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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis er að kanna hvaða möguleikar bjóðast 

nemendum, sem ekki hafa staðist eða tekið samræmd grunnskólapróf, 

þegar að framhaldsskólanámi kemur. Þeir nemendur sem ég beindi 

sjónum mínum að í verkefninu voru nemendur sem voru ekki með 

greiningu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins heldur þeir sem af 

einhverjum öðrum orsökum höfðu ekki náð að fylgja markmiðum 

aðalnámskrár. 

 

Í verkefninu skoðaði ég hvaða afleiðingar það getur haft fyrir þroska og 

þróun einstaklings þegar hann er sífellt að fást við verkefni sem hann 

ræður illa við. Ég skoðaði lög, reglugerðir og alþjóðlegar yfirlýsingar sem 

tengjast menntun og mannréttindum. Til að leita svara við spurningu minni 

um það hvernig framhaldsskólinn tekur á móti nemendum sem ekki hafa 

staðist eða tekið samræmd grunnskólapróf tók ég viðtöl við fjóra 

starfsmenn í framhaldsskólum, þrjá náms- og starfsráðgjafa og einn 

sviðstjóra sérkennslusviðs. Ég birti útdrátt úr viðtölunum og einnig rýni ég í 

rannsókn sem gerð hefur verið um námsgengi og afstöðu ungs fólks til 

náms. Að lokum skoðaði ég hvaða þróun hefur orðið á 

framhaldsskólanámi á síðustu árum og einnig hvort búast megi við meiri 

þróun í næstu framtíð. 
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Formáli 

Verkefni þetta er lagt fram sem fimm eininga lokaverkefni til B.A. –gráðu á 

þroskaþjálfabraut við Kennaraháskóla Íslands. Tildrög verkefnisins má 

rekja til vettvangsnáms sem ég stundaði á vormisseri 2006 í 

Norðlingaskóla. Eftir að kynnast þar í raun hugmyndinni um 

einstaklingsmiðað nám kviknaði áhugi minn á því að vita hvernig 

nemendum sem stunda einstaklingsmiðað nám í grunnskóla, með öðrum 

orðum nám á eigin forsendum, reiðir af í skólakerfinu þegar grunnskóla 

lýkur. 

 

Ég notaði sumarið 2006 til að skoða vefsíður margra framhaldsskóla 

ásamt því að lesa ýmsar greinar um skólamál. Í framhaldi af því ákvað ég 

að skoða þann möguleika að gera lokaverkefni mitt um hvernig 

framhaldsskólinn tekur á móti nemendum sem ekki hafa staðist eða tekið 

samræmd grunnskólapróf. Eftir að hafa hitt Kristínu Lilliendahl aðjunkt á 

haustmánuðum og greint henni frá þessu hugðarefni mínu var ekki aftur 

snúið. Kristín hefur verið leiðsögukennarinn minn í þessu verkefni og áhugi 

hennar og eldmóður hefur veitt mér ótrúlega mikinn kraft við vinnslu 

verkefnisins. Ég færi henni mínar bestu þakkir fyrir það, því ef eitthvað 

verkefni hefur aukið þroska minn þá er það þetta. 

 

Mig langar líka til að þakka þeim sem ég tók viðtöl við svo og öllum öðrum 

sem veittu mér mikilvægar upplýsingar. Ég er svo ótrúlega lánsöm að eiga 

trausta fjölskyldu og mig langar að þakka þeim öllum fyrir ótrúlega 

þolinmæði og ómetanlega aðstoð, sérstaklega á álagstímum í náminu. 

 

Ég tel að verkefni þetta geti nýst öllum þeim sem hafa áhuga á menntun 

ungmenna með sérþarfir. 
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Inngangur 

Mikil þróun hefur verið í skólamálum undanfarna áratugi. Á allra síðustu 

árum hefur umræðan um einstaklingsmiðað nám verið vaxandi þó svo að 

ákvæði hafi verið um það í lögum um grunnskóla og í aðalnámskrá 

grunnskóla frá 1974 að skólum væri skylt að leitast við að koma sem best 

til móts við þarfir hvers og eins nemanda. 

 
Í grunnskólum landsins er ákveðinn fjöldi nemenda sem stríða við 

námserfiðleika. Námserfiðleikarnir lýsa sér á mismunandi hátt og margir 

nemendur eru með einhverskonar greiningu frá sálfræðingi, sérkennara 

eða Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Í þessum hópi eru líka nemendur 

sem eiga annað móðurmál en íslensku. Nokkur umræða hefur verið um 

samræmd grunnskólapróf í ljósi þess að nemendur eigi að geta stundað 

grunnskólanám á eigin forsendum. Það er nokkuð ljóst að þeir nemendur 

sem af einhverjum orsökum geta ekki fylgt skólanámskrá standa ekki 

jafnfætis öðrum nemendum þegar grunnskóla líkur með samræmdum 

prófum. 

 

Áhugi minn á mögulegri framhaldsskólagöngu þessara ungmenna kviknaði 

þegar ég var í vettvangsnámi í Norðlingaskóla á vormisseri 2006. 

Hugmyndafræði Carol Ann Tomlinson og fleiri um einstaklingsmiðað nám 

svífur yfir vötnum í Norðlingaskóla. Nútíma sálfræði og heilarannsóknir 

styðja þá kenningu að einstaklingar læri í samræmi við námsgrunn sinn, 

það er að byggja þarf nýja þekkingu ofan á þá þekkingu sem áður er 

numin. Sálfræðingar halda því fram að áhugi sé lykill að námi. Það sem 

nemendur hafa áhuga á fær forgang hjá þeim og í tengslum við hvatningu 

getur áhugi nemenda á viðfangsefni haft ánægjuleg og ögrandi áhrif á 

námið. Jafnframt er sköpunargáfan virkust þegar hæfileikar á tilteknu sviði 

sameinast í áhuga nemenda og skapandi hugsun. Með því að hjálpa 

nemendum að uppgötva og leggja stund á það sem vekur áhuga þeirra er 
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hægt að hámarka þátttöku þeirra í náminu og nýta til fulls 

einstaklingsbundna hæfileika (Tomlinson og Allan, 2000:19). 

 

Vegna áhuga míns fór ég að skoða heimasíður framhaldsskólanna svo og 

ýmsar greinar og rannsóknir um málefni þessa tilteknu nemenda. Í 

framhaldi af því ákvað ég að gera lokaverkefni mitt um það hvernig 

framhaldsskólinn tekur á móti nemendum sem ekki hafa staðist eða tekið 

samræmd grunnskólapróf. Ég ákvað að skoða ekki sérstakan hóp en miða 

þó við að þeir hefðu ekki greiningu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins. Í framhaldi af ákvörðuninni setti ég fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

• Hvernig tekur framhaldsskólinn á móti nemendum sem ekki hafa 

staðist eða tekið samræmd grunnskólapróf? 

Í framhaldi af þeirri spurningu fylgdu eftirfarandi undirspurningar: 

• Er framhaldsskólinn skóli fyrir alla? 

• Hvað er gert í framhaldsskólum til að námið þar sé við hæfi sem 

flestra nemenda?  

• Er samstarf milli grunnskóla og framhaldsskóla hvað varðar 

nemendur með námserfiðleika? 

Í framhaldi af þessum spurningum ætla ég að kanna hvort von sé á 

breyttum úrræðum í framhaldsnámi innan fárra ára. 

 

Til að leita svara við spurningum mínum skoða ég lög, reglugerðir og 

yfirlýsingar sem tengjast málefninu ásamt því að lesa greinar og 

rannsóknir sem gerðar hafa verið um stöðu umræddra nemenda. Einnig 

ætla ég að taka viðtöl við fjóra náms- og starfsráðgjafa sem starfa í 

framhaldsskólum. 

 

Samkvæmt opinberum tölum sækir meirihluti nemenda um nám í 

framhaldsskóla að grunnskóla loknum. Við skulum muna að ungmenni eru 

ekki lögráða þegar þau eru á þeim tímamótum að hefja 
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framhaldsskólanám. Með velferð þeirra í huga þarf að standa vel að 

þessum tímamótum í lífi þeirra. Í 1.kafla 1.gr. Barnaverndarlaga stendur 

m.a: „þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska.“ Síðar í 

sömu grein stendur: „aðrir sem að uppeldi barna koma skulu sýna þeim 

virðingu og umhyggju“ (Lög um barnavernd, 2002). 

 

Framhaldsskólaganga nemenda sem ekki hafa staðist eða tekið samræmd 

grunnskólapróf getur þó reynst þeim erfið því þá er undirbúningur þeirra 

fyrir framhaldsskólanám oftast ófullnægjandi bæði náms- og félagslega. 

Brottfall úr framhaldsskólum er of mikið og dýrkeypt fyrir einstaklinga og 

samfélagið. Þó svo fall í áföngum og brottfall úr skóla sé skattborgurunum 

kostnaðarsamt er þó enn meiri kostnaður í brotinni sjálfsmynd og ónýttum 

mannauði sem býr í mörgum þeirra sem hverfa frá námi. Margir sem 

hætta í framhaldsskóla komast vel áfram í lífinu en öðrum verður 

fótaskortur og leiðast út í afbrot og/eða neyslu vímuefna, en þeir eiga það 

margir sameiginlegt að vera bitrir út í skólakerfið og yfirvöld menntamála. 

Það ætti því að vera öllum kappsmál að koma í veg fyrir að nemendur 

hverfi frá því námi sem hugur þeirra stendur til. 

 

Elín Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg Sveinbjarnardóttir segja m.a. í grein í 

Glæðum að ekki megi gleyma því að þó það reynist mörgum auðvelt að 

lesa, skrifa og reikna sé það lesblindum erfitt. Lesblindir nemendur reka 

sig gjarnan á þann hugsunarhátt að erfiðleikar í námi stafi fremur af 

heimsku, áhugaleysi, leti og skorti á samstarfsvilja en lesblindu. Lesblindir 

strákar virðast frekar fá athugasemdir um leti og áhugaleysi en stelpur þau 

skilaboð að þær hafi ekki nægar gáfur. Margir telja styrkleika lesblindra 

liggja í virkara hægra heilahveli en það er m.a. talið stjórna listrænum 

hæfileikum, sterku ímyndunarafli og skapandi heildrænni hugsun. Fæstir 

af þessum þáttum eru metnir nemendum til tekna í grunnskóla eða í 

almennum framhaldsskólum (Elín Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg 

Sveinbjarnardóttir, 2005:39). 
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Verkefninu skipti ég í fimm hluta og svo hverjum hluta í smærri einingar. Í 

fyrsta hluta skoða ég fræðin. Hvað segja sálfræðikenningar um þroska og 

þróun, eða um sjálfsmynd, sjálfsmat og þarfir einstaklinga. Einnig rýni ég í 

mögulegar orsakir námserfiðleika. 

 Í öðrum hluta skoða ég lög og reglugerðir sem tengjast menntun, 

mannréttindum og barnavernd. Í stofnskrá sinni hafa Sameinuðu þjóðirnar 

lýst yfir trú sinni á grundvallaratriðum mannréttinda, á göfgi og gildi 

mannsins og jafnrétti karla og kvenna. Hjá okkur eru í gildi lög um hin 

mismunandi skólastig og vissulega höfum við líka lög um barnavernd.  

 Í þriðja hluta beini ég sjónum mínum að menntun. Ég skoða 

aðalnámskrá grunnskóla og framhaldsskóla, sögu samræmdra prófa og 

áhrif þeirra á ýmsa þætti skólastarfs. Hugmyndir um fjölbreyttara námsmat 

og um námshæfni. 

 Í fjórða hluta geri ég grein fyrir könnun sem ég gerði með því að taka 

viðtöl við fjóra náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum. Ég birti útdrátt 

úr viðtölunum og tek saman niðurstöður úr þeim. Einnig greini ég frá afar 

viðamikilli rannsókn sem gerð var á námsgengi 1975 árgangsins. 

 Í fimmta hluta fjalla ég um nám í heimabyggð og hvaða áhrif þróun og 

auknir möguleikar í upplýsingatækni hafa á skólastarf. Einnig rýni ég í 

skýrslu Starfsnámsnefndar um tillögur að nýjum framhaldsskóla, þar sem 

nýr framhaldsskóli verði ein heild án aðgreiningar í bóknám og verknám. 
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1. hluti. Mismunandi hugmyndir kennismiða 

Kennismiðir í sálfræði eru margir og í áratugi ef ekki hundruð ára hafa 

menn velt fyrir sér þróun og þroska mannsins. Það er langt og flókið ferli 

sem maðurinn þarf að ganga í gegnum til að ná sem bestum árangri í 

þessu ferli. Oft koma óvænt atvik upp á, sem gera það að verkum að 

eitthvað fer öðruvísi en að er stefnt. Með nútíma tækni er hægt að 

rannsaka mannsheilann á ótrúlega nákvæman hátt. Læknar og 

vísindamenn geta greint minnstu frávik í líffræðilegum þroska. Það ætti 

síðan að skila sér í aukinni sértækri aðstoð við einstaklinga. 

 

1.1. Kenningar um þróun og þroska 
Í gegnum árin hafa fræðimenn aðhyllst mismunandi kenningar um þróun 

og þroska mannsins. Kenningar þeirra eru allt frá því að einstaklingur sé í 

upphafi óskrifað blað og öll hegðun og hæfni lærð, í það að persónuleikinn 

sé fullmótaður strax í barnæsku eða að mótandi öfl persónuleikans séu 

dulvituð. 

 

Þróun er samfellt og kerfisbundið þroskaferli einstaklings, frá getnaði til 

dauða. Þroski felur í sér breytingar á einstaklingi meðan á lífi hans 

stendur. Þessar breytingar eru annarsvegar líffræðilegar og hinsvegar 

huglægar þ.e. verða með námi. Þroski er ekki ástand heldur breyting þar 

sem aukin hæfni verður til á ýmsum sviðum. 

