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Formáli 

Rannsóknin er meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræði við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnunarfræði 

menntastofnana. Vægi rannsóknarinnar er 30 ECTS einingar. 

Drög að verkefninu voru lögð haustið 2008 en öflun gagna hófst í mars 

2010 og stóð í rúma tíu mánuði. Leiðbeinandi var Hafdís Guðjónsdóttir, 

dósent í kennslu- og sérkennslufræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og sérfræðilega ráðgjöf veitti Hafþór Guðjónsson. 

Ég vil þakka Andra og móður hans það traust sem þau sýndu mér með 

því að gefa mér leyfi til að segja sögu þeirra. Leiðbeinanda, sérfræðingi, 

bandamanni, prófarkalesurum og samnemendum vil ég þakka góðan 

stuðning og ánægjuleg kynni. 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að greina frá grunnskólagöngu eins bráðgers 

einstaklings sem ég kalla Andra, með áherslu á síðustu þrjú ár hans í 

grunnskóla. Á því tímabili var hann á fljótandi skólaskilum það er að segja í 

tveimur skólum á tveimur skólastigum á sama tíma. Leitast er við að greina 

tilurð fljótandi skólaskila og þróun þessa námstilboðs í íslenskum grunn- og 

framhaldsskólum með því að rýna í útgefin gögn sem menntamálaráðherrar 

settu í sinni valdatíð, s.s. ræður, lög, reglugerðir og námskrár. Samhliða er 

stiklað á stóru í umræðunni um skólamál meðal skólafólks á þeim tíma. Við 

vinnslu rannsóknarinnar komst ég að því að þessi útfærsla á fljótandi 

skólaskilum byggir ekki á fyrirmyndum erlendis frá heldur er sprottin upp á 

meðal kennara og skólastjórnenda í grunn- og framhaldsskólum landsins.  

Rannsóknin er starfendarannsókn þar sem ég leitast við að meta námstilboð 

sem Grunnskólinn í Borgarnesi bauð Andra. Ég geri grein fyrir og byggi 

rannsóknina á lífssögu og uppeldis- og menntunarsýn minni. Þar sem störf mín 

stjórnast af gildismati mínu og rökfærslum. Gildi, rök og störf mín hafa þannig 

gagnkvæm áhrif hvert á annað. Það er mín menntunarsýn að allir nemendur 

eigi að fá nám við sitt hæfi og það sé skólanna að finna bestu leiðirnar.  

Ég tók nokkur viðtöl við Andra á tímabili sem spannaði tæpt ár, jafnframt 

tók ég eitt viðtal við móður Andra til að fá skýrari mynd af þroskasögu hans. 

Niðurstaða mín er að það hentaði Andra mjög vel að stunda nám á 

fljótandi skólaskilum, það var komið til móts við hann í hverri námsgrein 

fyrir sig, á hans forsendum. Hann bókstaflega blómstraði í námi sínu, eða 

eins og hann orðaði það sjálfur á einum stað „Það er bara einfaldlega mjög 

skemmtilegt að læra eitthvað nýtt, alltaf jafn gaman.“ 
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Abstract 

"It is simply very enjoyable to learn something new, always equally enjoyable" 

Action research in Borgarnes  

The purpose of this research is to analyze an early primary school experience of a 

precocius individual, that I have chosen to name Andri. The research is focusing 

on Andri´s last three years at primary school. During this period he participated in 

an experiment called a "floating" education method i.e. attended classes both at 

the primary school level and at the high school level at the same time. The aim is 

to analyze where the ideology of the "floating" educational method is originated 

from and the development of this educational choice in Icelandic primary and 

secondary schools. That is done by examining related educational material 

published by previous educational ministers during their time in office, i.e. 

speeches, legal documents, rules and regulations and curricula. At the same time 

a rough speculation is executed among educational staff members in schools 

regarding the general discussion of educational matters in general during the 

period. During the research I discovered that this method of "floating" 

educational stages is not originated from any foreign ideology but rather derived 

from teachers as well as head teachers in primary schools and secondary schools 

around the country.  

The study is an action research where my aim is to evaluate the teaching 

material available to Andri offered by the Borgarnes primary school. I explain, 

through my assumptions, that I use my own experience, my educational and 

pedagogical ideology, where my own work is guided by my virtues and logic. 

Whereas values, logic along with my own work are bound to be intertwined and 

have equally strong influence in the matter. It is my educational vision that all 

pupils should be offered educational material according to their abilities and the 

schools should be responsible in finding resources and solutions accordingly.  

I interviewed Andri on several occasions during a period of scarcely one 

year. At the same time I also interviewed Andri´s mother in order to 

sharpen my understanding regarding his personal development.  

I reached the conclusion that the "floating" educational system suited 

Andri´s educational needs perfectly. Therefore his needs where met at 

school and in each subject at the same time. At the end of the day he 

simply flourished in his studies or as he put it himself: "It is simply very 

enjoyable to learn something new, always equally enjoyable." 
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1 Inngangur 

Það stendur í Lögum um grunnskóla frá 1974 að grunnskólinn skuli koma til 

móts við hvern og einn nemanda á eigin forsendum. Í annarri grein 

markmiðskafla laganna segir meðal annars að grunnskólinn skuli leitast við 

að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda og 

stuðla að alhliða þroska þeirra, heilbrigði og menntun. Grunnskólinn skuli 

veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og temja sér 

vinnubrögð sem stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska (Lög um 

grunnskóla, nr. 63/1974). Þessari lagagrein hefur lítið verið breytt síðan 

1974. Í drögum að nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2010) og byggir á Lögum 

um grunnskóla frá 2008, sem nú liggur frammi til umsagnar er hamrað á að 

grunnskólinn eigi að koma til móts við alla nemendur, hann skuli mennta öll 

börn á árangursríkan hátt. Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á 

námi við hæfi í grunnskólum og sveitarfélögum er skylt að sjá nemendum 

fyrir viðeigandi námstækifærum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til 

líkama og sálar (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Það sem vekur áhuga minn er hvernig skólar hafa komið til móts við 

bráðgera nemendur. Hvaða leiðir eru færar til að koma til móts við þá? 

Rannsókn mín beinist að einum slíkum nemanda sem nýtti sér tilboð 

Grunnskólans í Borgarnesi um að vera á fljótandi skólaskilum, það er að 

vera í tveimur skólum, á tveimur skólastigum á sama tíma. Mér finnst 

mikilvægt að kanna hvernig tilboðið að vera á fljótandi skólaskilum nýtist 

nemendum. Á síðasta áratug fór fjöldi þeirra nemenda sem stundaði nám á 

tveimur skólastigum, í tveimur skólum samtímis vaxandi. Það hefur lítil sem 

engin umræða verið um þessa þróun í íslenska skólakerfinu, lítið sem ekkert 

er til skrifað um fljótandi skólaskil á íslensku og engar íslenskar rannsóknir 

eru til um þau. 

Í upphafi rannsóknarinnar geri ég grein fyrir sjálfum mér, hver ég er, 

hver gildi mín sem ég byggi allt mitt starf á eru og á hvaða stoðum þau hvíla. 

Það hefur verið grundvöllur alls í mínu starfi sem kennari og skólastjórnandi 

að leitast við að koma til móts við alla nemendur á þeirra forsendum. Ég tel 

að þá sé líklegra að þeir fái notið sín í námi. Ein leið til að koma til móts við 

bráðgera nemendur er að bjóða þeim að vera á fljótandi skólaskilum og 

hefur sú leið nýst bráðgerum nemendum í eldri bekkjum Grunnskólans í 

Borgarnesi vel. Lykilþættir sem ég byggi rannsóknina á eru: Nám, áherslur í 

skólamálum hjá hinu opinbera, skólamálaumræðan á meðal skólafólks, 
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fljótandi skólaskil, samfélagsleg þróun síðustu ára og umfjöllun um bráðgera 

nemendur. Allir þessir þættir eru mikilvægir þegar fjallað er um fljótandi 

skólaskil og til að skilja betur á hvaða hugmyndafræði þau byggja. 

Í þessari rannsókn segi ég sögu eins bráðgers nemanda og nota ég hana 

til að skilja betur stöðu bráðgerra nemenda í íslenskum skólum og hvernig 

hægt er að koma betur til móts við námslega stöðu þeirra. 

Rannsóknarspurning mín er: Hver var tilurð og þróun fljótandi skólaskila á 

Íslandi og hvernig nýttust þau bráðgerum nemanda Grunnskólans í 

Borgarnesi? Meginmarkmið rannsóknarinnar er að meta hvernig tilboð 

skólans um að vera í tveimur skólum á tveimur skólastigum á sama tíma 

nýttist einum ákveðnum nemanda. Ég segi sögu bráðgers nemanda sem 

stundaði nám við skólann í sjö ár, þar af þrjú ár á fljótandi skólaskilum.  

Ég byrjaði að vinna að þessari rannsókn haustið 2008 þegar ég sótti 

námskeiðið Kenningar í félagsfræði og heimspeki menntunar, við 

Kennaraháskóla Íslands. Öll námskeið og verkefni sem ég vann eftir það, í 

meistaranámi mínu, miðuðu að því að safna gögnum og byggja undir þetta 

verkefni. Fljótlega tók ég þann pól í hæðina að vinna starfendarannsókn þar 

sem mér fannst sú rannsóknaraðferð henta mér best til að bæta mig sem 

starfanda og meta stöðu þessa tilboðs skólans. Ég styðst við megindleg gögn 

sem ég aflaði meðal annars hjá Reykjavíkurborg og Hagstofu Íslands. Ég tók 

viðtöl við skjólstæðing minn á 10 mánaða tímabili, öll nema eitt á meðan 

hann var enn í grunnskóla en það síðasta tók ég átta mánuðum eftir að 

hann lauk námi sínu við skólann og þegar nokkur fjarlægð var komin á 

grunnskólagöngu hans. Þegar ég var að greina viðtölin fannst mér vanta 

nokkuð af upplýsingum til að fá góða heildarmynd af skólagöngu 

skjólstæðings míns og tók því viðtal við móður hans til að bæta það sem 

mér fannst vanta upp á og fá hennar sjónarmið. Í öllum þessum viðtölum 

studdist ég við hálfopin viðtöl þar sem áhersla er lögð á að halda 

viðtölunum innan ákveðins ramma eða þema sem búið var að ákveða áður. 

Með þessum hætti var hægt að bregðast við upplýsingum sem komu fram á 

meðan viðtölunum vatt fram. 
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2 Lífssaga og uppeldis- og menntunarsýn 

Ég er fæddur seinni hluta síðustu aldar í Neskaupstað. Móðir mín var 

heimavinnandi og faðir minn sjómaður. Ég er einn sex barna þeirra, móðir 

pabba var á heimilinu og faðir mömmu var gjarnan í mat og kaffi. Það var 

því þéttsetinn bekkurinn við matarborðið. Aldrei neitt mál, ekki minnist ég 

þess að það hafi verið kvartað vegna þrengsla. Ég ólst upp í sólinni, fjörunni, 

á bryggjunum, fjallinu, götunni og vellinum með 17 öðrum strákum úr 

hverfinu. Hópurinn samanstóð af afar fjölbreyttum hópi stráka með 

misjafnan bakgrunn, áhugamál, getu og á misjöfnum aldri og stærð. Allir 

fengu notið sín í leik. Minningin er að allir hafi verið saman, gleði, ánægja og 

samstaða réði ríkjum. Ég gekk í barna- og gagnfræðaskóla í Neskaupstað. Í 

mínum árgangi vorum við um 30 krakkar og misjafnt hvort við vorum í 

einum eða tveimur bekkjum. Árgangurinn samanstóð af afar fjölbreyttum 

hópi hvað varðaði þroska, getu og áhuga. Okkur var kennt sem hópi, ekki 

var tekið tillit til einstaklingsmunar. Einn kennari með bekkinn, engin frávik í 

yfirferð og allir fengu sömu viðfangsefni, þó að í hópnum væri mikill getu- 

og þroskamunur, nemendur með lestrarörðugleika, ýmis frávik og raskanir. 

Ég byrjaði 11 ára gamall að vinna í fiski sem þótti sjálfsagt þá, tók m.a. 

nokkrar vaktir í bræðslunni það sumar, sumarið á eftir reyndi ég m.a. fyrir 

mér á togara með föður mínum sem hálfdrættingur. Alla mína skólagöngu 

vann ég í öllum fríum þegar færi gafst. Þar var ég kominn í samfélag með 

fullorðnum, orðinn virkur þátttakandi í atvinnulífi staðarins. 

Leið mín lá í Menntaskólann í Hamrahlíð að loknu grunnnámi fyrir austan 

og útskrifaðist ég þaðan um jól 1982. Haustið 1983 hóf ég síðan nám við 

Kennaraháskóla Íslands sem ég lauk vorið 1986. Frá því ég útskrifaðist sem 

kennari hef ég verið mjög leitandi í mínum störfum. Ég hef verið iðinn við að 

sækja mér viðbótarþekkingu og sótt námskeið, fundi og framhaldsnám með 

það að markmiði að bæta mig í starfi. Jafnframt hef ég komið að 

skipulagningu og framkvæmd fjölda símenntunar- og þróunarverkefna fyrir 

starfsfólk skóla. Þrátt fyrir þennan mikla námsáhuga minn hef ég alltaf átt 

erfitt með nám! Ég hef þurft að hafa mikið fyrir því að læra, þurft að leggja 

mig mikið fram, varð ekki læs fyrr en ellefu ára og er enn að glíma við 

einhvers konar lestregðu (er m.a. mjög hæglæs). Ég hef alltaf farið eigin 

leiðir í námi, valið mér greinar og leiðir sem hafa höfðað til mín hverju sinni, 

áhugi minn hefur stjórnað för.  
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Iðni, þrautseigja og það að vera ánægður með mitt finnst mér vera þær 

vörður sem ég tek með mér frá æskustöðvunum. Maður átti alltaf að vera 

að, vinna þegar tækifæri gafst og leti var hinn mesti löstur. Jákvætt hugarfar 

skipti sköpum, móðir mín sagði gjarnan að veðurfar væri spurning um 

hugarfar, hjá henni er alltaf sól og blíða! Ég hef reynt að temja mér hugarfar 

móður minnar, sérstaklega í kennslunni! Horfa jákvætt á hlutina, þá 

sérstaklega nemendur, leita eftir styrkleikum þeirra, styrkja þá og taka þeim 

eins og þeir eru. Ég á erfitt með að horfa upp á nemendur mína vera 

verklausa eða gefast upp. Oftast finnst mér það tengjast því að þeir hafa 

ekki verkefni við hæfi.  

Haustið 1986 hóf ég störf við Grunnskólann í Borgarnesi og starfaði þar 

sem almennur kennari til 1997 þegar ég gerðist aðstoðarskólastjóri við þann 

ágæta skóla. Á námsárum mínum í KHÍ og í upphafi kennsluferils míns á 

áttunda og níunda áratugnum var umræðan um opna skólann ríkjandi í 

skólaumræðunni. Í opna skólanum var leitast við að skapa nemendum 

fjölbreytt viðfangsefni og umhverfi sem gaf þeim kost á verkefnavali og 

þeim bauðst að taka virkan þátt í að skipuleggja eigið nám. Ég og mínir 

samstarfsfélagar lögðum okkur fram um að vinna í anda opna skólans, 

kjörorðið var „Barnið í brennidepli“. Við leituðumst við að koma til móts við 

nemendur okkar á þeirra forsendum og gerðum tilraunir til að fela þeim 

ákveðna ábyrgð á eigin námi.  

Mér finnst best takast upp í kennslunni hjá mér þegar nemendur mínir 

og ég sjálfur komumst í það ástand sem Csikszentmihalyi nefnir flæði, 

sjálfum finnst mér orðið algleymi lýsa þessu ástandi vel. Maður gleymir 

stund og stað, námið/vinnan heltekur mann bókstaflega. Maður nær 

gjarnan þessari stemmingu þegar nemendur eru að fást við verkefni sem 

þeir hafa áhuga á og eru hvorki of létt né of þung. Ég hef reynt að mæta 

nemendum þar sem þeir eru staddir, haft trú á þeim og leitast við að skapa 

þeim góðar aðstæður til náms. Fjölgreindarkenning Howard Gardner finnst 

mér vera góð til að lýsa hve greindarhugtakið er víðfemt hugtak, 

einskorðast ekki við eina greind. Einstaklingsmiðun í kennslu finnst mér vera 

svar við þeirri kenningu. Kenningar bandaríska kennslufræðingsins Carol 

Ann Tomlinson sem hefur hvatt til að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til að 

koma til móts við sem flesta nemendur hafa heillað mig. Þessar tvær 

kenningar finnast mér vera tvær hliðar á sama teningi og falla vel saman, sú 

fyrri lýsir vel ástandinu í skólastofunni og sú seinni hvernig hægt er að 

bregðast við því. 

Vorið 2007 hófu grunnskólarnir í Borgarfirði ásamt Menntaskóla 

Borgarfjarðar, Borgarbyggð og Menntamálaráðuneytinu samstarf um 
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þróunarverkefni sem fékk nafnið Borgarfjarðarbrúin. Markmið verkefnisins 

var meðal annars að koma betur til móts við alla nemendur, einnig þá 

getumeiri. Við vinnu þessa þróunarverkefnis fór ég að skoða betur stöðu 

getumikilla og áhugasamra nemenda í grunnskólum og hvernig grunnskólar 

geti komið betur til móts við þá. Þessi rannsókn er sprottin upp úr þessu 

samstarfi skólafólks í Borgarbyggð. 
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3 Fræðilegar undirstöður rannsóknarinnar  

Fræðilegar undirstöður rannsóknarinnar byggja á tveim meginstoðum, 

annars vegar umfjöllun um bráðgera nemendur, nám og námstilboð þeim til 

handa og hins vegar á tilurð og þróun fljótandi skólaskila á Íslandi. 

3.1 Nám og námstilboð fyrir bráðgera nemendur 

Í þessum kafla fjalla ég um hverjir teljast vera bráðgerir nemendur, hvað 

einkennir þá og hverslags námstilboð hentar bráðgerum einstaklingum. Í 

framhaldinu af þeirri umfjöllun fjalla ég almennt um nám út frá 

námskenningum Jerome Bruner, Jean Piaget, Lev Vygotsky og John Dewey. Í 

þeim kafla er samantekt á niðurstöðum nokkurra rannsókna um áhrif 

foreldra á nám barna sinna. Að lokum segi ég frá útfærslu á fljótandi 

skólaskilum hér á landi en þau eru námstilboð sem voru hugsuð til að koma 

til móts við bráðgera nemendur í grunnskólum landsins. 

3.1.1 Bráðgerir nemendur 

Í umfjölluninni um bráðgera nemendur kemur hugtakið greind fyrir aftur og 

aftur, því er nauðsynlegt að fjalla aðeins um greindarhugtakið án þess þó að 

svara því hvað orðið greind merkir í daglegu lífi. Í sálarfræðinni er átt við að 

það sem mælist á tilteknum greindarprófum kallist greind og hana er hægt 

að mæla. Greindarprófin hafa reynst hafa forsagnargildi um almennan 

námsárangur manna (Sigurður J. Grétarsson, 2000). Howard Gardner 

gagnrýndi hve hefðbundin skilgreining á greind væri þröng og hvernig hún 

væri mæld. Hans skilgreining á greind er að það sé hæfileiki til að leysa 

þrautir eða vandamál og að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við 

umhverfið. Lykilatriði í fjölgreindarkenningu hans er að hver einstaklingur 

býr yfir mörgum greindum, að minnsta kosti átta og að flestir geti þróað 

hverja greind á viðhlítandi getustigi. Greindirnar starfa saman á flókinn hátt 

og hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði fyrir sig 

(Gardner, 1983). 

Nemendur sem standa sig sérstaklega vel í námi og mun betur en 

jafnaldrar hafa gjarnan verið kallaðir framúrskarandi nemendur, ofvitar, 

gáfaðir, afburðanemendur, mjög hæfileikaríkir eða bráðgerir nemendur. 

