlutirnir ekki alveg svartir 
og hvítir. Stundum er það einstaklingnum í hag að vera í skóla sem er sérstaklega útbúinn og 
gerður til að sinna þörfum einstaklings. Í almennum grunnskóla getur verið erfitt að sinna 
sérþörfum einstaklings eins og t.d. í 20-30 manna bekk. Svo finnst mér oft hætta á að 
einstaklingur sem er mikið fatlaður, geti einangrast frá öðrum í almennum skólum þar sem 
skólinn er ekki útbúinn né með mannafla og þekkingu (t.d. þroskaþjálfa, sálfræðing, 
talmeinafræðing og öðrum með fagþekkinguna) til að sinna honum. 

743. Falleg hugmynd en óframkvæmanleg í reynd 
 
Þegar tíminn er settur í fáa nemendur bitnar það á fjöldanum 
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744. Ekki hægt að koma til móts við þarfir  alla nemendur 

745. vantar fjármagn og aukið fagfólk til að mæta því 
746. Ef skipulagið á að vera skóli án aðgreiningar, vantar aðstoð sem fylgir þeim sem þess þurfa. Það 

þarf að fækka nemendum í kennsluhópunum ef kennarinn á að geta sinnt öllum, líka þeim sem 
þurfa meiri hjálp - þeim bestu og líka þeim sem minna mega sín. 

747. Það vantar að hugmyndafræðin sé betur kynnt inni í skólum og að sameiginlegur skilningur sé á 
henni og framkvæmd hennar innan kennarahópsins. Skapa þarf betra svigrúm í skólastarfi til 
þess að hugmyndafræðin nái að festast í sessi. Ennþá er of stór gjá milli hugmyndafræðinnar og 
framkvæmdar. 

748. Það vantar fjármagn til að styðja við þá nemendur sem eru með sérþarfir. Bekkjarkennari getur 
ekki, né hefur reynslu, til að sinna öllum þeim börnum sem þurfa séríhlutun og séraðstoð í bekk. 

749. Hugmyndafræði sjálf er mjög falleg og lýsir jafnréttindi og mannréttindum.  Það er ekki unnið 
nægjanlega vel með hana  og t.d. ekki tekið tillit til hversu mikið álag og mikil vinna fylgir slíkri 
stefnu.   Á meðan það er ekki gert gengur ekki nógu vel að vinna með stefnuna í praktis. 

750. Margir í bekk og erfitt að sinna öllum 

751. Það er metnaður innan skólans og sveitarfélagsins um að standa sig á þessu sviði. 
752. Það gengur ágætlega en það er spurning hvort skóli án aðgreiningar sé alltaf besti kosturinn fyrir 

barnið með sérþarfirnar. 
753. Vantar fjármagn til að hægt sé að framkvæma hugmyndafræðina. 
754. Það vantar fjármagn. Ekki er hægt að koma til móts við þarfir barna eins vel og þyrfti. Einnig 

skortir pláss og sérfræðiþekkingu inn í skólanna. Kennarar geta ekki verið sérfræðingar í öllum 
greiningum. Þeirra menntun lítur að uppeldi og menntun en ekki sál- eða þroskafræði. 

755. Í sumum tilvikum gengur það vel. En í öðrum mjög illa. 
756. Við höfum engan nem. sem er fatlaður, hvorki líkamleg né andlega. 
757. Allt of stórir bekkir, lítill tími til að sinna einstaklingum í tímum, lítill tími til að búa til aðlagað 

námsefni og námsmat, ekki til þau hjálpargögn sem nýtast nemendum, vantar fleiri sérkennara 
og þroskaþjálfa, vantar meiri fjármagn í skólann! 

758. Þetta er falleg hugsun en það gengur illa að fara eftir þessari hugmyndafræði þar sem ekki virðist 
vera reiknað með því að skólar þurfi aukið fjármagn til gera þetta vel.  Ég hef ekkert á móti skóla 
án aðgreiningar ef vel er að verki staðið en ef það er ekki þýðir þetta bara miklu meira álag fyrir 
umsjónarkennara ( sem þeir fá ekki borgað fyrir ).  Það er betra að sleppa þessu en að gera þetta 
illa 

759. Það er annað í orði en á borði.  Skólar hafa hvorki starfsfólk né fjárráð til að sinna nemendum 
með sérþarfir.  Það er mín skoðun að þeir fái ekki nám við hæfi.  Það þyrfti að endurskoða og 
umbylta skólakerfinu ef skóli á að verða að raunveruleika en ekki bara falleg orð á pappír. 

760. Skóli þar sem allir eiga að vera saman, án þess að fá aðstoð/aðstöðu/leiðbeiningar og kennslu 
við hæfi mismunar nemendum og dregur úr framförum þeirra. 

761. Fjármagn, mannafla og húsnæði vantar til þess að hægt sé að framkvæma skóli án aðgreiningar í 
mínu sveitarfélagi. Kennarar og starfsfólk reyna að redda öllu eða til að láta hlugina ganga. 

762. Af því að það er mjög vel búið að skólanum sem ég vinn í mikill áhugi að standa sig vel í þeim 
efnum. 

763. Vandað er til verka í mínum skóla til að mæta þörfum hvers og eins og ég tek fullan þátt í því. 
764. Ekki er gert ráð fyrir nægu fjármagni eða sérhæfðum starfsmönnum til að sinna þeim 

einstaklingum sem hafa miklar sérþarfir, þeir eru bara settir inn í bekki og svo á kennarinn að 
sinna þeim oft með mjög lítilli aðstoð og bitnar þetta mjög  
 
á "venjulegum" nemendum. 

765. þetta gengur bara ekki upp, allt of lítil mönnun og allt of þung og erfið mál sem trufla kennsluna 
766. því sérþekking og það fjármagn sem hún kostar fylgdi ekki með þegar nemendur sérskóla voru 

fluttir í almenna skóla 
767. Vegna þess að þetta er algerlega óframkvæmanlegt miðað við núverandi vinnuaðstæðru.  Enda 

vita það allir að slagorðið var sett fram til þess að geta lokað sérskólum og spara í leiðinni.   
Fagurlegt hugtak, smíðað af þeim sem ekkert vita. 

768. Kerfið hentar illa fyrir börn sem eru ekki í meðaltalskúrfunni. 
769. Ég tel að flestir kennarar beri hag allra sinna nemenda fyrir brjósti. Ef um mjög fyrirferðarmikla 

nemendur er að ræða þá þarf einnig að huga að rétt hinna nemenda. 
770. Nemendur eru ekki að fá þá þjónustu sem þeir þurfa því þeir eru ekki með nógu mikla greiningu 

á bak við sig.  Þessir nemendur sem þurfa aðeins meiri þjónustu til að ganga betur fá hana ekki 
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því það er ekki skammtað peninga í skólann fyrir þá. 

771. Fáum stuðning inn í bekkinn með nemendum með sérþarfir sem nýtist einnig bekknum í heild. 
772. Það er mjög misjafnt eftir því hve erfiður vandi nemenda er. Ef hann er mikill og hugsanlega 

margir með greiningar í bekk þá verður þetta mjög erfitt. 

773. Starfsfólk leggur sig mikið fram. 
774. Íslenskt skólakerfi hefur aldrei verið undirbúið undir Skóla án aðgreiningar. 
775. Nemendur með miklar sérþarfir eru komnir inn í bekk án þess að kennarar og samnemendur fá 

fræðslu um sérþarfir þeirra. Kennarar fá ekki aukinn undirbúningstíma til þess að mæta 
nemendum með sérþarfir. Niðurstaðan verður nemandi með sérþarfir er inn í bekk með 
stuðningsaðila með sér sem einangrar hann frá öðrum börnum. Kennarinn reynir að bjarga sér 
fyrir horn með verkefni og þar með er frekar verið að hafa ofan af nemandanum en að þjálfa 
frekar styrkleika hans. 

776. Börnin sem þurfa á sérstökum stuðning að halda fá oft ekki þann stuðning sem þau þurfa og 
trufla því kennslu/líður illa í skólanum 

777. nemendur fá litla þjónustu, ná ekki tengslum við jafnaldra, stuðningur faglærðra lítil sem enginn 
og kunnátta hins almenna grunnskólakennara miðast ekki við þennan hóp eða fatlanir almennt.  
námsefni ekki til og oftar en ekki alls ekki á þeirra sviði, skelfilegt að gera börnum þetta og 
einangra þau á þennan hátt. maður á að vera með líkum. 

778. Það er einfaldlega þannig að það hentar ekki öllum. 
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Viðauki 2 

Svör við spurningunni: Hvers vegna er þessum árgöngum kennt saman? 

1. Hentar vel í þeim tilvikum þar sem svona er unnið 
2. teymisvinna í gangi 

3. Við erum að vinna með Byrjendalæsisaðferðir 
4. Tilraunaverkefni, auka samkennslu milli bekkja þar sem að það er einungis einn bekkur í 

hverjum árgang. 
5. til að auka fjölbreytni 

6. Þróunarverkefni í stærðfræði 
7. samsetning stundaskrár 
8. Tenging á milli bekkja. 
9. Byrjendalæsisvinnuhópar 

10. þemavinna 
11. Vegna félagsskaparins 
12. Elsta leikskola + 1 bekk 

13. kórastarf- 1.-4. bekkur saman 

14. og tilfallandi verkefni 
15. gaman að brjóta upp hefðbundna kennslu og gaman að vinna með fleirum kennurum 

16. Þarfir nemendanna falla saman og hefð er fyrir að vinna með 2 - 3 árganga saman í 
getublönduðum og getuskiptum hópum. 

17. til að auka fjölbreytni og kynna nýbúa fyrir hvor öðrum innbyrðis 
18. norska, nemendur úr öllu sveitarfélaginu utan venjulegs skólatíma 
19. Samkennsla í þemum 
20. Tímabundið v/veikinda 

21. Samkennsla í Umhverfis og útivist þannig að tveir kennarar eru úti með tvo bekki í einu. 

22. það eru 3 bekkjardeildir í flestum árgöngum þannig að einn bekkur stendur útaf t.d og er þeim þá 
2 (7.og8.b) kennt saman íþr. 

23. nýbúadeild 

24. Til að fá lengri samfelldan tíma í verk- og listgreinum 

25. Of mikið horft á nemendafjöldann. Kemur ekki vel út að kenna saman 3 og 4 árgöngum 

26. Upphaflega var það vegna fjármagnsskorts en fyrst þetta er hægt er ekki ólíklegt að ekki verði 
snúið aftur...því miður. 

27. samkennsla í samfélagsfræði 
28. Nemendur staddir á sama stað námslega en í mism. bekkjum 

29. Bara kennt saman að litlum hluta markmið m.a að auka öryggi yngri nemenda í skólanum, stuðla 
að samhjálp og víðsýni. 

30. Auðveldar unglingum að fá góða stundarskrá 
31. Ekki kennt saman 
32. Hefur sýnt sig að henta vel í flestum tilvikum 
33. Nýbúadeildarkennsla 6.- 10. bekkur + heimanámsaðstoð 

34. Samvinna milli 5ára deildar, 1. og 2. bekkja 
35. Nýta lausa tíma 
36. stærðfræðiþema kennt þremur árgöngum 
37. Þemu sem eru í gangi hverju sinni 

38. Einhverra hluta vegna heldur skólaskrifstofa bæjarfélagsins sem ég bý í því fram að samkennsla sé 
góður kostur. Samt sem áður er ekki hlustað á þá kennara sem koma að málum. 

39. þemaverkefni eru keyrð í 3 árgöngum saman 
40. Hópurinn passar saman 

41. nemendur á einhverfurófi í vinnu með lífsleikni 
42. smiðjukennsla 
43. Faglegar ástæður 
44. Tilraun í íslenskukennslu að blanda saman árgöngum í litlum hópum. 

45. á ekki við minn skóla 



 

110  

 

46. Getuskipt kennsla, A-ferð og B-ferð í íslensku og stærðfr. 

47. námsaðstoð 
48. Fjölfærni, börnin skiptast í fjóra hópa. 

49. Ákvörðun okkar kennara í þemavinnu. 
50. Hentaði best 
51. Til að geta stundum skipt nemendum í hópa eftir getu 
52. Stefna enskukennara á unglingastigi 

53. 4. og 5. bekkur og 6. og 7. bekkur eru saman í list og verk og er örugglega til að "hagræða" til að 
spara fjármuni.(14-15 nemendur í hóp) 

54. Aðeins einn bekkur í árgangi, eflir samvinnu 
55. tilfærsla getu mikilla nemenda milli árganga, í ákveðnum greinum 

56. Nem. velja sig í ferðir A og B 
57. Aðeins gert í íþróttum 
58. vegna einhverfu nemendanna 
59. Þróunarverkefni í stærðfræði - blandaðir hópar 

60. Hentar nemendunum og námsefninu 

61. til hagræðingar og tilbreytingar 
62. Mikill munur á fjölda í árgöngunum. Stuðningur fyrir kennarana. Einn bekkur í árrgangi. 
63. láta liðið kynnast 

64. Þetta er bara í umhverfisfræðslu og útivist og íþróttum og sundi 
65. Þemavinna þvert á miðstig 
66. Til að kynjaskipta í íþróttum í 9. og 10. bekk 
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Viðauki 3 

Svör við spurningunni: Ert þú sammála eða ósammála því að teymisvinna við kennslu sé 

vænlegri til árangurs heldur en bekkjarkennsla. (innan árganga) Hvers vegna? 

1. Það fer allt eftir því hvernig fyrirkomulagið er getur verið mjög gott en síðan getur það verið jafn 
slæmt. Við megum heldur ekki gleyma því að engir tveir einstaklingar eru eina og það sem hentar 
einu vel getur verið afleitt fyrir annan. 

2. Það hlýtur að stafa af henni fagleg styrking við kennara. 
3. Teymisvinna er mjög góð við vissar aðstæður og ákv. verkefni en ekki alfarið 

4. Þekki ekki muninn 
5. Það fer vissulega eftir námsaðferðum en það getur verið ómetanlegt að fá hugmyndir annarra 
6. Skil ekki nógu vel hvað er átt við með teymisvinnu í þessu tilviki 
7. dreifir ábyrgð og eykur sýn kenn. á stöðu nem. auðveldar skipulag 

8. Meiri samræða, fleiri hugmyndir, stuðningur o.m.fl. 
9. Það er gott að miðla á milli en ábyrgð verður gjarnan óljós og undirbúningur mikið tímafrekari og 

flóknari. 

10. fleiri kennarar - fleiri hugmyndir og sjónarmið 
11. Veldur hver á heldur. 
12. Kennarar hafa sameiginlega ábyrgð, "betur sjá augu en auga," geta skipt með sé verkum, nýta sínar 

sterku hliðar. 
13. námshópar eru flóknari nú en áður, ólíkir menningarheimar misjöfn geta osfrv. Getur líka verið gott 

til að vernda kennara í starfi ef e-ð kemur uppá 
14. Þarf að vera í bland. Oft auðveldara að sinna öllum en erfiðara að halda utan um bekkinn sinn. 

15. Fer eftir hvernig þetta er útfært 
16. Finns íslenskt skólakerfi og þeir sem því stjórna gera í því að éta upp kerfi eftir kerfi frá útlenskum 

"fræðingum". Þegar ein hugmyndafræðin er komin vel á veg þarf að breyta og fara í nýja. Eins er 
menntun kennaranema á algerum villigötum þar sem raunveruleg starfsþjálfun er í mýflugumynd. 

17. hef ekki reynslu af teymisvinnu árgangs 

18. gefur kennurum tækifæri fleiri tækifæri á að gera kennsluna markvissa og faglega. 
19. Gæti virkað fyrir suma aðrir yrðu kannski bara latari. 
20. fleiri hugmyndir þegar spjallað er saman og hlutunum velt upp. 
21. Við erum með faggreinakennslu sem virkar vel en ég hef séð opin rými þ.e. tvo kennara og tvöfaldan 

bekk (heilan árgang) virka mjög illa. 

22. Fer eftir fólkinu, sumir vinna vel í teymi aðrir ekki 
23. minni tengsl við nemendur 
24. góð teymisvinna er gulls ígildi,á við árgangateymisvinnu þar sem eru aldurshreinir bekkir. 
25. Kostir og gallar 

26. Góð þegar við á en fráleitt að gera það að einhvers konar viðmiði eða markmiði. 
27. Getur skapað mikla togstreitu og óeiningu 
28. Hef ekki persónulega reynslu af því. 
29. Nemendur tengjast ekki kennurunum sínum ef þeir eru margir. 