 Samfelld þróun er þegar einstaklingsþróunin er samfellt ferli sem gerist 

hægt og rólega án skyndilegra breytinga. Þroskinn skiptist þá ekki í 

tímabil/stig. Stigskipt þróun er hins vegar þegar þroskinn á sér stað með 

skyndilegum breytingum sem eiga sér stað á tilteknu tímabili eða stigi, við 

það færist einstaklinginn upp á hærra þroskastig með tilheyrandi 

breytingum á hæfni, tilfinningum, hugsun og hegðun (Shaffer, 2002:35-

39). 
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1.2. Sjálfsmynd og persónuleikinn 
Sjálf og sjálfsmynd eru hugtök sem vísa til reynslu okkar af okkur sjálfum 

og tilfinninga í eigin garð. Sjálfsmynd okkar getur verið misskýr og misgóð 

jafnframt því að lita allt sem við gerum. Það kannast sjálfsagt flestir við 

það að hegða sér í samræmi við þá tilfinningu sem þeir hafa fyrir sjálfum 

sér. Þó ekki sé litið á breytileika frá degi til dags er ekki erfitt að sjá hvernig 

viðvarandi tilfinningar í eigin garð endurspeglast í allri framkomu okkur, 

athöfnum og persónuleika. Sumir sálfræðingar segja því að vegna þess að 

sjálfsmynd okkar ákvarði hegðun okkar, séum við það sem við upplifum. Á 

sjöunda áratug síðustu aldar kom fram hópur sálfræðinga sem kenndi sig 

við „þriðja aflið“ innan sálfræðinnar. Þeir beindu sjónum sínum að öðrum 

þáttum mannlegrar eiginleika en höfðu verið í brennidepli fram til þess 

tíma. Þeir voru ósáttir við kenningar Freud að persónuleikinn væri 

fullmótaður strax í barnæsku og ekki síður að mótandi öfl persónuleikans 

væru dulvituð. Jafnframt höfnuðu þeir þeim skilningi sem atferlissinnar 

lögðu í einstaklinginn, töldu ekki rétt að maðurinn væri ofurseldur umhverfi 

sínu. Þeir vildu hvorki beina athyglinni að dulvituðum innri öflum, né því 

hvernig umhverfið mótaði hegðun, heldur vildu þeir beina athyglinni að 

upplifun og meðvitaðri reynslu hvers og eins. Þeir töldu að maðurinn 

stefndi stöðugt að auknum þroska og væri í eðli sínu jákvæður og góður 

(Hörður Þorgeirsson, 1993:456). 

 

Bandarísku sálfræðingarnir Carl Rogers, Abraham Maslow og fleiri 

fræðimenn lögðu fram kenningar á fjórða áratug síðustu aldar sem mynda 

grunninn að fyrirbærafræðinni eða mannúðarstefnunni. Segja má að sú 

stefna veiti mótvægi við vísindalegar aðferðir til að rannsaka hugann. 

Áhersla er lögð á að leitast við að skilja manneskjur og hegðun þeirra með 

því að framkvæma rannsóknir (Wikipedia, frjálsa alfræðiritið). 

 Bandaríski sálfræðingurinn Carl Rogers var einn þeirra sem kenndu 

sig við „þriðja aflið“ á sjöunda áratugi síðustu aldar. Hann gerir ráð fyrir því 

að reynslu okkar megi lýsa með tvennum hætti. Annars vegar er öll 
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reynsla okkar, meðvituð og ómeðvituð, öll skynjun, allar óskir og 

tilfinningar. Hins vegar er það sá hluti reynslunnar sem snertir okkur sjálf 

og við auðkennum sem hluta okkar. Þetta eru þær skynjanir, óskir og 

tilfinningar sem lúta að okkur sjálfum. Þessi reynsla skapar smám saman 

sjálfsmynd okkar, eða það sem Rogers kallar sjálf. Sjálfið er ekki föst 

stærð sem verður til í eitt skipti fyrir öll. Það mótast og viðhelst fyrir tilstilli 

nokkurra þátta, sjálfsbirtingar, ástar foreldra og þarfarinnar fyrir 

sjálfssamræmi (Hörður Þorgeirsson, 1993:456-7). 

 

Þarfapýramídi Maslow er vel þekktur innan sálfræðinnar. Þar er 

mannlegum þörfum raðað upp með ákveðnum hætti sbr. myndina hér fyrir 

neðan 

 

 
   Mynd 1. Þarfapýramídi Maslow 

 

Leiðtogi mannúðarsálfræðinga, A. Maslow setti fram athyglisverða tillögu 

að flokkun mannlegra tilhvata. Maslow byggði upp þarfakerfi sem 

spannaði allt frá lífeðlislegum grunnþörfum til flóknari sálfræðilegra tilhvata 

sem fyrst yrðu mikilvægar þegar grundvallarþörfum væri fullnægt. Þörfum 

á hverju stigi verður að fullnægja, a.m.k. að hluta, áður en þarfir á næsta 

æðst 

Vitrænar þarfir: 
vita, skilja 

Metnaður: að öðlast 
viðurkenningu annarra 

Þörf fyrir ást og félagsskap 

Þörf fyrir að finna sig öruggan og úr hættu 

Líffræðilegar þarfir 
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stigi geta orðið áhrifavaldur athafna. Ef matur eða öryggi er af skornum 

skammti situr fullnæging þessara þarfa í fyrirrúmi og æðri tilhvatir skipta 

litlu. Efst í pýramídanum er sjálfsbirting: að finna til lífsfyllingar og gera sér 

ljósa grein fyrir hæfileikum sínum og getu (Atkinson, Atkinson, Hilgard, 

1988:40). 

1.3. Sjálfsmat og þróun þess 
Þegar börn hafa öðlast huglægan skilning á því hvernig hugurinn starfar, 

og gera skýran greinarmun á einkasjálfi og sýnilegu sjálfi, verður lýsing 

þeirra á sjálfum sér ekki lengur bundinn við líkamlega þætti, hegðun eða 

eignir heldur beinist sjálfsmyndin nú í auknum mæli að innri sálrænum 

kostum þeirra, eins og gildismati, trú og hugmyndafræði hvers og eins. 

Mikilvægasti þátturinn í sjálfi okkar er hvernig við metum okkur sjálf og 

hæfileika okkar. Mat okkar getur haft mikil áhrif á alla hegðun okkar og 

andlega líðan. 

 Lágt sjálfsmat er neikvætt mat, einkum hjá þeim sem eru ekki sáttir við 

persónu sína né heldur kosti sína. Sumum þeirra hættir frekar til að hugsa 

um eða skynja vankunnáttu sína en þá góðu kosti sem þeir kunna að vera 

gæddir. 

 Hátt sjálfsmat er jákvætt mat, einkum hjá þeim sem eru ánægðir með 

persónu sína, hæfileika og kosti. Margir þeirra sjá fremur sterkar hliðar 

sínar en veikar og nýta þær til að vinna upp þær veiku (Shaffer, 2002:428-

429). 

 

Bandaríski sálfræðingurinn Susan Harter hefur rannsakað hvaða hlutir í 

umhverfi og þroska barna marka sjálfsmat þeirra. Sjálfsmatspróf Harter 

(1988) hefur verið mikið notað í rannsóknum. Með því má annars vegar 

kanna viðhorf einstaklinga til eigin persónu og hins vegar álit þeirra á 

afmörkuðum sviðum eigin hæfni. Í framhaldi af rannsóknum með 

sjálfsmatsprófið setti hún 1996 fram stigskipt líkan af því hvað hefur áhrif á 

sjálfsmat barna (Shaffer, 2002:428). Niðurstaða hennar er sú að á 

unglingsárum beinist sjálfsmatið einkum að samskiptum þar sem 
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unglingurinn metur verðugleika sinn í samskiptum við mismunandi 

einstaklinga. Þetta hefur svo einnig áhrif á heildarmat. Sjálfsmatið verður 

því ólíkt eftir því við hvern unglingurinn ber sig saman og mótast því ekki 

aðeins af því hvernig aðrir meta hann heldur einnig af því hvernig hann 

metur sjálfan sig. Þetta er gott dæmi um það hvernig okkar eigið sjálfsmat 

getur mótast ekki aðeins af því hvernig aðrir meta okkur heldur einnig af 

því hvernig við metum okkur sjálf. 

 Sambönd kynja hafa einnig mikil áhrif á heildarsjálfsmat unglinga en 

með ólíkum hætti eftir kynjum. Stúlkur með hátt sjálfsmat eru oftast þær 

sem njóta stuðnings eða meðbyrs í samskiptum sínum við vinkonur. Þær 

eru þess vegna með lágt sjálfsmat ef þeim tekst ekki að njóta meðbyrs 

vinkvenna sinna. Drengir fá hinsvegar hátt sjálfsmat af því að geta haft 

áhrif á félaga sína, eru áhrifavaldar, en lágt sjálfsmat geti þeir ekki orðið 

farsælir í ástarsamböndum eða gengur illa að vinna hylli stúlkna. 

 Á unglingsárum hafa stúlkur meiri áhyggjur af útliti sínu en drengir. 

Sjálfsmat þeirra hefur því meiri tilhneigingu til þess að minnka heldur en 

hjá drengjum sem sækja frekar á og eflast að eigin verðleikum á þessum 

tímamótum. Leiðandi og lýðræðislegir uppeldishættir virðast stuðla að betri 

sjálfsmynd (Shaffer, 2002:429). Allir þurfa á sjálfsöryggi og sjálfstrausti að 

halda til að takast á við áskoranir dagslegs lífs, traust sjálfsmynd skiptir 

unglinga miklu máli. Ef sjálfsmynd er veik er hætt við að stutt verði í 

neikvætt sjálfsmat. 

 

1.4. Neikvætt sjálfsmat 
Neikvætt sjálfsmat getur leitt til lærðs hjálparleysis. Skýringin á lærðu 

hjálparleysi er að einstaklingi hættir til að gefast upp og/eða hætta að 

reyna eftir að hafa mistekist ætlunarverk sitt. Hann ber með sér þá 

ranghugmynd að hann skorti hæfileikann til þess að ná árangri og því þýði 

lítið að reyna aftur (Shaffer, 2002:438). 

 Kennarar og foreldrar geta ómeðvitað stuðlað að lærðu hjálparleysi 

með því að hrósa fyrir góðan árangur en gagnrýna það sem ver fer. Hætt 
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er við að sá sem fær sífellda gagnrýni fyrir slæma frammistöðu missi álit á 

sér með þeim afleiðingum að sjálfsmatið minnkar og viðkomandi hættir að 

treysta á hæfileika sína. Ef foreldrar og kennarar hrósa börnum fyrir góða 

frammistöðu en leggja jafnframt á það áherslu að gera betur þar sem það 

á við, eru meiri líkur á því að barnið leggi harðar að sér að ná tilsettum 

árangri (Shaffer, 2002:438). 

 

1.5. Þroski sjálfsvitundar 
Kenningarsmiðurinn Erik Erikson (d.1994) er þekktur fyrir að hafa sett fram 

kenningu um allt æviskeiðið frá vöggu til grafar. Sálfræðiprófessorinn 

James Marcia byggir rannsóknir sínar um þróun sjálfsvitundar á 

unglingsárum á kenningum Erikson (Snowman og Biehler, 2006:25). 

Marcia telur að hægt sé að kortleggja ferlið sem fram fer á 

unglingsárunum út frá tvenns konar víddum. Annars vegar er um að ræða 

hvort unglingurinn hafi ákveðið gildismat og hins vegar hvort sjálfskönnun 

er í gangi eða ekki. Hann skiptir þróun á sjálfsvitund unglinga niður á 

fjögur tímabil. Þau eru miðuð við það hvort einstaklingurinn hafi leitað 

eitthvað fyrir sér eða gert upp við sig hvaða hlutverk hann muni velja sér. 

Þessu fylgja einhver átök. 

1. Hlutverka ruglingur (identity diffusion): Þegar einstaklingur hefur 

ekki ennþá hugsað út í það eða komist að raun um hvaða hlutverki 

hann vilji gegna, hver hann vilji vera og ekki tekist að fá úr því 

skorið hvert hann vilji stefna. 

2. Forgefin sjálfsvitund (foreclosure): Þegar einstaklingur telur sig 

tilheyra ímynd foreldra en hefur ekki reynt að gera upp við sig hvað 

henti honum best, hefur ekki upplifað átökin sem því fylgja. 

3. Átakaskeið (moratorium): Á þessu stigi eru einstaklingar að upplifa 

átök og eru virkilega að spyrja sjálfan sig út í hluti sem snerta lífið 

og tilveruna, hlutverk sitt og framtíð. 

4. Heildstæð sjálfsvitund (identity achievement): Einstaklingar hafa 

öðlast heildstæða sjálfsvitund og gert upp við sig hvað þeir vilji gera 
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og hvert eigi að stefna. Þeir hafa tileinkað sér ákveðin markmið, trú 

og önnur gildi (Snowman og Biehler, 2006:28-29). 

 

Eins og við er að búast kemur skólinn mjög við sögu í lífi unglinga. Allir 

unglingar, aðrir en þeir sem hætta af óeðlilegum ástæðum, sækja skóla á 

fyrri hluta unglingsáranna og margir eru í skóla fram á fullorðinsaldur. 