Þetta eru þeir nemendur sem hafa mælst með greind 130 stig eða meira á 

greindarprófum (Freeman, 1998). Mér finnst hafa myndast sátt um orðið 
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bráðger í íslensku máli um þennan hóp nemenda en í ensku er málið aðeins 

flóknara. Bráðger nær yfir það sem kallað er precocius á enskri tungu. Ég rak 

mig á það í umfjöllun enskumælandi fræðimanna að hugtökin gifted, 

talented, very able og high ability voru gjarnan notuð og þá ekki yfir það 

sama heldur gat verið stigsmunur þar á, t.d. gerir breska mats- og 

námskrárstofnunin QCA greinarmun á hugtökunum gifted og talented en 

Joan Freeman leggur þau svo til að jöfnu (Freeman, 1998). Samkvæmt 

orðabók þýðir bráðger að vera bráðþroska, fljótger eða bráðlyndur (Árni 

Böðvarsson, 1996).  

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur setti á fót starfshóp haustið 2003 um 

málefni bráðgerra barna sem hafði það hlutverk að koma með tillögur til 

fræðsluráðs um hvernig hægt væri að koma til móts við bráðger börn innan 

grunnskólanna. Eitt af verkefnum hópsins var að skilgreina hugtakið bráðger 

einstaklingur og varð það niðurstaða hópsins að æskilegast væri að setja 

fram skilgreiningu þar sem talin væru upp einkenni þeirra barna sem teljast 

bráðger. Hópurinn kom sér saman um að þau börn teljast bráðger sem sýna 

framúrskarandi hæfileika, hvort sem er á einu eða mörgum sviðum og að 

þau séu líklegri en önnur börn til að:  

 sýna óvenju snemma miðað við aldur mikla hæfileika á einu eða fleiri 
sviðum  

 hafa sterka innri áhugahvöt og námsárangur sem skýrist ekki síður af 
eigin náms- og rannsóknarhvöt en áhrifum umhverfisins  

 geta unnið úr framandi upplýsingum og geta yfirfært þekkingu, 
reynslu og innsæi á framandi aðstæður  

 hugsa óhlutbundið og eiga auðvelt með að leysa framandi og óvænt 
verkefni  

 fá hlutfallslega háar einkunnir í prófum og öðru námsmati  

 vera næm á aðstæður, sýna hluttekningu eða samhygð (e. empathy) 
og hafa áhuga á samfélagsmálum  

 vera gagnrýnin og koma auga á ósamræmi eða ósamkvæmni  

 vinna skipulega og kerfisbundið  

 heillast svo af ákveðnum sviðum náms eða námsgreinum að þau geti 
ekki stillt sig um að kafa dýpra eða æfa sig meira  

 vera rökföst og hafa áhuga á orsakasamhengi  

 vera óvenju skapandi og hugmyndarík  

 eiga auðvelt með að tjá hugsanir og hugmyndir  
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 sýna leiðtogahæfileika og sætta deilur  

 sýna óvenjulega mikla hæfileika í listum, hönnun eða íþróttum (Birna 
Sigurjónsdóttir, Eiríkur Jónsson, Magnús Þór Gylfason, Meyvant 
Þórólfsson, Una Björg Bjarnadóttir, Ólafur Loftsson og Steinunn J. 
Ásgeirsdóttir, 2004). 

Á heimasíðu sinni dregur Meyvant Þórólfsson saman einkennin hér að 

ofan og býr til sína eigin skilgreiningu út frá þeim sem hljóðar svo: 

Þau börn teljast bráðger sem sýna framúrskarandi hæfileika, 

hvort sem er á einu eða mörgum sviðum mannlegrar greindar, 

en einnig teljast þau börn bráðger sem eiga einhvern tímann í 

framtíðinni eftir að sýna framúrskarandi hæfileika, hvort sem 

er á einu eða mörgum sviðum mannlegrar greindar. Gefinn er 

sem sagt sá möguleiki að þessir hæfileikar hafi ekki uppgötvast, 

eða uppgötvist jafnvel ekki hjá öllum sem hafa þá. Þess vegna 

gæti þurft sérstaka greiningu til að finna öll bráðger börn líkt og 

gerist með börn sem eiga við námserfiðleika að stríða 

(Meyvant Þórólfsson, 2004). 

Joan Freeman er breskur sálfræðingur sem helgað hefur sig rannsóknum 

á bráðgerum börnum og skrifað fjölda bóka og greina um niðurstöður 

rannsókna sinna. Í skrifum sínum leggur hún áherslu á að bráðger börn séu 

ekki einsleitur hópur nemenda, hvort heldur sé litið til námsstíla þeirra, 

sköpunarhæfileika, þroskaferlis, persónuleika eða félagslegrar hegðunar. 

Þeir sýni mikla hæfileika á víðu eða þröngu sviði mannlegrar getu, sumir 

þessir einstaklingar uppgötvist strax í æsku en aðrir ekki fyrr en seinna á 

lífsleiðinni. Vitnar hún til þess að einstakir hæfileikar Freuds, Einsteins og 

Virginu Wolf hafi ekki uppgötvast fyrr en eftir tvítugt, hún bendir líka á að 

erfitt kunni að vera að greina á milli bráðgerra einstaklinga og bráðþroska 

nemenda, það er nemenda sem taki út þroska sinn fyrr en jafnaldrar 

(Freeman, 2004). Hver og einn einstaklingur sé einstakur sem beri að líta á í 

því ljósi og komið sé til móts við námslega stöðu hans. Námið megi ekki vera 

of létt þá hætti nemendum til að leiðast né megi það vera of þungt þá sé 

hætt við að nemendur ráði ekki við það. Það hafi sýnt sig að bráðgerir 

nemendur séu fljótir að tileinka sér námsefni og þurfi ekki endurtekningar 

eins og mælt sé með fyrir aðra nemendur (Freeman, 2004). 

Judy Galbraith bendir á að það sé munur á góðum nemendum og 

bráðgerum nemendum en þeir eru oft settir undir sama hatt en það er 

eðlismunur á þessum hópum. Góðir nemendur eigi meðal annars auðvelt með 
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nám, séu gjarnan áhugasamir, vinni vel, taki vel eftir í tímum, kunni svörin, kjósi 

félagsskap jafnaldra sinna og hafi gott sjálfstraust. Bráðgerum nemendum 

hætti aftur á móti oftast til að leiðast í skóla þar sem þeir kunna námsefnið en 

þeir séu að eðlisfari mjög forvitnir og spyrji mikið, eru mjög gagnrýnir á sjálfa 

sig, fái háar einkunnir þó þeir virðist vera utangátta, velji sér gjarnan félagsskap 

eldri nemenda eða fullorðinna (Galbraith, 1999). Atli Harðarson kemur inn á 

þennan mun í vangaveltum sínum í grein sem hann skrifaði á vefsíðu sinni undir 

heitinu Er eitthvert vit að grunnskólabörn stundi fjarnám í áföngum 

framhaldsskóla? Hann byggir umfjöllunina á lauslegri könnun sem hann gerði á 

gengi nemenda í stærðfræði og ensku við Fjölbrautaskóla Vesturlands. Í úrtaki 

hans voru nemendur sem luku námi úr grunnskóla vorið 2007, þeir höfðu 

samhliða grunnskólanámi sínu tekið áfanga í framhaldsskóla í fjarnámi og höfðu 

lokið einu ári í framhaldsskóla. Hann bar saman einkunnir þeirra úr grunnskóla 

og framhaldsskóla. Í ljós kom að þeir nemendur sem höfðu staðið sig vel í 

grunnskólanum vegnaði ekki eins vel í framhaldsskólanum. Hann túlkaði 

niðurstöður sínar á þann veg að flestir sem fara á undan jafnöldrum sínum glati 

þeirri stöðu að vera með þeim bestu í faginu og lendi í miðjum hóp eða þar fyrir 

neðan. Til undantekninga töldust þeir nemendur sem voru afburðanemendur í 

grunnskóla; þeir héldu stöðu sinni í framhaldsskólanum (Atli Harðarson, 2008). 

Í bók sinni Educating the Very Able segir Johan Freeman frá leiðum sem hægt 

er að styðjast við þegar verið er að mennta bráðgera einstaklinga. Hún segir þær 

helstu vera þrjár, það er þeim sé kennt í blönduðum bekkjum (e. mixed – ability 

classroom), þeim sé flýtt (e. acceleration) og námsefni þeirra sé dýpkað (e. 

enrichment) eða breikkað (e. horizontal enrichment). Í blönduðum bekk sé 

hættan á að þeir bráðgeru fái ekki nám við hæfi heldur miðist allt kennslufyrir-

komulag og skipulag þess við að koma til móts við meðal nemandann. Það sé 

farið í námsefni sem hinn bráðgeri kann, farið of grunnt og staldrað of lengi við 

efnisþætti námsins. Við slíkar aðstæður er hætta á að hinum bráðgera leiðist og 

honum finnist veran í skóla tímasóun. Freeman bendir á að það séu ýmsar leiðir 

færar innan skólastofunnar, svo sem að kennslan og fyrirkomulagi hennar sé 

þannig háttað að það nýtist bráðgerum einstaklingum, að markmið séu við hæfi 

og bráðgerir einstaklingar vinni saman. Flýting getur verið mismunandi í 

framkvæmd þó er algengast að nemendum sé flýtt um eitt ár. Freeman telur að 

því fyrr sem þetta gerist á skólagöngunni því betra. Ein útgáfan af þessari leið eru 

fljótandi skólaskil, það er að nemanda er flýtt í ákveðnum námsgreinum. Þriðja og 

síðasta leiðin sem nefnd er dýpkun felur það í sér að nemendur fari dýpra í 

ákveðna námsþætti en almennt er gert. Afbrigði sem tengist þessari leið er 

breikkun en þá fara nemendur yfir námsþætti sem tengjast því efni sem tekið er 

fyrir, eins getur verið um hreina viðbót að ræða (Freeman, 1998). 
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Það er mjög mismunandi hve fræðimenn telja stóran hluta hvers árgangs 

vera bráðgeran. Hlutfall bráðgerra er talið vera frá 2 til 15% allt eftir hvaða 

fræðimaður á í hlut og við hvaða skilgreiningu er stuðst. Í þessu samhengi 

finnst mér áhugavert að skoða niðurstöður PISA kannana fyrir Ísland og 

skilgreiningar þeirra. Í síðustu PISA könnunum er sjónum sérstaklega beint 

að lestri og lesskilningi nemenda. Þeir nemendur sem koma best út í PISA 

eru sérlega vel læsir á texta. Í þeim eru nemendur flokkaðir á hæfnisþrep 

eftir útkomu þeirra úr prófunum. Nemendur sem eru á hæfnisþrepi fimm til 

sex eru skilgreindir sem afburðanemendur, nemendur á fjórða hæfnisþrepi 

eru sagðir sterkir, miðlungsnemendur eru á þrepum tvö og þrjú og 

nemendur sem eru á hæfnisþrepi eitt og neðar eru í áhættuhópi. 

Samkvæmt þessum skilgreiningum og niðurstöðum þá eru 6 til 10% 

nemenda afburðanemendur og sveiflast nokkuð á milli ára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Hlutfallsleg dreifing nemenda á hæfnisþrep lesskilnings á Íslandi og í 
OECD ríkjunum í PISA 2000, 2003, 2006 og 2009. 

Gögnin sem myndritið á mynd 1 byggir á eru unnin úr skýrslum 

Námsmatsstofnunar frá árunum 2007 og 2010. Það er athyglisvert að sjá 

hve hlutfallstalan fyrir íslenska afburðanemendur sveiflast á milli ára, 

þannig munar 50% á hlutfalli þeirra á milli áranna 2006 og 2000. Eina árið 

sem íslenskir afburðanemendur eru fleiri en afburðanemendur í OECD 

ríkjunum er árið 2009. 

Námshugtakið er grundvallarhugtak þegar verið er að fjalla um menntun 

og lærdóm allra nemenda. Í næsta kafla stikla ég á kenningum þeirra 

kennismiða sem standa mér næst og mínum skilningi á hvað nám er. 
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3.1.2 Nám 

Orðið nám er stutt og einfalt, merking þess virðist vera það líka við fyrstu kynni. 

Orðið vísar til þess að læra. Þegar farið er að rýna betur í hvað það merkir og 

hvernig nám fer fram verða hlutirnir öllu flóknari og verður manni ljóst hve 

misjafn skilningur fólks er á hugtakinu. Margir fræðimenn hafa glímt við 

hugtakið og komið fram með kenningar um nám og hvernig það fer fram.  

Guðmundur Finnbogason (1873–1944) skrifar svo um nám í Lýðmenntun 

sinni fyrir rúmum 100 árum: 

Aldrei má gleyma því að öll þekking á að auka færni vora og leikni, og 

að eini áreiðanlegi mælikvarðinn fyrir því hvað vér vitum er það hvað 

vér getum. Sú þekking sem ekki gerir oss í neinu færari en vér áður 

vorum, er lítils virði. Þess vegna ber að haga öllu námi svo að 

nemandinn fái sem mest tilefni til að hagnýta sér hverja nýja 

þekkingu, nota hana sem undirstöðu nýrrar þekkingar eða sem 

leiðarljós ytri athafna. Þegar þekkingin er notuð, skýrist hún, vex og 

festist í minni og verður æ handhægara og betra verkfæri 

(Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 66). 

Inntak skilgreiningar hans er að það sé ekki nóg að vita heldur verður 

einstaklingurinn að gera þekkinguna að sinni með því að sýna það í verki að 

hann hafi bætt einhverju við fyrri þekkingu sína og nýti sér hana. 

Bandaríski heimspekingurinn, sálfræðingurinn og uppeldisfrömuðurinn 

John Dewey (1859-1952) taldi að nám byggðist á reynslu nemandans og 

aðstæðum sem myndast í samspili ytri og innri skilyrða. Hann segir 

jafnframt að reynsla sé ekki menntandi nema hún leiði til þess að maður 

öðlist þekkingu á fleiri staðreyndum og fái fleiri hugmyndir til að fjalla um og 

að manni takist að koma betra skipulagi á þær (Dewey, 2000). Reynslan er 

þungamiðjan í kenningum Deweys og um hana segir hann: 

Sérhver reynsla hefur áhrif til hins betra eða verra á þau 

viðhorf sem eiga þátt í að ákveða hvers eðlis frekari reynsla 

verður með því að móta tiltekna afstöðu, jákvæða eða 

neikvæða, og með því að gera það auðveldara eða erfiðara að 

vinna að einu markmiði frekar en öðru. Enn fremur hefur 

sérhver reynsla einhver áhrif á þau hlutlægu skilyrði sem eru 

vettvangur frekari reynslu (Dewey, 2000, bls. 47). 
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Að mati Deweys leit hefðbundin menntaheimspeki á námsefnið sem safn 

þekkingar og færni sem menn byggðu upp og komu skipan á og það sé 

aðalhlutverk skólans að koma því áfram til nýrrar kynslóðar. Þess í stað stillir 

Dewey upp reynslunni sem uppsprettu sannrar menntunar sem byggir á 

reynslu- og tilraunarheimspeki (e. learning by doing). Þekkingin er huglæg 

og persónuleg og hennar er aflað af nemandanum. Nemandi hafi fyrst 

tileinkað sér nýja þekkingu þegar hann hefur breytt reynslu sinni í tákn. Sum 

reynsla getur verið neikvæð í menntunarlegu tilliti að mati Deweys, er það 

m.a. hlutverk kennarans að skipuleggja þær athafnir sem vekja ekki andúð 

nemandans heldur virkja hann frekar til þátttöku og glæða áhuga 

nemandans á viðfangsefnunum. Hlutverk kennarans er að hjálpa 

nemandanum að flokka og skilgreina reynslu sína. Kennarar hefðbundna 

skólans, aftur á móti, voru fyrst og fremst miðlarar sem komu til skila 

þekkingu og færni og framfylgdu reglum um góða hegðun (Dewey, 2000). 

Bandaríski sálfræðingurinn Jerome Bruner (f. 1915) skilgreinir í bók sinni 

The Culture of Education fjórar ríkjandi nálganir (e. dominant) gagnvart 

námi nemenda, sem verið hafa verið við lýði síðustu árin. Fyrsta nálgunin 

sem hann nefnir gerir ráð fyrir að nemendur hermi (e. imitative) eftir því 

sem þeim er kennt. Sýnikennslan er gott dæmi um þessa nálgun, þar sem 

nemanda er sýnt hvernig eigi að vinna verkið og hann hermir eftir. Dæmi 

um þessa nálgun er þegar kennari kynnir reglu fyrir nemendum á töflunni 

og ætlast til að nemendurnir hafi hana eftir, þeir meðtaki þekkinguna og 

geri hana að sinni. Þeir sem aðhyllast þetta viðhorf leggja áherslu á 

hæfileika, kunnáttu og sérfræðikunnáttu fremur en þekkingu og aðgerðir. 

Önnur nálgunin vísar til uppfræðslu (e. didacitvive) nemenda. Nemendum 

er kynnt ákveðin þekking, kennisetningar og reglur sem þeir eiga að læra, 

muna og nota síðan. Kennarinn kynnir ákveðnar staðreyndir fyrir nemanda 

sem hann meðtekur. Kennarinn heldur einræðu þar sem ekki fer fram mikil 

samræða. Mikið af því námsefni sem er notað í skólum í dag ýtir undir þessa 

nálgun að mati Bruners, þar sem það sé fullt af staðreyndum og námsmati 

er þannig háttað að kannað er hve mikið nemendum hefur tekist að tileinka 

sér af upplýsingunum sem fram komu í námsefninu. Þriðja nálgunin gerir 

ráð fyrir nemendum sem hugsuðum (e. thinkers) og sjónum er beint að 

hvernig nemendur skilja heiminn umhverfis sig. Kennarinn leitast við að 

skilja hvernig nemendur hans hugsa og hvernig þeir læra. Kennarinn hjálpar 

nemendum sínum að skilja viðfangsefnin betur og sjá þau frá fleiri hliðum. Í 

þessari nálgun er samræðan og samvinnan í forgrunni. Síðasta nálgunin sem 

Bruner nefnir til sögunnar leggur áherslu á nemendur sem uppfrædda 

einstaklinga (e. knowledgeable) og leggur áherslu á raunverulega þekkingu. 

Þessi nálgun gerir ráð fyrir að kennarar hjálpi nemendum að gera 
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greinarmun á persónulegri þekkingu og því sem er tekið sem viðurkenndum 

staðreyndum af öðrum í samfélaginu. Nemandinn fær aðstoð við að gera 

sér grein fyrir forhugmyndum sínum áður en hann eflir þekkingu sína á 

viðkomandi sviði. Það hafi sýnt sig að oft gangi illa að breyta forhugmyndum 

nemenda til ákveðins efnis, raunverulegur lærdómur fari ekki fram (Bruner, 

1996). Guðmundur Finnbogason orðar þetta svo vel í Lýðmenntun sinni: 

„Að skilja eitthvað er að heimfæra það undir það sem maður 

þegar þekkir og skilur og sjá skýrt samband hvors tveggja. Og 

allir þekkja hvílíkan unað slíkt getur veitt.“ (Guðmundur 

Finnbogason, 1994, bls. 65). 

Að mati Bruners þarf að leggja meiri rækt við nálganir þrjú og fjögur þar 

sem nemendur eru gerðir meðvitaðir um eigin hugsun en minni áhersla eigi 

að vera á nálganir eitt og tvö, það er sýnikennsluna og uppfræðsluna.  