30. Misjafnt hvað hentar hverjum nemanda. 
31. Fjölbreytni fyrir nemendur og kennara í verkefnavali og betra að koma til móts við einstaka 

nemendur 
32. fer eftir útfærslu 

33. Hef kynnst þannig starfi og unnið í því þó ég geri það ekki núna. 

34. Ég held að krakkarnir geti oft hjálpað vel hver öðrum sem jafningjar 
35. kennari þarf að vinna saman. En oft er þroskastigið of breitt á milli nemandir. 
36. Á að skila markvissri áætlun og eftirfylgni 

37. Agastjórnum er ábótavant 
38. Því kennararnir með reynslu fá oftast með sér óreynda - á að leiðbeina og kenna þeim óreynda - en 

sömu laun... 
39. Fleiri fagmenn sem koma að málefnum barnanna. 
40. Flestir græða. 

41. Hver kennari einbeitir sér að færri fögum og yfirleitt að því sem hann er fær í 
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42. teymiskennsla getur líka verið heftandi - þegar kennari þarf að ráðfæra sig við aðra um allt - tapar 
frelsinu að vissu leyti.  Teymisvinna getur alveg verið í gangi þó að um bekkarkennslu sé að ræða.  
Allt spurning um framsetningu og úrvinnslu. 

43. Getur heppnast mjög vel og einnig öfugt 
44. Kennarar verða að geta unnið saman í teymi - það er ekki allra og oft er þetta hugtak í hávegum haft 

á pappírum en fagleg teymiskennsla er ekki þar sem grundvallarhugmyndafræði hennar er ekkert 
endilega ígrunduð meðal starfsfólks og teymisfundir snúa um blaðsíðutöl í bókum og erfiða 
nemendur og uppgefna kennara. 

45. Þekki ekki teymisvinnu. 

46. Félagsleg tengsl verða á víðari grunni. 
47. Nauðsynlegt að kennarar fái tíma til að hittast innan vinnuramma til að vinna vel í teymisvinnunni. 
48. Fjölbreytni í kennslu er alltaf góð. 
49. Gott í bland, bæði og. 
50. Maður er ekki eins einangraður í starfi sínu, hægt að takast á við erfið mál í sameiningu og eiga 

samræður um mál við einhvern sem þekkir jafn vel til þeirra og maður sjálfur. 
51. Betur sjá augu en auga 
52. Gott í bland. 
53. Fer mikið eftir því hvernig kennarar í teyminu ná saman og hvernig hópurinn er samsettur. Húsnæðið 

(aðstaðan) hefur mjög mikið að segja líka. 
54. Fer eftir því hvort tími er gefinn innan dagskrár skólans eða teymið þarf að finna sér tíma utan 

dagskrár til að vinna saman 
55. Samvinna er eitthvað sem allir græða á 
56. Einhæf kennsla að mínu mati sem hentar bara sterkum námsmönnum. 

57. Finnst eins og það sé ekki eins markvisst.. 
58. Kennarar styrkja hvorn annan í starfi og sinn ahópnum betur 2 saman en hvor í sínu lagi. 
59. Til þess að kennarar og nemendur njóti sín betur og kennarar vinni frekar að lausn mála í samvinnu, 

hver einstaklingur mikilvægur. 
60. Hægt að miðla hugmyndum og læra af hvert öðru 

61. þegar vel tekst til getur kennslan orðið vandaðri. þegar illa tekst til er betra að vera einn! 
62. Alltaf betra að vinna með einhverjum en vinna einn. Gefur möguleika á aukinni fjölbreytni í kennslu. 
63. Því að þá er hægt að deila ábyrgðinni á kennara ef um erfiða nemendur er að ræða og þegar 

kennarar kenna nemanda jafnmikið þá þekkja þeir hann jafnvel og geta því fundið lausnir saman um 
það sem hentar nemandanum. 

64. STUÐLAR AÐ AUKINNI SAMVINNU OG SAMÁBYRGÐ 
65. Þá er hægt að mæta fleiri þörfum nemenda og vinna með að leggja meira inn hjá þeim sem þurfa og 

keyra aðra áfram sem hafa getu til þess. 
66. skil ekki hvað átt er við 
67. ég hef prófað það og það var allt of mikill óróleiki og truflun af því að hafa stærri hóp en sem nam 

einum bekk í sama rými. 
68. Fer eftir aðstæðum og samvinnunni 
69. Skilgreindu orðið teymi innan árgangs. 
70. Ég hef ekki séð niðurstöður rannsókna eða kannanna sem benda til þess. Ég hef séð samkennslu og 

teymisvinnu sem minnir mig á útþynntan graut.En sjálfsagt er þetta misjafnt. 
71. Þessari spurningu er ekki hægt að svara því að teymisvinna er ekki andstæða bekkjarkennslu. 

Teymisvinna er árangursrík þegar kennarar vinna saman t.d. að hugmyndavinnu og undirbúniningi 
kennslu þó að hver og einn kenni að mestu ákveðnum bekk. 

72. óljóst við hvers lags teymi er átt. Teymisvinna í mínum skóla er þegar ákv. kennarahópur vinnur að 
námsmati eða uppbyggingarstefnunni. ERum með hópa hjá nemendum þar sem greinum er skipt upp 
í getumiðaða hópa þar sem koma til 5 kennarar með 3 bekkjardeildir og það tel ég mjög vænlegt, og 
svara að það sé teymisvinna.Hver hópur í sér kennslustofu. 

73. Það hlýtur að fara eftir stærð teymis og einstaklingum innan þess. 
74. Getur verið gott að vinna ákveðnar greinar í teymi og jafnvel getuskipta 
75. Getur verið góð lausn í skamman tíma. M.a.til að brjóta upp. Ekki endilega endanleg lausn. 

76. Ómanneskjulegt álag á kennara og nándin við nemendur sem þarf að vera hverfur 
77. Þetta "teymis" bla, bla, bla er mest tímasóun. Það skyldi líka athuga það hvernig allt fer upp í loft 

þegar t.d. einn eða fleiri kennarar úr teyminu er fjarverandi. Þá fer allt upp í loft. Mí reynsla er sú að 
þegar alltaf er verið að skipta upp í hópa þá gleymi kennarinn því ótrúlega fljótt hver er HANS 
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umsjónarnemandi (sem hann fær sérstaklega greitt fyrir Það fer allt of mikill tími í allar þessar 
skiptingar og hringavitleysu. Það vita allir sem verið hafa í háskóla s.l. 2 áratugi hvernig svokölluð 
hópavinna fer fram. Einn vinnur og hinir skrifa undi!  Ég hef mikið velt fyrir mér öllum þessum 
teymum og ekki séð að meira komi út úr því en (gömlu) bekkjarkennslunni jafn vel minna. D: þessi 
kennir þessum hóp stærðfræði svo er annar þ.e.a.s. bekkjarkennarinn sem sér um heimanámið í stæ. 
án tengingar við það sem verið var rétt áður að kenna í einhverri stofunni. Það er að vísu ósennilegt 
að þú skemmir bestu nemendur því þeim má bjóða næstum allt. annað  dæmi: Ég spurði eftir 
nemanda x um daginn þ.e.a.s. hann átti að ljúka við próf og þá spurði ég umsjónarkennarann. "Nei, 
hann var ekki í "hans"hópi." Þetta er bara svona einn grautur. Sorrý 

78. hef ekki reynslu af því 
79. Finnst ég ekki alveg skilja spurninguna. Í okkar skóla erum við náið með kennurum í okkar árgangi 

og erum svo með teymi í t.d. eineltisteymi, náttúrufræðiteymi, námsmatsteymi og svo frv. Þessi teymi 
hittast svo eftir þörfum. 

80. Í t.d. 25 barna bekk er ekki möguleiki að allir fái þá kennslu sem þeir þurfa og eiga rétt á þegar 
nemendur eru allir sitt á hverju rólinu. 

81. Teymisvinna getur verið vænlegri til árangurs þegar einstaklingarnir sem sinna henni vinna vel 
saman og ná vel saman. Það er ekki auðvelt að vinna með hverjum sem er í teymi. En góðu teymi 
tekst örugglega að vinna mjög gott starf. Teymisvinna getur verið tímafrekari en þarf ekki endilega að 
vera það ef hugað er að góðri verkaskiptingu. 

82. Meira reynir á nemandann. 
83. Vantar skilgreiningu á teymisvinnu. 
84. ef krakkar vinna saman innan árganga kynnast þau betur og oft eignast þau vini sem eiga ekki vini í 

bekknum 
85. Eflir fagvitund, jafnar verkaskipti, jákvætt samráð kemur út sem hagur fyrir nemandann því betur sjá 

augu en auga. 
86. Gefur möguleika á meiri sveigjanleika í hópnum 
87. Teymisvinna er góð  og samræða kennara í teymum nýtist vel við undirbúning kennslu en 

teymiskennsla þar sem margir kennarar eru saman inni í sama rýminu er ekki að bjarga heiminum 
eins og sumir vilja láta vera. Rannsóknir á norðurlöndum t.a.m. í Noregi hafa leitt í ljós að stór hluti 
nemenda á mjög erfitt með að vinna í opnum rýmum með mörgum nemendum. 

88. Er í 4 manna teymi. Þa'ð er ekki sjálfgefið að fólk geti unnið vel saman í svona stóru teymi. Í mínu 
tilefelli er einn aðili sem ekki vill ganga í takt við hina og því er teymið alltaf hálf laskað. Mér finnst 
fara allt of mikill  tími og orka í þessi teymismál núna. Ég hef reyndar alltaf verið í teymiskennslu og 
hef líka góða reynslu, þegar allti ná saman. Kennsluráðgjafar sem ég hef heyrt í segja að 
kennsluteymi eigi að vera 2-3 og ef það sé orðið stærra eigi að skipta því upp. Stjórnendur hlusta 
hinsvewgar ekker tá þessi rök g því eru í mínum skóla upp í 6 manna teymi og þau eru satt að segja 
að virka mjög mis-vel! 

89. Gott að fá og veita stuðning. 

90. fer eftir framkvæmd 
91. Ég vil helst blöndu bekkjark./teymisvinna 
92. erfiðara að mynda góð tengsl ef nemendur eru of margir 
93. Faglegra starf þegar teymi kennara bera sameiginlega ábyrgð á nemendum og því námi sem fer fram 
94. Þvílíkt bull! það er ekki hægt að svara spurningum 19, 20, 21, 22 nema skilgreining á teymi sé sú 

sama hjá öllum aðilum, nenni þessari vitleysu ekki! 
95. Hvorutveggja gott mál. 
96. Hópvinna gefst vel því að þá koma margir með hugmyndir. 
97. Fleiri hugmyndir og skoðanir sem koma fram.  Jákvæð og uppbyggileg gagnrýni og skoðun á starfinu. 
98. Áherslur kennara geta verið mismunandi og þessi fína lína sem oft þarf að draga til þess að 

samskiptin gangi upp við f´lókna nemendasamsetningu er vandrötuð. 
99. Fleiri sjá augu en auga. Umræða er alltaf góð. 
100. Ég hef bæði unnið í teymi og ekki og mér finnst auðveldara að koma til móts við einstaklinginn. 

101. Það er ekki mín reynsla 
102. Það komu upp fleiri viðhorf og hugmyndir 
103. Hef ekki reynslu af teymisvinnu 
104. Fer eftir kennurum, sumum líkar vel teymisvinna og örðum ekki.  'Arangurinn byggist frekar á því að 

kennarinn kenni eins og honum hentar. 

105. Árangursríkt að tengja saman námsgreinar eins og hægt er 
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106. Fleiri hugmyndir og hægt að sinna einstökum nem. betur 
107. Mér þykir sennilegt að með teymisvinnu aukist möguleikar á að bregðast við ákveðnum aðstæðum 

eð agerð hópa. 
108. Undirbúningur bekkjarkennslu er að mestu unnin í teymi og sá hópur sem kennir sama árgangi 

undirbýr saman og nýtur þannig sérþekking einstakra kennara sín og þeir stýra mismunandi fögum út 
frá henni. 

109. Tel að bekkjarstjórnun geti verið betri og einnig að sameinaðir kraftar teymisins skili sér. Þetta er þó 
háð því að kennarar séu samstíga og geti unnið vel saman. 

110. Það er vandi að velja í teymin ekki síður en bekkina. 

111. Ég hef enga reynslu af því 
112. Ef samstarfið gengur vel. 
113. von á fjölbreyttari nálgun í kennslu og nánara samstarf kennara 
114. Hægt að skipta nemendum í hópa og koma til móts við þarfir þeirra. Skipulagning dreifist á fleiri 

aðila og hægt að fá stuðning frá teymisfélögum. 
115. ef kennarar innan teymis ná vel saman er þetta ein besta kennsluaðferð sem ég þekki, þar sem bæði 

nýtist breiðari þekkingar og reynsluforði en hjá einyrkjum í kennslu 
116. Það er gott að fleiri en bekkjarkennarinn þekki nemanda vel. Kennarar sem vinna saman í teymi geta 

ef vel tekst til orðið býsna öflugur hópur, þeir styðja hver annan og auka vinnugleði! 
117. Hér finnst mér skólahúsnæðið stjórna þessu kennslufyrirkomulagi,Það þarf hentugt kennslurými til að 

teymisvinna verði farsæl. 

118. Alltaf gott að hafa fleiri álit og gott að nemendur geti fengið aðstoð frá ólíkum aðilum 
119. Það hlýtur að koma öllum til góða vinna saman og deila hugmyndum, minnkar álagið 
120. Veit ekki.... hef ekki prófað það...hef þó trú á því að það henti þeim krökkum sem gengur vel 

ágætlega en held að fyrir börn með hegðunarvandamál geti það verið erfiðara. 
121. Ja´ef hún er framkvæmd af einhverju viti. Því þá eru kennarar að vinna saman og geta stutt hvern 

annan en ekki einhverjir stuðningsfulltrúar, þó þeir geri sitt besta þá er það ekki það sama. Gott að 
geta borið sig upp við aðra og létt byrðarnar þannig. En ég á að vera í s.k. teymisvinnu sem gegnur út 
á það að við hittumst kennararnir á unglingastigi 1x í viku og ræðum málin en hver kennir svo sitt fag 
í sinni stofu. Þetta kalla ég ekki teymisvinnu en stjórnendur gera það. 

122. Mig skortir reynslu til að geta tjáð mig um það. 

123. Vel útfærðir kennsluhættir eru vænlegri til árangurs. 
124. Þekki það ekki nógu vel til að mynda mér skoðun. 

125. Fer eftir samsetningu hópa og kennurum. 
126. Kennarar í mikilli samvinnu styðja og styrkja hvern annan og geta aðstoðað við að finna úrlausnir á 

ýmsum vandamálum vegna þess að þeir þekkja viðkomandi nemendur og aðstæður. 

127. Getur gengið vel ef samvinna er góð. 
128. Bæði vegna vinnuhagræðingar og einnig vegna möguleika á fjölbreytni í vinnubrögðum. 
129. Hef aðeins reynslu af bekkjarkennslu 
130. Hef ekki reynslu af því, nema hvað við erum stundum tveir kennarar að kenna saman. 
131. Hugmyndavinnan ætti að vera auðugri þegar um teymisvinnu er að ræða en ég hef ekki reynslu af 

beinni teymisvinnu við kennsluna. 
132. Hef ekki reynslu af því. 
133. Yfirleitt eru nemendur mun fleiri á hvern nemanda en fræðiðn um teymisvinnu mæla með. 

Nemendahópar verða því mjög stórir og margir nemendur ráða illa við að einbeita ser ef annar 
nemandi eða nemendur eru með truflun í kennslustund. Auk þess er ekki auðveldara að sinna 
nemendum ef þeir eru jafnvel fleiri á hvern kennara en þeir væru í venjulegri bekkjarkennslu. 

134. Of mikill tími fer í fundi, samræður, samhæfingu og undirbúning. 

135. gott að leita ráða hjá öðrum og deila hugmyndum 
136. Kostir og allar, spurning hvorir vega þyngra. 

137. of stórir hópar í einu inni í sama rými 
138. Býður upp á svo marga möguleika. 
139. Ef vel tekst til um samvinnu og samstarf getur teymisvinna skilað góðum árangri 
140. Ég hef ekki reynslu af teymisvinnu en finnst hún spennandi 
141. Gott að geta blandað að einhverju leiti teymisvinnu við kennslu, ég hef spurningar varðandi mjög 

stóra hópa í sama rými. 
142. Vegna þess að þá er hægt að stýra námsefni og innlögn eftir getu og námslegri hæfni hvers og eins. 
143. Teymisvinna veldur meiri losung og óöryggi hjá nem. 
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144. Hef ekki reynslu af þessu en get ímyndað mér að þetta létti undir álaginu 

145. Of margir nemendur sem þurfa stífann ramma og því hentar þetta form þeim ekki 
146. Lykill að framkvæmd heildstæðrar skólstefnu og samræmdra vinnubragða innan skólans. 