Vandamál unglinganna hljóta því að endurspeglast rækilega í skólavist 

þeirra og eru reyndar oft skilgreind sem skólavandamál. Ýmiss konar 

hegðunarvandamál eru ekki óalgeng. Námsleiðinn alkunni er fyrirbæri sem 

þekkt er á unglingsárunum, einbeitingarskortur, áhugaleysi, óregluleg 

skólasókn, hirðuleysi og slæm hegðun í skóla. Vandamál af þessu tagi 

geta mjög svo auðveldlega magnast upp og sett skólavist unglingsins í 

hættu ef ekkert er að gert í tíma. Oft er fjallað um misferli unglinga. Þá er 

átt við meiri háttar hegðunarvandkvæði, oft lögbrot, þjófnaði, líkamsárásir 

og annað ámóta. Oft er þetta samfara vímuefnanotkun, en það þarf þó 

ekki að vera. Þessi hegðun kann í sumum tilvikum að vera vottur um 

ónóga geðstjórn, reiði og ofsa sem tekur á sig þessa mynd (Sigurjón 

Björnsson, 1993:117). Ástæður fyrir því að nemendur eru í tilfinningarlegu 

ójafnvægi á unglinsárunum geta verið margar. Skýringanna getur verið að 

leita í heimilisaðstæðum, heilsufari eða jafnvel í námserfiðleikum þeirra. Ef 

skólagangan hefur verið þeim erfið námslega séð geta þeir verið búnir að 

þróa hjá sér neikvæða hegðun. 

 

1.6. Námserfiðleikar 

1.6.1. Almennir og sértækir 
Námserfiðleikar eiga sér ýmsar orsakir. Orsaka getur verið að leita í 

persónuleika, tilfinningalífi eða umhverfi. Sjón- eða heyrnarskerðing og 

hreyfihömlun hafa áhrif á nám. Síðast en ekki síst geta námserfiðleikar 

stafað af almennt skertri starfsemi heilans eða afmörkuðum veikleikum í 

taugafræðilegu þroskamunstri. Skipta má námserfiðleikum af líffræðilegum 
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toga í tvennt, almenna og sértæka. Almennir námserfiðleikar eru til staðar 

hjá nemendum sem eru undir meðallagi í greind eins og hún er mæld með 

greindarprófi. Sértækir námserfiðleikar geta hins vegar komið fram hjá 

nemendum með meðalgreind eða þar yfir, þar sem ákveðnir grunnþættir 

námsins, lestur, skrift, stafsetning eða stærðfræði, eru marktækt undir því 

sem vænta mætti miðað við mælda greind og forspárgildi greindarprófa 

um námsárangur. Sértækir námserfiðleikar, einnig kallaðir sértækar 

þroskaraskanir á námshæfni, eru skilgreindir í alþjóðlega viðurkenndum 

flokkunarkerfum, ICD-10 sem gefið er út af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni og DSM-IV, gefið út af Bandarísku 

geðlæknasamtökunum. Ýmsar fleiri skilgreiningar eru til á sértækum 

þroskaröskunum á námshæfni (Jónas G. Halldórsson, 2000). 

 

1.6.2. Líffræðilegar skýringar 
Þegar börn þroskast er samband heila og hegðunar að einhverju leyti 

gefið og fæstir leiða hugann að því í dagsins önn að aukin færni á hinum 

ýmsu sviðum sé vitnisburður um breytingar í taugaþroska. Það er oft ekki 

fyrr en alvarleg truflun verður á þroskaframvindu sem heilinn kemst á 

dagskrá. Líffræðilegar skýringar geta verið framandi enda fæstir að velta 

fyrir sér starfsemi líffæra á meðan allt leikur í lyndi. Hegðunar- og 

námserfiðleikar birtast á fjölbreytilegan hátt eftir tegundum orsaka og aldri 

einstaklinga. Þegar orsakir röskunar í taugaþroska eru þekktar og skýrar, 

til dæmis skilgreind heilkenni, súrefnisskortur í fæðingu eða slys sem 

veldur áverka á heila, dettur engum í hug að efast um hinn líffræðilega 

grunn. Eftir því sem afleiðingar eru sýnilegri, til dæmis útlitsgallar, því 

óumdeilanlegra verður samband heila og hegðunar og þroskavandamál 

viðkomandi uppgötvast snemma. 

 Þegar orsakir eru ekki skýrar frá upphafi og þroskavandamál eru af 

vægari toga getur liðið langur tími þar til úr því fæst skorið hvort eitthvað er 

að. Þannig uppgötvast ákveðnar tegundir námserfiðleika stundum ekki fyrr 

en talsvert er liðið á grunnskólagöngu og jafnvel ekki fyrr en í 
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framhaldsskóla. Orsakir heilkennisins óyrtra námserfiðleika geta verið af 

ýmsu tagi, allt frá erfðum til sjúkdóma og slysa. Tilfinningar og samskipti 

eru ekki fyrirbæri sem fólk tengir venjulega við hefðbundna námserfiðleika. 

Frá sjónarhóli taugasálfræðinnar getur öll skerðing á heilastarfsemi 

orsakað námserfiðleika í víðustu merkingu þess orðs (Evald Sæmundsen, 

2000:13-14). 

 
 

1.7. Samantekt 
Ljóst er að sjálfsmynd einstaklinga skiptir þá miklu máli. Það að vera með 

brotna sjálfsmynd veldur óöryggi og afleiðingarnar geta orðið mikil 

óhamingja og skert lífsgæði. Það ætti því að vera forgangsatriði að styðja 

börn svo þau fái trausta og örugga sjálfsmynd. Þó svo einhver hömlun sé 

til staðar í þroska barna ætti umhverfi þeirra að vera þannig að þau geti 

þróað með sér jákvæða sjálfsmynd. Jákvæð sjálfsmynd skiptir svo miklu 

máli því lífið er merkilegt og mikilvægt er að allir fái sem mest út úr því. Ef 

námserfiðleikar koma í ljós er nauðsynlegt að styðja við nemandann svo 

honum gangi betur að tileinka sér þá þekkingu sem verið er að miðla. Það 

skiptir miklu máli að sá sem sér um stuðning við nemanda í skóla sé 

menntaður og á undanförnum árum hefur það aukist að þroskaþjálfar 

ráðist til þeirra starfa enda er menntun þeirra mjög vel til þess fallin.
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2. hluti. Lög, reglugerðir og alþjóðlegar yfirlýsingar 

Í þessum hluta rýni ég í lög, reglugerðir og greinar með tilliti til áðurnefndra 

nemenda. Það ætti að vera réttur hvers einstaklings að hafa tækifæri til að 

mennta sig og láta framtíðaráform sín þar af lútandi rætast. Á Íslandi eru í 

gildi lög um grunnskóla þar sem fram kemur að skólinn skuli vera fyrir alla, 

hvert svo sem andlegt atgervi þeirra er. Þar sem það tíðkast í nokkrum 

framhaldsskólum að nemendur, sem fá inngöngu, eru valdir af kostgæfni 

úr hópi umsækjenda er ljóst að „skóli fyrir alla“ á ekki allsstaðar við um 

þegar kemur að framhaldsskóla, þó svo ungmenni séu ekki lögráða fyrr en 

18 ára. Á opinberum vettvangi er oft vitnað í Salamancayfirlýsinguna, sem 

er rammaáætlun um aðstoð við nemendur með sérþarfir. Nemendur með 

sérþarfir eru þar skilgreindir sem allir þeir nemendur sem þurfa stuðning 

við nám. Nemendur með sértæka námsörðugleika falla því undir þennan 

samning. Það kemur líka fram í Salamancayfirlýsingunni að hún gildir fyrir 

börn og ungmenni að 18 ára aldri. 

 

2.1. Menntun í ljósi Mannréttindayfirlýsingar S.Þ. 
Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á Allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna hinn 10. desember 1948. Í 26.gr. segir: 

að hver maður eigi rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að 

minnsta kosti barnafræðsla og undirstöðumenntun. Menntun skal 

beina í þá átt að þroska persónuleika einstaklinganna og innræta 

þeim virðingu fyrir mannréttindum og mannhelgi. Hún skal miða að 

því að efla skilning, umburðarlyndi og vináttu meðal allra þjóða, 

kynþátta og trúarflokka og að efla starf Sameinuðu þjóðanna í þágu 

friðarins (Utanríkisráðuneytið). 

Þó svo Mannréttindayfirlýsingin sé ekki þjóðréttarsamningur og því ekki 

bindandi að lögum fyrir aðildarríki Sameinuðu þjóðanna er oft til hennar 

vísað. Sumir fræðimenn telja þó Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 
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þjóðanna bindandi að þjóðarétti því svo títt hafi verið til hennar vísað af 

leiðtogum þjóða heimsins að hún hafi öðlast vægi réttarvenju. 

 

2.2. Lög um grunnskóla 
Í lögum um grunnskóla frá 1995 segir m.a. að sveitarfélögum sé skylt að 

halda skóla fyrir öll börn og unglinga á aldrinum 6 til 16 ára. Í 2. grein 

laganna segir m.a. að hlutverk grunnskólans, sé í samvinnu við heimili, að 

búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Þar segir einnig að Grunnskólinn skuli leitast við að haga störfum sínum í 

samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði 

og menntun hvers og eins. Veita skal nemendum tækifæri til að afla sér 

þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð sem stuðli að stöðugri viðleitni 

til menntunar og þroska. Skólastarfið skal því leggja grundvöll að 

sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra.

 Markmið náms og kennslu og starfshættir grunnskóla skulu vera 

þannig að komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, búsetu, 

stéttar, trúarbragða eða fötlunar. Í öllu skólastarfi skal tekið mið af 

mismunandi persónugerð, þroska, hæfileikum, getu eða áhugasviðum 

nemenda (Lög um grunnskóla, 1995). 

 

2.3. Lög um framhaldsskóla 
Núgildandi lög um framhaldsskóla eru frá 1996. Í II. kafla laganna segir 

m.a. í 2. gr. að hlutverk framhaldsskóla sé að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda svo að þeir verði sem best búnir undir að taka virkan þátt í 

lýðræðisþjóðfélagi. Framhaldsskólinn býr nemendur undir störf í 

atvinnulífinu og frekara nám. Framhaldsskólinn skal leitast við að efla 

ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi 

nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýnni 

hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til 

stöðugrar þekkingarleitar. 
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 Í 15. grein laganna segir m.a. að allir sem lokið hafa grunnskólanámi 

eða hlotið undirstöðumenntun skulu eiga kost á að hefja nám í 

framhaldsskóla. Inntaka nemenda á einstakar námsbrautir 

framhaldsskólans ákvarðast af þeim kröfum sem gerðar eru í viðkomandi 

námi. Skólameistara er heimilt, að undangengnu mati, að veita nemenda 

sem orðinn er 18 ára gamall inngöngu á einstakar námsbrautir 

framhaldsskóla þótt hann uppfylli ekki lágmarkskröfur um námsárangur við 

lok grunnskóla. Nemendum, sem ekki hafa náð tilskildum árangri við lok 

grunnskóla, skal standa til boða fornám eða nám í sérstöku deildum á 

framhaldsskólastigi (Lög um framhaldsskóla,1999). Nemendur sem sækja 

um framhaldsskólanám strax að loknum grunnskóla eru ekki orðin 

sjálfráða og falla því undir lög um barnavernd. 

 

2.4. Lög um barnavernd 
Í 1. gr. laga um barnavernd segir m.a. að börn skuli eiga rétt á vernd og 

umönnun og að þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og 

þroska. Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og 

gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo sem best hentar hag 

og þörfum þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi 

uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna. Aðrir sem koma 

að uppeldi barna skulu sýna þeim virðingu og umhyggju. Í 2. gr. laganna 

segir að markmið laganna sé að tryggja það að börn sem búi við 

óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu 

fái nauðsynlega aðstoð (Lög um barnavernd, 2002). 

 

2.5. Salamancayfirlýsingin 
Salamancayfirlýsingin og rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með 

sérþarfir var samþykkt á alþjóðlegri ráðstefnu um menntun nemenda með 

sérþarfir í Salamanca á Spáni í júní 1994. Í innganginum segir m.a. í 3. gr. 

að í þessum texta verði hugtakið sérþarfir á sviði menntunar notað um öll 
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börn og ungmenni sem hafa sérþarfir vegna fötlunar eða námsörðugleika. 

Fjölmörg börn eiga stríða við námsörðugleika á einhverju stigi skólagöngu 

sinnar og hafa þar með sérþarfir á sviði menntunar. Skólar verða að finna 

leiðir til að kenna öllum börnum á árangurríkan hátt 

(Salamancayfirlýsingin, 1995:16). 

2.6. Auka-allsherjarþing SÞ um réttindi barnsins 
Í október 2002 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út skjal sem inniheldur 

niðurstöður auka-allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins. Í þessu skjali er m.a. fjallað um að skapa heim sem hæfir 

börnum og þannig sé búið um hnútana að öll börn fái besta mögulega 

veganesti út í lífið og hafi aðgang að góðri grunnmenntun. 

 
Í yfirlýsingu í upphafi skjalsins kemur fram að á Heimsráðstefnu um 

málefni barna sem haldin var 1991, hafi þjóðarleiðtogar skuldbundið sig til 

að stuðla að betri framtíð allra barna og að því tilefni birtu þeir brýna 

áskorun til alls heimsins þess efnis. Síðan þá hafi orðið miklar framfarir og 

tekist hafi að bjarga og bæta líf milljóna barna. Þó hafi reynst erfitt að 

skapa öllum bjarta framtíð og heildarárangurinn hafi verið minni en 

þjóðirnar og alþjóðasamfélagið hafi skuldbundið sig til að ná. 

 Þjóðarleiðtogum og fulltrúum ríkja sem tóku þátt í auka-allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna þótti því ástæða til að staðfesta fyrri skuldbindingar 

varðandi markmið og meginreglur stofnsamnings Sameinuðu þjóðanna og 

eru staðráðnir í að grípa þetta sögulega tækifæri til að breyta heiminum 

með börnunum og fyrir börnin. 

 Þar segir í 4. kafla: „Við staðfestum á ný skuldbindingar okkar til að 

stuðla að og vernda réttindi allra barna, þ.e. hvers mannsbarns undir 18 

ára aldri, þ.m.t.unglinga. Við erum staðráðin í að tryggja virðingu fyrir öllum 

börnum og tryggja velferð þeirra“ (Unicef, 2002). 