Kenningar svissneska líf- og sálfræðingsins Jean Piaget (1896–1980) 

ásamt kenningum Deweys hafa gjarnan verið kenndar við hugsmíðahyggju 

(e. constructivism). Báðir leggja þeir mikið upp úr reynslunni og mikilvægi 

þess að nemendur séu gerendur í eigin námi, en hvorki áhorfendur né 

þiggjendur. Ný þekking verði til við samspil fyrri skilnings nemandans og 

nýrrar reynslu hans. Piaget greindi vitsmunaþroska barna í fjögur stig, það 

er skynhreyfistig, foraðgerðastig, stig hlutbundinna aðgerða og stig 

formlegra aðgerða. Að hans mati þroskast börn eftir þessum stigum í réttri 

röð og ekki sé hægt að hlaupa yfir stig. Piaget leit svo á að barnið væri virkt 

frá fyrstu tíð og hefði mikla athafnaþörf og fyrir tilstuðlan hennar verði 

vitsmunalegar framfarir. Athafnasemi barnsins hefst með ásköpuðum 

viðbrögðum, eykst að umfangi og breytir um svip vegna þeirrar samlögunar 

og aðhæfingar sem gera vart við sig frá fyrstu tíð. Við þetta ferli þróast það 

sem Piaget kallaði skemu en þau innhalda þekkingu og reynslu barna á 

ákveðnu sviði, þannig þróast sjón-, snerti- og gripskema hjá börnum til að 

byrja með en tengjast síðan í eitt stærra skema þegar líða tekur á ævi 

þeirra. Þróun vitsmunalífsins að mati Piaget er framþróun sem stefnir að 

meiri fullkomnun en það náist þegar algjört jafnvægi ríkir á milli aðlögunar 

og samhæfingar, milli einstaklings og umhverfis. Piaget gerir ráð fyrir að 

vitsmunaleg þróun einstaklingsins einkennist af stöðugri leit að þessu 

jafnvægi (Carles, 1982). 

Lev Vygotsky var sovéskur sálfræðingur (1896–1934) sem lagði áherslu á 

áhrif félagslegra samskipta á þróun vitsmunaþroskans og náms einstaklinga 

og að samband væri á milli náms og þroska barna. Samkvæmt kenningum 

Vygotsky geta nemendur lært sjálfstætt ákveðna þætti námsins sem eru 
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innan marka skilnings þeirra og færni. Nemendur geta lært enn meira með 

stuðningi getumeiri einstaklinga, s.s. jafnaldra eða einhvers fullorðins, 

foreldra eða kennara. Vygotsky lagði áherslu á að hinir fullorðnu þyrftu að 

styðja nemendur við að afla sér nýrrar þekkingar með góðum fyrirmyndum 

eða áætlunum. Svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal 

development) er svæðið milli þess þroska sem nemendur geta náð á eigin 

spýtur og þess þroska sem þeir geta náð undir leiðsögn. Hann líkir leiðsögn 

hinna fullorðnu við vinnupalla (e. scaffolding) sem þeir reisi við að aðstoða 

nemendur en dragi síðan úr þeirri aðstoð með tíð og tíma. Það sé m.a. 

hlutverk kennara að veita nemendum hæfilega krefjandi viðfangsefni, ekki 

of létt né of þung þau falli innan þess ramma sem hann nefnir svæði hins 

mögulega þroska (Vygotsky, 1978). 

Howard Earl Gardner (f. 1943) er bandarískur sálfræðingur sem setti fram 

fjölgreindakenninguna sem hann kynnti fyrst til sögunnar í bók sinni Frames of 

Mind sem kom fyrst út 1983. Í bók sinni setti hann fram hugmyndir sínar um að 

greind mannsins væri of þröngt skilgreind og til væru að minnsta kosti sjö 

grunngreindir, síðar bætti hann þeirri áttundu við og hefur gefið í skyn að 

hugsanlega væru þær fleiri. Gardner gagnrýndi hve hefðbundin skilgreining á 

greind væri þröng og hvernig hún væri mæld, að hans mati snýst greind um 

hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál og að hanna afurðir í góðu samspili 

og samhengi við umhverfið. Lykilatriði í fjölgreindakenningunni er að hver 

einstaklingur býr yfir öllum greindunum, greindirnar starfa saman á flókinn hátt 

og hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði (Gardner, 1983). 

Margir skólar hafa tekið upp kennsluhætti sem taka mið af kenningum 

Gardners og kennismiðir lagt kenningar hans til grundvallar í sinni vinnu, t.d. 

Thomas Armstrong. Gardner leggur áherslu á að kenningar hans eigi ekki að 

vera markmið námsins heldur þurfi að vinna út frá forsendum nemandans, það 

er þroska hans og greindum. 

Áhrif uppeldis á nám barna og unglinga hefur verið rannsakað og benda 

niðurstöður til að uppeldisaðferðir hafi þar umtalsverð áhrif. Í langtíma-

rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur greinir hún uppeldisaðferðir foreldra í 

þrjá meginflokka eftir uppeldisháttum, það er leiðandi foreldra, skipandi 

foreldra og eftirláta foreldra. Foreldrar sem eru leiðandi í uppeldi barna sinna 

eru hlýir og uppörvandi en krefjast þroskaðrar hegðunar af börnum sínum. 

Þeir setja skýr mörk um hvað er tilhlýðilegt og hvað ekki, nota til þess 

útskýringar og hvetja börnin til að skýra út sjónarmið sín. Þeir leggja áherslu á 

að ræða ýmis mál í daglegu lífi við börnin þar sem sjónarmið beggja koma 

fram og reynt er að samræma sjónarmið. Þannig setja þeir reglur með 

börnum sínum og byggja upp gagnkvæma virðingu og traust. Skipandi 

foreldrar beita boðum, bönnum og refsingum við uppeldi barna sinna. Þeir 
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rökræða sjaldan við börnin sín, þau eiga að hlýða fyrirmælum þeirra og ekki 

efast um orð foreldra sinna. Foreldrar í þessum flokki sýna börnum sínum 

sjaldan hlýju eða uppörvun. Eftirlátir foreldrar eru þeir sem skipta sér lítið af 

börnunum sínum, hvetja þau lítt til dáða, setja þeim fáar reglur og fylgja þeim 

fáu reglum, sem þeir setja, ekki eftir. Þeir gera ekki kröfur til barna sinna um 

þroskaða hegðun en sýna þeim þó meiri hlýju en skipandi foreldrar (Sigurður 

J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2006). 

Niðurstöður Sigrúnar benda til þess að unglingar sem telja sig búa við 

leiðandi uppeldisaðferðir sýni meiri samskiptahæfni, minni depurð, betri 

námsárangur og séu líklegri til að halda áfram í framhaldsnámi auk þess hafi 

þeir betra sjálfsálit en þeir nemendur sem alast upp hjá skipandi eða 

eftirlátum foreldrum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Nýleg rannsókn þar sem Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen könnuðu tengsl námsárangurs nemenda í 6. bekk við viðhorf 

nemenda og foreldra til skólagöngu og við félagslegan bakgrunn gefur til 

kynna að jákvæð tengsl séu milli trúar á eigin getu og námsárangurs. 

Stuðningur og eftirfylgni foreldra hafði jákvæð áhrif á námsárangur 

barnanna. Stuðningur foreldranna fólst í því að fylgjast með námi barna 

sinna, jafnt í skóla sem heima og ræða við barnið um námið (Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010). 

Í PISA rannsókninni 2006 voru meðal annars könnuð tengsl sérkenna 

íslenskra skóla við læsi nemenda í náttúrufræðum og kom í ljós að fjórar 

breytur höfðu jákvæða marktæka fylgni við læsi í náttúrufræðum. Sterkust 

var fylgni læsis við menningarlegar eigur á heimili (s.s. fjölda sígildra 

bókmennta, ljóðabóka, listaverka, fræðibóka og orðabóka), næst sterkust 

var fylgnin við menntun móður, svo var aðstaða við heimanám og veikust 

mældist fylgnin við menntun föðurs (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010). 

3.1.3 Fljótandi skólaskil 

Það að vera í grunnskólanámi og stunda jafnframt nám í framhaldsskóla án 

þess að vera útskrifaður formlega úr grunnskólanum, það er að vera á 

tveimur skólastigum og í tveimur skólum á sama tíma kýs ég að kalla 

fljótandi skólaskil. Þetta virðist vera séríslenskt fyrirbrigði sem á sér ekki 

erlenda fyrirmynd. Það er þekkt víða, m.a. á Íslandi að nemendur geti „flýtt“ 

fyrir sér í námi, geti lokið grunnnámi fyrr en jafnaldrar. 

Í Bandaríkjunum og Kanada er það þekkt að nemendur í High School geta 

tekið áfanga á háskólastigi (e. college), slíkt nám fer alltaf fram í 

heimaskólanum. Fyrirbrigði þetta er nefnt Advanced placement (College 
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Entrance Examination Board, 2003). Svipuð verkefni standa nemendum til 

boða víða um Bandaríkin, t.d. verkefnið College in the schools sem ætlað er 

nemendum sem stunda nám í High schools og er rekið af Háskólanum í 

Minnesota. Nemendur taka fög í sínum heimaskóla og eru það kennarar við 

þeirra skóla sem kenna þau. Áður en kennarar geta kennt þessi fög sem eru 

á háskólastigi, þurfa þeir að hafa hlotið viðeigandi þjálfun og menntun við 

Háskólann í Minnesota. Nemendur eiga að fá sömu námsgögn og kynnast 

sömu kennsluháttum og notaðir eru í háskólanum. Niðurstöður rannsóknar 

sem unnin var út frá svörum nemenda er höfðu tekið þátt í þessu verkefni 

gáfu til kynna að flestir þeirra halda áfram í námi í háskóla eða tækniskóla. 

11% þátttakenda í verkefninu útskrifuðust fyrr úr háskóla. Langflestir virtust 

mjög sáttir við þátttöku sína og 98% þeirra sögðust mæla með þessu fyrir 

aðra nemendur í High school (Whalstrom og Riedel, 2004). 

Félag framhaldsskólakennara hélt málþing 11. nóvember 2006 um nám á 

mörkum skólastiga. Sigurður Sigursveinsson var með erindi á málþinginu. Í máli 

hans kom m.a. fram að 22 af 30 framhaldsskólum landsins voru með 

grunnskólanemendur í námi, 13 þeirra voru með yfir 20 nemendur og einn var 

með 260 grunnskólanemendur í námi. 75% grunnskólanna buðu upp á eitthvað 

framhaldsskólanám fyrir nemendur sína, yfirleitt í 10. bekk en rúmlega 

þriðjungur í 9. bekk og tæp 10% í 8. bekk (Sigurður Sigursveinsson, 2006).  

Mynd 2. Fjöldi lokinna áfanga grunnskólanemenda í Reykjavík í framhaldskólum 
1999–2007. 

Í Ársskýrslum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur kemur fram hve mörgum 

framhaldsskólaáföngum grunnskólanemendur borgarinnar luku á 

almanaksárinu. Þessi gögn gefa sterkar vísbendingar um þróun þessara 

mála hér á landi (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000-2008). 

Samkvæmt upplýsingum frá grunnskólum Reykjavíkur var sú þróun í 

borginni að áföngum sem nemendur á grunnskólaaldri tóku í 

framhaldsskólum, fjölgaði jafnt og þétt. Þeir voru 146 árið 1999 en voru 
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orðnir 940 árið 2007, rúmlega sexfölduðust. Þegar rýnt er betur í gögnin má 

sjá að það verða ýmis „stökk“ í þessu sambandi sem líklega má rekja til 

breytinga á lögum. Þær helstu voru: 

 Aðalnámskrá grunnskóla 1999. Aukin áhersla á að nemendur beri ábyrgð á 
eigin námi og allt að 30% af námstíma nemenda skal vera val.  

 Reglugerð nr. 333 frá 2005 um breytingu á reglugerð nr. 414/2000 
um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra lokaprófa í 10. bekk í 
grunnskólum. Í henni var heimilað að þreyta samræmd próf í 8.-10. 
bekk og að endurtaka próftökuna. 

Frá árinu 2006 hefur Hagstofa Íslands tekið saman upplýsingar um fjölda 

grunnskólanemenda sem hafa stundað nám í framhaldsskólum. Í hverjum 

árgangi eru um það bil 4500 nemendur og má því ætla að það hafi verið frá 

24% til 31% hvers útskriftarárgangs úr grunnskóla á árunum 2006 til 2009 

sem voru skráðir í áfanga á framhaldsskólastigi. 

Mynd 3. Fjöldi grunnskólanemenda í framhaldsskólum. 

Nemendum á fljótandi skólaskilum hefur fækkað síðan 2008 en fyrir 

þann tíma fjölgaði þeim jafnt og þétt. Grunnskólanemendum í 

framhaldsskólum fækkaði um 25% á milli áranna 2008 og 2009 og á milli 

áranna 2009 og 2010 fækkaði þeim um 64%. Grunnskólanemendur í 

framhaldsskólum voru 390 haustið 2010 sem er um fjórðungur þess sem var 

haustið 2008 þegar þeir voru flestir en þá voru þeir 1460 eða 5% skráðra 

nemenda í framhaldsskólum en voru 1,4% haustið 2010 (Konráð Ásgrímsson 

og Ásta M. Urbancic, 2011). Þessa fækkun nemenda á fljótandi skólaskilum 

má fyrst og fremst rekja til ákvörðunar Menntamálaráðuneytisins að hætta 

að greiða framhaldsskólum fyrir ígildi grunnskólanemenda sem stunda nám 
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í einstökum framhaldsskólaáföngum samhliða grunnskólanámi sínu (sjá 

viðauka 4).  

Nokkrir skólar unnu þróunarverkefni sem höfðu það að markmiði að 

koma betur til móts við þá nemendur sem stunduðu nám á fljótandi 

skólaskilum. Hér á eftir verður greint frá tveimur slíkum verkefnum. 

Í kjölfar aukins sveigjanleika hvað varðar fljótandi skólaskil, ákváðu 

stjórnendur og kennarar Fjölbrautaskóla Suðurlands með leyfi 

menntamálaráðherra að ráðast í þróunarverkefni í þessum anda. 

Megintilgangur verkefnisins var að þróa samskipti framhaldsskólans við 

grunnskóla á Suðurlandi, með það að markmiði að bæta þjónustuna við þá 

nemendur sem stunduðu nám á fljótandi skólaskilum. Ákveðið var að bjóða 

nemendum að stunda nám í dagskóla, þeir voru í grunnskóla en tóku 

framhaldsskólaáfanga í fjarnámi. Samhliða þessu tilboði var 

grunnskólanemendum boðið að flýta fyrir sér um hálft ár og hefja nám við 

Fjölbrautaskóla Suðurlands hálfu ári fyrr en ella eða um áramót. Með þessu 

var stefnt að því að koma betur til móts við getumikla nemendur (Þórunn 

Jóna Hauksdóttir, 2008). 

Helstu niðurstöður verkefnisins voru þær, að nemendur sem stunduðu 

nám á fljótandi skólaskilum eða komu í nám um áramótin, stóðu sig mjög 

vel. Þeir skiluðu einingafjölda yfir meðallagi og einkunnir þeirra voru einnig 

yfir meðallagi. Árangursmæling fólst í samanburði á einkunnum og 

einingaskilum hjá 9. bekkjar grunnskólanemendum og þeim sem voru í 10. 

bekk og hófu nám um áramót, við aðra nemendur í sömu áföngum. Árlega 

voru lagðar kannanir fyrir þá nemendur sem voru á fljótandi skólaskilum 

varðandi líðan og námsgengi og voru þeir almennt ánægðir í námi sínu. Ekki 

voru unnar kannanir meðal kennara eða stjórnenda skólastiganna en 

tilfinningin var sú að almenn ánægja ríkti meðal þeirra sem að verkefninu 

stóðu (Þórunn Jóna Hauksdóttir, 2008). 

Áhrif þessa verkefnis voru ekki veigamikil á skólasamfélagið í heild sinni 

en það var mat skýrsluhöfundar að án efa ætti það eftir að verða það, þegar 

fram liðu stundir. Kostir þess voru meðal annars þeir, að með þessum 

sveigjanleika og einstaklingsmiðun gafst fleiri nemendum möguleiki á að 

stunda samfellt nám sem hentaði þeirra getu. Skýrsluhöfundur taldi brýnt 

að hefja víðtæka umræðu um fljótandi skólaskil í öllu skólasamfélaginu: 

„Þar sem skólarnir verða að þróast í takt við þá nemendur sem þá sækja“ 

(Þórunn Jóna Hauksdóttir, 2008). 

Í ljósi reglugerðarinnar um samræmd próf frá 2005 ákvað Ölduselsskóli 

að ráðast í þróunarverkefni í stærðfræði sem bar heitið Að leiða breytingar. 
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Verkefnið var unnið undir leiðsögn Ingvars Sigurgeirssonar og hófst á 

skólaárinu 2006-2007. 

Fyrsta skrefið var að bjóða getumiklum nemendum skólans sem fæddir 

voru árið 1993, að tileinka sér námsefnið í stærðfræði á níu árum í stað tíu. 

Nemendum var skipt í þrjá hópa og var einn hópurinn þeir sem völdu að 

taka námsefnið á styttri tíma. Námsefninu var skipt upp í 18 þætti og 

áætlað að ljúka helmingi þess á fyrra árinu. Að loknum hverjum námsþætti 

var lögð könnun fyrir nemendur og þurftu þeir að standast að lágmarki 80% 

efnisins til að byrja þann næsta. Ef nemandi stóðst ekki þessar kröfur var 

fundað með honum og forráðamönnum og nemanda síðan boðnir 

viðbótartímar, samhliða því að takast á við næsta námsþátt. Gerðar voru 

um leið þær kröfur að meðaltalseinkunn væri aldrei undir 7,0 að lágmarki. 

Ef nemandi stóðst ekki þær kröfur færðist hann um hóp og stefnan tekin að 

hefðbundnu fyrirkomulagi, það er samræmdu prófunum við lok 10. bekkjar 

(Arnar Þorsteinsson og Daníel Gunnarsson, 2006).  

Ákveðið var að bjóða þeim nemendum sem stóðust lágmarkskröfur upp 

á ýmsa valkosti í 10. bekk, þar á meðal að hefja nám í fjarnámi við VMA með 

stuðningi kennara Ölduselsskóla. Þeir slepptu stærðfræði á lokaárinu en 

einbeittu sér að öðrum greinum, þeim gafst tækifæri á að velja meira af list- 

og verkgreinum eða að aðstoða aðra samnemendur sem stóðu höllum fæti 

við stærðfræðinámið. Með þessu verkefni var vonast til að auka fjölbreytni 

samhliða því að koma sem best til móts við getumikla nemendur í 

stærðfræði (Arnar Þorsteinsson og Daníel Gunnarsson, 2006). 

Það virðist ekki hafa farið fram mat á verkefninu, niðurstöður þess er að 

minnsta kosti ekki getið í skýrslum skólans og því ekki hægt að segja til um 

árangur þessarar tilraunar. 

3.2 Tilurð fljótandi skólaskila 

Í þessum kafla leitast ég við að greina úr hvaða jarðvegi fljótandi skólaskil 

spretta hér á landi. Ég dreg saman og stikla á stóru í umræðunni meðal 

skólafólks, séð frá mínum sjónarhóli. Ég geri grein fyrir megináherslum, sem 

snerta fljótandi skólaskil, fjögurra síðustu menntamálaráðherra eins og þær 

birtast mér í greinum, ræðum, lögum og námskrám sem þeir gáfu út eða 

settu í sinni valdatíð. Að lokum kynni ég til sögunnar kenningar þeirra Pierre 

Bourdieu og Basils Bernstein en kenningar þeirra hafa leitt fram hugtök sem 

má nota til að skilja betur það félagslega umhverfi sem nám á sér stað í og 

juku kenningarnar skilning minn á tilurð og þróun fljótandi skólaskila. 
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3.2.1 Stiklur í umræðunni um skólamál, meðal skólafólks 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir umræðunni um skólamál á meðal 

skólafólks, síðustu þrjátíu árin á Íslandi eins og ég upplifði hana. Mér finnst 

mikilvægt að reyna að segja frá þessum umræðum þar sem tilboðið um 

fljótandi skólaskil er sprottið úr þessum jarðvegi sem var nokkuð frjór. Ég 

styðst fyrst og fremst við mína upplifun af umræðunni en finnst hún ríma 

vel við frásagnir skólafólks sem hafa skrifað um efnið. 

Það hefur verið í Lögum um grunnskóla frá 1974 að grunnskólinn skuli 

koma til móts við hvern og einn nemanda á hans eigin forsendum. Í 

markmiðskafla laganna, í annari grein segir: 

„Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 

þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins.“ (Lög um 

grunnskóla nr. 63/1974). 