147. samvinna = fleiri hugmyndir = verkefnaskipting = betri árangur 
148. hef séð dæmi um vel heppnaða samkennslu en sýnist það vera happdrætti. 
149. Þannig kvikna fleiri hugmyndir og kennslan getur orðið líflegri og fjölbreytilegri 
150. Getur haft bæði kosti og galla og þekki bæði. Hef átt gott samstarf og þá gengur allt vel. Hef líka átt 

slæmt samstarf og þurft að vinna mikið fyrir "samstarfsaðila" og það skapar spennu 

151. Hér þarf að skoða allt skipulag slíks fyrirkomulags. 
152. Samráð nauðsynlegt 
153. þá er auðveldara að taka tillit til þarfa allra í bekknum 
154. Barnana vegna held ég að það sé betra að vera stundum hluti að minni heild. Þetta skrifa ég sem 

foreldri. Ég þekki ekki að vinna í svona mikilli samvinnu með öðrum. 
155. Ég tel að samvinna sé yfirleitt til góðs fyrir nemendur og kennara. 
156. Teymisvinna kennara er stuðningur fyrir kennarann og aðhald. Það getur einnig oft verið kostur fyrir 

nemandann að geta leitað til fleiri en eins kennara með sín mál eða aðstoð við nám. 
157. Þar sem teymi ná að vinna vel saman tel ég að nýta megi mismunandi styrkleika þeirra sem tilheyra 

teyminu. Auk þess auðveldar það skipulagningu á þjónustu við hæfi hvers og eins því þetta býður 
upp á möguleikann á fjölbreyttri samsetningu hópa og fjölbreyttri stærð. 

158. Hef ekki reynslu af því og tel mig því ekki geta metið hvort sé vænlegri til árangurs. Væri samt sem 
áður til í að prófa samkennslu. 

159. Hefur bæði sína kosti og galla 
160. Gott að vera ekki einyrki 
161. Fer eftir mannaflanum. hægt að skipta upp í hópa eftir verkefnum og kennari er þá á staðnum með 

hina. 
162. Erfitt að raða samstíga teymi 
163. Meiri samvinna gefur stuðning, eykur fagmennsku og víkkar sjónarmið. 
164. Teymisvinna veltur algjörlega á því hvernig eymið er saman sett.  Hún vænlegur kostur þegar unnið 

er í góðu teymi en getur verið mjög erfið ef hópurinn nær ekki vel saman. 
165. Teymisvinna innan fags er ekki möguleg í mínum skóla vegna fámennis 
166. Hvað er átt við með teymisvinnu?  Ég vinn mjög náið með samkennurum mínum í árganginum og 

við gerum sameiginlega áætlanir í greinum o.s.frv.  Við vinnum í opnu rými - tvær kennslustofur 
saman en það er ekki það sama og teymisvinna í mínum huga!  Við höfum oft skipt árganginum sem 
við höfum verið með í smærri hópa og verið 5-6 kennarar með fjóra bekki, 12 - 15 nemendur í hóp 
(hver hópur hefur verið í einni námsgrein og kennarar skipta með sér námsgreinum, ég kenndi t.d. 
íslensku og fékk alla hópana til mín 3 sinnum í viku) en mér finnst það ekki vera teymisvinna!  Er 
ekki alveg að átta mig á því hvað þið eruð að meina.  merki í að hluta til hér að neðan.... 

167. Fleiri hugmyndir að skipulag hverrar kennslustundar. Hægt að nýta sérþekkingu betur. 

168. Kennari í teymisvinnu er stöðugt að læra af öðrum og ég tel að styrkur hvers og eins sé betur nýttur. 
169. hollt og gott að skiptast á hugmyndum og verkefnum 
170. Fæ engan aukatíma til undirbúnings til að skipuleggja saman 
171. Þegar fleiri en einn vinna saman, skapast samkennd, umræðan verður frjórri og þú getur leytað til 

mótaðila. 
172. Meiri líkur á að hver kennari geti nýtt sínar sterku hliðar, einnig félagastuðningurinn sem fæst með 

teymisvinnu mjög mikilvægur, en gera þarf ráð fyrir að undirbúningur er síst minni í teymum, þar 
sem vænlegast er að allir kennarar í teyminu séu vel upplýstir um enmendahópinn daglega. 

173. Getum alveg verið með teymiskennslu þó við séu með bekki 

174. held að það sé hægarauki f. kennara að vinna saman 

175. Ef það er ekki enn eitt trixið hjá ykkur til að auka álag á kennara og lækka laun. 
176. Teymisvinna er vænlegur kostur en... mun tímafrekari 
177. Hef ekki reynslu 
178. Fer eftir fólkinu sem sinnir kennslunni, ekki eftir hugmyndafræðinni. 

179. betur sjá augu en auga. 
180. Ég tel að teymisvinna geti orðið vænleg ef kennarar eru samstíga og með svipaða sýn á skólastarfið. 

181. Gilda sömu rök hér og áðan, teymisvinna útheimtir líka meira fjármagn. Mín skoðun er sú að teljist 
það teymisvinna að þrír kennarar beri ábyrgð á 60 nemendum er álagið orðið mikið. Séu þessir þrír 
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aðilar ábyrgir fyrir vinnunni ef einn forfallast er það engan veginn ásættanlegt og óskaplega ófaglegt. 
Því miður hefur efnahagsástandið ýtt þessum vinnubrögðum af stað en það má aldrei gerast að þau 
verði viðvarandi. 

182. kennarar eru sérhæfðir í sínu fagi 

183. Ekki reynslu. 
184. Kennari er aldei einn 
185. Á tímabilum 
186. Fer eftir hópi og starfsmönnum. 
187. M.a.; Meiri faglegar umræður og sameiginleg ábyrgð. Auðaveldara að koma á móts við mismunandi 

þarfir nemenda. Hver kennari ætti að geta nýtt betur sérþekkingu sína og kennsluðaferðir sem hann 
er góður í þegar fleiri vinna saman. Sanngjarnara námsmat sem byggir á huglægu mati. 

188. teymisvinna eykur samvinnu og samábyrgð kennara og ég tel að þannig vinna stuðli að fjölbreyttari 
kennsluháttum og faglegri umræðu og vinnu. Gott teymi byggist samt að öllu leyti á góðu samstarfi 
innan þess. Ég hef mínar efasemdir um mjög fjölmenna hópa nemenda saman í einu rými. Ég starfa í 
teymi en við erum bara með einn bekk í árgangi, ég sé það ekki sem góðan valkost að hafa stóra 
árganga saman í rými, sérstaklega ekki fyrir ung börn eða þau sem eiga við ýmsa örðugleika að stríða 
t.d. ADHD eða einhverfu. 

189. Haf smá reynslu af teynisverkefni sem gekk mjög illa. 
190. Alveg eins og hér á undan þá tel ég ekki eitthvað eitt vænlegra en annað án þess að vita um hvað er 

verið að tala! Hvaða árangur er átt við - hverskonar árangur, hvernig teymisvinnu, á hvaða tíma á 
hún að fara fram, hver á að stýra henni? Spurningarnar vekja fleiri spurningar en hér er mögulegt að 
svara! 

191. Tætingslegra, t.d.vegna forfalla kennara í teyminu. 
192. Eykur fjölbreytni og kennarar geta styrkt hvor aðra. 
193. Ég er sammála því að kennarar innan árgangs vinni  saman en kenni svo hver sinum ákveðna bekk.  

Þetta hefur reynst best á unglingastigi.  Hugsanlega er þessu öðru vísi farið á yngri stigum, ég þekki 
það ekki. 

194. Betri stuðningur við kennara, sérstaklega í erfiðum málum. 
195. Býður upp á fleiri valmöguleika í kennslunni eins og t.d. skipta nemendum eftir getu í ákveðnum 

námsgreinum. 
196. Einkum meðal yngri nemenda því að það skapar óöryggi að hafa of marga kennara sem þeir þurfa að 

kynnast. Þá tel ég að teymisvinna dragi úr yfirsýn og ábyrgð á líðan og námsframvindu nemandans. 

197. Faglegur styrkur að starfa í teymi en er ekki á því að eigi að kenna í stórum hópum eða opnu rími 
198. Skólastarf byggist í eðli sínu á samvinnu. 
199. Getur verið mjög gott að hafa greinar fagskiptar en ef hópurinn er erfiður þá er oft betra að hafa einn 

kennara sem heldur utan um hópinn. 
200. Með þeim fyrirvara að samvinnan sé mjög góð. Þekki að eigin raun ef hún er það ekki þá gengur 

teymisvinna ekki upp og kemur niður á hópnum. 
201. Alduyrs- og þroskastig hefur allt of mikið að segja. 
202. Óskiljanleg spurning! Hvað er teymisvinna vs. bekkjarkennsla? Næsta spurning líka gölluð vegna 

þessa. Talað er um kennarateymi, ekki bekkjarteymi. Teymin vinna sameiginlega að ýmsu, ekki 
endilega að kennslunni sjálfri saman þó það geti vissulega verið hluti af því sem teymið gerir. 

203. Hef ekki prófað það 
204. betur sjá augu en auga, marga hendur vinna létt verk. 
205. Hef prófað teymisvinnu (tveir árgangar) og það hentar mér betur að kenna með hefðbundinn bekk. 

206. veit ekki 
207. Ég kenni teymisvinnu. Að mínu mati gengur hún mjög illa núna vegna þess að markmið með 

vinnunni eru ekki skýr. Ég er sjálf að berjast fyrir því á mínum vinnustað að endurskoða teymisvinnu 
og minna fólk á um hvað teymisvinna snýst. Að vinna meira saman, skiptast á að kenna og aðstoða í 
hópum, nota styrkleika og veikleika nemenda þegar unnið er að viðfangsefni. Þannig er hægt koma 
þeim sem eru sterkir námslega áfram og hjálpa þeim sem þurfa hjálp. Í stað þess að hafa bekk þar 
sem nemendur eru námslega ólíkir og hafa minni möguleika á því að vinna með öðrum á sama stað í 
náminu, færri í hóp, í stað þess að geta gert stærri hópa sem vinna vel saman og minni hópa fyrir þá 
sem þurfa meiri einbeitningu. Í teymisvinnu er hægt að skipta heilum árgangi í hópa og vinna með 
ákveðna þætti í ákveðinn tíma, síðan vinna allir saman að verkefni og þar fram eftir götunum, 
endalausir möguleikar, ef kennarar geta unnið saman. Það er mjög erfitt að vera í teymisvinnu með 
kennurum sem vilja ekki og eiga erfitt með að vinna með öðrum kennurum. 
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208. Sé ekki hvernig það gæti virkað í fagkennslu þegar aðeins einn kennari er með fagið. 

209. Betur sjá augu en auga 
210. Ég held að blanda sé best, sumt gæti komið vel í teymisvinnu annað ekki, helst gott í tímabundinni 

vinnu. 

211. Hef ekki reynslu af teymisvinnu. 
212. hef ekki reynslu 
213. Hef reynslu af hvoru tveggja. 
214. Teymisvinna hentar alls ekki öllum  börnum. Að vera saman í stóru rými getur haft mjög neikvæð 

áhrif á t.d. börn með athyglisbrest og þau eru æði mörg. Börn, sérstaklega í yngri deildum þurfa 
öryggi og ramma. 

215. Getur verið erfitt fyrir þá sem eru saman í teymi að finna tíma til að hittast og fara yfir málin ef 
stundartöflurnar þeirra passa ekki saman og mikill munur er á starfshlutfalli. Þá er þetta erfitt. Getur 
nýst vel þegar gott skipulag er á teymum og fundartímum. 

216. Hef ekki reynslu af þannig kennslu. 

217. Óþarfa flækjur, óþarfur undirbúnigur og samvinna - tími er takmörkuð auðlind orðinn í skólakerfinu 
218. margir teymisvalkostir í boði - sumir góðir, aðrir minna. 
219. fer eftir aldri nemenda, gott að tveir séu inni i málum og vinni saman á yngri stigum og síðan er 

sérhæfing kostur þegar nemendur eldast. 
220. Það fer algjörlega eftir samsetningu hóps og hvort hægt sé að fá auka kennara inn til að geta 

getuskipt þeim betur 
221. myndi vilja segja bæði og 
222. Það þarf allavega að vera gott samstarf á milli bekkjarkennara í árgangi 
223. Held  að báðir kostir hafi kosti og galla. 

224. Hef ekki prófað annað en bekkjarkennslu. 
225. Bara misjafnt hvað hentar hverjum og einum 
226. hef ekki prófað að vera eingöngu með teymisvinnu við kennslu 
227. Þekki þetta ekki. 
228. Það ætti að auðvelda framkvæmd einstaklingsmiðaðs náms sem er mikill kostu, þó einnig þurfi að 

fara mjög varlega í allar flokkanir á nemendum . 
229. Ég held að gott sé að kennarar hafi samliggjandi tíma svo þeir geti kennt í hinum teimum.  Ég held 

hinsvegar að þetta sé ekki spurning um annað hvort eða heldur sambland. 
230. Áhersla fer af nemendum að teymisvinnunni.  Þetta er fyrst og remst hgræðing fyrir kennara og 

sparnaður fyrir skólann.  Skilar engum árangri að mínu mati. 

231. þekki ekki til teymisvinnu 
232. Hef ekki góða reynslu af því. Ég hef þó góða reynslu af að kenna saman tveimur bekkjardeildum í 

árgangi. 
233. Getur verið vinnuhagræðing og kennarar geta lagt sig betur fram ef þeir kenna færri námsgreinar 
234. Er verið að meina fagkennslu? Ég lít svo á. Það hlýtur að skipta miklu máli að vera með fagkennslu - 

þar sem kennari hefur djúpa þekkingu á faginu frekar en klóra í margar greinar. 
235. Vegna þess að það er ekki sjálfgefið að öllum gangi vel að vinna í teymum 
236. ég tel samstarf kennara og samkennsla innan árgangs sé vænlegt til árangurs, þannig að álag á 

sérhvern kennara dreifist en um leið hafi einn kennari yfirsýn yfir lítinn hóp barna. t 
237. hentar vel stundum og stundum ekki væri gott að hafa með 

238. Það fer eftir samstarfsaðilum 
239. Ég er frekar einn í mínu starfi og hef saknað þess að vinna með öðrum 
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Viðauki 4 

Svör við spurningunni: Í hvað á að nota tímann sem myndast ef nemendadögum er fækkað? 

1. Í spurningunni kristallast skilningsleysi á eðli skólastarfsins og æskilegustu og æðstu markmiðunum. Hér er 
látið að því liggja að skóli sé eins og hvert annað bissniss fyrirtæki og hafi til meðhöndlunar til dæmis 
þorskflök eða bílavarahluti fremur en lifandi manneskjur. "Viðveru" bullinu á að henda og líta á líðan og 
árangur hvers fyrir sig í þess stað. 

2. Auka möguleika kennara til ferðalaga og lífsreynslu og hvíldar 
3. Bundin viðvera er háð góðri vinnuaðstöðu 
4. Breyta og gera kennara starfið að "stimpilklukku" starfi td 8-4 með viðveru þann tíma og engin heimavinna 
5. Treysta kennurum til að vita hvaða vinnu þeir þurfa að vinna. 

6. Gefa kennurum tækifæri á að fara í líkamsrækt á vinnutíma. Starfið er erfitt og það mundi skila sér margfalt í 
kennslu. Minni veikindi og meira úthald. Þetta tíðkast orðið hjá sumum fyrirtækjum.  Ekki lífstíll heldur 
fyrirbyggjandi, betri og ánægðari starfskraftur. 

7. fleiri fyrirlesara og námskeið sem koma inn í skólana. Væri hægt að sameina nokkra skóla saman og það ætti 
þá að vera fjölbreytt námskeið fyrir öll stig og fög. Miðast oft að bekkjarkennslu og bóklegu fögunum. 

8. Lengja skóladaginn hjá nemendum. 
9. Allt þetta sem krefst stórra tímaeininga sem aldrei eru til. 
10. Svíar eru með mun færri skóladaga, svo minkun niður í 172 daga væri gott. 

11. Þróunarstarf er af hinu góða en hins vegar þurfa kennarar að komast yfir hið daglega á faglegan hátt svo má 
eyða aukatíma í þróunarstarf 

12. Fræðslu fyrir þá sem starfa saman 
13. Fagleg innri störf og hópefli starfsmanna. 

14. Skilgreina þarf með skýrum hætti hvað flokkast undir fagleg störf. 
15. Ekkert. Lækka bundna viðveru úr 9,14 í 4,14 (eins og það var áður). 

16. Teljast sem hluta af launahækkun. Án efa samið af sér þegar skólárið var lengt. Í mínum huga getur það ekki 
talist launahækkun þegar unnið er lengur og launhækkunin nemur lengingunni 

17. Umræður innan skóla, stefnumótun og vinna að sameiginlegum verkefnum sem nýtast skólastarfinu beint. 

18. Verð að koma því að hér, þar sem vantar opinn svarmöguleika í spurningu 32 að skólasvæði eru mjög ólík og 
þarfir þar með. Ég hef kennt bæði á höfuðborgarsvæðinu, í bæ og í fámennri sveit og skynja hversu ólíkar 
þarfir ríkja á hverjum stað. Það þarf að muna eftir þeim en einblína ekki á fjöldann. 