 



 22 

2.7. Netþing framhaldsskólanema 
Við Íslendingar erum aðilar að alþjóðlegum mannréttindasáttmála, sem 

gildir fyrir einstaklinga yngri en 18 ára, þetta er samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, sem í daglegu tali er nefndur 

Barnasáttmálinn. Í 12. gr. þessa sáttmála er að finna afar merkilegt ákvæði 

þar sem segir m.a: „Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin 

skoðanir rétt til þess að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það 

varðar og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur 

barns og þroska.“ Það var ekki síst vegna þessa sem umboðsmaður barna 

ákvað veturinn 1999-2000 að ýta úr vör tilraunaverkefni sem nefnt var 

Netþing - unglingaþing umboðsmanns barna. 

 Haustið 2001 efndi umboðsmaður barna aftur til Netþings og þá í 

samstarfi við Félag framhaldsskólanema svo og nemendafélög 

framhaldsskóla landsins. Þar sem Barnasáttmálinn á að tryggja réttindi 

barna yngri en 18 ára voru þingmennirnir 16 til 18 ára. Þingmenn Netþings 

voru 63, úr öllum kjördæmum. Nýttir voru möguleikar samskipta- og 

upplýsingatækni, þ.e. tölvusamskipti gegnum Netið, á spjallrásum, 

póstlistum og vefsíðum. Netþingið stóð frá 9. til 29. október, fundir voru 

haldnir vikulega, 2 klukkustundir í senn. Lokafundurinn fór síðan fram í 

Kópavogi 5. nóvember 2001, þá hittust þingfulltrúar í fyrsta skipti augliti til 

auglitis. Á þessum lokafundi lögðu formenn nefnda fram tillögur og 

umræður fóru fram. Að lokum var kosinn forseti Netþings og hlutverk hans 

var að afhenda menntamálaráðherra ályktanir Netþings – unglingaþings 

umboðsmanns barna 2001. 

 

Ályktanir Netþings voru um skólamál, félagslíf, um ofbeldi og vímuefni, 

mannréttindi og heimsmál. Allar ályktanir voru rökstuddar. Hér á eftir koma 

fjórar ályktanir, tvær um skólamál og tvær um ofbeldi og vímuefni. Af þeim 

má sjá að unglingar 16 til 18 ára láta sig margt varða. 
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Netþing 2001 leggur til að möguleikar nemenda á stuðningi verði auknir, 

þ.e.a.s. komið verði til móts við þá sem eiga í erfiðleikum, t.d. vegna 

lesblindu eða erfiðra heimilisaðstæðna. 

Rök: Við viljum að kennurum sé ekki sama um okkur og að þeir hafi 

áhuga á að kenna okkur, áhuga á að við náum árangri. Þetta teljum við 

hvatningu fyrir nemendur sem fá litla hvatningu í náminu annars staðar frá. 

Netþing 2001 leggur til að nemendur í framhaldsskólum geti leitað til 

sérstaks ráðgjafa, t.d. þegar upp kemur ósætti milli kennara og nemenda. 

Rök: Ef kennari leggur nemanda í einelti, vísvitandi eða ómeðvitað, eða 

mismunar honum á einhvern hátt, þá getur nemandinn leitað til þessa 

ráðgjafa um aðstoð. Ráðgjafinn gæti þá unnið í málinu í samráði við 

nemanda og kennara. 

Netþing 2001 telur mikilvægt að trúnaðarmaður nemenda sé til staðar í 

framhaldsskólum. Nemendur geta þá leitað til hans ef að upp koma 

vandamál. 

Rök: Gott er að geta leitað til hlutlauss aðila þegar vandamál koma upp og 

ekki eru allir í þeirri aðstöðu að fá hjálp heiman frá. Mörg vandamál þjaka 

unglinga, t.d. eiturlyfjaneysla, ofbeldi og heimiliserjur. Vegna þessa teljum 

við að trúnaðarmaðurinn eigi að vera fagmenntaður einstaklingur og til 

staðar í öllum framhaldsskólum. 

Netþing 2001 leggur til að jafningjafræðsla í vímuefnavörnum innan 

framhalsskóla verði sett inn í lífsleikniáfanga í námskrá. 

Rök: Við teljum að ungt fólk sem hefur lent í viðjum vímunnar hafi meiri 

áhrif sem forvörn en t.d. fræðslufundur með lögreglunni. Þegar aðili kemur 

í eigin mynd og segir sína sögu og við sjáum hvernig eiturlyfjanotkun hefur 

farið með hann eru mun meiri líkur á að við hlustum af meiri áhuga og 

hugsum okkar gang. Þarna fáum við ískaldan sannleikann beint í andlitið 

eins og vatnsgusu (Umboðsmaður barna, 2001). 

 



 24 

2.8. Samantekt 
Það eru ekki bara íslensk lög sem segja til um að börn séu börn til 18 ára 

aldurs heldur eru það líka skilgreiningar í samþykktum Sameinuðu 

þjóðanna. Samkvæmt lögum ber því að koma fram við ungmenni í 

samræmi við það. Allir nemendur eiga samkvæmt lögum að fá nám við 

hæfi. Það er í vaxandi mæli farið að vinna eftir þeim hugmyndum í 

grunnskólum en framhaldsskólarnir hafa ekki sama svigrúm til þess. 

Netþingið sem umboðsmaður barna efndi til sýnir okkur að ungmennin 

sem þar tóku þátt hugsa um þann vanda sem steðjar að hjá jafnöldrum 

þeirra. Í flestum framhaldsskólum eru náms- og starfsráðgjafar, þeir eru 

þar nemendum til styrktar og ráðgjafar. Í framhaldsskólum þyrftu líka að 

vera stuðningsaðilar sem gætu verið nemendum til aðstoðar þar sem þeir 

þyrftu vegna námsins. Nemendur sem þurfa stuðning í grunnskóla þurfa 

trúlega einhvern stuðning í framhaldsskóla. Það skiptir miklu að þeir sem 

veita stuðning séu með haldgóða menntun og þekkingu á þroska 

ungmenna. 
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3. hluti. Menntun, námsmat og námshæfni 

Í þessum hluta skoða ég aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla. Þar 

kemur m.a. fram að allir nemendur eiga rétt á að fá kennslu við hæfi. Til að 

koma til móts við mismunandi áhuga, hæfni og þarfir nemendahópsins 

þarf námsframboð að vera fjölbreytt. Ekki skal gera upp á milli greina hvort 

heldur þær eru bóklegar eða verklegar. Ég athuga skoðanir manna á 

samræmdum prófum og tilgangi þeirra, hvað mætti betur fara og hvað er 

jákvætt við þau. Margar og mismunandi ástæður eru fyrir því að 

framhaldsskólanemendur hverfa frá námi áður en að útskrift kemur. Við 

því er nauðsynlegt að finna úrbætur því ótímabært brottfall hefur margar 

hliðarverkanir sem eru kostnaðarsamar bæði í andlegum og veraldlegum 

skilningi. 

 

3.1. Aðalnámskrá grunnskóla 
Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir að þorri nemenda eigi að geta náð 

flestum markmiðum námskrárinnar á sama tíma. Það er þó ljóst að hluti 

nemenda ræður vel við fleiri og flóknari markmið en aðrir þurfa lengri tíma 

og laga þarf námið sérstaklega að þeim. Markmið aðalnámskrár eiga því 

hvorki að skoðast sem hámark né lágmark. 

 Athygli manna beinist í vaxandi mæli að nemendum með sértæka 

námserfiðleika. Margir þessara nemenda eiga í erfiðleikum við að ná 

tökum á lestri. Til að koma til móts við þessa nemendur er nauðsynlegt að 

meta sérþarfir þeirra með öflugri skimun og greiningu sem allra fyrst á 

skólagöngunni. Í ljósi slíkrar greiningar getur skólinn, í samvinnu við 

forráðamenn nemandans, brugðist við á markvissan hátt. 

 Mjög duglegir nemendur, afburða námsmenn og nemendur sem búa 

yfir sérhæfileikum á vissum sviðum, eiga rétt á að fá námstækifæri við sitt 

hæfi. Þeir eiga að fá tækifæri til að þroska sérhæfileika sína og nýta 

tímann með því að glíma við fleiri og flóknari markmið og krefjandi nám. 
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 Samræmd próf í íslensku og stærðfræði eru lögð fyrir nemendur í 4. og 

7. bekk og í nokkrum námsgreinum í 10. bekk. Samræmdum prófum í 

þessum bekkjum er einkum ætlað að mæla hvort áfangamarkmið 

aðalnámskrár hafa náðst og gefa hlutaðeigendum upplýsingar og 

viðmiðanir á landsvísu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). 

 

3.2. Aðalnámskrá framhaldsskóla 
Aðalnámskrá framhaldsskóla er frá árinu 1999. Í kaflanum um hlutverk og 

markmið framhaldsskóla segir að framhaldsskóli taki við að loknum 

grunnskóla og honum er gert að sinna öllum nemendum hvernig svo sem 

undirbúningi þeirra úr grunnskóla er háttað. Framhaldsskólum ber að búa 

nemendur sína undir líf, starf og frekara nám. Skólarnir gegna því 

veigamiklu hlutverki hvað varðar almenna menntun og félagslegt uppeldi 

nemenda. Þessum markmiðum verður því aðeins náð að skólinn bjóði 

fjölbreytt nám þannig að allir nemendur geti fundið þar eitthvað við sitt hæfi 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999:13). 

 

3.3. Samræmd próf í lok grunnskóla 
Það má rekja sögu samræmdra prófa á Íslandi aftur til ársins 1929. Það ár 

voru samræmd próf í stafsetningu, skrift og reikningi lögð fyrir í öllum 

barnaskólum landsins. Allar götur síðan að frátöldum styrjaldarárunum 

1940-1945, hafa samræmd próf gengt veigamiklu hlutverki í námsmati í 

skyldunámi og við lok þess (Ólafur J. Proppé, 1999). Árið 1974 voru sett 

ný lög um grunnskóla (Lög um grunnskóla nr.63/1974). Með samþykkt 

þeirra voru felld úr gildi fræðslulögin frá 1946. Í framhaldi af nýjum lögum 

um grunnskóla urðu þau þáttarskil, að árið 1977 voru þau samræmdu próf 

sem tíðkast höfðu fram að þeim tíma lögð niður og í raun sameinuð í nýju 

samræmdu lokaprófi grunnskóla. Hið nýja próf er lokapróf í grunnskóla og 

inntökupróf í framhaldsskóla (Ólafur J. Proppé, 1999). Ýmist hefur verið 

prófað í tveimur eða fleiri greinum. 
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Tilgangur samræmdra prófa hér á landi er skilgreindur á fjórum stöðum af 

hálfu stjórnvalda. Reglugerðin um fyrirkomulag og framkvæmd 

samræmdra lokaprófa í 10. bekk er ágætur samnefnari fyrir þessar 

skilgreiningar eins og þær snúa að samræmdum lokaprófum í grunnskóla. 

Í 6. grein reglugerðarinnar segir að tilgangur prófanna sé að:  

• Veita nemendum og forsjáraðila þeirra upplýsingar um 

námsárangur og námsstöðu nemenda. 

• Vera viðmið fyrir inntöku nemenda á mismunandi námsbrautir 

framhaldsskóla. 

• Athuga eftir því sem kostur er, hvort námsmarkmiðum 

aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein hafi verið náð. 

• Veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum 

sem prófað er úr, miðað við aðra skóla landsins (Reglugerð nr. 

414/2000 um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra lokaprófa í 

10. bekk í grunnskólum). 

 

Þótt umtalað sé að samræmd próf hafi áhrif á ýmsa þætti skólastarfs hér á 

landi eru þau lítt rannsökuð. Í öðrum löndum, ekki síst í Bandaríkjunum og 

Bretlandi þar sem hliðstæð próf gegna veigamiklu hlutverki, er hins vegar 

að finna fjölda rannsókna og virka umræðu sem byggð er á niðurstöðum 

þeirra. Við skulum skoða tvö áberandi atriði í þessari umræðu en það eru: 

námsmat og námsáhugi nemenda og skólaþróun og jöfnuður til náms. 

 Námsmat gegnir í megingatriðum þrenns konar hlutverki. Í fyrsta lagi 

sem leiðsögn við nemendur með það að markmiði að auðvelda námsferlið 

og stuðla að bættum árangri. Í öðru lagi ætti námsmat að vera leiðsögn 

fyrir kennara og liður í sjálfsmati þeirra og faglegri ábyrgð. Í þriðja lagi er 

tilgangur námsmats að gefa nemendum, aðstandendum þeirra, 

skólasamfélaginu, yfirvöldum og samfélaginu utan skólanna upplýsingar 

um árangur af námi. 
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 Sú hugmynd að meta afrakstur náms með samræmdri námskrá og 

samræmdum prófum byggist einkum á því að hægt sé að bæta 

skólastarfið með slíkri stýringu. Rökin eru meðal annars þau að ef inntakið 

og árangurinn er skilgreindur nógu nákvæmlega og hann er mældur á 

hlutlægan hátt megi kalla nemendur, kennara og skóla til ábyrgðar á því 

að skilgreindur árangur náist. Hluti röksemdarfærslunnar er að á þennan 

hátt megi auka jöfnuð í skólakerfinu því í öllum skólum verði keppt að því 

að ná sem bestum árangri. Í skólaþróunarfræðum er hins vegar ekki hægt 

að líta á einhliða stjórnsýsluábyrgð sem þessa sem vænlega leið til að 

bæta árangur (Rúnar Sigþórsson, 2005:95-96). 