Þessari lagagrein hefur lítið verið breytt síðan 1974. Hvernig skólarnir 

hafa svo leitast við að uppfylla þetta ákvæði er mjög mismunandi. Þó má 

greina meginlínur í umræðunni. Umræðan um opinn skóla á áttunda og 

níunda áratugnum var m.a. viðleitni skólafólks til að uppfylla þetta ákvæði. Í 

opna skólanum var leitast við að skapa nemendum fjölbreytt viðfangsefni 

og umhverfi sem gaf þeim kost á verkefnavali og þeim bauðst að taka virkan 

þátt í að skipuleggja eigið nám (Ingvar Sigurgeirsson, 1981).  

Í grein sinni Þróunarstarf í Snælandsskóla 1974–1985 segja þær 

Guðbjörg Emilsdóttir og Kristrún Hjaltadóttir frá þróunarstarfi í Snælands-

skóla út frá sínu sjónarhorni og leitast við að greina það í sögulegu 

samhengi. Niðurstaða þeirra er að áherslur í einstaklingsmiðuðu námi byggi 

á sömu hugmyndafræði og það starf sem var unnið í árdaga Snælandsskóla. 

Það sem skilji helst á milli sé aukin þekking um nám og kennslu sem hafi 

skapast við tilrauna- og rannsóknarvinnu og tilkoma upplýsingatækninnar 

sem hafði áhrif á allt vinnulag og menningu skólanna. Þær eru á því að 

margt úr þeim kennsluháttum sem þróaðist á fyrstu árum skólans sé enn við 

lýði, þannig séu mörg markmið í hávegum höfð og skólastarfið sé fjölbreytt 

og sveigjanlegt. Sýnin sé sú sama en leiðirnar að markmiðunum aðrar 

(Guðbjörg Emilsdóttir og Kristrún Hjaltadóttir, 2008). Elín G. Ólafsdóttir 

starfaði við kennslu, ráðgjöf og stjórnun í grunnskólum í ein fjörtíu ár og 

hefur frá mörgu að segja í bók sinni Nemandinn í nærmynd. Hennar sýn á 

skólastarf er að hver og einn nemandi fái nám við hæfi, um það eigi 

skólastarf að snúast (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Hafdís Guðjónsdóttir, 
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Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir taka í sama streng í bók 

sinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi sem kom út 2005 þar sem þær deila 

þekkingu sinni og reynslu. Allar hafa þær langa og víðtæka reynslu af 

skólastarfi en grunntónninn í þeirra starfi er að leitast við að taka tillit til 

hinna ólíku þarfa hvers einstaklings (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). 

Ég hóf kennaranám mitt haustið 1983 og byrjaði að kenna þremur árum 

síðar. Mín upplifun var að starfshættir opna skólans væru þau vinnubrögð 

sem stefna ætti að, ég og mínir starfsfélagar lögðum okkur fram um að 

vinna í anda opna skólans, kjörorðið var „Barnið í brennidepli“. Við 

leituðumst við að koma til móts við nemendur okkar á þeirra forsendum og 

gerðum tilraunir til að fela þeim ákveðna ábyrgð á eigin námi. Um miðjan 

tíunda áratug síðustu aldar hóf bandaríski kennslufræðingurinn Carol Ann 

Tomlinson að skrifa um einstaklingsmiðun og er enn að. Hún telur að 

námsaðlögun felist m.a. í því að kennarar viðurkenni að krakkar læra á 

mismunandi hátt og bregðist við því með ákveðnum hætti í kennslu sinni. 

Þeir aðlagi námsefnið að því hvar nemandinn stendur í náminu, með 

hliðsjón af áhuga hans og hvernig honum hentar best að læra (Tomlinson og 

Allan, 2000). 

Þróunin á Íslandi tók m.a. mið af skrifum Carol Ann Tomlinson. Með 

fræðslustjóra Reykjavíkur í broddi fylkingar var farið að boða 

einstaklingsmiðun og þá einstaklingsmiðað nám í Reykjavík. Fyrsti vísirinn 

að einstaklingsmiðuðu námi má rekja til ársins 1999 en hugtakið var fyrst 

notað 2001 (Ingvar Sigurgeirsson, 2005).  

Íslenskir fræðimenn (t.d Ingvar Sigurgeirsson, 2005 og Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2007) sem hafa skrifað um einstaklingsmiðað nám eru 

nokkuð samhljóma í skilgreiningum sínum. Samkvæmt þeirra skilgreiningum 

felur einstaklingsmiðað nám í sér að koma með sveigjanlegum hætti til móts 

við nemendur, þeir þurfa ekki að vera að læra allir það sama á sama tíma 

heldur séu þeir að fást við ólík viðfangsefni. Hver vinni á sínum hraða upp á 

eigin spýtur eða í hóp.  

Nú hefur þetta hugtak verið notað í tæpan áratug. Ég tel hugtakið 

einstaklingsmiðað nám hafi valdið ruglingi. Kennarar eru ekki sammála um 

hvað það felur í sér. Sumir kennarar leggja þann skilning í hugtakið að 

ferðakerfið (þar sem nemendum er raðað í námshópa eftir getu) sem er 

ríkjandi fyrirkomulag í eldri bekkjum í grunnskólum borgarinnar (Kristín 

Jónsdóttir, 2005) sé í anda einstaklingsmiðunar á meðan aðrir telja að 

einstaklingsmiðun feli í sér áherslu á samvinnu, hópastarf og blöndun 

árganga. Þarna finnst mér vera himinn og haf á milli. Kristín Jónsdóttir fjallar 
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um hugtakið í grein sinni Er unglingakennslan einstaklingsmiðuð? og kýs 

fremur að tala um einstaklingsmiðað nám og kennslu eða bara 

einstaklingsmiðaða kennslu (Kristín Jónsdóttir, 2005). Ég aðhyllist nálgun 

Kristínar. Í mínum huga er allt nám einstaklingsmiðað! Þegar nemendur 

læra þá gera þeir það hver og einn á sinn hátt en kennslan og aðstæðurnar 

sem nemendum eru skapaðar til náms geta verið mjög mismunandi og 

hugsanlega einstaklingsmiðaðar. Kennslan getur því verið 

einstaklingsmiðuð, en námið er í eðli sínu alltaf einstaklingsmiðað. Hafþór 

Guðjónsson kemur inn á þetta í grein sinni (Einstaklingsmiðað)Nám, en þar 

skrifar hann m.a.:  

Að læra snýst þá fyrst og fremst um að læra að vera með 

öðrum og verða persóna í samfélagi með öðrum. Raunar má 

sjá þess merki víða um heim að farið sé að hugsa um nám á 

þessum nótum, gjarnan undir slagorðinu „social learning“ eða 

„félagslegt nám“. Skólar sem flagga þessu slagorði leggja 

áherslu á að byggja upp ríkt og fjölþætt námsumhverfi þar sem 

börn fá tækifæri til að undrast og til að rannsaka hluti og deila 

hugmyndum sínum með öðrum (Hafþór Guðjónsson, 2005). 

Samkvæmt þessu er allt nám einstaklingsmiðað en hinu má aldrei 

gleyma að við lærum fyrst og fremst í samfélagi með öðrum. 

Það er mín skoðun að umræðan í skólamálum á Íslandi síðasta áratug 

hafi verið ruglingsleg og yfirborðskennd, borið þess merki að ekki hefur 

verið kafað djúpt í hugtök sem notuð hafa verið. Hugmyndum kastað á loft 

án þess að þær hafi verið nægjanlega ígrundaðar. Í umræðunni um 

einstaklingsmiðað nám má greina ákveðna þætti sem setja einstaklinginn í 

öndvegi og að kennurum beri að koma til móts við þarfir hans, áhuga og 

getu við skipulagningu kennslu sinnar. 

Margir skólar sem hafa verið stofnaðir síðustu árin hafa markað sér 

stefnu og skapað sér ákveðna sérstöðu sem tekur m.a. mið af staðbundnum 

aðstæðum. Slíkar áherslur eru eins konar leiðarljós skólanna, má þar nefna 

skóla eins og Norðlingaskóla en í stefnumiðum hans stendur að byggt sé á 

einstaklingsmiðuðum starfsháttum og samvinnu hvers konar í öllu starfi 

skólans og Sjálandsskóla en þar er lögð áhersla á einstaklingsmiðað 

skólastarf svo að sérhver nemandi fái notið sín. Slíkir skólar hafa verið mikið 

heimsóttir af skólafólki og þeir kynnt starf sitt og áherslur á ráðstefnum og 

fundum. Mín upplifun er að skólar sem gefa út stefnumið sín og vinni að 

þeim hafi töluverð áhrif í umræðunni meðal skólafólks um hvert skuli stefna 

og hvernig skuli kenna.  
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Áherslan í umræðunni um skólamál síðustu þrjá áratugi hefur að mestu 

snúist um að koma til móts við nemendur á þeirra forsendum, miðað við 

áhuga, getu og þroska þeirra. Ég hef ekki fundið skrif um skólamál þar sem 

þessari stefnu hefur verið hafnað og rétt sé að hafa aðrar áherslur. Stefnan 

finnst mér vera skýr og skólafólk almennt sammála henni, vísbendingar um 

þetta koma m.a. fram í rannsókn Kristínar Jónsdóttur en í rannsókn sinni 

kannaði Kristín m.a. hug kennara til einstaklingsmiðaðs náms. Það kemur 

m.a. fram að 84% þeirra kennara sem tóku þátt í rannsókninni töldu mjög 

mikilvægt eða mikilvægt að vinna í anda stefnumiðunar Reykjavíkur borgar 

um einstaklingsmiðað nám. Framkvæmdin eða útfærslan á boðaðri stefnu 

var síðan allt önnur en einungis fjórðungur kennara í rannsókn Kristínar 

sögðust gera ráð fyrir einstaklingsmun í allri kennsluskipulagningu sinni 

(Kristín Jónsdóttir, 2005). Fræðsluyfirvöld í Reykjavík hafa boðað þessa 

stefnu síðan 1999 og notað hugtakið síðan 2001. Langt er í að boðuð stefna 

verði komin til framkvæmdar. Anna Kristín Sigurðardóttir greinir frá 

svipuðum niðurstöðum í óformlegri rannsókn sinni, en hún nefnir sem 

dæmi að innan við þriðjungur skóla var með upplýsingar um 

einstaklingsmiðað nám á heimasíðu sinni haustið 2006. Víða rekst maður á 

umræðuna um hve erfiðlega gangi að koma boðaðri stefnu í framkvæmd, 

þó skólasamfélagið sé jákvætt fyrir boðaðri stefnu, sbr. opna skólann og 

einstaklingsmiðaða námið en framkvæmdin fylgir ekki eins hratt á eftir. Það 

að breyta menningu í stofnunum eins og skólum er mjög flókið og erfitt 

starf, innleiðing á breyttum kennsluháttum snýst um að breyta menningu 

skóla (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007).  

Áherslur menntamálaráðherra á hverjum tíma tóku mið af þessari 

umræðu skólafólks. Stundum tóku þeir afstöðu með meginstraumnum og 

stundum á móti. Í næsta kafla rýni ég í rit ráðherranna með áherslu á 

fljótandi skólaskil. 

3.2.2 Áherslur menntamálaráðherra í skólamálum 

Þeir menntamálaráðherrar sem sitja hverju sinni hafa mikil áhrif á skólamál, 

m.a. með útgáfu laga, reglugerða og námskráa. Þeir hampa því sem vel er 

gert að þeirra mati og veita því stuðning með orðum og gerðum, m.a. 

þróunarstyrkjum. 

Ég ákvað að skoða áherslur í menntamálum á Íslandi síðustu fimmtán 

árin meðal menntamálaráðherra þar sem það varð almennt ekki í boði fyrr 

að stunda nám í framhaldsskóla samhliða námi í grunnskóla. Með því að 

fjalla um þeirra áherslur í skólamálum vil ég leitast við að draga fram þátt 

þeirra í þróun þessa tilboðs. 
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Björn Bjarnason var menntamálaráðherra á árunum 1995–2002, hann 

var mikill áhrifavaldur í íslenskum menntamálum þann tíma sem hann sat í 

stól menntamálaráðherra. Í hans stjórnartíð voru sett Lög um grunnskóla 

1995, Aðalnámskrá grunnskóla tók gildi 1999 og hann var einn fyrsti 

stjórnmálamaður landsins til að nýta sér Internetið til að koma skoðunum 

sínum á framfæri. Heimasíða Björns Bjarnasonar er víðfem. Hann skrifaði 

mikið um utanríkismál, menningarmál og dómsmál.  

Í ávarpi sem Björn Bjarnason flutti 3. mars 1996 á ráðstefnu um 

nemendur með sérþarfir tekur hann undir þau meginsjónarmið sem koma 

fram í Salamanca-yfirlýsingunni frá því 1994, en þar segir m.a. að ekki beri 

að aðgreina nemendur. Nemendur með sérþarfir eigi að fá að sitja við sama 

borð og aðrir nemendur (Björn Bjarnason, 1996). Í annarri grein frá febrúar 

1997 finnst mér kveða við annan tón. Það er ekki sagt beinum orðum en 

gefið sterklega í skyn að það væri ekkert athugavert við að skipta 

nemendum í bekkjardeildir eftir námsgetu og námsárangri (Björn 

Bjarnason, 1997). Þriðja og síðasta greinin sem ég fann á heimasíðu Björns 

um málefni grunnskólans er ávarp sem hann flutti á flokkráðsfundi 

Sjálfstæðisflokksins haustið 1998. Þá hillir undir útkomu námskrárinnar og 

hann er að kynna áherslur hennar. Hann segir markmiðið með nýrri 

skólastefnu vera að koma betur til móts við þarfir sérhvers einstaklings, 

auka frelsi hans til að velja nám við sitt hæfi en rækta um leið með þeim 

námsaga og góð vinnubrögð, heilbrigðan metnað og ábyrgð á eigin námi, 

árangri og lífi (Björn Bjarnason, 1998). Það er athyglisvert að greina 

þróunina sem kemur fram í þessum þrem greinum. Í þeirri fyrstu er hann að 

standa vörð um það kerfi sem fyrir er, m.a. blöndun í bekki. Í annari og 

þriðju greininni kveður við nýjan tón. Einstaklingurinn er leiddur til 

öndvegis, hans þarfir og langanir eru hafðar að leiðarljósi.  

Í ritum sem Menntamálaráðuneytið gaf út til kynningar á nýrri námskrá 

er boðað það sem Björn kynnti í ávörpum sínum og ritum, það er aukinn 

sveigjanleiki náms og valfrelsi nemenda í efstu bekkjum grunnskólans. 

Nemendum gefist færi á að hafa áhrif á nám sitt og laga það að eigin 

áherslum, áhugasviðum og framtíðaráformum. Í Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennum hluta frá 1999 kemur fram að:  

Mjög duglegir nemendur, afburðanámsmenn og nemendur, 

sem búa yfir sérhæfileikum á vissum sviðum, eiga líka rétt á að 

fá námstækifæri við sitt hæfi. Þeir eiga að fá tækifæri til að 

þroska sérhæfileika sína og nýta tímann til hins ítrasta með því 

að glíma við fleiri og flóknari markmið og krefjandi nám 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 21). 



 

36 

Í sama riti er fjallað um val nemenda og þar kemur fram að:  

Í 9. og 10. bekk er gert ráð fyrir að einstakir skólar skipuleggi 

tæplega 30% heildartímans. Ætlast er til að í þessum bekkjum 

sé nemendum gefinn kostur á að velja námsgreinar og 

námssvið. Tilgangurinn með auknu valfrelsi nemenda er að laga 

námið sem mest að þörfum einstaklingsins og gera hverjum og 

einum kleift að leggja eigin áherslur í námi miðað við áhugasvið 

og framtíðaráform í samvinnu við foreldra, kennara og 

námsráðgjafa (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 50). 

Tómas Ingi Olrich var ráðherra í tæp tvö ár á árunum 2002 og 2003. 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir settist í stól ráðherra í byrjun árs 2004 og 

gegndi því starfi til 1. febrúar 2009.  

Í ágúst 2004 kom út skýrsla hjá ráðuneytinu sem hét Breytt námsskipan 

til stúdentsprófs – aukin samfella í skólastarfi. Í henni er m.a. boðuð stytting 

náms til stúdentsprófs, endurskoðun og samræming á námskrám leik-, 

grunn- og framhaldsskóla. Í þessari skýrslu er komið inn á fljótandi skólaskil 

og lagt til að allir grunnskólar eigi sér samstarfsskóla á framhaldsskólastigi. 

Markmiðið með samstarfinu verði meðal annars að koma til móts við 

getumikla nemendur í grunnskólum sem þess óska og þeim gert kleift að 

stunda nám á báðum skólastigum í einu. Í ritinu kemur fram ítarleg 

framkvæmdaráætlun sem nær yfir tímabilið frá því í september 2004 til 

desember 2008, þar sem því er lýst hvernig markmiðum sem stefnt væri að 

er náð (Menntamálaráðuneytið, 2004). Það verður að segjast að plaggið er 

metnaðarfullt og áhugavert að lesa það í dag. 

Í svari Þorgerðar K. Gunnarsdóttur menntamálaráðherra við spurningu 

Björgvins G. Sigurðssonar á Alþingi þann 16. mars 2005 um hvort til standi 

að endurskoða námskrá grunnskóla kemur fram að stefnt sé að því að 

samfella í skólagöngu frá leikskóla til framhaldsskóla verði sem mest. 

Endurtekningar verði sem minnstar milli skólastiga, án þess þó að það komi 

til með að ógna möguleikum þeirra einstaklinga sem þurfa á hægferðum að 

halda. Verið sé að koma til móts við mismunandi þarfir hinna mismunandi 

einstaklinga (Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 2005). 

Það náðist ekki sátt um tillögu ráðherra, um að stytta nám til 

stúdentsprófs. Skref í þá átt að ná sáttum meðal samtaka kennara og 

ráðherra um skólastarf og skólaumbætur var undirritun plaggs, sem var 

kallað Tíu skref til sóknar, þann 2. febrúar 2006. Þar segir meðal annars að:  
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Menntamálaráðherra og Kennarasamband Íslands eru 

sammála um að vinna saman að eftirfarandi verkefnum sem 

stefna að sveigjanlegra skólakerfi á grundvelli heildarendur-

skoðunar á námi og breyttrar námsskipunar skólastiganna. 

1. Endurskoðun laga um leik-, grunn- og framhaldsskóla hefst vorið 

2006. Meginmarkmið hennar er aukin samfella milli skólastiga, 

sveigjanleiki milli og innan skólastiga og að mæta breytilegum 

þörfum ólíkra nemenda (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2006, bls. 21). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – almenna hlutanum sem kom út árið 2006 er 

hvergi minnst á þann möguleika að nemendur geti stundað nám í tveimur 

skólum á tveimur skólastigum á sama tíma. Áherslan er á einstaklinginn og 

að grunnskólanum sé skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt eða eins 

og skrifað er: 

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu 

samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska 

hvers og eins. Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum hvernig 

sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og 

tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um fötluð 

börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, 

börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem 

skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu 

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 8). 

Í Lögum um grunnskóla sem komu út 2008 kveður við nýjan tón. Í 26. 

grein laganna kemur fram að grunnskólanemendur eigi rétt á að stunda 

nám á framhaldsskólastigi meðan þeir eru í grunnskóla enda hafi þeir sýnt 

fullnægjandi færni í viðkomandi greinum. Skólastjóri í grunnskóla getur veitt 

nemanda heimild til slíks náms utan skólans samkvæmt viðmiðum sem sett 

skulu í Aðalnámskrá (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Tilraun yfirvalda til 

að stytta nám til stúdentsprófs mistókst þar sem ekki hafði myndast almenn 

sátt um málið en réttur nemenda til að stunda nám í tveimur skólum á 

tveimur skólastigum var á sama tíma lögfestur. 

Þeir þrír ráðherrar sem hér hafa komið við sögu komu allir úr 

Sjálfstæðisflokknum og voru sjálfstæðismenn búnir að fara með völdin í 

menntamálum frá því 1991. Fyrsta febrúar 2009 tók nýr ráðherra við stjórn 

menntamála en það var Katrín Jakobsdóttir úr Vinstri grænum. Í september 
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2009 hélt Katrín erindi á ráðstefnu á vegum Samtaka sjálfstæðra skóla, í því 

kemur fram sýn hennar í skólamálum en hún segir að:  

Forsenda farsæls skólastarfs er góð líðan nemenda. 