19. Er sjálf með bundna viðveru til kl. 16:00 svo mér finnst ekki eigi að auka hana. Var með tvo daga til kl. 17:00 
en í niðurskurði lækkaði ég um rúml. 30.000 í launum þá var viðveran minnkuð að sama skapi vegna 
óánægju kennara. 

20. Finnst það vera á ábyrgð stjórnenda að nýta þennan tíma vel. Amk nýtir okkar skólastjóri þessa 
nemendalausu daga OF vel. Við fáum að mínu mati of lítinn tíma til að vinna verkefnin okkar því það eru 
endalausir fyrirlestrar og námskeið og svoleiðis. 

21. Lækka laun, stytta starfsskyldu 
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Viðauki 5 

Svör við spurningunni: Hefur álagið aukist eða minnkað vegna einhvers af neðantöldu? Annað, 

tilgreinið hér: 

1. Of lítill tími ætlaður fyrir undirbúning og yfirferð verkefna 

2. Of lítið tímamagn hjá nemendum . 
3. Umsjónarkennara starfið hefur aukist - en laun og kennsluskynda umsjónarkennara haldist 

óbreytt. Í nýjum lögum eru skyldur umsjónarkennara auknar - en laun og kennsluskylda 
ekki. Stór hluti af mínum tíma sem ég ætti að nota undibúning fer í að sinna 
umsjónarkennara starfinu. 

4. Breytt tækni og aukið upplýsingamagn 
5. Álag hefur aukist nokkuð vegna tölvuskráninga ýmiskonar og þróunarstarfs 
6. Á ekki við 
7. Hef einungis unnið við kennslu í 1 1/2 vetur 

8. mér finnst ekki álag hafa aukist 
9. ymis skilaboð og tilkynningar  á Mentor ásamt tölvupóstum til og frá for. Allskyns 

skilafundir vegna foreldra . 
10. Faglegar kröfur hafa aukist.  Gerð aukin krafa um fjölbreytta kennsluhætti og markvissari 

vinnubrögð, einstaklingsmiðað nám sem gerir það að verkum að kennarar þurfa að 
undirbúa sig mun meira en áður. 

11. Skriffinska eykst jafnt og þétt. 
12. Erfiðara að eiga við stjórnendur vegna sérþarfa tónmenntakennara, m.a. vegna 

niðurskurðar. 
13. Það vantar að mínu mati sérdeildir. Hinn almenni grunnskóli er ekki tilbúinn til að taka 

við nemendum sem áður fyrr voru í Öskjuhlíðarskóla. 

14. Aukin vandamál á heimilum 
15. Nemendum hefur fjölgað í hópum sem er gert í nafni niðurskurðar sem ég tel að kennarar 

samþykki það vegna "ástandsins í þjóðfélaginu". Það er einnig mín skoðun að mjög fötluð 
börn nái ekki að aðlagast skólakerfinu vel - og fái betri þjónustu í minni hópum þar sem 
þroskaþjálfar og annað vel menntað fólk á því sviði getur uppfyllt þarfir þeirra. 

16. Hefur ekki aukist hjá mér þar sem ég er ekki umsjónarkennari en mér sýnist það hafa 
aukist hjá samkennurum sem eru með umsjón 

17. Mér finnst álagið ekki hafa breyst 
18. þetta á ekki svo mjög við mitt starfssvið 
19. aukið álag v.rafrænna skráninga 
20. of fáir nemendur fá sérkennslu við hæfi. það er ekki nóg að vera slakur í einhverju fagi til 

að fá sérkennslu því þeir nemendur sem eru með greiningu taka upp öll plássin sem eru 
alltof fá fyrir. Aðstoðin virðist sniðin að plássinu og fjárhagnum í stað þess að snúast um 
raunverulega þörf 

21. Aukist vegna kröfu um meiri skráningu en áður og kröfu um notkun mentors. 
22. minni tími í undirbúning 

23. Starfsúthald minnkað. 
24. Hef fylgt bekknum mínum í 4 ár og þ.a.l. hefur álagið minnkað. Þau orðin eldri og þekkja 

mig og ég þau. 
25. Þróunarverkefna 

26. á ekki við 

27. Fækkun á skiptitímum fyrir nemendur 
28. Betri stjórnun veldur minna álagi. 
29. Hvaða stuðningsfulltrúa og skólaliða? 

30. Álagið hefur einnig aukist, vegna erfiðra aðstæðna í samfélaginu í heild. 
31. Ég endurtek það sem sagði fyrr að ólært fólk eins og stuðningsfulltrúar eiga ekki heima í 

kennslu. 
32. álag minnkaði við að fara úr bekkjarkennslu (umsjón) yfir í greinakennslu. Foreldrafundum 

hefur fækkað og nú kenni ég þrisvar sinnum sama tímann. 
33. Álagið hefur aukist mikið vegna skráninga á Mentor sem átti að vera til að létta okkur 

vinnuna. Verulega aukið foreldrasamstarf er annar stór þáttur og ekki er reiknað með tíma 
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til starfanna. 
34. Börn með mjög miklar sérþarfir finnst mér eiga frekar lítið erindi inn í almennar 

kennslustundir  með  stórum fjölda nemenda. Fyrir þau væri mun betra að vera í litlum 
einingum. 

35. á ekki við 
36. Fyrsta árið mitt í kennslu, hef því ekkert til að miða við. 
37. Alltaf bætast við ný verkefni nauðsynlegt er að sinna. Hvað færðu í staðinn? 
38. Ég vil að fagfólk vinni með nemendum. Stuðningsfulltrúar og skólaliðar tel ég ekki vera 

fagfólk heldur ódýra leið sveitafélaga. Það vantar virðingu fyrir nemendum og 
kennarastarfinu hjá sveitafélögum. 

39. Hef unnið í tæpt ár 
40. Afnám yfirvinnu, meiri samkennsla árganga. 
41. Vegna niðurskurðar og skipulags starfshátta hefur ekki verið um að ræða forfallakennslu á 

unglingastigi. Gefið er frí ef forföll verða. 
42. Álag aukist vegna þess að vinna við ýmis konar mat þ.m.t. námsmat hefur aukist sem og 

útfylling alls kyns pappíra, spurningalista, kannanna og fl.  Greiningar og skimanir alls 
konar orðnar mjög fyrirferðamiklar í starfi sérkennara. 

43. Furðulegt orðalag á þessum spurningum. 
44. Nú er mikið reynt að spara og að sjálfsögðu kemur það niður á skólastarfi. Hér er t.d. ekki 

gert við tæki. Tölvurnar eru allar í rusli. Við vorum einu sinni sporgöngukennarar í 
tölvumálum - nú eru flestra tölvur svo hægvirkar að ég finn verulega fyrir 
öldrunareinkennum við að umgangast þær. Það tekur t.d. nokkrar mínútur bara að ræsa 
tölvuna! 

45. Skóli var með 1.-7. bekk en er kominn með 1-10. núna sem er aukið álag í heildina séð. 

46. Kenni ekki við venjulegar aðstæður svo þetta eru sennilega frávik 
47. Þróunarverkefni og verkefni af ýmsu tagi hafa aukið álagið. 
48. Dýrtíðar; efniskaup minni sem takmarkar verkefnavinnu. 
49. álag líka aukist þegar skipt var um skólastjóra, sem er ekki að ná til starfsmanna 
50. Í mínum skóla hefur tímum sérkennara fækkað en stuðningsfulltrúa fjölgað á undanförnum 

árum. Sem þýðir að ófagmenntaðir eru að annars börn sem þurfa á hvað mestri 
sérþekkingu að halda. Ég hef orðið vitni af því að skólaliði með einungis grunnskólapróf 
hefur verið gerður að stuðningsfulltrúa og látinn annast þroskaskerta nemendur í 10. bekk 
undir handleiðslu kennara/sérkennara. Þarna bitnar sparnaðurinn á þeim sem minnst mega 
sín. 

51. Það hefur ekki verið mikill niðrskurður í skólanum hjá mér. 
52. Hef reynt að taka að mér meiri ábyrgð fyrir launaflokk og eins mikið af forföllum og hægt 

er til að gera heiðarlega tilraun til að framfleyta mér og mínum. 
53. Breyttir kennsluhættir, ný og stór þróunarverkefni, sinning á félagslegum samskiptum 

nemenda, stuðningur við uppeldi nemenda, áhyggjur vegna hugsanlegarar 
misnotkunar/vanrækslu/ofbeldis/rangrar næringar nemenda 

54. Neikvæður andi meðal samstarfsfólks vegna niðurskurðar. 
55. fagleg störf, sjálfsmat, uppeldisstefnur... 
56. börn eru oft óöguð og vantar uppá kurteisi í umgengni við náungann. 
57. Álagið í tónmenntakennslu er allt annars eðlis heldur en hefðbundin bekkjarkennsla. Því 

fylgir mikill frágangur, mikið af námsefnisgerð (því ekki er mikið til), mikils undirbúnings 
við að setja upp hljóðfæri og ganga frá svo að tíminn nýtist í kennslu. Það er mikið álag í 
kringum skemmtanir þar sem bæði tónmenntanemendur og kórar koma fram með 
tilheyrandi utanumhald og annað sem rúmast ekki innan hefðbundins undirbúningstíma. 
Svo bætir það gráu ofan á svart að ekki er hægt að fá keypt kennslugögn (hljóðfæri) til þess 
að vinna með nemendunum og því ekki hægt að kenna það sem námskráin segir til um að 
nemendum eigi að vera kennt. Það vantar að einhverstaðar komi fram að til þess að hægt 
sé að kenna tónmennt þurfi hljóðfæri, alveg eins og ekki er hægt að kenna 
upplýsingatækni án tölva, smíði án verkfæra og textílmennt án saumavéla, garns og öðru. 
Sífelld barátta um að sannfæra stjórnendur og bæjarstjórnendur um þetta má flokka undir 
álag tengdu starfinu. 

58. Sífellt þyngri nemendur í skólanum sem áður voru í sérskólum eða öðrum úrræðum. 

59. Það var aukið álag að kenna þremur bekkjum saman 
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60. Spurning 2.Kennslumagnið er enn það sama en við fáum mikið minni utanaðkomandi 
aðsto eins og stuðningfulltrúa og skólaliða 

61. vegna fleiri verkefna frá skólastjórnendum 
62. Get ekki svarað vegna stuttrar starfsreynslu. 
63. Er það nýr starfkraftur innan grunnskóla að ég tel svar mitt ekki vera marktækt í þesum 

þætti. 
64. Það hefur verið mikið álag vegna sameiningarmála í Reykjavík. Það á eftir að koma í ljós 

hvort þessi sameining skilar einhverju þegar upp er staðið. Starfsstöðvarnar standa eftir jafn 
margar og þetta gæti aukið álag bæði á menendur og kennara þetar til legndar lætur og 
efitt að sjá að það sé tekið tillit til þess.Það er líka aukið álag vegna endurmenntunar á 
stafrfstíma skóla. 

65. Auknar kröfur um samstarf við heimili og úrlausnir mála. 
66. Álagið hefur ekki aukist. 
67. Breyttir kennsluhættir 

68. Álag hefur aukist vegna skráningar á öllu mögulegu og ómögulegu 
69. Á ekki við ég hef ekki kennt í 5 ár 
70. Nemendahópar eru stærri og tímamagn pr. hóp skert án þess að skerða verkefni eða 

námskrá. 
71. hafa komið inn mjög erfiðir einstaklingar sem þurfa mikla aðstoð -þá fá aðrir minna 

72. Vegna samskipta við stofnanir út í bæ, þjónustumiðstöð og barnavernd. 
73. Tölvukerfi hafa verið til mikilla vandræða og ekki hefur tekist að koma til móts við þarfir 

barna. 
74. Á ekki við, skv. sp. 34. 

75. Sameiningar skóla 
76. Breytt kennslufyrirkomulag þ.e. aftur í venjulega bekki. 
77. Tölvur orðnar úreltar, prentarar langt frá starfsstöð, mikil hlaup eftir stundum einu blaði.  

Tölvur lengi að starta sér.  Vantar sárlega skjávarpa. 
78. Metnaðarleysi og yfirgangur foreldra sem líta á kennara sem þjónustufólk! 

79. Er að starfa sem sérkennari í móttökudeild fyrir erlenda nemendur 
80. Hef of litla reynslu í grunnskóla til að meta þetta 
81. veit ekki um það síðastnefnda 
82. Sparnaður=bekkjum steypt saman=fl.nem. 
83. Það er alltaf verið að henda í okkur kennara aukinni vinnu, ætlast til að við bætum á okkur 

ýmsu sem við erum ekki þjálfuð í frá KHÍ 
84. Skólastjórar koma minna að agamálum sem upp koma. Þeir eru uppteknir í 

fjárhagsáætlunum, fundarsetu og fleiru. 
85. Stjórnunarhættir yfirmanns 

86. Álag mjög misjafnt, misjafnt hvað nemendur eru lengi 
87. Samfélagið allt hefur að undanförnu einkennst af kvíða og þunglyndi og þar eru börnin 

ekki undanskilin. Daglegt starf kennara hefur því breyst að því leiti að kennari þarf 
stanslaust að vera vakandi yfir breyttri hegðun því nánast vikulega koma upp mál sem vert 
er að taka á með nemendum strax, sem dæmi má nefna erfiðar heimilisaðstæður vegna 
atvinnuleysis, nemandinn er elsta barn og því með mikla ábyrgðartilfinningu. Getur ekki 
tjáð sig heima við um áhyggjur af foreldrum og fjárhag (fullorðinsveseni) 

88. Flest börn með réttan, góðan hæfilegan stuðning að heiman, en þeim, sem þurfa meira 
fylgja nú mun meiri kröfur að heiman, mun meiri og oft freklega fram setttar. 

89. Mun meira um fundi við sálfræðinga og greiningarstöðvar. 

90. MENTOR og tölvupóstur 

91. vinn í sérskóla, hefði sennilega svarað öðruvisi í grunnskóla 
92. Óvissu í framtíð skólans sökum fámennis: Aukist mjög mikið! 
93. Eins og ég hef sagt hér áður kenni ég heilum bekkjum tónmennt sem fer alveg frá 17 upp í 

27 nemendur,  Kennsla í tonmennt er ekki bókleg kennsla heldur verkleg kennsla og á að 
vera skapandi og frjó.  Þegar stuðningsfulltrúum fækkar, aðstaða til tónmenntakennslu er 
enginn og hvergi stafur í Aðalnámskrá né samningum sem segir til um það hver 
hámanksfjöldi nemend í tónmennt skuli vera eða hver lágmarksútbúnaður til 
tónmenntakennslu skuli vera þá er þetta bara spurning um að þrauka og lifa veturinn af¨! 

94. Álagið eykst einnig vegna andrúmslofts á vinnustað, meira álag vegna aukinna verkefna 
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skilar aukinni þreytu sem gerir öll önnur verkefni erfiðari en þau eru í raun. 

95. Á ekki við í mínu tilfelli, er í sérskóla 
96. Ekki sett fagfólk inní afleysingar vegna veikinda. 

97. Breyting á starfinu með auknum skráningum 
98. Skriffinska hefur aukist til muna, svo sífellt meiri tími fer í "skrifstofu"hluta starfsins. 
99. tölvuvinna sífellt að aukast- skráningar í Mentor og vinnustund 
100. Vegna vanlíðan nemenda sem ég tel að megi rekja til ástandsins í þjóðfélaginu. 
101. Lélegur tækjakostur veldur umtalsverðu álagi og hefur áhrif sérstaklega í sérkennslu. Mikið 

er til af skemmtilegum forritum fyrir börn í námsvanda en tölvur skólans míns eru svo 
hægar að varla er raunhæft að nota þær. Fyrir vikið þarf að gera meira af verkefnum fyrir 
hvern og einn. 

102. Neikvæð umfjöllun um starf okkar í fjölmiðlum og hjá forledrum. 

103. Meiri þáttaka í utanaðkomandi verkefnum og fundastörfum 
104. Sumt í listanum á ekki við en því miður ekki gefinn kostur á "á ekki við" 
105. Stórar bekkjardeildir, takmarkaður áhugi á úrvinnslu vegna hegðunarvandamála, og 

fækkun millistjórnenda og t.d. ein skólastjóri á tveimur starfstöðum gerir það að erkum ð 
mínu mati að hann getur fríað sig meira undan ábyrgð og er meira eins og skrifstofustjóri. 

106. Það er erfiðara að sækja alla hluti og er umsjónakennaranum ætlað að sjá um hluti sem 
voru ekki á hans hendi hér áður eins og t.d. einstaklingsnámsskrár og að útbúa efni fyrir 
nem. með frávik- þetta er mikil vinna ef kennari er með fleir enn einn nemenda. 