 

3.4. Námsmat 
Gretar L. Marinósson, prófessor í sérkennslufræðum við K.H.Í. spyr í grein 

í Uppeldi og menntun hvort samræmd próf stangist á við stefnuna um 

skóla fyrir alla. Í greininni er spurt hvort og með hvaða hætti samræmt 

lokamat geti speglað slíka fjölbreytni sem er þegar skólar verða að mæta 

fjölbreyttum námsþörfum á forsendum nemenda. Dæmi um slík próf sem 

mæla á árangur náms eru samræmd grunnskólapróf. Samræmt lokapróf 

er tegund mats sem felur í sér væntingar um frammistöðu sem vitað er að 

erfitt er fyrir hluta nemenda að standast. Samræmd lokapróf sýna einnig 

samanburð niðurstaðna á milli skóla. Á þann hátt geta þau aukið 

sektarkennd þeirra einstaklinga sem ekki standast væntingar, þetta eru 

refsiáhrif prófanna. Því er ekki furða að próf séu almennt talin ógnvænleg. 

Það eru til aðrar tegundir námsmats sem ekki hafa þessi neikvæðu áhrif, 

svo sem þær sem eru fléttaðar inn í námið og byggjast á samstarfi við 

nemandann, einkum ef áherslan er lögð á að benda á það sem vel er gert 

fremur en hitt (Gretar Marinósson, 2005:129). 

 

Hlutverk alls uppeldis, þar með skólagöngu, er að koma börnum og 

ungmennum til nokkurs þroska og til þess að það fari vel er nauðsynlegt 

að viðhafa jafnt aðhald sem hvatningu. Flestum líður betur að hafa 
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hugmynd um stöðu sína í augum annarra, þar skiptir ekki máli hver 

námsleg staða einstaklings er, heldur er það vissan um að fá hvatningu til 

frekari dáða sem reynist jákvæð. Rökræðan um námsmat á því ekki að 

standa um annaðhvort það sem vantar eða það sem vel er gert heldur um 

hvoru tveggja, um áherslur og jafnvægi þeirra á milli svo og um þær 

aðferðir sem beitt er til að tryggja áherslurnar. Lausnin er því ekki að láta 

eins og samanburður eigi sér ekki stað heldur að setja hann í rétt 

samhengi (Gretar L. Marinósson, 2005:131). 

 Námshæfni nemenda er misjöfn og þeir nemendur sem standa ver 

námslega fá oft lakari niðurstöður úr samræmdum prófum. Ástæður fyrir 

misjafnri námshæfni geta verið margar. 

3.5. Námshæfni 
Jónas G. Halldórsson sálfræðingur skrifar um sértækar þroskaraskanir á 

námshæfni á vefsíðu sinni. Þar spyr hann af hverju eigi að styðja við bakið 

á nemendum með sértæka námserfiðleika í framhaldsskólum og 

háskólum. Jónas bendir á lög um framhaldsskóla og leggur sérstaka 

áherslu á að framhaldsskólinn eigi að styðja alla nemendur, leitast við að 

auka sjálfstraust þeirra og hvetja til þekkingarleitar. Það ætti að vera 

hlutverk hvers skóla og metnaður hvers kennara að sem flestir nemendur 

nái settu marki í námi (Jónas Halldórsson, vantar ártal). Stuðningur við 

framhaldsskólanemendur er mikilvægur því jákvæð reynsla nemenda af 

skólagöngu er mikils virði. 

 

3.6. Mögulegar afleiðingar misheppnaðrar skólagöngu 
Í ársskýrslu S.Á.Á. fyrir árið 2005 kemur fram að 14% innlagna á 

Sjúkrastöðina Vog voru einstaklingar undir 19. ára aldri (308 

einstaklingar). Þar kemur líka fram að gerð var könnun á einstaklingum 

fæddum 1985, en þeir eru samtals 4055 og höfðu 160 eða 3,8% farið í 

meðferð hjá S.Á.Á. fyrir tvítugt. Félagsleg staða ungmenna undir 19 ára, 

sem hafa komið á Sjúkrastöð S.Á.Á., er mjög slæm. Þau hafa öll orðið fyrir 
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töfum í námi eða flosnað upp úr skóla og rúmlega 70 þeirra höfðu ekki 

lokið grunnskóla. Þessum ungmennum gengur illa að fá vinnu vegna 

menntunarskorts og oft verulegs skorts á þekkingu og mörg þeirra eiga í 

miklum erfiðleikum með lestur og skrift. Af þessu má vera ljóst að hluti af 

endurhæfingu þarf að vera fólgin í að opna þeim leið til náms að nýju 

(S.Á.Á., 2005:60 og 63). 

3.7. Samantekt 
Í Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla kemur fram að hlutverk og 

markmið skólanna er að auka við þroska nemenda svo og búa þá undir líf, 

starf og frekara nám. Það liggur því ljóst fyrir að framhaldsskólar þurfa að 

bjóða upp á fjölbreytt nám þannig að allir nemendur finni þar eitthvað við 

sitt hæfi. Til þess að allir nemendur geti aukið við þroska sinn í 

framhaldsskólanum þarf að bjóða þar upp á stuðning við nemendur sem á 

því þurfa að halda. Námserfiðleikar nemenda hverfa ekki við það að 

færast milli skólastiga. Það er ljóst að brottfall nemenda úr 

framhaldsskólanámi hefur í alltof mörgum tilfellum neikvæð áhrif á líf 

þeirra. Atvinnulífið er alltaf að verða sérhæfðara og þeir sem ekki mennta 

sig hafa takmarkaðri möguleika á atvinnu. 

 

Undanfarin misseri hefur umræða um samræmd grunnskólapróf aukist. 

Hugmyndir eru uppi um það hvort ekki sé hægt að breyta samræmdum 

prófum þannig að þau hætti að vekja ógn og kvíða nemenda en fari í þess 

stað að mæla árangur á jákvæðan hátt. Það þarf að hafa einhverskonar 

mælistiku á skólastarf en er ekki rétt að stefna að því að hafa hana eins 

jákvæða og mögulegt er og gera á þann hátt öllum nemendum kleift að 

fylgjast með framför sinni. 
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4. hluti. Könnun mín ásamt námsgengi rannsókn 

Leiðin sem ég ákvað að fara til að leita svara við rannsóknarspurningu 

verkefnisins var að gera könnun á stöðu nemenda sem ekki hafa staðist 

eða tekið samræmd grunnskólapróf þegar að framhaldsskólanámi kemur. 

Eins og áður hefur komið fram í verkefninu geta verið margar ástæður fyrir 

því að ekki fer eins og að er stemmt í uppvexti barna. Þó það komi fram í 

lögum og reglugerðum að stefnt skuli að því að öll börn og ungmenni fái 

gott atlæti, bæði í skóla og utan hans eru þó alltaf einhverjir sem ekki ná 

settum markmiðum og brýnt er að styðja þann hóp til að komast til þroska. 

Ein leiðin til þess er að þau geti fengið námstilboð í framhaldsskólum sem 

henta þeim. 

 Í þessum hluta geri ég grein fyrir hvaða aðferðum ég beitti við 

könnunina mína. Að höfðu samráði við fagmann ákvað ég að taka viðtöl 

við fjóra náms- og starfsráðgjafa. Ég hljóðritaði viðtölin og skráði þau. 

Síðan gerði ég úr þeim útdrátt sem ég birti í kaflanum. Ég tek síðan saman 

helstu niðurstöður úr viðtölunum. 

 Í kaflanum geri ég líka grein fyrir rannsókn sem gerð hefur verið á 

námsgengi 1975 árgangsins. Þetta er viðamikil rannsókn sem gerð var af 

Jóni Torfa Jónassyni og Kristjönu Stellu Blöndal. 

 

4.1. Rannsóknaraðferð 
Ég notaði eigindlega rannsóknaraðferð svokallaða „tilviksrannsókn“. 

Tilviksrannsókn (case study) er djúp greining á ákveðnum vettvangi, 

ákveðnum einstaklingi eða ákveðnum viðburði. Tilviksrannsókn er 

rannsókn á afmörkuðu tilviki eða kerfi, afmarkað í tíma eða rúmi, það getur 

verið einstakt, dæmigert eða mörg tilvik. Hægt er að beita 

þátttökuathugun, viðtölum eða rituðum gögnum (McMillan, 2004:271). Ég 

mat svo að tilviksrannsóknarsniðið hafi hentað vel í könnunina sem ég 

framkvæmdi því ég kynnti mér stöðu ákveðins hóps nemenda, við 
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ákveðnar aðstæður. Nánar tiltekið stöðu nemenda sem ekki hafa staðist 

eða tekið samræmd grunnskólapróf þegar að framhaldsskólanámi kemur. 

Til að leita svara við spurningum mínum tók ég viðtöl við starfsmenn 

nokkurra framhaldsskóla. 

 Ég leitaði ráða hjá fagmanni til að ákveða hvaða starfsmenn 

framhaldsskóla gætu gefið mér skýrustu myndina af stöðu tiltekinna 

nemenda. Í framhaldi af því ákvað ég að taka viðtöl við náms- og 

starfsráðgjafa í fjórum framhaldsskólum.  

 

Viðtölin hafði ég opin eða hálf opin, stundum kölluð „ethnographic“ viðtöl. Í 

sumum tilfellum mætti líkja opnum eða hálf opnum viðtölum við venjulegt 

spjall manna á milli en munurinn er, að sá sem boðar til viðtalsins kynnir 

ástæður þess fyrir viðmælenda sínum og er með afmarkaðar spurningar til 

að leita svara við. Svörin við spurningunum geta síðan kallað á fleiri 

spurningar eða dýpkun á þeim (Flick, 2003:91). Ég hljóðritaði viðtölin, 

skráði þau síðan, greindi þau og flokkaði. Greininguna og flokkunina 

framkvæmi ég til að finna svörin við spurningum mínum en þau geta komið 

fram víða í viðtölunum (Flick, 2003:178). Síðan gerði ég útdrátt úr 

viðtölunum og birti þau hér síðar í kaflanum. Að lokum dró ég saman 

niðurstöður úr öllum viðtölunum. 

 

4.2. Hvers vegna þessir skólar 
Ég lagði af stað með þá áætlun að taka viðtöl við fjóra náms- og 

starfsráðgjafa í þremur skólum með áfangakerfi og einum með 

bekkjarkerfi. Mig langaði að sjá hvort munur væri á aðstöðu tiltekinna 

nemenda á milli framhaldsskóla með áfangakerfi og bekkjarkerfi. Eftir að 

hafa skoðað heimasíður nokkurra framhaldsskóla sendi ég tölvupóst til 

náms- og starfsráðgjafa í skólum sem ég hafði valið úr. Í bréfinu óskaði ég 

eftir viðtali og kynnti fyrirhugað verkefni mitt. Ég fékk skjót svör frá þremur 

þeirra en þrátt fyrir ítrekun kom ekki svar frá þeim fjórða en það var sá 

sem starfar í skóla með bekkjarkerfi. Í framhaldi af því valdi ég fjórða 
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skólann með áfangakerfi, en hafði hann utan höfuðborgarsvæðisins. 

Reyndar varð líka breyting á viðmælendum mínum því í einu tilfellinu benti 

náms- og starfsráðgjafinn mér á að tala frekar við sviðsstjóra 

sérkennslusviðs skólans. Þannig að þegar upp var staðið ræddi ég við þrjá 

náms- og starfsráðgjafa og einn sviðsstjóra sérkennslusviðs, í fjórum 

skólum með áfangskerfi, þremur á höfuðborgarsvæðinu og einum úr 

dreifbýli. 

 

4.3. Spurningarnar 
Ég velti fyrir mér hvernig ég ætti að orða spurningarnar svo ég fengi þær 

upplýsingar sem ég sóttist eftir. Eftir miklar vangaveltur ákvað ég að leggja 

upp með eftirfarandi spurningar: 

 

1. Hve margir nemendur eru í skólanum? 

2. Hve margir nýnemar hefja nám árlega? 

3. Hversu stórt hlutfall þeirra hefur ekki staðist eða tekið samræmd 

 grunnskólapróf? 

4. Hve stórt hlutfall þessara nemenda hefur ekki íslensku sem 

 móðurmál? 

5. Hvaða úrræði hefur skólinn fyrir nemendur sem ekki hafa staðist 

eða tekið samræmd grunnskólapróf? 

6. Hver er staða þessara nemenda þegar almennri braut lýkur? 

7. Hve hátt hlutfall þeirra lýkur framhaldsskóla? 

8. Hvernig telurðu að hægt sé að auka hlutfall þeirra sem ljúka 

 framhaldsskóla? 

9. Er samstarf milli grunn- og framhaldsskóla vegna nemenda með 

námserfiðleika, er kemur að færslu milli skólastiga. 
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4.4. Útdráttur úr viðtölum 

4.4.1. Náms- og starfsráðgjafi í nýlegum framhaldsskóla 
Í upphafi viðtals kom í ljós að í skólanum eru um 1000 nemendur. Af þeim 

eru um 200 til 250 nýnemar á ári. Í skólanum er hefðbundið bóknám, 

iðnnám, listnám og styttri starfsbrautir sem eru tveggja ára svo og sérdeild, 

sem er skilgreind sem sérdeild 2. Nýnemar sem hafa fallir í fleiri en 

tveimur samræmdum prófum fara á almenna námsbraut 1, þeir eru u.þ.b. 

45. Þessir nemendur eru í fornámsbekk og halda hópinn frá hausti og fram 

á vor. Nemendur sem fallið hafa í einu samræmdu prófi fara á almenna 

námsbraut 2, það eru u.þ.b. 50 nemendur. Nemendur sem eru á jaðrinum 

í sérdeild eru þar að hluta til en líka á almennri námsbraut 2. Þeir fá þá 

stuðning í sérdeildinni en eru eftir getu og áhuga að sækja tíma annars 

staðar. Nemendur með annað móðurmál en íslensku koma flestir inn á 

styttri starfsnámsbrautir eða óska eftir að komast í iðnnám. Það er einn 

framhaldsskóli í höfuðborginni sem er með nýbúabraut við bendum þeim 

því á að taka grunninn þar en koma aftur hingað að því loknu. Verklegu 

áfangarnir eru í raun mjög bóklegir og til að skilja kennsluna þar þurfa 

nemendur að skilja íslensku. Hér hafa verið nemendur í verknámi sem eru 

samhliða í íslenskunámi, þeir hafa þá fengið stuðning sérkennara og það 

hefur reynst vel þegar þeir eru komnir á það stig í íslensku að þeir geti nýtt 

sér stuðninginn. 