Meginhlutverk skóla er að skapa umhverfi og aðstöðu til 

uppeldis, þroska og menntunar þar sem hlúð er að líkamlegri 

og andlegri vellíðan og velferð barna og unglinga. Ný leik-, 

grunn- og framhaldsskólalög, sem samþykkt voru á Alþingi 

2008, voru spor í átt til heildstæðara skólakerfis með aukna 

áherslu á fjölbreytni og sveigjanleika til að gera það betur í 

stakk búið til að mæta þörfum ólíkra einstaklinga. Fjölbreytni í 

skólastarfi er mikilvægt markmið þar sem það leiðir til grósku, 

fólk prófar sig áfram, fer ólíkar leiðir og þannig skapast 

umræða og framþróun (Katrín Jakobsdóttir, 2009). 

Í ávarpi Katrínar í byrjun október 2010 á Akureyri sem var undir heitinu 

Samstarf og samræða allra skólastiga. Nýjar aðalnámskrár – Grunnþættir 

menntunar, kom hún inn á skil á milli skólastiga og sagði: 

Hefðbundin skil milli skólastiga og aðgreining hins formlega og 

óformlega menntakerfis eru ekki óbreytanleg. Við þekkjum 

mörg dæmi þar sem skólar á mismunandi skólastigum starfa 

saman, eða þar sem námsmönnum eru skapaðir möguleikar til 

sveigjanlegra námsbrauta, og leiða ekki bara til betra og 

árangursríkara náms fyrir nemandann, heldur einnig til nýrra 

starfshátta og skólaþróunar (Katrín Jakobsdóttir, 2010). 

Í nóvember 2009 flutti Katrín ávarp á Skólaþingi sveitarfélaganna sem 

haldið var undir yfirskriftinni, Skóli á tímamótum. Hvernig gerum við enn 

betur? Þar var hún meðal annars að boða niðurskurð í menntamálum í ljósi 

kreppu. Hún boðaði meðal annars að framhaldsskólar fengju ekki framlag 

vegna eininga sem grunnskólanemendur tækju á meðan þeir væru í 

grunnskólum en samkvæmt grunnskólalögum áttu nemendur rétt á þeirri 

þjónustu. Í lokin sagði hún svo: 

Það er ekki sársaukalaust að þurfa að skera þá þjónustu niður 

en það hefur verið metið að þetta tilheyri ekki grunnþjónustu 

framhaldsskóla. Samtímis má reyndar spyrja hvort sú áhersla 

sem verið hefur á að hraða ferð nemenda í gegnum grunnskóla 

og upp í framhaldsskóla sé faglega forsvaranleg. Huga þarf að 
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fleiri þáttum en námsgetu í bóklegum greinum við námslok í 

grunnskóla. Skoða þarf nánar virkt samstarf grunnskóla og 

framhaldsskóla um tilhögun náms á mörkum skólastiganna. 

Dæmi um spennandi þróunarverkefni á þessu sviði sem 

ráðuneytið hefur fylgst vel með er Borgarfjarðarbrúin, 

samstarfsverkefni skólanna og sveitarfélaga í Borgarfirði (Katrín 

Jakobsdóttir, 2009). 

Ég hef hvorki séð né heyrt, á opinberum vettvangi, skólafólk, foreldra, né 

nemendur andmæla þessari ákvörðun ráðherrans að hætta að bjóða 

nemendum upp á þann möguleika að vera í tveimur skólum á tveimur 

skólastigum á sama tíma, þrátt fyrir góða leit. Það fær mann til að velta fyrir 

sér stöðu bráðgerra barna í skólakerfinu í dag. 

Að loknu þessu rýni mínu í skólamálaumræðuna og áherslur ráðherranna 

þá fannst mér áhugavert að máta þær við kenningar þeirra Pierre Bourdieu 

og Basils Bernstein en kenningar þeirra má meðal annars nota til að skilja 

betur það félagslega umhverfi þar sem nám fer fram. 

3.2.3 Hugmyndir samtímans og kenningalegt samhengi 

Hægt er að horfa á samfélagsþróun síðustu áratuga með ólíkum gleraugum. 

Sumir aðhyllast kenningar postmodernista um nýtt skeið, hefðarof og 

upplausn en aðrir hógværari sýn í anda Ulrichs Beck og Antonys Gidden um 

síðnútíma með einstaklingsvæðingu (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Gestur lýsir einstaklingsvæðingunni þannig að einstaklingurinn verði 

viðmiðun alls, valfrelsi hans og persónuleg sérkenni eru hvarvetna í 

brennidepli. Hóparnir sem hann tilheyrir skipta minna máli. Samhliða 

einstaklingsvæðingu losnar um fleiri og fleiri félagsleg og stofnanaleg höft; 

Gidden talar um úrfellingu og Ziehe um leysingu. Hefðir og venjur í 

samfélaginu sæta vaxandi gagnrýni á síðustu áratugum 20. aldarinnar og 

eru krafðar um skýra merkingu og tilgang fyrir einstaklinginn. Þessu fylgir 

t.d. að það losnar um ýmsa ferla og stöðug kerfi, skólakerfið er þar ekki 

undanskilið (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Kenningar Basils Bernstein snúa að félagsfræði uppeldis og kennslu 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). Kenningar hans ganga út á að búa til 

tengingar á milli skipulags og uppbyggingar þekkingar, það er tengingu á 

milli þess hvernig þekkingu er miðlað og hvernig upplifun nemenda er af 

öflun hennar (Arnot og Reay, 2004). 

Kenningar Bernstein fela í sér hugtök sem má nota til að skilja betur það 

félagslega umhverfi sem nám á sér stað í og einnig til að skilgreina þau 
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samskipti sem eiga sér stað í námsumhverfinu (Morais, 2002). Helstu 

hugtök í kenningum Bernstein eru umgerð (e. framing), stýrandi orðræða 

(e. regulative discourse) og kennsluorðræða (e. instructional discourse) en 

saman lýsa þær umgerð, flokkun (e. classification), umhverfislæsi (e. 

recognition rules) og athafnafærni (e. realisation rules) (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2007).  

Hugtakið umgerð segir til um hver stjórnar eða hefur völdin í 

samskiptum er varða uppeldi og kennslu. Umgerð segir til um hvernig 

samskipti eru á milli mismunandi flokka - til dæmis hver það er sem stýrir 

hverjum. Flokkar geta til að mynda verið kennarar annars vegar og 

nemendur hins vegar (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). Í skólastarfi vísar 

hugtakið til skipulags sem farið er eftir í ákveðnum félagslegum aðstæðum 

svo sem í kennslustund, á kennarafundi eða í ákveðnu rými eins og innan 

kennslustofu eða skólabyggingar. Þar segir umgerð meðal annars um 

hvernig sambandi milli kennara og nemenda er háttað í ákveðnum 

aðstæðum eða í ákveðnu rými (Arnot og Reay, 2004). 

Munur á umgerðum liggur oft í því, hvort það eru þeir sem miðla eiga 

þekkingu sem hafa völdin eða stjórnina eða þeir sem eiga að tileinka sér 

þekkinguna (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). Talað er um stífa umgerð (e. strong 

framing) þegar skýrt er hver hefur stjórnina og allir hafa sín hlutverk sem eru 

skýr og greinileg öllum. Ef um veika umgerð (e. weak framing) er að ræða þá er 

erfiðara að greina hver það er sem stjórnar (Guðrún Geirsdóttir, 2007). 

Umgerð skóla getur haft áhrif á það hvernig nemendur upplifa sig í skóla. 

Nemendur í minnihlutahópum eiga oft erfitt með að finna sig í skólum með 

sterka umgerð. Svo virðist sem þeir hafi ekki forsendur eða leiðir til að vita 

hvað telst viðurkennt og samþykkt í skólanum hvað varðar samskipti við 

kennara og aðra nemendur. Einnig virðast þeir ekki hafa forsendur eða 

leiðir til að geta uppfyllt þær kröfur sem skólinn og kennarar setja þeim 

(Arnot og Reay, 2004). 

Í umgerð koma fram tvær tegundir af orðræðum. Stýrandi orðræða (e. 

regulative discourse) og kennsluorðræða (e. instructional discourse) (Arnot 

og Reay, 2004). Stýrandi orðræðan segir til um hvernig viðeigandi sé að 

haga sér í samskiptum innan stofnunar, hvaða siðir, venjur, (Chien og 

Wallace, 2004) hegðun og framkoma séu viðeigandi (Arnot og Reay, 2004). Í 

kennsluorðræðunni kemur fram hver það er sem stjórnar vali (e. selection), 

röðun (e. sequencing), hraða yfirferðar (e. pacing) og matsviðmiðum 

þekkingar (e. criteria of knowledge). Kennsluorðræðan á við um hæfni og 

þekkingu. Hún stýrir vali á viðfangsefnum, hvernig tekið er á þeim, í hvaða 

röð viðfangsefni eru tekin, hversu hröð yfirferðin er og hvaða matsviðmið 
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eigi að nota til að meta hvaða þekking er talin góð og gild í viðkomandi 

samhengi. Einnig hvaða aðferðir eigi að nota til að meta þá þekkingu og 

hvort henni hafi verið náð (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007).  

Kennsluorðræðan aðlagar sig ávallt að hinni stýrandi orðræðu sem er 

ráðandi (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). Til að ná góðum árangri í námi er 

mikilvægt að þekkja stýrandi orðræðu skólans en í því felst að vita hvernig 

eigi að haga sér og koma fram innan skólans og í samskiptum við kennara, 

samnemendur og annað starfsfólk skólans, en það er einnig forsenda þess 

að kennsluorðræðan virki sem skyldi. 

Hugtakið umhverfislæsi vísar til læsis nemenda á táknkerfið sem stýrir 

samskiptum og athöfnum á viðurkenndan hátt. Það hjálpar nemendum að 

átta sig á því til hvers er ætlast af þeim, hvað það er sem einkennir 

viðkomandi aðstæður og hvers konar atferli og orðræða sé viðeigandi og 

samþykkt við þessar tilteknu aðstæður eða innan þessarar tilteknu 

stofnunar (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). 

Athafnafærni er það sem gerir nemendum kleift að gera það sem til er 

ætlast af þeim, það aðstoðar þá við að haga sér á viðeigandi hátt í 

ákveðnum aðstæðum eða innan ákveðinnar stofnunar (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2007). Athafnafærni er geta einstaklings til að koma því sem 

hann veit til skila á þann hátt sem er samþykkt og skiljanlegt öðrum innan 

ákveðinnar menningar (Chien og Wallace, 2004). 

Hugtakið flokkun á við um ákveðna uppbyggingu eða formgerð innan 

félagslegs rýmis. Við það að afmarka ákveðna flokka myndast viss 

valdatengsl á milli þeirra en þessi afmörkun flokka getur verið sterk eða veik 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). Flokkun á því við um ákveðna valdaskiptingu. 

Innan veggja skóla má meðal annars sjá flokkun í uppbyggingu stundatöflu, 

uppröðun námsgreina og mikilvægi þeirra í stundatöflunni. Til að mynda fá 

þær greinar sem eru taldar mikilvægari en aðrar fleiri tíma. Menning 

skólans er svo byggð á þessari valdaskiptingu milli flokka (Chien og Wallace, 

2004). Flokkun innan ákveðins skóla stjórnar því hverju á að miðla en það er 

umgerðin sem stjórnar því hvernig á að miðla og hvernig á að læra á 

vettvangi skólans (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). 

Pierre Bourdieu (1930-2002) var franskur menntunar- og félagsfræð-

ingur sem setti fram kenningar um hvernig menntakerfi og menningarlíf 

viðhéldi félagslegri mismunun í nútíma samfélögum. Félagslega mismunun 

skilgreindi hann sem mismun á félagslegri stöðu einstaklinga og hópa sem 

fylgi misjafn aðgangur að gæðum samfélagsins; mismununin geti verið á 

grundvelli efnahags, kynferðis, þjóðernis, búsetu eða annarra félagslegra 

þátta (Gestur Guðmundsson, 2008). 
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Við greiningarvinnu sína á samfélögum studdist Bourdieu við þrjú 

meginhugtök, það er vettvang (e. field), auð (e. capital) og „habitus“ sem öll 

tengjast á einn eða annan hátt. Vettvangur skapast þar sem eru einhver 

gæði sem þykja eftirsóknarverð, þeir sem sækjast eftir gæðunum móta með 

sér leikreglur í baráttu um þau. Vettvangur er sjálfstæður og lýtur eigin 

reglum, hver mótar sér sín sérstöku gildi. Einstaklingar geta skapað sér slíka 

stöðu á vettvangnum, sökum hæfis, að þeir geta skorið úr um það hverjir 

eiga heima á vettvangi og hver staða þeirra er; þeir gegna stöðu eins konar 

presta eða dómara. Vettvangur í samfélögum er margvíslegur en 

meginvaldið í samfélaginu er á yfirvettvangi efnahags og valda. Vettvangur 

menningar og mennta er talinn hafa takmarkað sjálfræði (e. relative 

autonomy) gagnvart yfirvettvangi en skapar sér mikilvægt mótvægi þar sem 

innan hans er annað gildismat og aðrar reglur sem gilda en á vettvangi 

efnahags (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Á vettvangi menningar og mennta geta einstaklingar byggt upp sterka 

stöðu sem felst í virðingu og viðurkenningu, einstaklingar geta þannig búið 

yfir auð á vettvanginum sem færir þeim ákveðna stöðu. Bourdieu nefndi að 

auðurinn geti verið þrenns konar, það er efnahagslegur auður, 

menningarauður og félagsauður. Menningarauður getur birst með þrennu 

móti, það er sem líkamnaður eða innhverfur, hlutgerður eða 

stofnanabundinn. Félagsauður eru virk og möguleg úrræði sem 

einstaklingur hefur yfir að ráða og tengjast stofnanabundnum og 

varanlegum samböndum sem byggjast á gagnkvæmum kynnum og 

viðurkenningum. Velferð einstaklinga, að mati Bourdieu, ræðst því af þeim 

auð sem þeir kunna að búa yfir, efnahags-, menningar- og/eða félagslegum 

auð. Mismunandi velferð ræðst því af mismiklum auð og má jafnvel 

skilgreina félagslega mismunun sem rangláta skiptingu þessa auðs. 

Bourdieu leggur áherslu á að greina beri ólíkar tegundir auðs og leitast við 

að skilja gangverk samfélagsins með tilliti til hvernig ólíkir einstaklingar og 

hópar skapa, safna og skiptast á sínum auði (Ólafur Páll Jónsson, 2006). 

Niðurstöður Bourdieu bentu til þess að menningarauður ásamt 

efnahagslegum auði væri mikilvægasta tegund auðs og að grunnur hans væri 

lagður á æskuheimilinu þar sem alið er á færni í menningu og virðingu fyrir 

henni t.d. með bókaeign. Með þessum hætti færist menningarauður á milli 

kynslóða og viðheldur jafnframt þeim félagslega mismun sem er til staðar 

(Gestur Guðmundsson, 2008). Bourdieu benti á að félagsleg gæði eru metin 

með öðrum mælikvarða en fjárhagslegum og geta fært einstaklingum völd, 

frægð og frama. Þetta fyrirbæri nefndi hann táknrænan auð (e. symbolic 

capital) og eitt form hans er félagsauður (e. social capital). Félagsauðurinn felst 

í því að hafa, efla og nýta sér félagsleg sambönd sem einstaklingar búa yfir. 
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Bourdieu ræddi um að félagsauður einstaklinga væri misskiptur vegna 

mismunandi félagslegra aðstæðna og ætti því þátt í að viðhalda félagslegri 

mismunun (Gestur Guðmundsson, 2008). Menntakerfi sem mismuna 

nemendum vegna uppruna eða félagslegs bakgrunns festa í sessi rangláta 

útdeilingu auðs, í stað þess að stuðla að réttlátri útdeilingu auðsins. 

Táknbundið ofbeldi (e. symbolic violence) í skólakerfinu skilgreinir 

Bourdieu þannig, að skipulag kerfisins hentar betur og ýtir undir góðan 

árangur hjá nemendum frá ákveðinni menningu en hentar öðrum verr. Oft 

er þetta bundið við stéttir eða búsetu. Menntakerfið er þannig byggt upp að 

það tryggir í raun góðan árangur þeirra efnameiri en dregur úr þeim 

efnaminni, gerir lítið úr þeirra menningu og gerir þeim þar af leiðandi námið 

erfiðara fyrir. Þeir efnaminni kunna þá ekki þær leikreglur sem á að fara 

eftir í skólakerfinu og lenda því oft í erfiðleikum. Nemendur lenda í því að 

lítið er gert úr menningu þeirra og lífsháttum og náminu þannig háttað að 

þeir eiga í erfiðleikum með það, vegna þess að þeir hafa ekki viðeigandi eða 

réttan menningarbakgrunn. Vakin er athygli á því að þessu þurfi að breyta 

en til þess þarf að skoða menntakerfið allt eins og það leggur sig en ekki 

aðeins einstaka kennara eða það sem er að gerast í einstaka kennslustofum 

(Moore, 2000). Táknbundið ofbeldi kennarans kemur m.a. fram í orðum 

hans, framkomu og mati á nemandanum. Moore telur að táknrænt ofbeldi 

sé dulið og stórt í sníðum og byggi fyrst og fremst á því matskerfi (e. 

examination criteria) sem stuðst er við í skólakerfinu (Moore, 2000). 

Bourdieu segir að menningarauður (e. cultural capital) geti birst sem 

líkamnaður eða innhverfur og verði jafnvel hluti af persónuleika 

einstaklings. Þá verði hann hluti af daglegum athöfnum hans sem venjur, 

smekkur og látbragð sem hann beitir án umhugsunar. Bourdieu sameinar 

þetta í eina hugsmíð og ræðir um „habitus“ viðkomandi. Hann notaði þetta 

hugtak yfir þær forskriftir að hegðun, skynjun og hugsun sem einstaklingar 

nota án umhugsunar. Hann lagði á það áherslu að skoða „habitus“ sem 

hluta af félagslegum aðstæðum og sem einkenni félagshópa sem eru þeim 

ósjálfráð. „Habitus“ er að mati Bourdieu ekki meðvitaður og hann telur að 

margar athafnir eigi sér grundvöll í öðru en ásetningi. Hann telur að skýringa 

á athöfnum manna sé oftast að leita í samfélagslegum venjum sem séu 

runnin fólki svo í merg og bein að það hugsar ekki út í þær þegar athöfnin á 

sér stað (Gestur Guðmundsson, 2008). Sameiginlegur „habitus“ þeirra sem 

ráða á vettvangi myndar ákveðinn sameiginlegan heim sem er 

óaðgengilegur öðrum sem ekki búa yfir sama „habitus“. Þeir sem ekki búa 

yfir sama menningarlæsi hafa verri aðgang að vettvanginum og kann það að 

birtast sem minni eða enginn aðgangur að vettvanginum. 
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Við lestur kenninga þeirra Bourdieu og Bernstein fannst mér skilningur minn 

aukast á því umhverfi sem fljótandi skólaskil spretta úr og þær nýtast til að skilja 

betur tilurð þessa námstilboðs. Bourdieu lagði þrjú hugtök til grundvallar í sinni 

vinnu, þau eru vettvangur, auður og „habitus“. Vettvangur vísar til gæða sem 

þykja eftirsóknarverð. Auður fólks getur verið þrenns konar, það er 

menningarlegur, félagslegur og efnahagslegur. Velferð einstaklinga ræðst síðan 

af því hvað þeir búa yfir miklum auð. „Habitus“ vísar síðan til þess hvaða 

„heimanmund“ einstaklingurinn tekur með sér út í lífið. Þegar þessi hugtök eru 

mátuð við fljótandi skólaskil þá er vettvangurinn að fá að taka þátt, það stendur 

ekki öllum til boða að vera með. Skólastjórar eru í sæti dómara og segja til um 

hverjir séu hæfir. Auður nemenda er misjafn og menningarlegur auður skiptir 

hér miklu en hann vísar til baklands nemenda og þeirra aðstæðna sem þeir 

alast upp við og tengist þar með „habitus“ þeirra á órjúfanlegan hátt. 