107. Aukið álag vegna minni þrifa á stofu. 
108. Meira álag á stjórnendum, meira álag á kennurum. 

109. með miklum niðurskurði og sameiningu þá breytist flest í starfinu okkar til hins verra 
110. Ath.  mitt starf byggist á samstarfi við alla þá sem hér hafa verið nefndir og það breytist 

ekki. 
111. Stjórnendur eru að setja meiri kröfur, þeir vilja sjá árangur og þeir vilja sjá árangur í tölum 

(sbr. samræmd próf, Pisa niðurstöður), þeir vilja leita allra leiða til þess að ná þeim árangri 
og eru að setja mörg verkefni á mig sem kennara og ætlast til mikils af mér, t.d að sækja 
ákveðna endurmenntun sem hentar þeim utan míns vinnuramma og vinnutíma, að ég óski 
meira eftir foreldrasamstarfi og nýti viðtalstíma minn í hverri viku til þess að koma á 
samskiptum og kalla til mín foreldra/nemendur í viðtöl. Þeir hafa sett á meiri fundarsetu og 
vilja aðgerðaráætlanir um það hvernig ég ætla að ná meiri árangri með mína nemendur. 

112. Niðurskurður gerir það að verkum að aðeins færri tímar eru á hvern nemenda þrátt fyrir að 
skólinn hafi lagt sig fram við að skipuleggja enn betur. 

113. Segi svipað um stuningsfulltrúa en það vantar 1 stuðningsfulltrúa þar sem 2 fulltrúans 
okkar fór í annað starf. 

114. Niðurskurður kemur niður á tækjakosti við kennslu. Sífellt meira álag er vegna þess að 
maður verður að reyna að láta það duga sem maður hefur þrátt fyrir þróun í 
kennsluháttum. 

115. Álagið hefur e.t.v. minnkað vegna þess að eftir því sem maður eldist vinnur maður sér 
hutina léttar. Aldurinn auðveldar agann. Nemendur eru hreinni og beinni en áður var (f. 
30 árum) 

116. of algengt að skólaliðar séu með bekki og kenni í forföllum. 
117. Óttast að staða mála sé sú að þegar svigrúm fyrir auknum hreyfanleika skapast aftur á 

vinnumarkaði muni margir góðir og reyndir kennarar leita annað.  Það mun ég gera! 

118. Fleiri heimili í vanda 
119. Þróunarverkefni skólanna eru oft íþyngjandi - stundum er hrein þróun í því starfi sem á sér 

stað inn í bekk 
120. Vinnustund, fundir ( fremur tilgangslitlir að mínu mati) vegna sameiningar. 
121. Aukin samkennsla 
122. álag            aukist mjög vegna stjórnunarhátta, alltaf verið að ákveða e-ð sem er svo 

ákveðið að breyta aftur og jafnvel aftur.,skilaboð um það seint og síður að komast 
123. Vegna sameiningar sem á að vinnast án aukningar í launum, tíma eða annars.  Þetta á bara 

að vinna sig sjálft greinilega. 
124. Meiri tími í fundi og teymissamstarf 
125. Endalaus endurmenntun á starfstíma skóla, þegar maður á að vera að kenna. Það kallar 

fram stress hjá mér og ég vil frekar sækja endurmenntun utan vinnutíma. Svo hefur maður 
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mjög lítil áhrif á það hvað maður fær að kenna og þarf að taka því sem býðst þó maður 
hafi sérmenntað sig í eitthvað annað. Hér áður fyrr gat maður haft meiri áhrif. Engin gögn 
má kaupa eða panta. Það er staðið yfir ljósritunarvélum og pappír skammtaður. 
Niðurskurðurinn er orðinn fáránlegur. Einnig finnur maður mikið álag undan nemendum 
sem koma frá brotnum heimilum eftir hrunið. Mikil vanlíðan hjá þeim. Sum eiga ekki fyrir 
mat eða fötum. 

126. Vantar miklu meira af stuðningsfulltrúum þetta er bara rugl. 
127. Samskipti við foreldra hafa aukist en Mentor hefur gert það mun auðveldara og 

markvissara. 
128. minnkað fjármagn til innkaupa veldur vandræðum í listgreinakennslu, ekki hægt að gera 

sömuverkefni og áður 
129. Skýrslugerð og eyðublöð vegna sérfræðinga s.s. sálfræðinga og lækna 
130. ýmissar þróunarvinnu og verkefna; heimasíðuhald, halda utan um uppákomur og 

dagskrár,  myndvinnsla og utanumhald o.fl.  sem á allt að vera inn í starfsramma kennara, 
en ekki sem aukaverkefni eða yfirvinna.  Fer þó mikið eftir stjórnendum. 

131. Álag hefur hvorki minnkað né aukist að neinu leyti. 
132. Sumt af þessu, t.d. álag v. nemenda með sérþarfi hefur verið eins síðan ég byrjaði að 

kenna. Einnig er eginn skólaliði í mínum skóla. 
133. Ég er ekki alvega að skilja hvernig svara á síðustu spurningunum. Ef aðstoð skólaliða og 

stuðningsfulltrúa hefur minnkað mjög og sérkennsla hefur minnkað, á ég það að haka við 
að það hafi aukist mjög mikið að þetta hafi minnkað? Svar mitt er: aðstoð skólaliða og 
stuðningsfulltrúa hefur minnkað mjög mikið og sérkennsla hefur minnkað mjög mikið. 

134. Skólinn fær aukinn verkefni en engan mannafla eða fé. 
135. Margt á ekki við hér, enginn, sérkennari,stuðnigfulltrúi o.fl. 
136. vegna tíðari greininga og opinna barnaverndarmála 
137. List- og verkgreinakennsla er ekki metin jafn til launa og umsjónakennsla. Finnst vanta 

aukinn skilning á því að álag list- og verkgreinakennara sé alls ekkert minna (og oft á 
tíðum mun meira) heldur en umsjónarkennara 

138. almennt agaleysi 
139. fleiri börn með kvíða, foreldrar leita meira til skólans um hverskyns aðstoð 
140. Stöðug krafa um alls konar fundi og teymi um allt milli himins og jarðar - misjafnlega 

gaglegt, lítill tími til daglegs undirbúnings 
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Viðauki 6 

Svör við spurningunni: Ef þú vilt fjölga starfsdögum frá hvaða verkþáttum telur þú að taka eigi tímann? 

Annað, tilgreinið hér: 

1. byrja í kennaranámi til undirbúnings öðru námi, enn komst þá að því að kennsla er mjög 
skemmtileg 

2. vinna við það sem ég hef áhuga á og menntun ; tónlist. 
3. Lítið annað í boði fyrir mitt sérsvið 
4. Langaði að læra handmennt en ætlaði aldrei að kenna 
5. Starfið tengist áhugamálum mínum 
6. Mér finnst þetta starf hafa mikinn tilgang fyrir tilvist mína, að leggja mitt af mörkum til að 

byggja um efnilega einstaklinga fyrir þennan heim 
7. Ég taldi að ég gæti vakið áhuga barnanna á tónlist og að ég gæti kennt þeim að njóta og 

yðka. Kynna fyrir þeim hinar ýmsu leiðir til að stunda tónlist í framtíðinni 
8. Sumarleyfi hafa styst með 4 endumenntunardögum að hausti og því reyni ég að fara á 

námsskeið 2 á ári að kennslu lokinni eða um helgi til að sumarleyfið hangi í 8 vikum.  
Það besta við vinnutímann er jóla og páskaleyfið, það er fjölskylduvænt en bókun 5 er 
eina og hver önnur vinna. 

9. Vegna vinnuslyss 
10. Hann er ekki fjölskylduvænn í dag. 

11. Starfið valdi mig fremur en að ég hafi valið starfið 
12. vegna áhuga á menntun/þroska 
13. Heillaðist af yngribarnakennslu þar sem mikilvæg mótun á sér stað á fyrstu skólaárunum 

og í því vil ég taka þátt. 
14. Áhuga á mynd/handmennt og búsetu á landsbyggðinni. 
15. Fyrsti barnaskólakennarinn minn spurði mig hvort mér hefði aldrei dottið í hug að fara í 

Kennaraskólann.  Ég hugsaði málið, sótti um og finnst enn gaman að kenna eftir 40 ár. 
16. Vegna áhuga á tónlistarnámi 
17. Engir tveir dagar eins, alltaf eitthvað nýtt. Skemmtilegt að vera með börnum. 
18. Kennarastarfið er hugsjón mín í lífi og starfi. 

19. er þroskaþjálfi 

20. Utanaðkomandi persónulegir hagir 
21. Starfstíminn var fjöslkylduvænn 
22. Ég gekk að því vísu að um jafnrétti væri að ræða í launum milli kynja 

23. varð grunnsk.kennari eftir að hafa kennt í mörg ár 
24. Ég hafði séð vinkonu mína ganga svo vel í náminu og fannst námið áhugavert. 
25. Hef mikinn áhuga á handavinnu alls konar og sá að ég gæti lært hana í KÍ 
26. Ég fór í KHÍ 1982.Þá var starfið fjölskylduvænna.Minni viðvera og hægt að vinna meira 

heima.Leikskóli bauðst bara í 4 tíma.Það hentaði vel að kenna og vera með ung börn á 
þeim tíma.Umhverfið er gjörbreytt í dag á öllum vígstöðvum. 

27. Vantaði handmenntarkennara og ég hafði áhuga á ýmsu handverki og beðin um að taka 
þetta að mér. 

28. Ekki meðvituð ákvörðun, eiginlega tilviljun 

29. Starfsréttindi og trygg atvinna með hæfilegri fyrirhöfn! (það er langt síðan!!) 
30. Vegna þess að mig langaði til að hafa áhrif á líf barna og/eða unglinga til hins betra. Mig 

langaði til þess að láta gott af mér leiða. 

31. Leit mjög upp til kennaranna þegar ég var í grunnskóla. 
32. Lenti í þessu, og náði mér svo í réttindi. 

33. Vegna mikilvægis starfsins fyrir samfélagið. 
34. Til að geta starfað við mína sérgrein 
35. Ég er ekki kennari eins og áður hefur komið fram og svara því ekki kennaraspurningum 

sem þessari. 
36. Ég ákvað ekki að verða kennari ég valdi nám í Íþróttakennaraskólanum námsins vegna en 

spáði ekkert í að ég ætlaði að verða kennari.Fór námsins vegna og allt í einu var ég orðin 
kennari, var að gefast upp eftir fyrstu 3 árin en svo lagaðist þetta allt saman og nú er ég 
búin að kenna í 30 ár 
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37. Starfa ekki sem kennari 

38. launin voru mannsæmandi á þeim tíma. 
39. Hægt að fá starf vítt og breitt um landið. 

40. Alin upp af kennurum og þekkti starfið. 
41. fjölbreytt og skemmtilegt starf en alltof mikið álag 
42. Ég fór í Kennó til að læra hannyrðir, en ég heillaðist af starfinu, sérstaklega 

yngribarnakennslu og er ennþá að. 
43. jól, páskar, sumar 

44. Báðir foreldrar mínir voru kennarar 
45. Starfið gefur mér möguleika á að þroskast í starfi alla ævi 
46. Skyndiákvörðun:) 
47. Starfstíminn var fjölskylduvænn! 

48. Námið var í boði á svæðinu 
49. Starfstíminn er sífellt að verða minna fjölskylduvænn 
50. Starfstíminn er svo sannarlega ekki fjölskylduvænn, þar sem kennarar vinni mikið á 

kvöldin og um helgar þegar aðrir fjölskyldumeðlimir eiga frí 

51. Fjarnám varð að veruleika. 
52. Vantaði vasapeninga með háskólanámi og ánetjaðist starfinu. 
53. útskrifaðist með BA í félagsfræði í miðju hruni, taldi vænglegast að fara í kennslufræði til 

að fá vinnu. 
54. Hafði hugsað mér að fara í handavinnukennslu en lenti í almennri kennslu má segja fyrir 

tilviljun 

55. Var fengin til að kenna einn vetur eftir stúdent og sé ekki eftir því 
56. Til að geta miðlað tónlistariðkun og áhuga. 
57. Þ 
58. Ég er ekki kennari 

59. því hver dagur er ólíkur öðrum - skapandi vinna og mjög fjölbreytt. 
60. Yfirleitt hægt að fá vinnu nálægt heimili. 
61. valið sjálft var ekki tekið af yfirvegun heldur "gerðist bara"(NB. Kennaraskólinn var dálítið 

eins og menntaskóli á sínum tíma og ekki kominn á háskólastig)  síðan má segja að 
"starfið hafi valið mig" 

62. vegna þess að hægt er að vinna hluta vinnutímans heima - gott fyrir einstætt foreldri 
63. Fjarnám var ekki til í mínu ungdæmi 
64. Atvikin höguðu því svoleiðis 
65. Vegna þess að þó að launað sé illa, samt er það greitt mánuðalega 
66. Áhugi og uppeldi í íþróttum, SÉR LÍFEYRISRÉTTINDI SEM MJÖG MIKILVÆGT ER AÐ 

HALDA Í ÞVÍ LAUNIN ERU EKKI HÁ. 
67. Vegna mikilvægi starfsins! 
68. Starfstíminn var fjölskylduvænn þegar ég byrjaði að kenna. 

69. Starfstíminn er ekki lengur neitt sérstaklega fjölskylduvænn. 
70. af tilviljun 
71. Þessi ákvörðun var tekin fyrir 25 árum síðan, í allt öðru starfsumhverfi kennara. 
72. Til að nýta menntun mína í mínu umhverfi og fá tekjur. 

73. Vinnutími var fjölskylduvænn. Sumarfraí var hægt að nota til að drýgja tekjur. 
74. Sumarfrí, jólafrí, páskar voru eitt af því sem gerði starfið eftirsókarvert hér áður, núna hafa 

fríin verið seld fyrir nokkrar krónur ...við erum alltaf að selja kjör okkar fyrir fyrir hækkun 
sem ekkert er né gerir. 

75. Þetta var "styttsta menntunin sem ég gat farið í til að "verða eitthvað." Var svo heppin að 
mér finnst gaman af krökkum- nema hegðunarvandkvæðabörnum! 

76. Hentar vel að vera kennari og stunda vinnu með sveitarstörfum þar sem ég hef valið mér 
að búa í sveit á landsbyggðinni. 

77. Er með annað háskólapróf svo ég hef alltaf val. Fannst það skylda mín að gerast kennari til 
að bæta kennarastéttina og verða betri kennari en sá sem ég hafði í grunnskóla sem lagði 
nemendur ´(mig ) í einelti og dró nemendur í dilka. 

78. Kennarastarfið er 

79. Lærði allt annað í Háskóla og ætlaði aldrei að verða kennari, tók svo kennsluréttindin eftir 
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Háskólanámið og sé ekkert eftir því 
80. Ég kann vel að met sveigjanleika í vinnutíma. Suma daga get ég farið fyrr af vinnustað og 

suma daga get ég unnið á vinnustað fram að kvöldmat. Þetta er í samræmi við þróunina í 
samfélaginu. Mér finnst það því úr takti  að vera að tala um að binda vinnutíma kennara 
meira. Þegar ég heyri þessa umræðu líður mér eins og fólk treysti mér ekki til að hafa 
dómgreind til að sinna starfi mínu sómasamlega án þess að einhver standi yfir mér... og 
nú get ég ekki lesið yfir það sem ég hef skrifað því í þessum glugga rennur allur textinn 
eitthvert "á bak við" !!!  :-)  Ég ákvað að verða kennari því að í þessu starfi hef ég frábært 
tækifæri til að láta gott af mér leiða. 

81. Fór í kennaranám eftir að hafa kennt í 2 ár. 

82. Foreldrar ákváðu námið sem ég fór í. 
83. Vonaði þó alltaf fyrir 21 ári að kjör kennara myndu batna. En því miður stöndum við í 

sömu ef ekki verri sporum launalega séð og þá. 
84. vegna vinnutímans sem var þá 
85. Ég tel að starfstíminn sé ekki fjölskylduvænn þar sem undirbúningur er mikill og þar af 

leiðandi mikil heimavinna 
86. Starfið var fjölskylduvænt en er það ekki lengur. 

87. Ég var bara í þeirri stöðu að það var vænlegasti kosturinn í stöðunni að mér fannst. 
88. Tilviljun! 

89. Vegna mikils áhuga á greininni sem ég kenni. 
90. finnst kennarastarfið skemmtilegt 
91. Starfstími er alltaf að verða minna og minna fjölskylduvænn 
92. almenn góð menntun. 