 

Það gerir erfitt fyrir hve nemendurnir á almennu brautinni eru með ólíka 

námsgetu. Það eru líka ólíkar ástæður fyrir því hvers vegna þeir hafa 

dregist aftur úr í námi. Þar eru nemendur með mismunandi námserfiðleika 

og nemendur sem hafa misst úr námi vegna líkamlegra eða andlegra 

veikinda. Reynslan sýnir að litlir hópar, gott utanumhald og nánd við 

umsjónakennara reynist mjög vel. Nemendurnir á almennri braut 1 eru þeir 

sem þarf að hafa mestar áhyggjur af. Þessi hópur þarf fleiri og fjölbreyttari 

námstilboð en hann hefur í dag. Þetta snýst oft fyrst og fremst um þroska 

og oft þurfa þessir nemendur lengri tíma en aðrir til að átta sig á því hvert 
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þeir vilja stefna og hver markmið þeirra eru. Það þarf að auka 

einstaklingsmiðaðan stuðning, kennslu og námsframboð til að tryggja að 

þessir nemendur ljúki námi. Það þarf að fjölga styttri námsbrautum sem 

eru ekki svona mikið bóklegar svo nemendurnir hafi raunverulegt val. Ég 

held að skólakerfið þurfi að vinna mikið markvissara að því að auka 

möguleika til starfsnáms og það þarf að auka samskipti skóla og 

atvinnulífs. Það byggist svo mikið á því hvað atvinnulífið kallar eftir og 

nemendur þurfa að fá menntun og reynslu sem er metin í samfélaginu. 

 

Upplýsingagjöf milli skólastiga skiptir gríðarlega miklu máli. Þessar 

upplýsingar eru trúnaðarmál og því verða foreldrar að gefa leyfi til að 

upplýsingar berist með nemenda í framhaldsskólann. Það sem er flókið við 

samstarfið er að það er ekki vitað fyrr en á síðari stigum hvert nemendurnir 

fara. Þetta er ákveðið ferli sem kemst oft ekki í réttan farveg fyrr en seint 

og um síðir. Hér í hverfinu er að byggjast upp ákveðið ferli, það eru náms- 

og starfsráðgjafar sem halda utanum það. Ég hef trú á því að þegar kemur 

ákveðin reynsla og þegar það sést að þetta virkar þá ýti það undir frekari 

samskipti. 

 

Að lokum sagði viðmælandi minn: 

Ég get ekki sagt með vissu hve hátt hlutfall nemenda á almennum 

brautum lýkur námi því það hefur ekki verið gerð rannsókn á því. 

Skólinn fékk nýverið styrk til að taka saman og gera rannsókn á því 

hvar þeir nemendur sem farið hafa í gegnum almennu námsbrautina 

eru núna. Það er því frekar byggt á tilfinningu en vissu að það séu 

þeir nemendur sem eru á almennri námsbraut 1 sem við þurfum að 

hafa áhyggjur af þegar brottfall er annars vega. 

4.4.2. Náms- og starfsráðgjafi í grónum fjölbrautaskóla 
Í upphafi kom fram að þar sem starfræktur er dagskóli, kvöldskóli, fjarnám 

og sumarskóli hefur viðmælandi minn ekki heildarfjölda nemenda en að 

nýnemar í dagskóla eru um 300 á ári. Af þeim eru tiltölulega fáir sem ekki 
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hafa staðist eða tekið samræmd grunnskólapróf því ekki er lengur 

starfrækt almenna braut eða fornám við skólann. Starfsdeild er við skólann 

og þar eru teknir inn nemendur með greiningu frá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins. Viðmælandi minn sagði síðan að við skólann hefði 

verið almenn braut þar sem teknir voru inn 40 til 50 nemendur, það voru 

nemendur sem ekki höfðu staðist samræmd grunnskólapróf, en það hefði 

reynst illa. Nemendurnir duttu mikið úr námi og það kom ekki 

aukafjárveiting til rekstursins. Því var tekin ákvörðun um að hætta með 

þetta námstilboð. Nú er boðið upp á fornáms áfanga og hægferðir fyrir 

nemendur þannig að þeir geti stjórnað námi sínu eftir eigin getu en það er 

þó erfitt fyrir nemendur sem standa höllum fæti að stunda nám því fæstir 

sérgreinakennarar hafa lært nokkuð um sérkennslu. Við vitum að þessir 

nemendur eru í áhættuhóp hvað brottfall varðar og reynum að halda þeim 

í námi, því við viljum frekar sjá þá hér inni en einhvers staðar annars 

staðar. Það er ekki nema allt sé komið í gríðarlegt óefni að þeim er vikið úr 

námi. Náms- og starfsráðgjafar styðja við þessa nemendur og þeim er fylgt 

eftir eins vel og mögulegt er. Hér hafa verið starfandi náms- og 

starfsráðgjafar síðan skólinn var stofnaður hins vegar er ekki starfandi 

sérkennari hér nú en ég álít vera mikla þörf fyrir hann. Við bjóðum hér upp 

á stærðfræðiver, þar sem fastir kennarar halda utanum námið tvisvar í 

viku. Þangað geta nemendur sótt sér aðstoð ef þeir þurfa á að halda. Í 

einum skóla á höfuðborgarsvæðinu er nýbúabraut og þangað er 

nemendum sem ekki hafa vald á íslensku beint. 

 

Við erum með mjög fjölbreytt nám hérna. Þess vegna er erfitt að finna út 

brottfallstölur. Nemendur sem hætta í dagskóla færa sig jafnvel í 

kvöldskóla. Nemendur sem ekki finna sig í bóklegu námi fara yfir á 

listabrautir og standa sig vel í verklegum greinum. Við það öðlast margir 

þeirra aukna sjálfstrú og koma til baka yfir í bóknámsáfanga og ljúka þeim. 

Þeir nemendur sem eru í mestri hættu hvað brottfall varðar eru þeir sem 

ekki leita sér ráðgjafar eða gera það ekki fyrr en allt er komið í óefni. Þá er 
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staðan oft orðin svo slæm að ekki er aftur snúið. Með góðum stuðningi 

væri hægt að koma fleiri nemendum í gegnum skólann. 

4.4.3. Náms- og starfsráðgjafi í fjölbrautaskóla í dreifbýli 
Í skólanum eru um 600 nemendur. Hér er starfsbraut fyrir nemendur sem 

eru með greiningu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Þangað fara 

líka nemendur sem hafa fallið í þremur samræmdum prófum. Stemmt er 

að því að í þessum hópum séu um 15 nemendur og það er markvisst 

haldið utanum hópinn yfir veturinn. Þau eru í grunnfögum, íslensku, 

stærðfræði, ensku og tölvu- og upplýsingatækni. Einnig er mikil áhersla 

lögð á sjálfstyrkingu, námstækni og almenna útivist. Það er mjög algengt 

að þessir nemendur hafi mætt illa í íþróttatíma og fæstir stunda íþróttir. 

Útivera gerir þeim hins vegar mjög gott svo það er farið í gönguferðir og 

boltaleiki. Þetta fyrirkomulag hefur reynst mjög vel, en þegar því sleppir 

eru þau í miklum áhættuhópi hvað brottfall varðar. Þeir nemendur sem eru 

með fall í einu eða tveimur samræmdum prófum verða að fara sömu leið 

og aðrir nemendur. Þeir fá ekki auka stuðning og oft verður fyrsta önnin 

ekki árangursrík en þeir halda þó gjarnan áfram fram á vor. Síðan kemur 

þriðja önnin og þá er kannski byrjað með dugnaði en þá þarf að synda á 

móti straumnum og það er erfitt. Jafnaldrar og vinir eru jafnvel komnir með 

40 einingar en þeir kannski 9. Þá er oft stutt í uppgjöf og brottfall. Við 

höfum oft rætt að það þurfi að bjóða nemendum utan fornáms upp á 

sjálfstyrkingu og námstækniáfanga. Það er líka of lítið um það að 

nemendur komi til námsráðgjafa þegar þeir eru að byrja að missa tökin á 

náminu, ef þeir koma er það þegar allt er komið í óefni og erfitt er að snúa 

til baka. Þó svo hér sé boðið upp á iðnnám eru í því margir bóklegir 

áfangar sem reynast þessum nemendum oft mjög erfiðir og þá gefast þeir 

upp. 

 

Samstarfið við grunnskólana hér í hverfinu er gott en foreldrar verða að 

samþykkja að framhaldsskólanum séu send þau gögn sem til eru í 

grunnskólanum. Ef svo er gert erum við tilbúnari að taka á móti 
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nemandanum og við getum undirbúið komu hans í skólann. Við náms- og 

starfsráðgjafarnir erum með viðtalstíma einu sinni í viku fyrir þessa 

umræddu nemendur og reynum að halda utan um þá en það dugir 

skammt. Það þarf betri leið en viðtal við náms- og starfsráðgjafa einu sinni 

í viku því þessir nemendur eru oft brotnir og kjarklausir. Það sem þarf eru 

fjölbreyttari verklegir áfangar fyrir þá einstaklinga sem eru sterkari verklega 

en bóklega. Hjá okkur er mjög lítið verklegt nám í boði fyrir utan 

hefðbundna iðnnámið. 

4.4.4. Sviðsstjóri sérkennslusviðs fjölmennasta framhaldsskóla 
landsins 
Heildar nemendafjöldi skólans er um 2000. Það má segja að vegna mjög 

fjölbreytilegra námsleiða sé skólinn eins og margir skólar. Nýnemar eru 

um 500 á ári, rúmlega 200 koma beint úr grunnskóla en tæplega 300 

koma úr öðrum skólum eða eftir hlé á námi. Það má segja að eftir því sem 

nemendur koma betur undirbúnir úr grunnskóla gengur þeim námið hér 

betur. Það er nokkuð um að við fáum nemendur sem eru með lélegan 

undirbúning og það er talsvert um að þeir fari aftur í sína heimaskóla 

þegar þeim hefur tekist að byggja undirstöðurnar hér. Við skólann er 

almenn braut fyrir þá nemendur sem hvort heldur eru óákveðnir um 

áframhaldandi nám eða eru með fall í einhverjum samræmdum prófum. 

Við erum með fornámsáfanga og það eru á hverri önn starfrækt átta 

námsver þar sem öllum nemendum stendur til boða stuðningur við tiltekna 

bóklega áfanga. Sérdeildin kemur næst því að vera með bekkjarkerfi en 

þar eru nemendur sem eru með greiningu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins. 

 

Við skólann er tveggja ára námsbraut fyrir nemendur með annað 

móðurmál en íslensku. Sumir eru í áföngum á öðrum brautum samhliða en 

aðrir eru eingöngu í íslenskunámi en hafa jafnvel hug á framhaldsnámi 

síðar. Það er ekki skilgreint sem útskrift að ljúka nýbúabrautinni og þess 

vegna teljast þeir nemendur sem ljúka þar námi brottfallsnemendur í 
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sumum rannsóknum. Menn verða að athuga að brottfall er skilgreint á 

mjög mismundi hátt. Það telst til brottfalls þegar nemendur flytja sig á milli 

skóla, eins þegar nemendur taka tímabundið hlé frá námi. Þessi 

brottfallsumræða er oft á tíðum ansi grunn og það gleymast margir þættir 

þar í. Þetta er stærsti framhaldsskóli landsins og það er mikil hreyfing á 

íslenskum nemendum, mun meiri en í þeim löndum sem við miðum okkur 

við. Reynt er að leggja áherslu á það að skólinn sé til að þjónusta 

nemendur. Við kynnum þá þjónustu sem í boði er mjög vel, t.d. í gegnum 

lífsleikniáfangana hjá okkur sem flestir nemendur verða að taka.  

4.5. Niðurstöður úr viðtölum 
Eftir því sem kemur fram í viðtölunum er um fjórðungur nemenda í þessum 

umræddu skólum nýnemar. Í sumum tilvikum virðist vera að allt að 

helmingur af nýnemum hafi ekki staðist eða tekið samræmd 

grunnskólapróf. Það kom einnig fram að nemendur sem ekki hafa 

staðgóða grunnmenntun eiga yfirleitt erfitt uppdráttar í framhaldsskólanum. 

Það eru of margir sem gefast upp og þó þeim standi til boða aðstoð leita 

þeir hennar oft ekki eða of seint. Þó telja þrír af fjórum að viðhorf nemenda 

gagnvart náms- og starfsráðgjöfum sé jákvætt. Allir benda á að það þurfi 

að skilgreina hugtakið brottfall þegar verið er að tala um brottfall úr 

framhaldsskólum. Öll bentu á að hreyfing á nemendum milli skóla sé meiri 

hér á landi en tíðkist víða erlendis. Nemandi sem flytur sig milli skóla telst 

vera brottfallsnemandi í þeim skóla sem hann fer úr en nýnemi í þeim 

skóla sem hann færir sig í. 

 

Einn náms- og starfsráðgjafi telur að auka þurfi aðgang nemenda að 

stuttum starfsnámsbrautum sem gefa réttindi á vinnumarkaði. Þar sem 

það verknám, hvort heldur er iðnnám eða listnám, sem boðið er upp á í 

dag er nám sem lýkur með sveinsprófi eða stúdentsprófi, innihaldi það 

skiljanlega mikið af bóklegum áföngum. Það fæli frá nemendur sem eru 

ekki með góðan grunn í bóklegum greinum. Þegar nemendum stendur til 
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boða nám þar sem þeir geta staðið sig vel, öðlast þeir sjálfstraust sem 

ásamt auknum þroska gefur þeim kjark til að takast á við erfiðara nám. 