Menningarlegur auður og „habitus“ nemenda geta þannig gefið sterkar 

vísbendingar um þátttökurétt nemenda á fljótandi skólaskilum og framgöngu 

þeirra á því sviði. Grundvallarhugtök í kenningum Bernstein er umgerð en hún 

vísar til þess hver hefur völdin í samskiptum sem snúa að uppeldi og menntun 

og flokkun til uppbyggingar innan félagslegs rýmis. Þessi tvö hugtök skýra 

uppbyggingu þessa félaglega fyrirbrigðis sem til umfjöllunar er. Í tilfelli fljótandi 

skólaskila skýra þau hver stjórnar samskiptunum innan þeirra og uppbyggingu. 

Umhverfislæsi og athafnafærni skýrskota til færni nemenda á sviðinu hve færir 

þeir eru að lesa í umhverfi sitt og bregðast við því á réttan hátt. 
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4 Aðferð 

Í þessum kafla lýsi ég þeim rannsóknaraðferðum sem ég beitti í 

rannsókninni. Rannsóknin er starfendarannsókn og hefst kaflinn á lýsingum 

á helstu einkennum hennar. Við vinnslu rannsóknarinnar kom ég mér upp 

bandamanni og lýsi ég hans þætti. Bandamaður er nefndur critcal friend á 

ensku og stundum kallaður critical colleague og learning partner (McNiff, 

2002). Í viðtölunum við skjólstæðing minn og móður hans studdist ég við 

hálfopin viðtöl, í þeim komu upp ýmis siðferðismál, geri ég grein fyrir þeim 

og hvernig ég leysti úr þeim málum. Að lokum rek ég vinnuna við þessa 

rannsókn. 

4.1 Rannsóknarspurning og markmið 

Rannsóknarspurning mín í þessari rannsókn er: Hver var tilurð og þróun 

fljótandi skólaskila á Íslandi og hvernig nýttust þau bráðgerum nemanda 

Grunnskólans í Borgarnesi? Markmið rannsóknarinnar er að segja sögu 

nemanda sem nýtti sér tilboð Grunnskólans í Borgarnesi um að vera á 

fljótandi skólaskilum, það er að vera í tveimur skólum, á tveimur 

skólastigum á sama tíma.  

Í þessari rannsókn leitast ég við að þróa starfshætti mína, gera grein fyrir 

starfskenningu minni, greina á hvaða hugmyndafræði hún hvílir og taka til 

skoðunar framkvæmd okkar á fljótandi skólaskilum. Segja sögu viðkomandi 

nemanda og máta hana saman við fræðin, umræður í menntamálum 

(skólapólitíkin), þróunina í samfélagsmálum og greina úr hvaða 

hugmyndafræði þetta tilboð er sprottið. Að lokum vonast ég til að geta 

svarað undirliggjandi spurningu í rannsókn minni: Á tilboðið um fljótandi 

skólaskil rétt á sér? 

4.2 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir, sem rannsóknaraðferð, eru í grunninn einungis 80 ára 

gamlar þó að grunntónninn í starfendarannsóknum megi heyra víða. Í ævisögu 

Guðmundar Finnbogasonar vitnar Jörgen L. Pind skrásetjari sögunnar í verkefni 

sem Guðmundur vann þegar hann var um tvítugt en þar segir hann: 

Allar framfarir eru undir því komnar að hver maður láti jafnan 

leiðast af skynsamlegum rökum í hverju sem er. Það er því 
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siðferðileg skylda hvers manns að breyta skoðun sinni, og þá 

jafnframt sannfæringu sinni, er hann hefir séð með sannindum 

að skoðun hans hefur verið á röngum rökum byggð, en þó því 

aðeins að hann hafi fengið æðri og betri þekkingu í staðinn. En 

það er eigi nóg að hafa sannfæringu, heldur verður að sýna 

hana í verkinu. Þann mann má með sanni nefna sómamann, ef 

af einlægni leitast við að afla sér sannra og heilbrigðra skoðana 

á hverjum hlut og sýnir í verkinu skoðanir þær, er hann á þann 

hátt hefur öðlast. Slíkir menn hafa á öllum öldum verið salt 

jarðar (Jörgen L. Pind, 2006, bls. 56). 

Þarna kemur Guðmundur Finnbogason inn á mikilvægi þess að menn 

endurskoði skoðanir sínar í ljósi nýrrar þekkingar og breyti þeim reynist þær 

eldri vera rangar en þó aðeins hafi þeir aflað sér betri þekkingar í staðinn. 

Þarna finnst mér Guðmundur koma inn á grunntóninn í 

starfendarannsóknum, það er að gera sér grein fyrir skoðunum sínum, 

endurskoða þær og breyta ef ný þekking segir svo til um. 

Allar fræðigreinar eiga sín fagorð sem eru notuð í viðkomandi grein eða 

fræðasviði. Í starfendarannsóknum eru það fjögur yfirhugtök sem móta 

orðræðuna sem fræðimenn grundvalla vinnu sína á (McNiff og Whitehead, 

2009), það er: 

 Verufræði (e. ontology) er sú grein sem fjallar um stöðu mannsins í 
tilverunni. Rannsakandinn þarf að huga vel að stöðu sinni í 
starfendarannsókninni. Það hvernig hann skilgreinir sjálfan sig fyrir 
sjálfum sér hefur áhrif á hvernig hann lítur á aðra. Sjáum við aðra fyrir 
okkur sem óskilgreint „það“ aðskilið frá okkur eða sjáum við aðra sem 
óaðskiljanlega hluta af okkar skynheimi (e. lifeworld). 

 Þekkingarfræði (e. epistemology) er grein innan heimspekinnar sem 
fæst við grundvöll, eðli og takmörk þekkingarinnar. Spurningar vakna 
um hvort þekking manns sé einungis komin til vegna lesturs bóka eða 
þess að hlusta á annað fólk eða hvort maður geti skapað og gert grein 
fyrir eigin þekkingu. Verður að segja fólki hlutina eða getur það 
hugsað fyrir sig sjálft og mótað sína eigin þekkingu? 

 Aðferðafræði (e. methodology) vísar til kenninga um hvernig megi 
rannsaka hluti og fólk. Margir hefðbundnir rannsakendur sjá 
rannsókn sem beitingu blandaðra aðferða til að kanna skilgreindar 
aðstæður í ákveðinni röð til komast að afdráttarlausri niðurstöðu. 
Þeir sem vinna starfendarannsókn líta hins vegar svo á að rannsóknin 
sé skapandi ferli tilrauna og mistaka þar sem leitað er leiða til að 
finna bestu lausn hverju sinni. 
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 Félagslegur tilgangur (e. social intend). Rannsóknir eru alltaf pólitískar 
þar sem þær eru gerðar af sérstökum ástæðum og ásetningi. Af 
hverju er verið að vinna rannsóknina? Að hverju vonast rannsakandi 
að komast? Hvað á að gera með niðurstöðuna? Starfendarannsóknir í 
menntamálum eru í eðli sínu umbótamiðaðar. 

Starfendarannsóknarskýrsla byggir á þessum fjórum þáttum, þeir eru 

fléttaðir saman og móta skýrsluna. Þegar rannsakandi er að skrifa um störf 

(e. pracitce) sín í starfendarannsókn er nauðsynlegt fyrir hann að leitast við 

að gera grein fyrir gildum (e. values) og rökum (e. logic) sínum. Hvað við 

gerum og hvernig við gerum hlutina stýrist af gildismati okkar og 

rökfærslum (hvernig við hugsum). Gildi, rök og störf hafa þannig gagnkvæm 

áhrif hvert á annað (McNiff og Whitehead, 2009). 

Starfendarannsókn samsvarar orðinu practitioner research í enskri tungu 

en vísar einnig til þess sem á ensku kallast action research, action inquiry, 

practical inquiry, teacher research og self-study (Hafþór Guðjónsson, 2009). 

Upphaf starfendarannsókna er gjarnan rakið aftur til vinnu John Collier að 

málefnum Indíána á fjórða áratugnum og vinnu Kurt Lewin á fimmta 

áratugnum. Lewin hélt því fram að fólk hefði meiri áhuga á vinnu sinni ef 

það kæmi að ákvörðunartöku er snéri að starfi þess. 

Starfendarannsóknir geta verið mjög misjafnar að gerð en tilgangur 

þeirra er alltaf sá sami, það er að rannsakandinn er að rannsaka ákveðna 

starfshætti með það að markmiði að skilja betur þær aðstæður eða vinnulag 

sem hann vinnur við eða hefur komið sér upp. Það sem einkennir 

starfendarannsóknir frá öðrum rannsóknaraðferðum er að rannsakandinn 

er hluti af rannsókninni og þarf því að gera ítarlega grein fyrir sjálfum sér í 

upphafi, hver hann er, hvað knýr hann til að vinna rannsóknina og hver 

grunngildi hans eru. Allt er þetta gert til að bæta og þróa fagmennsku 

starfandans og auka fræðilegan skilning hans á viðfangsefninu sem leiðir til 

betri starfshátta hans (McNiff, 2006). 

Starfendarannsóknir hafa ófyrirsjáanlegan enda, þær byrja sem 

hugmynd sem þróast áfram en hefjast ekki á tilgátu sem verið er að sanna 

eða afsanna eins og tíðkast í hefðbundnum rannsóknaraðferðum. 

Starfendarannsóknin fylgir hugmyndinni eftir, hvernig hún þróast og hvort 

hún þróast á þann veg sem búast mátti við eða fari í aðrar áttir. Séð með 

þessum „gleraugum“ má segja að starfendarannsókn sé einhvers konar 

sjálfsmat. Hún getur nýst fólki til að starfa í þeim anda sem það kýs og það 

verður hægara um vik að stíga hvert það skref sem það telur réttast vera á 

þeirri vegferð (McNiff, 2002). 
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Þungamiðja starfendarannsókna er að rýna í eigið starf. Í upphafi þegar 

starfendarannsókn er unnin er sett fram rannsóknarspurning sem innheldur 

kjarna þess sem rannsóknin beinist að og leitað er lausna á viðfangsefni sem er í 

brennidepli. Þegar búið er að skilgreina viðfangsefnið er hafin gagnasöfnun. Það 

fer eftir eðli viðfangsefnisins hvernig gagnaöflunin fer fram, hún getur verið 

vettvangsnótur, dagbókarfærslur eða viðtöl. Að lokinni gagnasöfnun fer fram 

gagnagreining þar sem starfandinn rýnir í gögnin sín til að skilja betur þær 

aðstæður sem hann er að rannsaka, þetta getur verið leit að ákveðnu munstri 

eða viðhorfum. Eftir að hafa rýnt í og greint gögnin sín getur starfandinn öðlast 

nýja sýn á viðfangsefnið sem leiðir til þess að hann semur aðgerðarplan (e. action 

plan) sem hann vinnur eftir og getur endurtekið ferlið sýnist honum það 

nauðsynlegt (Hafþór Guðjónsson, 2009). 

Á ráðstefnu sem bar heitið Að vaxa í starfi sem Félag um starfendarannsóknir 

og Samtök áhugafólks um skólaþróun efndu til í Verzlunarskóla Íslands, 16. apríl 

2010, leitaði Hafþór Guðjónsson svara við þeirri spurningu hvað 

starfendarannsókn sé. Hann flokkaði hana í fimm meginþætti, það er starfsrýni, 

sjálfsrýni, þekkingarrýni, menningarrýni og stéttarrýni. Þeir sem ástundi starfsrýni 

leitist við að leysa vandamál og þróa starfshætti sína. Sjálfsrýni feli það í sér að 

rannsaka eigið gildismat, endurnýja sjálfan sig, opna glugga gagnvart nýjum 

viðhorfum, (læra að) ígrunda eigin reynslu og finna (dýpri) merkingu í starfi. Með 

þekkingarrýni er átt við að gera starfsþekkingu sína sýnilega og skapa nýja 

þekkingu. Menningarrýni er þegar fólki er gefið tækifæri til tala saman og hlusta 

hvert á annað, rýna í og gagnrýna skólamenninguna og ríkjandi viðhorf, þróa 

orðræðu skólasamfélagsins og efla tengsl starfsfólks innbyrðis og tengsl þess við 

nemendur. Að lokum er það stéttarrýni sem beinist að því að efla fagmennsku og 

sjálfsvirðingu kennarastéttarinnar (Hafþór Guðjónsson, 2010). 

4.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun í starfendarannsóknum er sambærileg við það sem gerist í 

öðrum rannsóknum nema að því leytinu til að starfandinn er bæði rannsakandinn 

og sá sem er verið að rannsaka. Lögð er áhersla á að safna gögnum á öllum 

stigum rannsóknarinnar. Gagnaöflunin getur verið mjög fjölbreytt og tekur mið af 

þeirri rannsókn sem verið er að vinna hverju sinni (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

Í þessari rannsókn segi ég sögu eins bráðgers nemanda, segi frá 

skólagöngu hans og upplifun hans af því að vera á fljótandi skólaskilum. Ég 

kýs að kalla hann Andra. Ég valdi Andra þar sem hann var þrjú ár á fljótandi 

skólaskilum. Ég tók viðtöl við fjóra aðra nemendur sem voru á fljótandi 

skólaskilum á sama tíma og nýtti mér viðtölin við fjórmenningana til að 

bæta viðtalsrammann sem ég hafði mótað. Ég tók viðtal við móður Andra til 



 

49 

að fá skýrari mynd af honum. Það voru ýmis atriði sem vantaði upp á til að 

heildarmyndin af honum væri skýr. Í viðtölunum kom fram að hann var ekki 

viss hvað varðaði nokkur atriði í uppvexti sínum sem móðir hans gat fyllt 

upp í, eins vildi ég heyra hennar upplifun og viðhorf til skólagöngu Andra. 

Mæðginin lásu yfir niðurstöðukaflann og komu með athugasemdir hvað 

mætti betur fara í frásögninni. Ég varð við ábendingum þeirra enda fannst 

mér mikilvægt að sátt skapaðist um frásögnina. 

Auk viðtalanna við Andra styðst ég við dagbókarfærslur sem ég skráði 

samhliða því að vinna þessa rannsókn. Skýrslur og fundargerðir sem 

tengjast þróunarverkefninu Borgarfjarðarbrúin innhalda upplýsingar um 

framvindu þess verkefnis sem ég styðst við og gefa góða mynd af þróun 

þess verkefnis. 

4.3.1 Viðtölin 

Í þessari rannsókn tók ég viðtöl við einn einstakling og aflaði þannig gagna 

með beinum hætti, milliliðalaust. Með þessum hætti reyndi ég að skilja 

reynslu og upplifun Andra frá hans sjónarhorni sem mér fannst vera mjög 

mikilvægt. Fá sjónarhorn nemandans sjálfs af hans skólagöngu. Mér finnst 

of sjaldan vera leitað eftir viðhorfum og reynslu nemenda sjálfra af því hvað 

þeir telja sjálfum sér vera fyrir bestu og hvað mætti betur fara í skólakerfinu 

þeim til hagsbóta. 

Við framkvæmd viðtalanna studdist ég við líkan óstaðlaðra 

einstaklingsviðtala (e. unstructured in-depth). Þessi tegund af viðtölum felur 

það í sér að umræðuefnið er ákveðið fyrirfram af rannsakandanum en 

innihald viðtalanna ekki, heldur fá viðtölin að flæða innan þess ramma sem 

ákveðinn var í upphafi (Helga Jónsdóttir, 2003). Ég leitaðist við að vera með 

opinn huga í viðtölunum og festa mig ekki of mikið við viðtalsrammann sem 

ég studdist við, ef nýr vinkill kom upp í viðtölunum þá var ég óhræddur við 

að ræða hann betur. Viðtalsramminn hjá mér með Andra snéri að sjö 

þemum, það er 

 Uppvöxtur 

 Skólabyrjun 

 Skólaganga 

 Námstækni 

 Lestur 

 Fjölskyldan 

 Persónueinkenni 
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Í fyrstu viðtölunum leyfði ég samræðunni að flæða óhindrað, þá var ég 

að leitast við að fá fram hans sjónarhorn og upplifun, jafnframt að fá 

viðmælanda minn til að ígrunda eigin reynslu. Það kom mér á óvart hvað 

hann var áhugasamur um að segja sögu sína og hvað hann hafði ákveðnar 

og mótaðar skoðanir á námi og kennslu. Í síðasta viðtalinu var ég búinn að 

skrá hjá mér spurningar sem mér fannst vanta svör við. Það var mun 

stýrðara en hin fyrri.  

Viðtalið við móðurina byggði ég upp á sama hátt, ég var með ákveðinn 

viðtalsramma sem skiptist niður í ákveðin þemu. Viðtalið undirbjó ég á 

svipaðan hátt og það seinasta við Andra, ég var með ákveðna punkta sem 

undirþemu sem ég vildi fá svör við, jafnframt var ég meðvitaður um að leyfa 

viðtalinu að flæða vel og studdist við eftirfarandi ramma: 

 Uppvöxtur, fyrir sex ára aldur 

 Skólabyrjun 

 Skólagangan - almennt 

 Sérkenni? 

 Fjölskyldan - uppeldi 

 Námstækni 

 Annað 

Mér fannst ég ná vel fram viðhorfum, reynslu og ígrundun móðurinnar 

með þessum hætti. Þegar upp er staðið skiptir hennar þáttur mjög miklu í 

skólagöngu Andra. 

Á meðan viðtölunum vatt fram var ég meðvitaður um mikilvægi þess að 

beita virkri hlustun. Þegar virkri hlustun er beitt sýnir spyrillinn að hann er 

að hlusta á samtalsaðila sinn með því að ná augnsambandi við hann og 

svarar honum með stuttum orðum eða setningum. Spyrillinn endurtekur, 

umorðar og dregur saman það sem samtalsaðilinn segir og hvetur hann 

þannig áfram í samtalinu. Spyrillinn spyr um það sem honum finnst vera 

óskýrt, biður samtalsaðilann að skýra betur til að kanna sameiginlegan 

skilning á umræðuefninu. Spyrillinn reynir að halda sér til hlés allan tímann 

með sínar skoðanir og tilfinningar en aðstoðar samtalsaðilann við að gera 

sér grein fyrir sínum tilfinningum og skoðunum með því að setja nafn á þær 

(Hróbjartur Árnason, 2003). 

Ég hljóðritaði öll viðtölin um leið og þau fóru fram og skráði hjá mér 

minnispunkta með atriðum sem mér fannst vera mikilsverð eða með 

atriðum sem ég vildi skoða betur. Ég hlustaði ítrekað og vandlega á þau á 
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meðan ég vann rannsóknina, flokkaði saman atriði sem mér fannst eiga 

saman og greindi í ákveðin þemu. 

4.4 Bandamaður 

Þegar ég hóf að vinna þessa rannsókn leitaði ég eftir viðhorfum og 

samræðum um efni hennar við samstarfsfólk mitt, með óformlegum hætti. 

Ég gat ekki séð fyrir mér að hægt væri að vinna starfendarannsókn einn sér 

eða án samstarfs við annað fólk úr skólasamfélaginu. Eitt það fyrsta og 

mikilvægasta sem ég lærði þegar ég byrjaði að kenna var gott samstarf við 

samkennara mína. Ég var svo lánsamur að fyrsti samstarfskennari minn 

lagði mikla áherslu á samvinnu við undirbúning og framkvæmd kennslunnar 

og við skiptum með okkur ábyrgð á störfum okkar. Skoðanaskipti okkar voru 

gjarnan opin og hreinskiptin og einkenndust af trausti, einlægni og skilningi. 

Við tókum undir það sem við töldum vera gott og bentum hvort öðru á það 

sem betur mátti fara þegar svo bar undir. Þetta samstarf sýndi mér fram á 

mikilvægi þess að eiga góðan samstarfsmann og hafa góð og gefandi 

samskipti við hann. Ég varð þess fljótlega áskynja að ég þyrfti að koma mér 

upp samstarfsmanni sem væri tilbúinn að veita mér málefnalega gagnrýni. Í 

fræðunum nefnist slíkur samstarfsmaður bandamaður (e. critical friend). Í 

bók sinni All you need to know about action research leggja McNiff og 

Whitehead áherslu á að þeir sem vinna starfendarannsóknir komi sér upp 

bandamanni (McNiff og Whitehead, 2009).  