93. Í upphafi vegna búsetu - en nú kemur margt til 
94. Trúi því enn að æeg get gert betur en þeir sem kenndu mér í grunnskóla. Langar að geta 

haft áhrif. 
95. Það voru ekki jafn margir valmöguleikar í framhaldsnámi þá og nú. 
96. Vegna atvinnumöguleika úti á landsbyggðinni 

97. Góðar líkur á að fá starf úti á landi þar sem ég bý. 
98. Vinnutíminn telst varla fjölskylduvænn, oft unnið allan daginn og langt fram á kvöld og 

líka um helgar, að vísu heima að hluta en það er samt vinna og þá sinnir þú ekki 
fjölskyldunni á meðan. 

99. Var kennari í leikskóla og vildi breyta til, sérstakelga vegna samstarfs leik- og grunnskóla 

100. Starfstíminn var fjölskylduvænn, er það ekki núna. 
101. Ódýrasi námskosturinn á þeim tíma 
102. Tilviljanir og áhugi fyrir að vinna með jaðarhópum 
103. Starf sem hægt er að sinna allsstaðar 
104. Ég veit að þetta starf á vel við mig, ég á mjög auðvelt með að umgangast og kenna 

börnum og því lá þetta beinsast við 
105. fjölbreytt og skapandi starf 
106. eða starfstíminn VAR fjölskylduvænn... 

107. Ég er leiðbeinandi en hef verið að kenna í 30 ár. 
108. Ákvað lífsstarfið fyrir rúml. 30 árum, þá var vinnutími kennara sveiganlegri og heppilegri 

fyrir starfið. Nú er komin svo mikil tortryggni í garð okkar kennara og starfið mælt í 
mínútum, sem þýðir fyrir mig að mér finnst starfið orðið óttalega gelt. 

109. Hagnýt viðbót við sérnám. Áhugavert starf. Genagalli! 

110. Starfsöryggi spilaði þarna inn í en það er nú horfið. 
111. ÉG ÆTLAÐI Í ANNAÐ STARF EN ÞAÐ VAR ÁGÆTT AÐ VERA MEÐ 

KENNARAMENNTUN EN EINS OG OFT VILL VERÐA ÞÁ BREYTAST AÐSTÆÐUR OG 
MÉR BAUÐST KENNARASTAÐA SEM ÉG HEF GENGT Í 30 ÁR 

112. Áhuga á skólamálum og breyttum (vonandi) kennsluáttum 
113. Sama hvar maður býr það eru alls staðar skólar og hægt að fá vinnu.  Því var líka haldið 

fram á árum áður að kennarar væru vinsæll starfskraftur. 
114. Vinnutíminn VAR fjölskylduvænn 
115. Starfstíminn var fjölskylduvænn. 
116. Taldi mig getað látið gott af mér leiða til ungs fólks sem er að vaxa úr grasi. 
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117. Ég hafnaði þar, til allrar hamingju. 

118. Ég byrjaði í náminu og fannst ég ekki geta hætt við hálfklárað verk 
119. ´Skólaárið er nú þannig að þetta er starf sem þú ert í allan sólarhringinn aldrei laus og 

alltaf öðruhvoru að velta fyrir þér kennslunni ,nemendunum aðstæðum þeirra og ekki síst 
andanum ´vinnustaðnum þarsem er mjög mikilvægt að allir gangi í takt og beri 
sameiginlega ábyrð. 

120. Vinnutími kennara er ekki lítill eins og má skilja á svari fimmta liðar hér að framan 
121. Sennilega hefur líka haft eitthvað að segja að það eru margir kennarar í fjölskyldunni. 

122. Fín laun fyrir auðvelda vinnu 
123. Þetta var ekki útpæld ákvörðun af minni hálfu en ég hafði rosalega gaman af því fagi sem 

ég hef kennt hvað mest. 
124. Ég ætlaði upphaflega í annað nám og var ráðlagt að taka kennarapróf áður. 
125. Mælt var með námi í skóanum 

126. erfitt að finna starf í greinum sem mig langar helst að vera í 
127. Er kennari í grunninn þó ég starfi nú sem námsráðgjafi 
128. Mér finnst mjög ganan að gera það sem ég geri. 

129. Líka vegna góðra fyrirmynda og hvatningar. 

130. Vinnutíminn VAR fjölskylduvænn. 
131. Fyrir 30 árum var ekki boðið upp á fjarnám... 
132. Hægt að stunda þetta starf næstum óháð búsetu. 
133. Allt annað umhverfi þegar ég lærði, þá framhaldsskólinn 

134. gott þegar maður er með börn á skólaaldri 
135. Vegna fjölbreytileikans, engir tveir dagar eru eins 
136. Þegar ég varð kennari fyrir 25 árum síðan þá hafði vinnutíminn mikið að segja og þá fyrst 

og fremst vegna þess að hann var fjölskylduvænn og ég leit svo á að gott væri að eldast í 
starfi. Það hefur breyst heldur betur. 

137. Þar sem að það eru 28 ár síðan ég útskrifaðist sem kennari - var ekki möguleiki á fjarnámi 
þá en þegar að ég fór í námsleyfi skipti það ÖLLU máli að geta verið í fjarnámi (Med. 
námi) þar sem ég er starfandi (og bý) úti á landi. Þess vegna skráði ég að möguleikar á 
fjarnámi skiptu mjög miklu (í dag) en það var ekki í boði fyrir 30 árum síðan. 

138. Ákvað að verða kennari þegar ég var 15.  Leið svo vel í skóla að það hlyti að vera frábært 
að vera kennari.  Sem var hárrétt!!  Hafð oft heyrt að kennarar væru með lág laun og ætti 
langt sumarfrí o.s.frv. en spáði ekkert í því á þessum tíma.  Hafði frábærar fyrirmyndir og 
vildi vera þannig :) 

139. Starfstíminn er hættur að vera fjölskylduvænn, ef hann hefur þá verið það. 
140. Aðalega vegna brennandi áhuga á kennslu tónmenntar og tónlistar og áhuga á því að 

vinna með börnum og unglingum. 
141. fannst námið áhugavert - hugsaði mér ekkert endilega að fara í kennslu, en var töluð inn á 

það þegar vantaði kennara. 
142. Möguleikar á atvinnu. 
143. Lenti í þessu eins og slysi ;) 
144. Vegna fyrra starfs með börnum. 
145. Þegar ég ákvað að vera kennari var starfstíminn fjölskylduvænni og vinnutíminn 

sveigjanlegri. 
146. hef mikinn áhuga á öllum íþróttum og fannst íþróttakennslan alveg tilvalin fyrir mig 
147. Sveigjanleiki er mikilvægur. Að vera kennari svipar að mörgu leyti til þess að vera leikari, 

prestur, þáttagerðamaður að því leyti að álagið er mjög mikið í tímum. 

148. Skapandi starf og gegnir mikilvægu hlutverki í samfélaginu 
149. Textilmennt heillaði mig frá barnæsku 
150. Kennarar mínir í grunnskóla höfðu áhrif á val mitt 
151. Vegna möguleika á skapandi starfi! 

152. Ég er ekki kennari 
153. Eiginlega eina ástæðan til að gerast ekki kennari er launin. 
154. Ég lærði upphaflega að vera kennari vegna þess að ég hafði hugsað mér að geta átt gott 

fjölskyldulíf eftir vinnu, á jólum, um páska og yfir sumartímann. Nún hins vegar fer mest 
af þessum tíma í það að jafna sig af þreytu þar sem mikið álag hvílir á kennurum í dag. 
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Sökum mikillar pressu og óróleika í samfélaginu 

155. man það ekki 
156. Ég hafði og hef mikinn áhuga á þeirri grein sem ég kenni og langaði að mennta mig meira 

í henni og miðla til annarra. 
157. Í mínu tilfelli var starfstími fjölskylduvænn þegar ég hóf nám en breyttist svo með 

lengingu. Ætlaði mér ávallt að vinna við þjálfun jun-sept. 
158. Starfið var fjölskylduvænt. 
159. Eftir að hafa kennt réttindalaus(með stúdentspróf) og upplifað illa meðferð af skólastjóra. 

Setti mér markmið að verða vel menntaður og framúrskarandi kennari og helst að veða 
yfirmaður fyrri skólastjóra einhverntíma í lífinu. En hann lifði því miður ekki nógu lengi til 
þess ! Ég tel það samt hafa verið mitt gæfuspor að verða kennari. Ég hef náð markmiðum 
mínum og því spurning um að reyna við annan starfsvettvang. 

160. Fékk allt í einu e-k köllun:) 
161. 1. Sumarfrí, páskafrí og jólafrí er aðal ástæðan, þar sem launin eru til skammar. 

162. fjarnám var ekki í boði þegar ég varð kennari. 
163. Önnur störf voru ekki í boði á sambærilegum launum á þeim stað sem ég bý. 
164. Eftir að vinnustund kom er vinnutíminn ekki lengur eins fjölskylduvænn 

165. Að láta gott af mér leiða og vera fyrirmynd annarra. 
166. Veit ekki hvort svarmöguleikarnir eru marktækir hér. Mér var óvænt boðið að gerast 

kennari í fámennum skóla og þar fann ég að starfið átti mjög vel við mig, þannig að ég 
aflaði mér menntunar og er að ljúka meistaranámi á næstu misserum. Tilveran tók sem 
sagt óvænt í taumana....:) 

167. Vegna launa hér áður fyrr, því þegar ég byrjaði kennslu voru góð laun í boði. 

168. Vilji til að kenna mitt fag. 
169. Ég myndi svara allt öðru vísi ef ég væri að velja mér þetta starf sem ég elska eftir 

reynsluna eftir öll þessi ár í þessu illa launaða starfi 
170. man það varla 
171. Fannst skynsamlegt að hafa einhverja menntun og kennaramenntun þótti þá vera hagnýt 

menntun (fyrir 15 árum)..  Líkaði síðan mjög vel í öllu verknámi og svo hentar starfstíminn 
bændum vel :) 

172. Kennarastarf er ekki fjölskylduvænt ef maður er að vinna endalaust heima hjá sér eins og 
margir kennarar gera. 

173. Sennilega spilaði líka inn í að í fjölskyldu minni er töluvert um kennara. Einnig réði miklu 
að atvinnuöryggi er mikið óháð búsetu. 

174. Skemmtilegt og gefandi starf 
175. Vegna þess að ég vil hjálpa öðrum að læra og sjálfstæði í vinnuaðferðum og vinnutíma. 
176. leit á það sem forréttindi að starfa sem kennari 
177. Arfgengt 

178. Var búin að ákveða það í menntaskóla 
179. Vinna með börnum er best, en myndi aldrei vinna við þetta með þessi laun nema hversu 

vinnutíminn er góður 
180. Hafði lokið listnámi og taldi kennslu góða "hliðarvinnu" en kennslan yfirtók alla orku, svo 

ekki varð tími til listsköpunar. 
181. það bara si svona gerðist 
182. Þetta er ekki fjölskylduvænt starf það er miskilningur/mjög erfitt að aðgreina einkalíf og 

kennslu. 
183. náms- og starfsráðgjafi 

184. Starfið er krefjandi og skemmtilegt 

185. vissi sossum ekkert hvort ég hefði hæfileika til starfsins fyrr en á reyndi ... 
186. nám mitt sem myndlistamaður nýtist mjög vel í kennarastarfinu 
187. Í sveitasamfélagi fyrr var hagnýti þátturinn stór 
188. Er ekki kennari 
189. Menntun er ein aðalstoð hvers samfélags og framþróunar samfélagsins, og grunnur 

framtíðar fólks og þá grundvöllur hamingju hverrar manneskju.  Það finnst mér 
virðingarvert starf. 

190. Lítið námsframboð á Akureyri á þeim tíma 
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191. Atvinnuöryggi, ekki um mikið annað að velja í samfélaginu sem ég bý í 

192. áhrif frá mínum barnakennara 
193. starfstíminn VAR fjölskylduvænn 

194. vinnutíminn VAR fjölskyldu vænn er það ekki lengur!!  Núna er þetta bara 8-4 vinna. 
195. Fékk húsnæði hjá sveitafélsginu á sínm tíma. 
196. Var það eina sem mér leist á við Háskólann á Akureyri þegar ég var tilbúiin að hefja 

háskólanám. 
197. starfstíminn var fjölskylduvænn,  það eru breyttir tímar. 

198. Draumastarfið :) 
199. Starfstíminn var fjölskylduvænni þegar ég hóf kennslu :) 
200. er ekki kennari, of mikið álag fyrir lítil laun og litla viðurkenningu 
201. Hafa áhrif á skólakerfið og nemendur á jákvæðan hátt 

202. Fyrir tilviljun 
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Viðauki 7 

Svör við spurningunni: Hvað telur þú að ætti að vegna þyngst í vali á símenntun? Annað, tilgreinið hér: 

1. Símenntun getur ekki orðið öflug nema hún vekji áhuga kennarans.  Símenntun sem þú ert 
skyldugur til að uppfylla virkar ekki nema upp að vissu marki. 

2. ef stjórnandi vill að kennari sæki ákv. endurmenntun þá er það skólans að greiða fyrir hana 
ená meðan kennarar greiða sjálfir fyrir eða sækja um í sjóði þá eiga þeir að ráða sinni 
endurmenntun. 

3. Ef kennari getur valið námskeið sem hann langar á eða finnur sjálfur að hann hefur þörf fyrir 
fær hann meira út úr náminu.  Við það skapast þekking, áhugi og gleði sem er skilar sér inni í 
skólana. Umræðurnar í ,,frímínútunum" hjá fólki með sameiginlegan áhuga skila oft meiru 
inn í skólana en heill fyrirlestur. 

4. Allt þetta og gott betur.  Í mínum skóla miðla eldri og yngri kennarar námsnýjungum og 
reynslu. 

5. Athugasemd.Skólinn minn er MJÖG illa búinn tækjum núorðið.Greiningaraðilar tala svo um 
að nemendur með sérþarfir þyrftu að vinna svo og svo mikið við tölvur.Þetta gengur ekki 
upp....tækin eru ekki til,ekki mannafli til að sinna þeim nemendum og yfirvöld gera ekkert 
annað en auka á kröfurnar til kennara. 

6. Þarfir nemenda 
7. Fræðsla um hegðunarfrávik og hvernig skal vinna með slík börn. 
8. Samskiptin milli skóla og heimilis mætti vera með í símenntun. Að allir læri samskipti og eigi 

kost á að bæta þau ef þurfa þykir. 
9. Nám um þroskafrávik barna. 
10. Ég sakna gömlu faglegu endurmenntunarnámsekiðanna, sem maður sótti öll sumur hér áður 

fyrr. Þá hitti maður einnig kollega vítt og breytt af landinu. þessi vikulöngu námskeið bæði 
vor og haust voru algjör vítmínssprauta. Í dag erfólk hins vegar á einhverjum námskeiðum af 
og til allan veturinn og hverfa jafnvel frá starfi einhvern tíma, þetta veldur losi og rótleysi. 

11. mjög erfitt að velja hér! 
12. Sjálfstyrking kennara og annara starfsmanna skóla 
13. Það skiptir vissulega máli að taka þátt í þeim verkefnum sem skólinn hefur sett sér og 

endurmennta sig þar en ég tel samt að það skipti mestu máli að kennarar sæki endurmenntun 
að eigin vali á sínu áhuga- og fagsviði því það er jú alltaf skemmtilegast að gera það sem 
maður hefur mestan áhuga á. 

14. Tæknin og þá þarf að sjálfsögðu að vera góður tölvukostur í skólanum. Ekki úreldar tölvur 
sem erfitt er a vinna á. 

15. Mismunandi eftir aðstæðum, hvað á við 
16. Skólarnir hafa ekki fylgst með almennri tækniþróun í samfélaginu. Það er eitthvað sem ekki 

passar alveg - skólinn og samfélagið eru ekki í takt. 
17. T.d. að geta notað "smartboard". Hins vegar er ekker nýtt undir sólinni í kennslu og margt 

kjaftæðið sem selt er nú sem nýir vendir, en myndu ekki einu sinni duga á bolludaginn! 
18. Ég er nemandi í Med við HÍ. Mér finnst nauðsynlegt að kennarar "uppfæri" sig reglulega 

þannig að þeir staðni ekki í starfi. 

19. . 
20. Áhersla skólans á að vera skipulögð ekki hentisemistefna. Þ.e.a.s það á ekki að senda kennara 

á einhver námskeið sem að nýtast þeim svo ekki í. 
21. Launahækkun. 

22. Huga þarf að báðum þáttum, faglegri endurmenntun kennarans og svo þörfum skólans. 

23. Ekki eingöngu nýjungar heldur líka það sem rannsóknir hafa sýnt að beri áhrif. 
24. Allt nám sem snýr að hegðunarörðuleikum og úrvinnslu, svo sem eins og Hugræn 

atferlismeðferð 
25. Fjölbreyttari kennsluhættir 

26. Og fylgja því eftir sem ákveðið er. 
27. Mitt nám á að snúast um það hvað nýtist mér sem best í starfi og hvar mitt áhugasvið liggur 
28. Námskeið ekki utan vinnutíma 
29. Ef árangursríkar breytingar og umbætur eiga að vera á skólastarfi þurfa allir kennarar á 

viðkomandi stigi eða öllum stigum að vera saman í símenntun. Með sama markmið. 