 

Í tveimur tilfellum er samstarf milli náms- og starfsráðgjafa í grunn- og 

framhaldsskóla, þannig að hægt er að undirbúa móttöku nemendanna í 

framhaldsskólanum. Þetta fyrirkomulag er að þeirra sögn gott og skilvirkt. 

 

Þroskaþjálfar eru starfandi á starfsbrautum í þremur af þessum skólum en 

eins og fram kemur eru fornámsnemendur tengdir við starfsbraut í einum 

skólanum. Þar vinna þroskaþjálfar með kennsluréttindi með þessum 

tiltekna hópi. Ég spurði viðmælendur mína hvort þeir teldu að þroskaþjálfar 

væri fýsilegur kostur í starfsmannaflóru framhaldsskólanna, þrír þeirra 

töldu svo vera.  

 

4.6. Ungt fólk og framhaldsskólinn 
Jón Torfi Jónasson prófessor í uppeldis- og menntunarfræði við 

félagsvísindadeild HÍ og Kristjana Stella Blöndal aðstoðarforstöðumaður 

Félagsvísindastofnunar HÍ gerðu rannsókn á námsgengi og afstöðu ’75 

árgangsins til náms. Rannsóknin stóð yfir á árunum 1991 til 1999, eða frá 

því nemendur luku samræmdum grunnskólaprófum og þangað til þeir voru 

24. ára. Rannsóknin náði til allra einstaklinga sem fæddust árið 1975 og 

voru búsettir á Íslandi samkvæmt þjóðskrá 1. desember 1990, alls 4180 

einstaklinga. Rannsóknin var í raun samsett úr þremur tiltölulega 

sjálfstæðum könnunum sem allar náðu til sama hópsins, þ.e. 

námsferilskönnun, símakönnun og póstkönnun. Félagsvísindastofnun H. Í. 

sá um framkvæmd síma- og póstkönnunar. Eins og gefur að skilja voru 

fengin tilskilin leyfi fyrir þessum þremur könnunum. 

 Í þessari skýrslu var brottfallshópurinn skilgreindur sem þeir 

einstaklingar sem ekki höfðu farið í framhaldsskóla að loknum grunnskóla 

eða hættu í framhaldsskóla og voru ekki í framhaldsskólanámi 24. ára, 

þegar rannsókninni lauk. Í heildina telst brottfallshópurinn vera 36%. 
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Upplýsingum var safnað um námsferil í framhaldsskóla allra þeirra sem 

fæddust árið 1975. Um var að ræða upplýsingar um námsárangur á 

samræmdum grunnskólaprófum í 10. bekk og allar skráðar upplýsingar frá 

framhalsskólum, um skráningar í námskeið, lok einstakra námskeiða, 

skólaeinkunnir og námsval til vorsins 1998. Upplýsingar um útskriftir úr 

framhaldsskóla náðu þó til ársloka 1999. Einnig var stuðst við gögn 

Hagstofu Íslands um námsferil þess hóps á sama tímabili. 

 

Hvað varðar tengsl kyns, búsetu og fyrri námsárangurs kom í ljós að fleiri 

konur en karlar höfðu lokið framhaldsskóla við 24. ára aldur. Búseta 

tengdist líka námsstöðu fólks en hún var miðuð við lögheimili samkvæmt 

nemendaskrá Hagstofunnar haustið 1990, þ.e. þegar ’75 árgangurinn var 

að ljúka grunnskóla. Þeir nemendur sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu á 

þessum tímamótum höfðu fleiri lokið framhaldsskóla en munurinn var lítill. 

Á hinn bóginn var nokkur munur á námsvali þar sem hlutfallslega fleiri luku 

stúdentsprófi á höfuðborgarsvæðinu en verknámi á landsbyggðinni (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002:26-27). 

 

Einnig voru tengsl milli menntunar foreldra og stöðu fólks við 24. ára aldur. 

Þeir voru mun líklegri til að hafa ekki lokið framhaldsskóla sem áttu 

foreldra sem ekki höfðu lokið framhaldsskóla eða sem höfðu lokið stuttu 

starfsnámi. Námsstaða þessa tveggja hópa var mjög sambærileg. Þeir 

voru líklegastir til að hafa lokið framhaldsskólaprófi sem áttu foreldra sem 

lokið höfðu námi á og við háskólastig. 

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar skiptir stuðningur foreldra 

miklu máli. Þeir sem luku námi töldu sig fá námslegan stuðning frá 

foreldrum sínum. Þeir nemendur voru líklegastir til að hafa hætt í námi 

sem töldu foreldra hafa veitt sér lítinn stuðning við nám í grunnskóla (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002:32). 
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Tengsl voru á milli þess hvernig fólki líkaði í efri bekkjum grunnskóla og 

námsstöðu við 24 ára aldur. Þeir nemendur sem líklegastir voru til að hafa 

lokið stúdentsprófi voru þeir sem líkaði vel í efri bekkjum grunnskóla en 

ólíklegastir voru þeir sem líkaði illa þrjú síðustu árin í grunnskóla. 

 Könnuð voru tengsl á milli þess hvernig fólki líkaði í framhaldsskóla og 

hvort fólk lauk námi eða hætti í framhaldsskóla. Þá kom í ljós að þeim 

nemendum sem líkaði illa í skólanum voru tvisvar sinnum líklegri en aðrir 

til að hætta námi. Á hinn boginn var eftirtektarvert að tengsl komu ekki 

fram á milli þess hversu vel fólki líkaði í framhaldsskóla og þess hvort það 

lauk verknámi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002:62-

63). 

 

Í rannsókninni kemur fram að þeir sem höfðu lokið framhaldsskóla 24 ára 

höfðu að jafnaði meiri trú á eigin hæfni til fræðilegs náms og átti það einnig 

við að teknu tilliti til bakgrunnsþátta. Hvernig þátttakendum gekk á 

samræmdu prófi í íslensku í 10. bekk skipti líka máli þegar trú á eigin 

hæfni var skoðuð. Karlar virtust að jafnaði hafa meiri trú á hæfni sinni en 

konur að teknu tilliti til námsloka og annarra bakgrunnsþátta. Þessar 

niðurstöður gefa vísbendingu um að þrátt fyrir að hafa náð svipuðum 

árangri á samræmdu prófi í íslensku í 10. bekk og hafa svipaðan 

félagslegan bakgrunn (út frá menntun foreldra) þá hafi þeir meiri trú á eigin 

hæfni til fræðilegs náms sem lokið hafa framhaldsskóla en þeir sem hætt 

hafa í námi (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002:68-70). 

 

Eins og komið hefur fram hér á undan er brottfallshópurinn í rannsókninni 

skilgreindur sem þeir einstaklingar sem ekki hafa farið í nám að loknum 

grunnskóla (7,3%) eða hafa hætt í framhaldsskóla (28,8%). Í heildina eru 

þetta 1510 einstaklingar eða 36%. 15% þessa hóps hafa skráð sig í skóla 

án þess að hafa lokið neinum áfanga. Að auki er bent á að ríflega 

helmingur hópsins hefur lokið minna en ársnámi. 
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 Rúmlega helmingur þeirra sem hættu námi telur sig hafa tekið rétta 

ákvörðun en tæpur helmingur telur að ákvörðunin hafi verið röng, því hún 

geri það að verkum að ef þau hefðu lokið námi væru þau betur stödd á 

vinnumarkaðinum. Í brottfallshópnum eru konur mun líklegri til að telja að 

erfitt verði að hefja nám að nýju innan formlega skólakerfisins (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002:53-57). Það er nauðsynlegt að 

auka náms- og starfsfræðslu í efstu bekkjum grunnskóla til að aðstoða 

nemendur við val á framhaldsnámi. 

 

4.7. Samantekt 
Það kom mér lítið á óvart að viðmælendur mínir eru sammála um að þeir 

nemendur sem hafa lélegri lokapróf úr grunnskóla eigi erfiðara með 

framhaldsskólanámið og flosni frekar upp úr nám. Það er oft þannig með 

umrædda nemendur að þeir eru með svo brotna sjálfsmynd og lítið 

sjálfstraust að uppgjöf er oft fyrsta viðbragð. Það kom líka fram viðtölunum 

að aukinn stuðningur við tiltekna nemendur gæti breytt miklu. Þremur 

þeirra fannst að þroskaþjálfar væru góðir kostir í starfsmannahópinn og ég 

er þeirrar skoðunar að svo sé, því þroskaþjálfar hafa lært ýmislegt um 

námserfiðleika og hvaða leiðir henta til að styðja við nemendur hvort 

heldur er í leik-, grunn- eða framhaldsskóla. 

 

Rannsókn þeirra Jóns Torfa og Kristjönu Stellu er viðamikil og það var 

mjög fróðlegt að lesa hana. Þar kemur m.a. fram að stuðningur og jákvætt 

viðhorf foreldra er mikilvægt fyrir nemendur. Líðan nemenda í grunnskóla 

skiptir líka máli og skal engan undra. Nemendur sem sífellt rekast á 

hindranir í námi sínu geta ekki verið fullir af sjálfstrausti og gleði þegar 

grunnskóla lýkur. Það er því mjög mikilvægt að í framhaldsskólum sé hægt 

að veita nemendum stuðning ef þeir þurfa á honum að halda. Það er ljóst 

að brottfall úr námi er alltof mikið hvernig svo sem hugtakið er skilgreint. 

Atvinnumöguleikar þeirra sem flosna upp úr námi á unglingsárum eru ekki 

miklir og í síbreytilegu samfélagi verða þeir enn minni. 
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5. hluti. Nám í heimabyggð 

Í þessum lokahluta skoða ég hvað möguleikar til náms í heimabyggð eru 

mikilvægir. Samkvæmt rannsóknum, m.a. þeirra Jóns Torfa og Kristjönu 

Stellu sækja nemendur sem eiga heima langt frá framhaldsskóla sér síður 

framhaldsmenntun. Framhaldsskóli sem er staðsettur sem næst 

heimabyggð getur breytt því og með aukinni upplýsingatækni er 

auðveldara að bjóða upp á fjölbreytt nám í fámennum skólum. Það að 

geta stundað nám í heimabyggð skiptir marga nemendur miklu máli. Þeim 

nemendum sem standa illa náms- og félagslega, getur verið það ofraun að 

fara í framhaldsskóla langt frá heimilum sínum. Eins og fram hefur komið 

eru þessir nemendur oft með mjög slaka sjálfsmynd og sjálfstraustið er í 

molum. 

 Framboð á fjar- og dreifnámi hefur aukist mikið á allra síðustu árum. 

Þessir námsmöguleikar breyta miklu fyrir þá sem af einhverjum ástæðum 

geta ekki stundað hefðbundið staðnám, hvort heldur er vegna búsetu eða 

annarra aðtæðna. Fólki sem ekki hefur lokið framhaldsskólanámi gefst 

tækifæri á að taka aftur upp þráðinn og jafnvel ljúka framhaldsskóla. 

 Í ársbyrjun 2006 var skipuð nefnd til að kanna á hvaða hátt megi auka 

aðsókn í starfsnám, einfalda skipulag námsins, tryggja fjölbreytt 

námsframboð og bæta tengsl milli skólastiga. Nefndin hefur skilað af sér 

skýrslu og vonandi verður farið að vinna að tillögum hennar á næstu 

misserum. 

 

5.1. Hornsteinn í heimabyggð 
Á ráðstefnu sem bar yfirskriftina „Menntun í dreifbýli“ og haldin var í 

Stórutjarnarskóla í apríl 2001 flutti Helga M Steinsson skólameistari 

Verkmenntaskóla Austurlands erindi sitt „Hornsteinn í heimabyggð eða 

hvað? Hlutverk framhaldsskólans í dreifbýli.“ Erindið fjallar m.a. um 

faglega og rekstararlega stöðu framhaldsskóla í dreifbýli og um hlutverk 
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þeirra og framtíðarsýn sem hornsteina í heimabyggð. Opinber viðmið um 

hvað er fámennur framhaldsskóli er að nemendafjöldi sé innan við 

þrjúhundruð. Önnur opinber vinnuskilgreining á fámennum skólum eru þeir 

framhaldsskólar þar sem nemendafjöldi stendur ekki undir námsframboði. 

Það er ljóst að það er dýrara fyrir ríkið að halda úti fámennum 

framhaldsskólum í dreifbýli en fjölmennum skólum í þéttbýli. 

 Framhaldsskólar á landsbyggðinni þurfa að bjóða upp á sem 

fjölbreyttast nám í þeim tilgangi að ná til sem flestra nemenda. Staðsetning 

framhaldsskóla getur haft úrslitaáhrif á samstarf atvinnulífs og skóla. Ef 

neikvætt viðhorf er til menntunar vinnur það gegn þróun framhaldsnáms 

og atvinnuuppbyggingar í dreifbýli. Það er mikilvægt að framhaldsskólar 

hafi sterk tengsl við það umhverfi sem þeir eru í og taki þátt í því 

uppbyggingarstarfi sem einkennir oft lífsbaráttu íbúa dreifbýlisins. Það þarf 

að tryggja þeim bolmagn til að taka þátt í slíku uppbyggingarstarfi sem er 

eitt af mikilvægustu hlutverkum framhaldsskóla í heimabyggð og um leið 

er verksvið starfsfólks framhaldsskóla í dreifbýli með allt öðrum hætti en 

skóla í þéttbýli. Þetta ber að meta til fjár. Fámennir framhaldsskólar þurfa 

einfaldlega aðrar viðmiðanir til reksturs en fjölmennari skólar því að 

kennslukostnaður er hlutfallslega hærri hjá þeim (Helga M. Steinsson, 

2001). Með aukinni notkun á upplýsingatækni í skólum aukast möguleikar 

fámennra skóla í dreifbýli til að bjóða upp á fjölbreyttara nám. 