Lilja S. Ólafsdóttir, aðstoðarskólameistari við Menntaskóla Borgarfjarðar, 

tók að sér að vera bandamaður minn við framkvæmd þessarar rannsóknar. 

Við vorum samstarfsfólk til 17 ára og bekkjarsystkini í KHÍ í þrjú ár. Það ríkir 

vinátta á milli okkar sem byggir á trausti og gagnkvæmri virðingu. Við 

virðum skoðanir hvors annars og erum óhrædd við að vera ósammála og 

takast á ef með þarf. Af þessum ástæðum leitaði ég til Lilju. Hennar hlutverk 

var að spegla hugmyndir mínar um framkvæmdina á fljótandi skólaskilum 

með því að koma með sína þekkingu og reynslu af framkvæmdinni og kynni 

sín af skólagöngu Andra. 

Það sem við Lilja ræddum mikið um á fundum okkar og vorum ekki 

sammála um, var hvor skólinn bæri ábyrgð á námi og kennslu nemenda sem 

væru á fljótandi skólaskilum. Mitt sjónarmið var að þeir væru útskrifaðir úr 

Grunnskólanum í viðkomandi grein og stunduðu nám við Menntaskólann. 

Hennar sjónarmið var að nemandinn væri enn nemandi Grunnskólans, hefði 

sinn umsjónarkennara og foreldrasamskiptin færu fram á þeim grundvelli. 

Eftir einn fundinn skrifaði ég í dagbókina mína: 
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Sennilega höfum við bæði nokkuð til okkar máls. Andri er 

sannarlega enn okkar nemandi og honum er vel sinnt hjá 

okkur, góð samskipti við foreldra og umsjónarkennarinn hans 

hefur góða yfirsýn á hans mál. Aftur á móti höfum við bara 

hans orð fyrir því hvernig gengur í Menntaskólanum. Andri er 

ábyrgðarfullur og er vel treystandi til að flytja boðin, svo það 

þarf ekki að hafa áhyggjur af honum hvað þetta varðar en 

ástæða til að huga að og styrkja þennan þátt í upplýsingaflæði 

skólanna. 

Þó að við séum ekki sammála hvar ábyrgðin eigi að liggja þá létum við það 

ekki stoppa verkefnið. Við reyndum að hafa góð samskipti og efla upplýsingaflæði 

á milli skólanna og leituðumst við að hafa nemendurna í öndvegi. 

Á fundum okkar Lilju var okkur tíðrætt um Andra, hvernig hann stæði sig 

í náminu, í báðum skólunum. Við vorum sammála um að þetta námstilboð 

um að vera á tveimur skólaskilum á sama tíma hentaði honum mjög vel. Á 

einum fundinum skrifaði ég í dagbókina: 

Andri blómstrar í báðum skólunum, hann virðist vera með nám 

við hæfi, ekki of létt né of þungt. Einkunnir hans í prófum og 

fyrir verkefni bera þess merki. Félagslega tilheyrir hann sínum 

umsjónarbekk í Grunnskólanum og hann virðist eiga í góðum 

samskiptum við nemendur Menntaskólans, nær m.a. vel saman 

við samnemanda sinn sem er 50 árum eldri! 

Okkar niðurstaða var að þetta námstilboð væri eins og sérsniðið fyrir 

Andra. Hann fengi nám við hæfi og félagslega fylgdi hann jafnöldrum sínum. 

4.5 Tilurð og fyrstu skref rannsóknarinnar 

Haustið 2008 vann ég verkefni á námskeiði sem hét Heimspeki og 

félagsfræði menntunar um fljótandi skólaskil. Samhliða náminu var ég 

virkur þátttakandi í þróunarverkefninu Borgarfjarðarbrúin sem stóð í þrjú 

ár. Það að ég var á þessu námskeiði samhliða því að vera að vinna í 

þróunarverkefninu var algjör tilviljun. Í gegnum námið fór ég að sjá 

þróunarverkefnið í nýju ljósi, fékk heimspekilegan og félagsfræðilegan vinkil 

á það. Upp frá því fór ég að safna gögnum, reynslu og mynda mér skoðanir 

á stöðu bráðgerra nemenda í eldri bekkjum grunnskólans. 
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Ég tók fyrstu viðtölin við Andra fljótlega eftir áramót 2010, samhliða því 

tók ég viðtöl við fjóra aðra nemendur sem voru á fljótandi skólaskilum. Í 

dagbókina skráði ég: 

Það er í raun merkilegt að í þessi tæp 25 ár sem ég hef fengist 

við kennslu hef ég aldrei gefið mér tíma til að hlusta vel á 

nemendur, gefið þeim tíma til að tala um námið sitt og hvað 

þeim finnst um það!! Milljón afsakanir fyrir því! Það hefur 

opnað augu mín að ræða við þá um fyrirkomulag kennslunnar, 

þeirra skoðanir á námi og kennslu. Það er mikið vit í því sem 

þeir eru að segja mér. Þeir sátu ekki á skoðunum sínum, þeir 

hafa ákveðnar skoðanir hvað henti þeim best. 

Viðtölin gengu vel fyrir sig og voru viðmælendur mínir mjög áhugasamir 

um að koma og ræða við mig, svo mjög að það kom fyrir að þeir 

margspurðu hvenær þeir mættu koma næst! Allan tímann hélt ég Andra vel 

upplýstum um markmið rannsóknarinnar og hvað ég ætlaði að gera við 

niðurstöðurnar. 

Þar sem ég var með einn nemanda í brennidepli í þessari rannsókn þá 

þótti mér auðsýnt að það væri auðrakið hver ætti í hlut, sama hvað ég 

reyndi að hylja slóð okkar vel. Hann og foreldrar hans voru meðvitaðir um 

þessa stöðu og voru sáttir við hana. Við ræddum meðal annars þann 

möguleika að vera ekki með nafnaleynd í þessari rannsókn.  

Ég tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar og fékk tilkynningin 

auðkennið S5053/2011 hjá stofnuninni. Eins fékk ég undirritað og upplýst 

samþykki foreldra Andra sem byggði á 9. gr. reglna nr. 170 frá 2001 þar sem 

tíundaðar eru þær upplýsingar sem veita ber forráðamönnum ólögráða 

einstaklings sem tekur þátt í vísindarannsókn (Viðauki 1). Ég undirritaði skjal 

þar sem ég hét því að virða þagnarskyldu um allar þær viðkvæmu 

persónuupplýsingar sem ég fékk vitneskju um við störf mín að 

vísindarannsókninni (Viðauki 2). 
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5  Nemendur á fljótandi skólaskilum í Borgarnesi 

Skólaárið 2000-2001 unnu kennarar við Grunnskólann í Borgarnesi þróuna-

ráætlun fyrir skólann þar sem meðal annars var lögð áhersla á að allir nemendur 

fengju nám við hæfi. Upp úr þessari áætlun spratt þróunarverkefnið Fjölbreyttir 

og sveigjanlegir kennsluhættir. Hluti af því verkefni var að koma á valkerfi í eldri 

deild skólans, þar sem nemendur fengu m.a. tækifæri til að velja sér áfanga á 

framhaldsskólastigi, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Í upphafi tóku nem-

endur einn eða tvo áfanga og þurftu ekki að vera búnir með grunnskólaefnið í 

viðkomandi grein, heldur unnu framhaldsskólaáfangana samhliða. Grunnskólinn 

sá alfarið um framkvæmdina utan þess að nemendur tóku próf við Fjölbrauta-

skóla Vesturlands á Akranesi. Vorið 2001 luku fyrstu nemendurnir áföngum í 

þessu kerfi (Hilmar Már Arason, 2003). Haustið 2007 tók Menntaskóli Borgar-

fjarðar til starfa í Borgarnesi. Með tilkomu hans varð mikil breyting á, nemendur 

gátu stundað nám í fleiri áföngum en áður og þeir gátu sótt tíma í þeim greinum 

sem þeir voru skráðir í ef stundatöflur skólanna tveggja féllu saman. 

Frá og með haustinu 2007 tók skólinn þátt í þróunarverkefninu 

Borgarfjarðarbrúin. Það var þróunarverkefni fjögurra grunnskóla á 

Vesturlandi, eins framhaldsskóla, Borgarbyggðar og Menntamálaráðuneytis. 

Grunnskólarnir voru Grunnskólinn í Borgarnesi, Grunnskóli Borgarfjarðar, 

Varmalandsskóli og Laugargerðisskóli en framhaldsskólinn var þá hinn 

nýstofnaði Menntaskóli Borgarfjarðar. Það var von þeirra sem stóðu að 

verkefninu að það mætti bæta menntun, minnka brottfall og auka sjálfstæði 

og frumkvæði nemenda. Meginmarkmið þess var að: 

 Skapa samfellu á milli grunn- og framhaldsskóla, auka sveigjanleika 
milli og innan skólastiga og að mæta breytilegum þörfum ólíkra 
nemenda. 

 Endurskoða og aðlaga skólanámskrár grunnskólanna að nýrri 
aðalnámskrá. 

 Auka fjölbreytni og sveigjanleika í kennsluháttum og námsmati, meðal 
annars með því að þróa flæðinám í námi og kennslu í grunnskóla. 

 Tryggja eðlilega framvindu í námi nemenda frá upphafi grunnskóla til 
loka framhaldsskóla. 

 Styrkja sjálfsmynd nemenda og gefa þeim aukin tækifæri til ábyrgðar 
á eigin námi og námshraða. 
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 Efla faglegt starf milli skóla og skólastiga á sviði kennslu og ráðgjafar. 

Verkefnið hófst vorið 2007 og var skilgreint til þriggja ára. Því var skipt í 

þrjá áfanga. Fyrsti áfangi sem hófst á vordögum 2007 var innleiðing á 

verkefninu; verkefnið kynnt fyrir þátttakendum og viðbrögð fengin við því. 

Annar áfangi var eitt skólaár (2007-2008) og var þá unnið að innleiðingu 

nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla, hver skóli fékk svigrúm til að fara sína leið 

til að halda sérstöðu sinni og áherslum. Gert var ráð fyrir að þriðji áfangi 

stæði í tvö skólaár og á þeim tíma var unnið að þróun og samþættingu nýrra 

kennsluhátta og námsmats í grunnskólunum og Menntaskólanum 

(Gunnhildur Harðardóttir og Hilmar Már Arason, 2008). 

Yfirstjórn verkefnisins hvíldi á stýrihópi sem í sátu fulltrúar 

Borgarbyggðar, Menntamálaráðuneytis og Menntaskólans. Dagleg umsjón 

þróunarverkefnisins var í höndum bakhóps, sem var skipaður tveimur 

fulltrúum frá hverjum skóla sem hafði umsjón með verkefninu í sínum skóla 

og voru tengiliðir við stjórn verkefnisins. 

Í maí 2009 var gerð könnun meðal grunnskólanemenda sem stunduðu 

nám í Menntaskóla Borgarfjarðar. Niðurstöðurnar sýndu að nemendur 

töldu auðvelt að hefja nám í MB og líðan þeirra þar var mjög góð. Þeim gekk 

vel í náminu og sama var með heimanámið. Allir töldu þeir rétt að bjóða 

nemendum upp á þann möguleika að hefja framhaldsnám áður en 

grunnskóla lyki með þeim útskýringum að þeir gætu flýtt fyrir sér, fengju 

námsefni við hæfi og góðan undirbúning.  

Mynd 4. Fjöldi nemenda úr Grunnskólanum í Borgarnesi á fljótandi skólaskilum, 
frá árinu 2000-2011. 
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Þegar spurt var hvað hefði reynst þeim erfiðast við að vera í námi í MB, var 

það að lítið aðhald væri, námsáætlun ekki nógu skýr, erfitt að geta ekki mætt í 

tíma, tímar rækjust á og þeir misstu af kennslustundum í grunnskólanum. Þá 

töldu nemendur að MB styddi þá vel í náminu en grunnskólarnir stæðu sig síður 

hvað þetta varðar (Gunnhildur Harðardóttir, 2009). 

Þegar rýnt er í gögn Grunnskólans í Borgarnesi um fjölda nemenda sem 

hafa verið á fljótandi skólaskilum þá fundust einungis upplýsingar um fjölda 

þeirra nemenda sem hófu nám við framhaldsskóla, ekki var hægt að fá 

upplýsingar um hve margir nemendur luku námi í þeim áföngum sem þeir 

hófu nám í. Fjöldi nemenda sem voru á fljótandi skólaskilum í Borgarnesi í 

þessi ellefu ár sem boðið var upp á þau var nokkuð sveiflukenndur. Alls var 

91 nemandi á fljótandi skólaskilum þessi ár. Annað árið sem boðið var upp á 

þessa námsleið voru þeir flestir eða 15 nemendur en fjórum árum síðar var 

enginn sem stundaði nám á fljótandi skólaskilum. 
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6  Sagan hans Andra 

Í þessari rannsókn segi ég sögu eins drengs sem nýtti sér tilboð 

Grunnskólans í Borgarnesi um að stunda nám við framhaldsskóla samhliða 

námi sínu í skólanum. Ég valdi að segja sögu hans vegna þess að hann var 

þrjú ár á fljótandi skólaskilum, hann hafði því töluverða reynslu af því að 

vera í framhaldsskóla samhliða grunnskólanámi sínu.  

Ég kýs að kalla drenginn Andra, mér er það full ljóst að það mun reynast 

auðvelt fyrir þá sem það vilja að finna út hver á í hlut. Andra var það ljóst og 

foreldrum hans líka. Þau lásu yfir þennan kafla og komu með athugasemdir 

sem ég tók fullt tillit til. Við erum sammála um að það er ekkert sem kemur 

fram í þessum kafla sem kann að skaða hann eða vinna honum tjón á 

nokkurn hátt. 

Niðurstöðurnar byggja annars vegar á viðtölum mínum við Andra og hins 

vegar á viðtali sem ég tók við móður hans. 

6.1 Viðtöl við Andra 

Frásögnin sem kemur hér á eftir byggir á þremur formlegum viðtölum sem 

ég tók við Andra á tíu mánaða tímabili. Í frásögninni er fjallað um 

persónueinkenni, fjölskylduaðstæður og uppvöxt Andra en veigamesti 

kaflinn er um skólagöngu hans og að lokum er námstækni hans lýst. 

Mér gekk illa að fá Andra til að lýsa persónueinkennum sínum, hann 

færðist alltaf undan og taldi sig ekki vera rétta aðilann til þess, aðrir væru 

betur til þess fallnir. Í viðtölunum komum við þó inn á persónueinkenni 

hans, aðallega í gegnum umræður um námsferil hans. 

Hann lýsir sér sem jákvæðum einstaklingi sem leitist við að sjá það 

jákvæða í öllum hlutum. Þó að á móti hafi blásið þá megi alltaf sjá eitthvað 

jákvætt í hlutunum eða þeim atburðum sem hann hefur upplifað. Þegar 

hann var kallaður „nörd“ þá ákvað hann að taka því jákvætt það væri ekki 

verið að uppnefna hann heldur leit hann þannig á að þetta væri eins konar 

gælunafn og tók því ekki illa en sá það fyrir sér að einhver annar hefði getað 

tekið því illa. 

Hann segist vera sjálfstæður í flestum skoðunum og foreldrar hans hafa 

sterkust áhrif á skoðanir hans, án þess þó að vera stjórnandi eða skipandi. 

Hann myndar sér skoðanir á mörgu sem snertir daglegt líf hans, þannig 
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drekkur hann ekki gosdrykki og hefur ekki í hyggju að neyta áfengis. Hann er 

óhræddur við að segja skoðanir sínar þó þær séu ekki allra en hann er ekki 

að flíka þeim þar sem það á ekki við og fylgir hópnum þegar þess þarf. 

Honum finnst gaman að velta hlutunum fyrir sér og gera tilraunir: 

Já þetta er svona þú veist – það er gaman að pæla í hlutunum 

bara almennt – hvort sem það er eitthvað sem ég er að læra 

eða er að lesa á Netinu eða... Alltaf gaman að bara hugsa um 

heiminn og ganginn og lífið og tilveruna eða eitthvað talsvert 

minna – eitthvað sem ég var að labba út á götu. Alltaf miklar 

pælingar – alltaf – forvitinn – mjög forvitinn og fiktinn. Það er 

jákvætt svo lengi sem maður brýtur ekki eitthvað! 

Ég fékk hann til að svara lista sem ég vann upp úr skilgreiningu 

Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur um hvað einkenndi bráðgera einstaklinga 

(sjá viðauka 3). Hann svaraði 10 spurningum af 14 þannig að hann féll undir 

viðmið Fræðslumiðstöðvar um að vera bráðger einstaklingur. 

Andri á eina yngri systur og foreldrar hans eru langskólagengnir. Hann 

lýsir fjölskyldu sinni sem samheldinni fjölskyldu þar sem tillit er tekið til allra 

fjölskyldumeðlima. Fjölskyldan á sínar góðu stundir saman þar sem er 

spilað, horft á valda sjónvarpsþætti, borðað og farið í ferðalög. Uppeldið 

einkennist af samvinnu og samráði, eða eins og hann lýsir því: 

Það er alltaf ákveðið allt svona saman – hvernig við viljum hafa 

eitthvað eða – já þetta er bara ákveðið svona – 

fjölskyldufundur – hvað eigum við að hafa í matinn í næstu 

viku? Eða hvernig viljið þið hafa þetta? Hvernig viljið þið fá 

vasapeninga og annað slíkt? Hvernig viljið þið vinna fyrir því? 

Hvað viljið þið gera í sumar? Já þetta er bara einhvern veginn 

ákveðið þannig. Bara svona unnið í samráði.  

Hans upplifun er að við ákvörðunartöku foreldra sinna þá eru hagsmunir 

þeirra systkina lagðir til grundvallar, hvað þeim sé fyrir bestu, t.d. flutti 

fjölskyldan vegna þess að það var skoðun foreldra hans að það væri best 

fyrir Andra, á þeim tímapunkti að skipta um umhverfi. Foreldrar hans eru 

hvetjandi og jákvæð gagnvart öllu því sem hann tekur sér fyrir hendur 

hverju sinni en samt ákveðnir:  

Þau styðja mig algjörlega. Í náminu og í að gera það sem ég vil 

gera. Þetta er sko – ég man eftir að pabbi sagði við mig – ef að 
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ég vildi - þegar ég yrði fullorðinn – vildi vinna við það að vera 

ruslakall eða bókasafnssérfræðingur – ef að það væri eitthvað 

sem ég virkilega vildi gera og ég myndi gera mitt besta í því þá 

myndi hann styðja mig fullkomlega við það. 

Foreldrarnir setja honum skýrar reglur en alltaf í fullu samráði við hann 

og útskýra fyrir honum hvað liggur þeim til grundvallar. Andri er meðvitaður 

um að reglurnar eru settar með hans hag að leiðarljósi og hann upplifir þær 

aldrei þvingandi. Með tímanum gáfu foreldarnir eftir og ábyrgð hans jókst. 

Hann lýsir skyldum sínum og reglum á heimilinu þannig: 

Gera minn hlut í að sinna heimilinu. Aldrei að fara á böll sem 

eru utan skóla. Vera kominn heim fyrir vissan tíma sem var 

bara ákveðinn í æsku. Vera í sambandi við þau. Láta þau vita 

þegar ég er að fara eitthvað. Þetta er bara svona – þau vilja 

hafa auga með mér. Það er svona það helsta. 

Foreldrar hans eru honum miklar fyrirmyndir í lífinu og hann er stoltur af 

þeim þar sem þeir náðu langt í sínum starfsframa, hvort á sínu sviði. Hann 

kannast ekki við að það hafi komið tímabil í hans lífi þar sem hann 

skammaðist sín fyrir foreldra sína eins og hendir marga unglinga. Þeir hafa 

mjög jákvætt viðhorf gagnvart menntun almennt og sýna námi hans mikinn 

áhuga og eru til taks þegar þarf: 

Þau pæla mikið í því svona hvernig mér gengur. Þau fá að vita 

allar einkunnir þegar þær koma. Hvaða einkunnir og hvaða 

verkefni – vita alltaf hvaða verkefni ég á að vera að vinna. Þau 

fylgjast vel með öllu því. Og svo bara hvetja þau mig í að fara 

að læra ef að ég er eitthvað að slugsa eða benda mér á hvað er 

að koma næst eða hvað ég ætti að leggja áherslu á og svo 

náttúrulega ef að ég er að skila inn ritgerð eða ef að ég er að 

skila inn verkefni  - þá eru þau tilbúin alltaf – til að renna yfir 

hvaða verkefni sem er. 