30. Það sem lýtur að bekkjarstjórnun og jákvæðum aga 
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31. Áherslur í símenntun verða að vera sem víðöastar svo að skólaþróun geti átt sér stað. Nýir 
óvæntir vinklar í símenntun kennara getur verið óvænt kveikja að áhugaverðu 
skólaþróunarverkefni sem ekki hefði orðið að veruleika ef stýringin er of mikil. 

32. Sambland af áherslum skólans og þörf kennarans til að efla sig faglega 

33. Auðvitað skiptir þetta allt máli, þarf að vera einhver hæfilega blanda þarna á milli. 
34. ? 
35. Þyrfti að vera umbun í launum fyrir símenntun eins og áður var 
36. Skyndihjálp 

37. Sleppa þessu allveg 
38. Frumskilyrði að kennarinn hafi val. 
39. hvernig á að takast á erfið hegðun og bekkjarstjórn 
40. sálfræði og fötlunarfræði 
41. Kennarar eins og aðrar háskólastéttir ættu að velja sér símenntun sjálfir og fá launalaus leyfi 

eða vera í námsstöðu eftir því sem við á. 5% af kennarastöðum hvers skóla ættu að vera 
rannsóknarstöður eða námsstöður. 

42. Ráðstefnur og leshópar til að viðhalda eða kynna sér það sem helst er á baugi varðandi 
skólastarf 

43. Að halda sér við efnið...svo er það bara svo skemmtilegt! 

44. vantar fleiri fagnámskeið 
45. Stutt diplómanám til launaflokkshækkunar. 
46. Sálgæsla og samskipti 
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Viðauki 8 

Svör við spurningunni: Telur þú að eitthvað af þessu hafi neikvæð áhrif á framþróun í skólastarfi? 

Hvers vegna? 

1. Íhlutun sveitarstjórna í faglegt skólastarf almennt óviðunandi. 
2. Góðir kennarar eru ekki í kennarastarfi vegna launa. Agavandamál eru það helsta sem 

stendur í veg fyrir kennslu. Skólar eru meira og meira að verða uppeldisstofnanir en ekki 
menntastofnanir. 

3. Rekstraraðilinn, sveitastjórnir, hafa of miklar áhyggjur af því að kennarar séu ekki að sinna 
vinnunni sinni og hafi of mikinn tími utan kennsluskyldu.  Skilja ekki hvað felst í vinnuskyldu 
kennara, þ.e. kennsla, undirbúningur, verkstjórnartími og símenntun.  Þetta þarf að skýra 
betur út fyrir viðsemjendum! 

4. Það er mjög lítil tími afgangs í símenntun þegar viðveru og kennslustundum er lokið 
5. Þar sem stjórnendur eru ekki sveigjanlegir eru kennarar ekki heldur sveigjanlegir 
6. Ég get ekki valið eitthvað með minn skóla í huga en allt getur þetta haft áhrif það fer bara eftir 

manneskjum í lykilstöðum og viðhorfum í samfélaginu þar sem skólinn er. Ég er mjög ánægð 
með skólann minn og samstarfsfólk, hvort sem það eru nemendur, foreldrar eða aðrir. Hærri 
laun skila almennt betra starfi (starfsfólki) hvort sem það er í þessari stétt eða öðrum. 

7. Úrvinnsla agavandamála er alltof stór hluti starfsins. 
8. Foreldrar og kennarar eru oft íjhaldssamir og óöruggir gagnvart breytingum 
9. Lélegur tækjabúnaður númer 1,2 og 3 
10. Skólinn er og verður ætíð einn af hornsteinum samfélafélagsins og þar má lítið spara eða 

minnka frá því sem nú er. 
11. tímaleysi (ekki tími) öll slæm viðhorf líka - ekki góð viðhorf 
12. Finnst oft að Samband sveitarfélaga tali niður til okkar. Ef vinnuveitandi gerir það minnkar 

ánægja í starfi til muna. 
13. Gerðar eru kröfur á kennara fyrir léleg laun sem hvetur þá ekki í starfi.Rekstraraðilar gera 

kröfur en halda að þeir þurfi ekki að sinna sínum skyldum varðandi aðbúnað.Tími kennara fer 
alltof mikið í agavandamál. 

14. Tími til undirbúnings. Of mikill tími fer í fundi og skriffinsku. 
15. Það vantraust sem kennurum er sýnt með því að þrengja sífellt valkosti starfsins s.s. hvar þú 

vinnur það. 
16. Kennarar þurfa að vinna of langan vinnutíma til þess að sjá fyrir heimili ef þeir eru einir 

fyrirvinnur heimilis. Þetta hamlar skólastarfi þar sem sumir þurfa að vera í aukavinnu til að ná 
endum saman. Háskólamenntuð stétt á að vera það vel launuð að hún geti sinnt faginu af 
alúð t.d. með því að halda sér við í starfi í stað þess að hlaupa í aðra vinnu. 

17. Samræmd próf í 4. bekk 
18. Kennarar eru svo þreyttir ða þeir hafa ekki skapandi huga til að takast á við ný verkefni 

stundum. 
19. Höfum gengið of langt í skóla án aðgeiningar, nemendurnir eru heldur ekki að fá þá þjónustu 

sem þeir eiga rétt á. 
20. Varðar ekki þessa spurningu en - Ég svaraði spurningu 35 vitlaust... 

21. Tækjabúnaður n.t.t. tölvukostur og úthlutun 
22. Leiðbeinendur, t.d. fólk með menntun í einhverjum grinum t.d. BA en hafa ekki þekkingu á 

því hvernig nám fer fram eða hvernig æskilegt sé að nálgast nemendur. 
23. Án aga er erfitt að að halda uppi kennslu og því miður halda allt of margir foreldrar að 

skólinn sé uppeldisstöð og gleyma að líta í eigin barm. Meira samstarf færri furndir og 
pappírsvinna. Gefa meiri túima til undirbúnings. 

24. Sérstaklega viðhorf rekstaraðila 
25. Ég er ekki viss, þeir kennarar sem hér starfa finnst mér ryndar sinna sínu mjög vel, sérstaklega 

á unglingastigi, en þó er almennt of mikið um að það keyra áfram. 
26. Mjög mikið álag á umsjónarkennurum. Verksvið þeirra er mjög vítt og erfitt að sjá hvar 

mörkin liggja. Samfélagið gerir umsjónarkennurum erfitt fyrir að þessu leiti. Miklar kröfur 
gerðar, stundum vantar upp á virðingu og launin eru því miður ekki nógu góð. 

27. Mikill sparnaður og niðurskurður í gangi. Erfitt að mega lítið kaupa inn og geta ekki fengið 
rútur eða fengið að taka strætó nema á ákveðnum tímum (þá er frítt fyrir grunnskólanem. á 
vegum skólans). Laun  kennara eru til háborinnar skammar og til þess fallin að missa 
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hæfileikaríka kennara úr starfi. Allt of mikil orka fer í agavandamál. 
28. Lítill tími til samstarfs og við náum ekki að leggja línurnar saman. Agaleysið er að færast 

neðar og neðar. Mun meiri tími fer í agavandamál en áður. 
29. Tími kennara fer oft meira og minna í annað en undirbúning kennslu, t.d. samskipti við 

foreldra, fundir vegna verkstjórnarþátta, kennarafundir o.s.frv.Tími til undirbúnings er 
undirstaða þess að hægt sé að leggja frumleg og skapandi verkefni fyrir nemendur. Ef 
undirbúningstími er af skornum skammti er þægilegast að grípa í það gamla góða sem maður 
þekkir. 

30. fjármagn 
31. Viðhorf Reykjavíkurborgar til skólastarfs er fyrir neðan ALLAR HELLUR, NIÐURRIF VIRÐIST 

VERA EFST Á DAGSKRÁ 
32. Umsjónarkennsla lítils metin. Allt of mikið álag á umsjónarkennara miðað við aðra kennara. 
33. Þó ég hafi hakað m.a. við launin er ég viss um að allir leggi sig fram við starfið þrátt fyrir 

launin. En þó fær maður stundum bakþanka þegar maður eru að leggja meira á sig en eðlilegt 
getur talist og þá sérstaklega vegna launanna. Agavandamál er sem betur fer ekki mikil í 
mínum skóla en þegar þau koma upp truflar það starfið og kemur niður á gæði kennslu og 
náms sem hin börin eiga skilið. 

34. Endalaust verið að ýja að því að við vinnum ekki vinnuna okkar. 
35. Það er erfitt að ná kennurum á nauðsynlega fundi og í samstarf því það er ekki á vinnustað 

allan vinnutímann. 

36. þviðhorf þjóðfélagsins 
37. laun eru allt of lág, fæ allt of oft skilaboð frá rekstraraðilum að við séum ekki að vinna 

vinnuna okkar. 
38. Vantar peninga. 
39. T.d. þyrfti starf umsjónarkennara að vera fullt starf. 
40. Þarf að vera hægt að lifa af laununum sínum fyrir einstakling/agavandamál hjá einum 

nemanda bitna á öllum bekknum 
41. Foreldrar nenna ekki að ala upp börn sín og kemur ábyrgðinni yfir á skólana. 
42. Vöntun á að fylgt sé t.d. í listgreinakennslu ákvæðum um tónlistarkennslu.  Í sumum 

grunnskólum vantar jafnvel lögbundna tónlistarkennslu. 

43. sparnaður 
44. Foreldrar gera sífellt óraunhæfari kröfur á skólakerfið og minnka á móti kröfurnar til sjálfs 

síns. 
45. Mér finnst of margir kennarar þreyttir...eftir kjarabáráttu síðustu ára...eftir að þurfa að 

skilgreina starf sitt og vinnuframlag fyrir samfélaginu í nánast hverju afmælisboði sem þeir 
mæta í og fyrir oft hrokafullum foreldrum sem líta á kennara sem þjónustufólk en ekki 
fagfólk...þreyttir kennarar sem þó eru að nálgast eftirlaun og því tekur það því ekki að skitpa 
um starfsvettvang. Ég held að hærri laun til yngri kennara myndi vera hvetjandi fyrir ungt fólk 
að koma með sinn drifkraft inn í skólana...myndi hvetja unga karlmenn til að líta á 
kennarastarfið sem raunverulegan kost á starfsframa. 

46. Aldrei hægt að slaka á klónni. 
47. Mikil tími fer í fáa erfiða nemendur.  Tími til samstarfs verður sífellt minni, vegna krafna um 

fundarsetu og teymisvinnu.  Laun kennara eru þess eðlis að fólk þarf jafnvel að vera í annarri 
vinnu meðfram. 

48. Tel að of margir kennarar tekji sig ekki þurfa að vera rúmlega 40 st. á viku við vinnu og láta 
sig hverfa. 

49. Skortur á umræðuvettvangi  um skóla og menntamál almennt 

50. Þetta veldur þeim sem kenna mestum áhyggjum. 

51. Aðalnámsskrá setur og þröngar skorður og of litil tími til samstarfs við aðrir kennara. 
52. Vegna niðurskurðar 
53. Framþróun, umbótum, nýbreytni o.þ.h. fylgir óhjákvæmilega aukin vinna einkum í upphafi 

breytinga. Launin eru einfaldlega ekki nægilega hvetjandi til að leggja slíkt á sig, engin 
yfirvinna greidd og samningur ekki þannig að hann sé með það háum launum að hægt sé að 
bæta í hann ákvæði um að hann yfirvinna að ákveðnu marki sé fólgin í honum. 

54. Lág laun ásamt miklu andlegu álagi er nú ekki hvetjandi ... 
55. afskipti pólitíkusa og kerfiskalla/kvenna 

56. Skólamenning er því miður oft neikvæð, kennurum fylgir neikvæð umræða líklega vegna 

annalind
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launa og annarra neikvæðra þátta. Vinnutímaskilgreiningin veldur líka pirringi sem og 
endalaus námskeið sem varða marga kennara ekki neitt. Þetta veldur allt neikvkæðni og við 
spólum bara á sama stað ef við ætlum að vera í neikvæðna gírnu. 

57. Kjarasamningar standa mjög í vegi fyrir breytingum á skólastafinu. 
58. Skólakerfið þarf að taka breytingum. Við þurfum að ná okkur upp úr þessu árgangahjólfari, 

við þurfum að fækka nemendum á kennara, við þurfum að kenna meira í teymum etc. 
59. Ég er byltingarsinnaður og held að það á að gera tilraunir í að finna önnur form en kennsla í 

skólahúsi. 
60. Of stórir bekkir, fátt starfsfólk. 

61. Ég vil aðgreiningu í skólastarfi. 
62. Vantar sárlega tölvur bæði fyrir nemendur og kennara. 
63. Lítill metnaður fyrir þessi laun 
64. Allt þett þarf að bæta verulega 
65. Er orðin meira en hunleið á mínúturöfli og kjarasamningi kennara. Vil fá að vinna 8-16 og fá 

fyrir það almennileg laun með þeim sveigjanleika sem aðrar stofnanir og fyrirtæki búa við. 
66. viðhorf kennara til kjarabráttu,alltof mikið gefið eftir t.d varðandi yfivinnu.meðan launin eru 

svona lág,auðvitað á fólk að eiga kost á yfirvinnu 
67. Aðalnámskrá er miðuð út frá skóla án aðgreiningar sem virkar ekki. Laun kennara er eitthvað 

það mesta grín sem komið hefur fram í þessu þjóðfélagi. Maður er orðinn hundleiður á því að 
horfa upp á misviturt fólk stjórna því hvernig grunnskólarnir eiga að vera. Hvernig væri einu 
sinni að hafa samband við fagfólk sem vinnur eða hefur unnið innan skólakerfisins og veit 
hvað er að gerast þar inni. 

68. mætti vera meiri tími skilgreindur sem samstarf milli kennara t.d í árgöngum 
69. kjaraskerðing síðustu ára of mikil. Laun mín lækkuðu um 20% 

70. Kennarar eru allt of þreyttir af ofangreindum ástæðum. 
71. Sparnaður. 
72. Starfið er mjög erfitt og umfangsmikið og launin hafa algjörlega staðið í stað. 
73. Þá á ég við neikvætt viðhorf foreldra 
74. Aðalnámskráin gefur stjórnendum alltof lausar hendur varðandi lits- og verkgreinakennslu. 

Agavandamálin taka meiri og meiri tíma í kennslu. Launin ekki beint hvetjandi til að leggja 
harðar að sér. 

75. Stendur starfinu fyrir þrifum 
76. kennarar eru ekki alltaf til staðar í skólanum eftir hefðbundna kennslu og geta því ekki unnið 

að sameiginlegum málum. 

77. Niðurskurður í sérkennslu 
78. Ég vil minni kennslu og meiri undirbúning svo maður geti komið almennilega til móts við 

ólíkar þarfir nemenda og tekið betur á móti nemendum með sérþarfir. 
79. Launin eru of lág. 
80. Ófullnægjandi húsnæði/aðstaða stendur framþróun í mínum skóla fyrir þrifum. 

81. Sumir stjórnendur eru mjög íhaldsamir og ekki í takt við tímann. 
82. Þurfum að hafa meiri tíma til að undirbúa. Verkstjórnarþátturinn virðist taka ansi mikinn tíma 

og svo allir þessir fundir. 
83. Ef á að fara að binda vinnutíma kennara við stimpilklukku 
84. Launin eru atgervisfælandi, öll skólaþrún byggist á samstarfi kennara og stjórnenda, 

rekstraaðilar vita ekki alltaf mikið um skólastarf og eru jafnvel fjandsamlegir skólunum af því 
þeir kosta svo mikið. 

85. Af hverju aðeins 3 möguleika? 

86. Þarf að vera hægt að segja upp kennurum ef þeir eru ekki að standa sig, 
87. Þetta eru þeir þrír kostir sem ég tel vera hvað mest sterka aðrir eiga líka heima þarna vegna 

þess að aðalnámskráin er afar flókin og erfið í framkvæmd hana þarf að aðlaga að nútímanum 
og einfalda til muna 

88. Betri laun - hæfara fóld.  Minni agavandamál - betri kennsla og betra næði og skólaandi. 
89. miðað við umfang starfsins tel ég launin of lág, neikvæðra radda samfélagsins í garð 

skólastarfsins eru of háværar að samaskapi heyrist of lítið í þeim jákæðu, viðhorf sumra 
rekstraraðila hafa ekki verið skólastarfinu til góðs d. formaður samtaka sveitafélaga Halldór 
Halldórsson 

90. Svigrúm kennara til að takast á við nýjungar er oft lítið, Því fylgir oft mikil vinna sem bætist 
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við starfið og fólk verður oft mjög þreytt. Spurning að minnka kennsluskyldu þegar takast á 
við miklar breytingar. 