 

5.2. Dreifnám, fjarnám 
Þrátt fyrir mikla leit fann ég ekki fræðilega heimild um það hvernig 

skilgreina má hugtökin dreifnám og fjarnám. Samkvæmt minni vitneskju er 

munurinn á fjarnámi og dreifnámi sá að í fjarnámi hafa nemendur gjarnan 

eingöngu tölvusamband við kennara og aðra nemendur. Nemendur eru í 

sérstökum fjarnámsáföngum. Nemendur sem stunda fjarnám við 

framhaldsskóla mæta ekki í staðbundnar lotur eins og tíðkast í háskóla. 

Dreifnám er sambland af staðnámi og fjarnámi. Nemendur eru ekki í 

sérstökum fjarnámsáfanga heldur eru þeir í áfanga með þeim sem eru í 
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staðnámi og hafa möguleika á því að koma í skólann og sitja í tímum, taka 

kaflapróf, kynna verkefni og annað slíkt eins og aðrir nemendur áfangans. 

 

Samkvæmt erindisbréfi var starfshópi um fjar- og dreifnám falið að kanna 

núverandi umfang og einkenni fjar- og dreifnáms í framhaldsskólum og 

efstu bekkjum grunnskóla og huga sérstaklega að því hvernig slíkt nám 

getur stuðlað að jöfnun aðstöðu til náms óháð búsetu. Starfshópurinn 

skilaði skýrslu í janúar 2007. Í skýrslunni kemur fram að framboð á fjar- og 

dreifnámi hefur aukist mjög á undanförnum árum. Einnig kemur fram að 

meginmarkmið með fjar- og dreifnámi hefur frá upphafi verið að gefa þeim 

sem af einhverjum ástæðum geta ekki stundað framhaldsskólanám á 

hefðbundinn hátt tækifæri til að stunda nám, óháð búsetu. Það er 

fjölbreyttur hópur sem kýs að stunda framhaldsskólanám á þennan hátt, 

þar er fjölmennur hópur af fullorðnu fólki á öllum aldri, 

framhaldsskólanemar sem vilja flýta fyrir námi sínu og taka staka áfanga í 

fjar- og dreifnámi og sístækkandi hópur grunnskólanemenda sem vilja taka 

framhaldsskólaáfanga. Á allra síðustu árum hefur aukið framboð á fjar og 

dreifnámi leitt af sér fleiri tækifæri til náms og þannig stuðlað að jöfnunar á 

aðstöðu til náms, óháð búsetu (Starfshópur um fjar- og dreifnám, 2007). 

Fjar- og dreifnám eru nýlegar leiðir til náms. Það er ljóst að það eru leiðir 

sem getur komið sér vel fyrir fólk sem ekki á heimangengt í skóla. 

 Á opinberum vettvangi heyrist oft að þörf sé á að auka aðsókn 

nemenda í starfsnám. Sumum finnst að starfsnám hafi ekki verið jafn hátt 

metið og bóknám í framhaldsskólum landsins undanfarin ár. 

 

5.3. Nýr framhaldsskóli, skýrsla starfsnámsnefndar 
Í janúar 2006 skipaði menntamálaráðherra nefnd um eflingu starfsnáms.  

Í erindisbréfi starfsnámsnefndar, dagsettu 12. janúar 2006 segir m.a. að 

nefndin skuli kanna hvernig megi stuðla að aukinni aðsókn að starfsnámi, 

hvernig megi einfalda skipulag námsins og tryggja fjölbreytt framboð, 
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sveigjanleika og samfellu í skólastarfi og bæta tengsl starfsnáms á 

framhaldsskólastigi við grunnskóla- og háskólastig. 

 

Starfsnámsnefnd skilaði af sér skýrslu í júlí 2006. Í henni kynna 

nefndarmenn tillögur sínar um veigamiklar breytingar á skipulagi 

framhaldsskólans. Í skýrslunni segir m.a. að í dag sé framhaldsskólinn 

tvískiptur, annars vegar bóknámsskóli og hins vegar starfsnámsskóli. 

Þessi skipting kemur fram í lögum um framhaldsskóla og er arfur frá 

tímum skiptingar í menntaskóla annars vegar og iðnskóla hins vegar. Til 

að breyta þessu leggur starfsnámsnefndin til að afnumin verði aðgreining 

náms í framhaldsskólum í bóknám og starfsnám. Nýr framhaldsskóli verði 

ein heild með fjölmörgum mismunandi námsleiðum. Skólum verði veitt 

frelsi til að skipuleggja og bjóða nám í samræmi við lokamarkmið námsins, 

þarfir nemenda og kröfu viðtökuskólastigs og/eða atvinnulífs þannig að 

nemandinn verði sem best búinn undir það nám er við tekur. Nemandinn 

ljúki náminu á þeim tíma sem nauðsynlegur er með tilliti til þessara þátta. 

 

Í kaflanum um tengsl skólastiga segir m.a. að viðurkennt sé að nokkur hluti 

þeirra grunnskólanemenda sem hefja framhaldskólanám séu vanbúin til 

þess og finni ekki nám við hæfi. Mikilvægt er að starfsnám verði eflt í efstu 

bekkjum grunnskóla til að koma til móts við mismunandi áhugasvið og 

þarfir nemenda. Einnig verði sérstök áhersla lögð á að efla náms- og 

starfsráðgjöf í grunnskólum til að leiðbeina nemendum um námsval í 

framhaldsskóla og starfsval í atvinnulífi. Til að auka samstarf og samfellu 

grunn- og framhaldsskóla leggur nefndin til að skipuð verði samráðsnefnd 

skólastiganna með fulltrúum frá hagsmunaaðilum. Hlutverk nefndarinnar 

verði að móta stefnu um samráð skólastiganna og gera tillögur til 

ráðuneytisins um framkvæmd. 

 Lokaorð skýrslunnar er eftirfarandi: „starfsnámsnefnd leggur til að 

ofangreindar tillögur verði grundvöllur að heildarendurskipulagningar 

framhaldsskólans og verði komið í framkvæmd með viðeigandi 
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lagabreytingum þannig að hinn Nýi framhaldsskóli geti tekið til starfa sem 

fyrst“ (Menntamálaráðuneytið, 2006:10,16 og 35). Á blaðamannafundi þar 

sem menntamálaráðherra kynnti tillögur nefndarinnar kom fram að 

ráðherrann hefði lagt mikla áherslu á að starfsnám verði skoðað 

sérstaklega samhliða vinnu við skipulag stúdentsprófsins. „Niðurstöður 

nefndarinnar og tillögur um einn framhaldsskóla án aðgreiningar er 

mikilvægur liður í því að efla starfsnám til framtíðar“ (Menntamálaráðherra, 

2006). Með nýjum áherslum í námsframboði í framhaldsskólum ættu að 

verða fjölbreyttari möguleikar til náms fyrir nemendur sem standa höllum 

fæti þegar bóknám er annars vegar. 

 

5.4. Samantekt 
Með nýjum möguleikum í upplýsingatækni aukast tækifæri til reksturs 

framhaldsskóla í dreifbýli. Fámennir skólar geta boðið upp á fjölbreytt val 

áfanga án þess að kennarar þurfi að vera á staðnum allt misserið. 

Dreifnám getur verið betra en fjarnám fyrir marga nemendur því þá er 

tenging við skólann meiri. Það verður gaman að fylgjast með þróuninni á 

þessu sviðum á komandi misserum. 

 Mér finnst tillögur Starfsnámsnefndar athyglisverðar og tel 

nefndarmenn hafa unnið mjög skipulega því þeir skila af sér skýrslunni 

eftir aðeins sex mánaða starf. Í skýrslunni koma fram margar áhugaverðar 

tillögur t.d. um aukningu verknáms í efstu bekkjum grunnskólans og að 

náms- og starfsráðgjöf verði stóraukin í grunn- og framhaldsskólum. Það 

gæti svo leitt til þess að nemendum gangi betur að finna sér nám við sitt 

hæfi og á þann hátt minnka lýkur á brotthvarfi frá námi. 
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Lokaorð 

Það sem einum reynist auðvelt getur öðrum reynst erfitt. Margar og 

misalvarlegar ástæður eru fyrir því að nám gengur ekki eins og vænst er. 

Alvarlegar afleiðingar af námserfiðleikum eru oft brotin sjálfsmynd og 

skortur á trú á eigin getu. Ef barn upplifir sig aldrei sem sigurvegara geta 

þróast hjá því neikvæð viðhorf til skólans sem getur svo haft áhrif á 

hegðun og skapferli barnsins. Í upphafi skólagöngu eru flest börn glöð og 

spennt en spenningurinn og gleðin er fljót að hverfa ef endalaust er verið 

að berjast við vindmyllur. Þegar svo kemur að unglingsárunum er ástandið 

oft orðið eldfimt og stutt getur verið í námsleiða og jafnvel meiri háttar 

hegðunarvandræði. Oft koma námserfiðleikar snemma í ljós á skólagöngu 

en orsakir liggja stundum ekki fyrir fyrr en langt er liðið á 

grunnskólagönguna eða framhaldsskólanám hefur tekið við. 

 

Frá 1974 hefur það verið í lögum um grunnskóla að skóli skuli vera fyrir 

alla nemendur hvað sem líður andlegu eða líkamlegu atgervi þeirra. Það 

er þó ekki fyrr en á allra síðustu árum sem hugmyndafræðin um skóla fyrir 

alla hefur orðið áberandi í umræðunni. Í lögum um grunn- og 

framhaldsskóla segir að stefnt skuli að auknum þroska nemenda og 

undirbúningi fyrir frekara nám og störf. Það er ljóst að alþjóðlegar 

yfirlýsingar kveða á um að nemendur með sérþarfir eiga rétt á aðstoð við 

hæfi. Ungmenni að 18 ára aldri tilheyra þeim hóp sem þessar yfirlýsingar 

ná til og nemendur sem eru að hefja framhaldsskólanám strax að loknum 

grunnskóla eru um 16 ára og eiga því rétt á aðstoð vegna sérþarfa. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er gert ráð fyrir að þorri nemenda geti náð 

flestum markmiðum námskrár á sama tíma. Það verður þó að gera ráð 

fyrir því í starfi skólanna að sumir nemendur eru fljótari að ná settum 

markmiðum en aðrir lengur. Allir eiga að fá nám við hæfi, hvort sem þeir 



 50 

fylgja meðaltali eða mælast öðru hvoru megin við það. Umræða um 

námsmat hefur orðið háværari eftir að umræðan um skóla fyrir alla hefur 

aukist. Sitt sýnist hverjum um samræmd próf og þá er umræðan mest um 

samræmd próf við lok grunnskóla. Þessi samræmdu próf eru í mörgum 

tilfellum lykill að framhaldsnámi og niðurstöður þeirra ráða inntöku nýrra 

nema í nokkrum framhaldsskólum. Hlutverk uppeldis er að koma 

einstaklingum til þroska og til þess þarf bæði aðhald og hvatningu. Það er 

eins með námsmat, það þarf bæði að veita aðhald og hvatningu. 

 

Til að leita svara við spurningu minni um hvernig framhaldsskólinn tekur á 

móti nemendum sem ekki hafa staðist eða tekið samræmd grunnskólapróf 

tók ég viðtöl við þrjá náms- og starfsráðgjafa og einn sviðsstjóra 

sérkennslu í fjórum framhaldsskólum. Þar kom í ljós að aðstæður þessara 

nemenda til náms eru misjafnar. Það sem virðist vera erfiðast fyrir þá er 

brotin eða brothætt sjálfsmynd og lítið sjálfstraust. Stutt er í uppgjöf þegar 

alvaran tekur við. Einn náms- og starfsráðgjafinn lýsti baráttu þeirra við 

námið sem sundi á móti þungum straumi. Aukinn stuðningur og jákvætt 

viðhorf starfsmanna getur auðveldað nemendum baráttuna, því meðal 

þess sem kemur fram í niðurstöðum rannsóknar Jóns Torfa og Kristjönu 

Stellu er að jákvætt viðhorf foreldra og annarra í umhverfi ungmenna hefur 

uppbyggileg áhrif á skólagöngu þeirra. Það er þörf á því að nemendur í 

dreifbýli hafi möguleika á framhaldsskólanámi nærri heimabyggð. Breyttir 

kennsluhættir og nýting upplýsingatækni í skólastarfi ættu að auðvelda 

rekstur framhaldsskóla í dreifbýli. Starfsnámsnefnd hvetur stjórnvöld til 

þess að fara fljótt að huga að endurskoðun á námskrá framhaldsskóla svo 

fljótlega verði hægt að fara að vinna að tillögum hennar um breyttan 

framhaldsskóla. 

 

Ég er sammála því sem kemur fram hjá viðmælendum mínum að afar 

brýnt er að þeir nemendur sem þess þurfa geti fengið stuðning í 

framhaldsskóla. Aukinn stuðningur getur komið í veg fyrir ótímabært 
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brottfall úr námi. Það er gott að nemendur geti leitað til náms- og 

starfsráðgjafa en auk þess þarf að vera stuðningsaðili, þá finnst mér 

þroskaþjálfi koma sterklega til greina, sem getur fylgt einum eða fleiri 

nemendum í þær kennslustundir sem þeir óska eftir. Ég er þeirrar 

skoðunar að á þann hátt sé hægt að efla sjálfstraust nemanda og hvað er 

það annað en valdefling. Nemandi sem missir úr námi vegna veikinda 

getur líka haft hag af því að nýta sér stuðning til að vinna upp tímana sem 

hann missti af. Í þeim tilvikum sem framhaldsskólar bjóða upp á námsver 

tel ég að þroskaþjálfi ætti að vera þar einstökum nemendum til stuðnings. 

Mín niðurstaða er sú að á meðan ekki er tekið með fullri alvöru á 

vandræðum þeirra nemenda sem koma í framhaldsskóla með lélegan 

námsgrunn sé framhaldsskólinn ekki skóli fyrir alla. 

 Flestir sem láta sig málefnið varða gera sér grein fyrir því að mennt er 

máttur og aukinn máttur gefur von um innihaldsríkara líf og bjartari 

framtíðarhorfur. 
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