91. Lág laun 
92. Viðhorf bæjaryfirvalda 
93. Launin eru niðurlægjandi og ekki samboðin okkar þjóðfélagi. Eftir ævistarfið, í mínu tilfelli, 

þá eru útborguð laun kr.240.000.-  Er hægt að bjóða háskólamenntuðu fólki slíkt. Ef þessu 
verður ekki snarlega breytt þá fæst enginn í þetta starf eða viðkomandi kennari stoppar stutt 
við. Þetta eru lágkúruleg laun fyrir mikla ábyrg og álag. 

94. Það eru svo miklar kröfur gert til kennara að þeir vita oft á tíðum ekki hvort þeir eru að koma 
eða fara.  Lítill tími eftir til þess að þróa sig áfram og bæta kennsluhætti og kynna sér nýjar 
stefnur og strauma.  Viðhorf foreldra er að gera sífellt meiri kröfur á kennara varðandi 
almennt uppeldi barna sinna. Laun kennara eru ekki hvetjandi sem hefur áhrif á ánægju 
kennara í starfi. 

95. Ég held að fólk sem ekki nýtur virðingar samfélagsins, hafi sjaldan áhuga á framþróun gegn 
vanþakklæti. 

96. Laun hækka mjög lítið þrátt fyrir viðbótanám og langan starfsaldur. Vinnutímaskilgreining eru 
fjötrar. Viðhorf rekstraraðila er til skammar. 

97. Allt of mikill tími fer í að sinna agavandamálum. Of margir foreldrar sinna ekki því hlutverki 
að ala upp börn sín. Hæfasta fólkið sækir ekki í kennarastarfið vegna lágra launa. 

98. Að finna tíma í því álagi sem fylgir umsjónarkennslu til að bæta við sig námi. Erfitt að sinna 
námi í kröfuhörðu og tímafreku starfi sem nær yfirleitt inn á frítíma heimilisins. Vinnutími 
dugir ekki til að sinna 100% starfi, sérstaklega á álagstímum. 

99. Of tímafrekt (skriffinnska tengd ofangreindu) 
100. Allt of mikill tími og orka fer í agavandamál og afneitun foreldra  á tilveru  þeirra. Sumir 

kennarar þurfa að verja gríðarlegum tíma í að reyna að laga agavandamál en fá ekki stuðning 
frá foreldrum nemenda.  Kennarar eiga að ráða við agavandamál sem foreldrar hafa ekki ráð 
við.  Framþróun kallar á aukatíma til að ákv. hvað á að gera og hann er mjög svo af skornum 
skammti hjá mörgum allavega. 

101. Frmmistaða FG og KÍ 
102. Tími til samstarfs of lítill. 
103. Skólinn er í svelti bæði andlega og líkamlega. 
104. Launin þurfa að vera miklu hærri þar sem álag er mikið og tími til undirbúnings með 

samkennara er alltof lítill 
105. Laun eru orðin allt of lág, rekstraraðili er hættur að endurnýja tæki og tól. 
106. Kennarastarfið er álagsstarf og oft erfitt og er ekki metið til launa sem skyldi. 
107. Hækka þarf launin og festa viðveru til að réttlæta launagreiðslu í samræmi við almenna 

vinnumarkaðinn. 
108. mikilvægt er að snúa frá þeirri stefnu sem hefur verið við lýði of lengi í íslenskri 

skólamenningu að skóli sé þjónustustofnun. Það þarf að endurskilgreina grunnskólann og 
velta fyrir sér tilgangi hans. 

109. Fer of mikill tími í að ljúka agavandamálum. Kemur of oft fyrir að hádegishlé og tími eftir 
vinnu fari í foreldrafundi. Það skapar mikinn óróleika innan skólastarfs 

110. Að mínu mati eru það kennarar sjálfir sem eru stærsta fyrirstaðan í framþróun í skólastarfi. 
111. Við þurfum að vera á góðum launum til að vera ánægð í starfi. Launum sem við sem 

einstaklingar getum lifað á. 
112. ef alltaf er horft til þess að spara getur það haft áhrif á framþróun í skólastarfi 
113. Laun- vegna þess að fáránleg laun fyrir háskólapróf rýrir virðingu kennara á starfi sínu. 

Samráð við samkennara er lykilatriði í að samfella verði í námi nemandans 
114. Ég hef það alltaf á tilfinningunni að vinnuveitendur mínir telji mig ekki vera að vinna vinnuna 

mína. 
115. Lág laun kennara vekur ekki upp metnað og ánægju í starfi. Ef viðhorf rekstraraðila til skólans 

og starfsmanna er neikvætt þá vekur það óánægju og stöðvar framþróun. Agavandamál geta 
verið það mikil að ekki verði unnt að sinna öðru starfi og hjakkað verði í sama farinu. 

116. Ég er ekki hlynnt vinnutímaskilgreiningu kjarasamninga, það á að vera í höndum hvers 
skóla/sveitafélags hvernig hann skiptir verkþáttum og vinnutímaramminn finnst mér hamla 
samstarfi 

117. Ég held að ef sett eru markmið þá náist þau ef vilji er fyrir hendi 
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118. Tregða innan skólasamfélagsins til breytinga. 
119. Agavandamál gera kennara erfitt fyrir að öllu leyti. Framboð á símenntun er ekki nógu fagleg 

vegna fjárskorts. Launin fæla maargan færan manninn frá. Viðhorf sveitarfélaga hefur ekki 
hjálpað kennarastéttinni að standa undir því ofurálgi sem hún er undir. Þvert á móti er alltaf 
verið að íja að því að kennarar vinni ekki vinnuna sína. 

120. Ég bara veit það ekki.... 
121. Grasrótin verður að koma framþróun af stað og vinna að henni. 
122. Kjarasamningur allt of flókin, launin allt of lág og of mikill tími sem fer í agamál. 

123. Það er alltaf verið að spara og skera niður í skólamálum, ekki peningur til neins, 
124. Of mikið álag á umsjónarkennurum. 
125. Það er grundvallaratriði að kennarar hafi jákvætt viðhorf til framþróunar í skólastarfi og vilja 

til að leggja sitt af mörkum til að vel til takist. Launin hafa áhrif á viðhorfið. Léleg laun leiða 
til kyrrstöðu.. 

126. skortur á undurbúningstíma fyrir kennsluteymi 
127. Ástæðan fyrir því að ég nefni agavandamál er sú að það eru lítil/engin úrræði vegna erfiðra 

nemenda sem rekast illa í hefðbundnum grunnskóla.  Allt skólaumhverfið líður vegna þessa 
úrræðaleysis.  Laun kennara - kennarar leggja á sig ómælda yfirvinnu til að sinna endalausum 
viðbótarverkefnum sem á þá eru sett og virðist vera sem fundin hafi verið upp eilífðarvélin 
með 9,14 tímunum.  Viðhorf rekstaraðila - eilífur niðurskurður og léleg vinnuaðstaða t.d. 
hvað varðar tölvukost og tækjabúnað almennt, húsnæði og viðhald þess. 

128. Erum svo bundin af stundatöflu að tími gefst ekki til annars en að kenna. Einnig eru launin 
ekki hvetjandi til þess að leggja sig extra fram 

129. Framþróun kostar vinnu og fjármagn, mikilvægt að stuðla að samvinnu kennara í sama fagi 
þó svo að þeir kenni ekki í sama skóla. Fagkennarar í litlum eða meðalstórum skólum eru oft 
einangraðir og hafa þörf fyrir samstarfsfélaga í sama fagi. 

130. Ef skólaþróun fer fram að loknum kennsludegi er kennarinn orðinn þreyttur og ekki mikil orka 
til nýbreytni. Laugardags og sunnudagsmorgnar því nýttir í neyð sem hefur slæm áhrif á 
vinnuþrek til frambúðar vegna mikils álags. 

131. Mér finnst aðalnámsskráin stefna í að námsmat verði of huglægt mat hvers kennara. 
132. Of langt gengið í niðurskurði og sparnaði. 
133. Framþróun í skólastarfi verður ekki utan skólanna heldur innan þeirra og á meðan kennarar 

njóta ekki almennrar virðingar og vinna þeira er virt  og á þá hlustað þá er alveg sama hvaða 
falleg orð eru sett á blað - afturförin heldur áfram. 

134. Lítið aðhald og eftirlit með skólastjórnendum 
135. Úrræðaleysi í meðferð þungra nemenda/fjöslkyldumála í skólum. 
136. Aukin fjöldi nemenda á hvern sundkennara sem skapar meiri slysahættu og að sundkennarar 

fari í árlegt sundpróf væri æskilegra að hafa það námskeið heldur en próf. 
137. Tímaskortur fyrst og fremst. 
138. ég skil ekki þessa spurningu 
139. Lág laun er alltaf þröskuldur 
140. Uppbygging á skólakerfinu, það þyrfti að endurskoða og lagfæra að mínu mati. Á því hef ég 

skoðun og hugmyndir. 
141. 1. Námsgögn -vantar góðar námsbækur og verkefni. 2. Vantar meiri tíma til að undirbúa 

kennslu 
142. Ég hef ítrekað minnst á aukinn tíma til samstarfs við aðra kennara. Launin eiga ekki eftir að 

vera hvatning miðað við lengingu námsins og þar þarf að gæta að kynjaskiptingu. 
Skólamenningin er svo kapítuli út af fyrir sig, horfum til þeirra skóla sem hafa gefið fordæmi 
fyrir því að það sé hægt að læra með öðrum hætti en bara með því að ljúka bókinni...þótt 
hún sé þörf.  Sveigjum aðeins af leið þegar tilefni gefst og nefni læriföður minn í því tilefni, 
þar sem hann er maður sem KSÍ ætti að heiðra, en það er Pétur Þorsteinsson. Ætti einhver 
kost á því að sjá hann í kennslu væri enginn í vafa - og alls ekki nemendur!!! Heiðrum hann á 
meðan hann hefur heilsu og ánægju til. ...Sem bæði bóknáms-og listgreinakennara svíður mér 
það að hafa útskrifað svo marga hæfileikaríka list-og verknámsnemendur sem upplifa sig sem 
tapara! Það hefur verið sárast við mína kennslu. Við þurfum að auka enn frekar valfrelsi 
framhaldskólanemenda og bæta við styttri brautum til að standa ekki alltaf í sama farinu við 
það að spyrja okkur: "Hvers vegna er brottfall svona mikið úr framhaldsskóla". Við höfum 
vitað það allt of lengi. Aukið samstarf á milli grunnskóla og framhaldsskóla, aukið valfrelsi í 
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námi, áhersla á námsráðgjöf og sterkar hliðar frá 7. bekk en ekki bara í framhaldsskóla eru allt 
leiðir sem við VITUM og þurfum ekki margar rannsóknir til að staðfesta. Nýjar áherslur í AG 
fylla mig eldmóði og eru í þeim anda. Vonandi tekst okkur að mjaka okkur upp úr 
hjólförunum og nýta allar þessar frábæru nýju kennsluaðferðir sem eru í orði en ekki á borði. 
Ég horfi bjartsýn til framtíðar!!!! 

143. Viðhorf kennara stýrir skólamenningunni og vinnutímaskilgreining kjarasamnings gerir 
skipulag samstarfs erfitt því ekki allir hafa sömu viðveruskyldu 

144. Mér finnst ég ekki fá borgað í samræmi við getu, nám og reynslu. 
145. Að hætt var með punktatengda símenntun sem gaf auka launamöguleika 

146. Aukið álag, minni peningar 
147. Íhaldssemi margra foreldra og rekstraraðila á kennsluaðferðir hamlar oft nýjum áherslum í 

kennslu. 
148. Léleg laun kennara 
149. of mikil tími fer í agavandamál og að hringja heim þannig að tími til samstarfs minnkar, 

einnig er erfitt að finna tíma fyrir samstarf vegna bundinna verkefna frá skólastjórnendum. 

150. Gott fólk hættir vegna lágra launa... 
151. Það er allt spurning um peninga!! Sparnaður bitnar fyrst á endurmenntun því hún er mjög 

dýr. Mjög dýrt að fá námskeið út á land,. 
152. Hvað varðar Upplýsingamennt þá er ekki heil brú varðandi það í Aðalnámskrá grunnskóla og 

virðist sem það hafi verið samið af fólki sem hefur aldrei stigið inn í skólastofnun eða veit alla 
vega ekkert hvað þar fer fram. 

153. Besta leiðin til að drepa allar framfarir er ofnotkun á sögninni að spara. 
154. Þessir hlutir angra mig mest í starfi. 
155. Það sem mestu ræður er skortur og sparnaðarpólitík. 
156. Vantraust á kennurum, þekkingu þeirra og reynslu, er til trafala í framþróun. Samræmd próf 

eru kláfur sem heldur aftur af kennurum í allri framþróun og sköpun. 
157. Ég tel að mestu skipti viðhorf skólastjórnenda til kennslunar og fagsins.Einnig viðhorf og 

framkoma þeirra til starfsmanna,það þarf að vera faglegt. 
158. Kjarasamningar hamla hreinlega skólaþróun. 
159. skóli án aðgreiningar hefur aukið mjög daglegt álag á kennara og dregur úr svigrúmi til að 

þróa fjölbreytt starf, launin hafa sömu áhrif og neikvæð umræða í samfélaginu hefur mikil slík 
áhrif 

160. Agavandamál erfið, annars væruð þið varla að spyrja, laun eru skítlleg og foreldrar eru oft 
erfiðir og ósanngjarnir. 

161. Þegar ég nefni ´laun´ meina ég þá minnkun á kaupmætti sem hefur orðið sl. 4 ár 
162. F.h. Tónmenntakennara er mikil nauðsyn að skilgreina betur launagreiðslur varðandi ýmis 

störf eins og t.d. kórstarf, ýmsar aðrar uppákomur, sýningar og verkefni og meta starf  og álag 
tónmenntakennara að fullu  til launa og umfangs.  Hiklaust til jafns viðmiðs við 
umsjónarkennara 2.     Varðandi spurningu 47  fer svarið algjörlega eftir hvaða verkefni er 
verið að tala um.  Það kæmi vel til greina að skoða þann möguleika fyrir tónmenntakennara 
að hafa minni kennsluskyldu og vinna í staðinn undirbúning eða foreldrasamskipti, og þá 
með það í huga að laun sérgreinakennara og umsjónarkennanra séu jöfn. 

163. Skólaskrifstofa sem tekur völdin af skólastjóra og starfsfólki og minnkar það sjálfstæði sem 
þeir sjálfir tóku þátt í að móta! 

164. Neikvæðir kennarar! Sem sjá alltaf það versta í öllu. Og finnst gaman að kvarta og tuða yfir 
öllu í stað þess að vinna að framþróun í skólastarfinu. 

165. Of lítill tími almennt til að læra eitthvað nýtt og breyta kennsluháttum og skipulagi. 

166. viðhorf sveitarfélagsins og fjársvelti. 
167. Þegar ekki er samræmi í umhverfinu, við eigum að hafa mikinn sveigjanleika í kennslu en svo 

koma samræm próf og þá hvað.... 
168. Símenntun hefur auðvitað ekki neikvæð áhrif - en betri símenntun gæti haft jákvæð áhrif á 

framþróun. 
169. Ekki hægt að ætlast til að kennarar gefi endalaust vinnu sína.  Allt þróunarstarf kostar tíma og 

vinnu og góðan stjórnanda sem hefur faglega yfirsýn. Tími okkar og vinna eru ekki metin til 
fjár og fagleg forysta engin. 

170. Rekstraraðilar verða að vinna með kennurum til að framþróun eigi sér stað. 
171. Lenging á kennaranámi úr 3 árum í 5 ár. 
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172. Kjarasamningar of heftandi. Kennarar taka sumt of bókstaflega fyrir utan að margir kunna ekki 
kjarasamninginn sinn. 

173. miklar kröfur allar á kennara án þess að það sé metið í launum eða starfsumhverfi hefur 
neikvæð áhrif.....kennarar eru langþreyttir á lítilsvirðingu sem þeim er sýnd af samfélaginu og 
það hamlar framþróun í skólastarfi. 

174. Það eru takmörk fyrir því hvað fólk er tilbúið að leggja mikið á sig fyrir skítalaun. 
175. Mikið álag á kennara og léleg laun draga úr stafsgleði. 
176. Viðhorf samfélagsins 
177. Aðalnámskrá er of yfirgripsmikil. þarf að fara að henda einhverju út til að rýma fyrir því nýja. 

Ekki bæta endalaust við. Þa´verður hún merkingarlaust plagg 
178. Þemadagar annað sem truflar kennslu 
179. Viðhorf sveitarstjórnamanna hefur líka mikil áhrif 

 