Hann leitar til þeirra beggja með námið, bæði eru þau fús að aðstoða 

hann, þurfi hann á stuðningi eða aðstoð þeirra að halda. Hann leitar meira 

til móður sinnar með efni sem snýr að náttúrufræðinni, s.s. með líffræðina 

þar sem það er hennar sérsvið. Hann á í góðu sambandi við föður sinn og 

taka þeir upp tal og vangaveltur um það sem er efst á baugi hverju sinni eða 

þeim liggur á hjarta: 
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Ef ég vil get ég sest niður með honum og – við erum reyndar 

meira í að spjalla um – bara svona spjalla um heiminn frekar 

heldur en að pæla mikið í þessu og læra eitthvað ákveðið. 

Spjöllum um guðfræði og trú og heimspeki og útrásarvíkingana 

og Icesave. Bara getum spjallað um hvað sem er – eins lengi og 

við viljum. Tókum einhvern tíma 5 tíma törn þar sem við vorum 

að pæla í bara trú og Guði og annað slíkt. Það er mjög gaman.  

Andri var tilbúinn að byrja í skóla þegar skólaganga hans hófst og var vel 

undirbúinn fyrir hana, meðal annars var hann orðinn læs á þeim tíma. Hann 

hóf skólagöngu sína í Kveldúlfsskóla og var þar í eitt ár, þaðan fór hann í 

Skallagrímsskóla þar sem hann var í tvö ár. Hann man lítið eftir skólabyrjun 

sinni og er þessi tími í móðu. Hann lenti í einhverju „veseni“ eða hálfgerðu 

einelti við upphaf skólagöngu sinnar í Skallagrímsskóla. Áreitið sem hann 

varð fyrir hélt áfram þrátt fyrir að skólastjórnendur, kennarar og foreldrar 

væru innviklaðir í málavexti sem olli því að fjölskyldan flutti þar sem ekki var 

hægt að fá viðunandi úrlausn hans mála. 

Andri las alltaf mikið og hafði gaman af lestri bóka. Harry Potter 

bækurnar voru í miklu uppáhaldi hjá honum frá fyrstu tíð. Fyrsta bókin, 

Harry Potter og viskusteinninn kom fyrst út á íslensku 1999 eða þegar Andri 

var fimm ára og las hann þá bók með foreldrum sínum, skiptust þeir á að 

lesa. Þegar hann var á síðasta ári í grunnskóla héldu nemendur 

lestrardagbækur og las Andri rúmlega 80 bækur það haustið. 

Ævintýrabækur höfða mest til hans og þá helst þegar söguþráðurinn byggir 

á sögulegum staðreyndum. Fræðirit margs konar finnast honum mjög 

áhugaverð og les hann Lifandi vísindi upp til agna. Kennari hans í 

náttúrufræðum gat fengið hann til að segja í hvaða tölublaði greinar um 

ákveðið efni væri að finna! Þegar hann er að lesa þá verður hann alveg 

heltekinn af lestrinum, honum finnst hann vera hættur að lesa orðin heldur 

sér atburðina fyrir sér ljóslifandi, eins og hann væri orðinn kvikmyndastjóri. 

Einstök orð sem hann skilur ekki þegar hann er að lesa á ensku stoppa hann 

ekki af við lesturinn, hann nær alltaf heildarmyndinni. Ef hann sér bíómynd 

byggða á bók sem hann hefur lesið þá finnst honum bókin alltaf betri, hann 

hefur ekki séð bíómynd sem er betri en bókin. 

Fljótlega eftir að hann hóf grunnskólagöngu sína var hann farinn að lesa 

og skilja ensku sem hann heyrði. Þegar hann hóf svo formlegt nám í ensku 

þá fannst honum það algjör tímasóun: 

Fyrst þegar ég var í enskunni. Það var svona það var voða lítið 

þar alla vegana fyrst svona þegar maður las námsbókina í fyrsta 
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tímanum og hafði svo ekkert að gera í næstu tímum. Þegar 

maður var búinn að lesa allt og þá var komið með svona alls 

konar efni en þá var lítið gert úr þessu svona fyrsta árið eða 

fyrstu tvö, þrjú árin en eftir það þá svona tók þetta við sér. 

Hann byrjaði að læra ensku í fimmta bekk og fyrstu árin sem hann var að 

læra hana lýsir hann sem fremur leiðinlegu tímabili þar sem farið var í efni sem 

hann kunni góð skil á og honum fannst vera tímasóun að sitja viðkomandi tíma. 

Þegar hann var búinn með verkefnin sem lögð voru fyrir hann, þá biðu hans 

krossgátur sem hann átti auðvelt með að leysa. Hann fór að trufla í tímum og 

taldi sig hafa verið fremur erfiðan nemanda í enskunni. Fljótlega var reynt að 

koma til móts við námslega stöðu hans í ensku meðal annars með því að hann 

væri í fjarnámi þar sem hann fékk verkefni við hæfi en: 

Þetta var alla vega ekki að mínu skapi svona. Það hvernig 

verkefnin voru. Svona eftir á að hyggja. Ég held að það hafi 

verið meira miðað að útlendingum sem búa á Íslandi og eru 

mjög góð í einhverju tungumáli þegar þau eru í fjórða, fimmta 

og sjötta bekk. Ég mundi halda að þetta væri meira fyrir þau. Af 

því að þetta var mikið í svona þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna 

og eitthvað svona. Eitthvað sem ég hafði ekki beint áhuga á. Ég 

man bara að þetta var alls ekki fyrir mig – svona net-fjarvinnsla. 

Svona vinna í fjarnámi. Það var ekki fyrir mig persónulega. 

Innihaldið í fjarnáminu og uppstilling þess höfðaði ekki til hans. Í 

viðtölunum var okkur tíðrætt um enskukennsluna sem hann fékk þegar 

hann var að hefja það nám. Hann var ekki sáttur við þá kennslu sem hann 

fékk. Í öðrum námsgreinum var hann sáttari, þar tókst betur til með að 

koma til móts við námslega stöðu hans. Að mati Andra hafa kennarar mikil 

áhrif á nám nemenda sinna. Það sé árangursríkara og skemmtilegra að læra 

hjá kennurum sem hafa mikinn áhuga á því sem þeir eru að kenna en þeim 

sem hafa það ekki. Áhugasamir kennarar skapi umræður um viðfangsefnið 

sem auki líkurnar á að nemendur fái áhuga á efninu. Hópavinna á ekki við 

hann, hann treysti sjálfum sér miklu betur heldur en öllum öðrum. Hans 

upplifun er að ábyrgð á verkefninu hvíli öll á honum án þess að það væri 

sagt berum orðum og honum er það ljóst að hann getur bara kennt sjálfum 

sér um þá stöðu mála, hann er ekki að ásaka bekkjarsystkini sín um það. 

Viðhorfi hans til náms og þess að læra lýsir hann á eftirfarandi hátt: 
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Það er bara einfaldlega mjög skemmtilegt að læra eitthvað nýtt, 

alltaf jafn gaman. Stærðfræði sérstaklega að finna svona ný tæki 

og tól til að nýta við að leysa alls konar jöfnur og vandamál sem 

koma upp í svona dæmum, mjög gaman að geta bara svona flett 

þeim opið og leyst þau svona einn, tveir og þrír. 

Hann hafði þann eiginleika að geta alveg gleymt sér við námið, eins og 

kom fram í einu samtali okkar: 

H: Þú finnur þig alveg í náminu? 

A: Já, já, maður getur alveg lent í því, ég lenti sérstaklega í því 

þegar ég var að lesa mér til um svarthol og andefni og annað 

slíkt þá alveg dettur maður út heillengi. 

H: Þú verður alveg bergnuminn af því? 

A: Ég hef gaman af, en það takmarkast einvörðungu við það. Ég 

var að lesa norrænar goðasagnir þess vegna alls konar ný 

vitneskja getur virkilega dregið mann inn ef hún er sett rétt út. 

Hann er búinn að velta fyrir sér hvernig námsmaður hann er, hvernig 

henti honum best að læra og hvar styrkleikar hans liggja: 

Ég hef tekið eftir því, ákvað að skoða aðeins og sá að flest allar 

greinar þar sem ég sem sagt sem mér gengur mjög vel byggjast 

allar á sem sagt reglum sem þú lærir og getur nýtt síðan til að 

leysa vandamál sem koma fyrir á prófum, mér gengur ekki alveg 

jafnvel í prófum þar sem byggt er á því að muna texta orð fyrir 

orð, mér gengur vel í ensku, íslensku, gengur ekkert svo illa í 

dönsku gengur nokkuð vel þar. Stærðfræðin er náttúrulega bara 

tungumál útaf fyrir sig sem byggist allt á því að þér eru kenndar 

reglurnar og þú nýtir þær síðan. Náttúrufræði og samfélagsfræði, 

saga þetta byggist meira út á að muna það sem þú ert að lesa, 

mér gengur ekki jafnvel í því en samt ekki það illa. 

Þegar ég var að tala við hann um stærðfræðina þá ljómaði hann allur og 

hlakkaði mikið til að fara að læra eðlisfræðina í Menntaskólanum. Vorið 

2009 þegar hann var að ljúka níunda bekk var hann áhugasamur og 



 

65 

spenntur að byrja í líffræðinni í Menntaskólanum þá um haustið. Hann fékk 

bókina og byrjaði að lesa hana þá um sumarið.  

Sumarið að loknum sjöunda bekk tók hann stöðupróf í ensku við 

Menntaskólann í Hamrahlíð sem kom mjög vel út, hann fékk Ensku 103 

metna en textinn sem hann skrifaði þótti full barnalegur til að hann fengi 

meira metið. Haustið 2007 tók Menntaskóli Borgarfjarðar í Borgarnesi til 

starfa og með tilkomu hans hófst samstarf á meðal allra grunnskóla í 

Borgarbyggð og Menntaskólans undir merkjum þróunarverkefnisins 

Borgarfjarðarbrúin. Á fyrsta starfsári Menntaskólans hóf Andri nám í honum 

en þá var hann í áttunda bekk í grunnskólanum. Á sínu fyrsta ári á fljótandi 

skólaskilum var hann í ensku í Menntaskólanum. Um móttökurnar í 

Menntaskólanum segir hann: 

Menntaskólinn tók mjög vel á móti mér. Miðað við það að ég 

var í 8. bekk og var þá með krökkum sem voru tveimur, þremur 

árum eldri en ég í sumum tilvikum. Þá gekk það allt bara 

rosalega vel. Tóku bara mjög vel í þetta og þetta er sko, sko í 

ensku 400 – þá er þetta orðið talsvert fjölbreyttari hópur – þá 

svona voru komnir einhverjir fullorðnir sem vildu klára 

aukaeiningar og annað slíkt. Þau virðast taka mjög vel á móti 

sama hvaðan þú ert eða hversu gamall þú ert. Bara ef þú getur 

sýnt þroskann í náminu. Það er aðalmálið. 

Náms- og félagslega var hann tekinn á eigin forsendum og lenti ekki í 

umtalverðum erfiðleikum. Þegar hann var í níunda bekk hélt hann áfram í 

ensku og lauk stúdentsprófi í þeirri grein þá um vorið. Það sama vor lauk 

hann grunnskólaprófum í stærðfræði og náttúrufræðum. Skólaárið sem 

hann var í tíunda bekk stundaði hann nám við Menntaskólann í stærðfræði 

og náttúrufræðum. Við lok grunnskóla hafði hann lokið 28 einingum á 

framhaldsskólastigi.  

Þegar við ræddum um hvernig honum líkaði þessi námstilhögun, það er 

að vera á fljótandi skólaskilum þá er hann ekki í vafa: 

Mér finnst það bara alveg æðislegt. Ég er að fá efni sem er 

krefjandi. Ekki efni sem er of létt eða efni sem ég get farið í 

gegnum á 5 mínútum og er þá bara búinn með það. Ég er á 

mínu stigi í lærdómi sem er virkilega þægilegt. Það er bara 

eitthvað við það að geta tekið efni sem er erfitt og tekur á alla 

vega svona í vissum tilvikum. Það er mjög gaman. Það á bara 

virkilega vel við mig og ég er virkilega sáttur við þetta. 
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Við ræddum mikið þessa námstilhögun og hvaða reynslu og skoðanir 

hann hefði á henni, hans mat var að: 

Persónulega held ég að þetta henti betur en að færa bara 

nemandann upp um bekk. Af því að þetta þýðir að maður 

einbeitir sér bara betur að því sem maður er sterkur í. Það að 

vera sterkur í fjórum fimm námsgreinum getur þýtt samt að 

vera lélegur í nokkrum öðrum þá dugar ekki endilega að fara 

bara upp um bekk. Og svo munurinn náttúrulega – hann á alltaf 

eftir að verða ári óþroskaðri heldur en hinir nemendurnir. 

Eini gallinn sem hann sá við það að vera á fljótandi skólaskilum var að 

ekki tókst alltaf að samræma nægjanlega vel stundatöflur skólanna sem olli 

því að hann gat ekki sótt alla tíma í Menntaskólanum og þurfti að fara á milli 

skólanna í alls konar veðri. 

Þegar við ræddum framtíðaráform hans þá höfðu þau ekki breyst, á 

þessum tíu mánuðum sem við hittumst. Hann stefndi að því að ljúka 

Menntaskólanum á tveimur árum, ári fyrr en jafnaldrar hans. Markið er sett 

á að verða stúdent vorið 2012 og fara svo í læknisnám að því loknu, helst 

eitthvað tengt rannsóknum. Hann er líka opinn fyrir því að fara í 

háskólanám sem tengist eðlis- og efnafræði ef þau fræði höfði meira til 

hans þegar hann er búinn að kynnast þeim fræðasviðum betur. 

Andri reynir að vera skipulagður og þá sérstaklega í skólanum og í 

sundinu sem hann æfir reglulega. Hann notar ekki dagbækur til að 

skipuleggja námið hjá sér en finnst þær henta vel við skipulagningu og 

utanumhald hvað varðar sundæfingarnar. Heimavinnan er ekki í föstum 

skorðum en hann vinnur heimaverkefnin eftir þeirri röð sem hann á að skila 

þeim. Oftast ákveðið á stundinni.  

Andra finnst best að læra með því að finna regluleika í viðfangsefninu 

sem hann er að læra hverju sinni. Regluleikann getur hann síðan yfirfært á 

sambærileg viðfangsefni. Raungreinar og tungumál liggja vel fyrir honum, 

honum finnst rangt að skilgreina sig sem annað hvort raungreina- eða 

tungumálamann þessi námssvið liggi bæði vel fyrir honum. Að hans mati 

byggja þau á því sama í grunninn, það er ákveðnum regluleika sem þarf að 

fanga og beita á mismunandi viðfangsefni. Utanbókarlærdómur á 

staðreyndum í samfélagsfræðigreinum og náttúrufræðum eiga ekki vel við 

hann en hann metur sig ekki slakan í þeim greinum en utanbókarlærdómur 

á staðreyndum höfðar ekki til hans. Við þess konar lærdóm þá les hann 

textann yfir þangað til að hann skilur um hvað hann fjallar og hvað verið er 
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að meina í honum og á þann hátt nái hann að festa hann betur í minni. Með 

því að skilja efnið þá finnst honum hann muna hann betur. Þó það henti 

honum vel að fanga allan regluleika og vinna með reglur þá finnst honum 

mikilvægt að skilja hvað liggur á bak við reglurnar: 

Við erum með efnafræðikennara núna sem er meira í því að útskýra 

fyrir okkur lögmálin bak við vissar efnafræðiformúlur sem við 

kunnum en við vitum ekki endilega af hverju þær voru eins og þær 

voru og hann er meira svona í að kenna okkur af hverju þær virka. 

Fyrir mig er það virkilega gaman. Mér finnst það skemmtilegra en 

þegar við fengum bara formúluna en svo fengum við ekki að vita af 

hverju hún var þannig – eða af hverju hún virkaði. Það gæti kannski 

verið að það henti betur að kenna þeim af hverju eitthvað virkar 

frekar heldur en bara að það virki. 

Þegar við héldum þessari umræðu áfram hvað það væri sem drifi hann 

áfram í náminu, hver væri stærsti áhrifavaldurinn þá er hann nokkuð viss: 

Ég hef mikinn áhuga á náminu. Ef það er ekki stærsti 

áhrifavaldurinn – er það alla vega stór áhrifavaldur. Ég hef bara 

mikinn áhuga á flest öllu námi. Það er gaman að læra eitthvað 

nýtt ef að maður getur bara kennt öllum að meta það. Það er 

virkilega gaman. Það er skemmtileg upplifun að ná að leysa 

eitthvað dæmi sem maður hefur verið að baksa við í tvo 

klukkutíma. Það er skemmtilegt þegar allt í einu smellur 

eitthvað og maður er byrjaður að geta spjallað á dönsku. Það er 

gaman. Það er gaman að ná svona markmiðum. Það er svona – 

já – það sem hvetur mann áfram sennilega mest. Að ná að 

verða betri.  

Hann telur sig ekki vera eins góðan námsmann eins og hann geti orðið. 

Hann upplifir það stundum að hann sé ekki að leggja á sig í náminu eins og 

hann getur gert. Að hans mati þá getur hann gert mun betur og farið hraðar 

yfir og tekið fleiri áfanga. Það kæmi þá niður á félagslega þættinum og hann 

óttast að sitja þá einn inni í herbergi, lesa bækur, horfa á vegginn og vera 

hálf geðveikur! 

6.2 Viðtal við móður 

Til að fylla betur upp í sögu Andra ákvað ég að taka viðtal við móður hans. 

Það voru atburðir úr æsku sem hann var ekki með á hreinu eða mundi ekki 
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nægjanlega vel eftir, eðlilega. Andri mundi til dæmis ekki mikið af 

skólabyrjun sinni, hún var að mestu í móðu. Hann var ekki með það á hreinu 

hvað hafði gerst þegar hann var í Skallagrímsskóla, lýsing hans var mjög 

óskýr og minningarnar í þoku. Mig skorti nákvæmari upplýsingar um 

hvenær hann byrjaði að ganga, tala og lesa. Foreldrar þekkja börn sín vel og 

því fannst mér nauðsynlegt að fá að heyra þeirra sjónarmið og upplifun. 

Andri var fljótt byrjaður að tala að sögn móður hans. Á tveggja ára 

afmælinu sínu var hann orðinn altalandi og talaði í löngum setningum. Hann 

var með góðan orðaforða og talaði fullorðinslegt mál, notaði orð eins og 

gamalt fólk notar. Eitt sinn þegar foreldrar hans voru að sækja hann á 

leikskólann spurði leikskólakennari þá hvort hann umgengist mikið gamalt 

fólk, því orðanotkun hans var slík. Foreldrar hans voru þá bæði á þrítugs 

aldri, ein heima með strákinn og héldu að það væri einhver fullorðinn á 

leikskólanum sem hann hefði lært af en svo reyndist ekki vera. Þeirra 

niðurstaða var að Andri hafði náð sér sjálfur í þessi orð úr umhverfinu. Hann 

byrjaði að ganga viku eftir eins árs afmælið sitt. Árin liðu og Andri dafnaði 

og þroskaðist með hverju árinu. 

Við fjögra ára þroskamat fór hann í greindarpróf og kom hann 

mjög vel út úr því, hann skoraði mjög hátt á því. 

Fínhreyfingarnar voru góðar, var góður að perla og teikna en 

grófhreyfingarnar komu ekki eins vel út. Hann gat ekki staðið á 

öðrum fæti sem var rakið til slakra liðbanda, hann var dettinn, 

óttalegur flækjufótur sem olli því að hann gat meðal annars 

ekki spilað fótbolta. 

Hann varð læs fimm ára. Lestrinum var ekki haldið að honum, hann varð 

bara læs. Hann eignaðist Stafakarlabók og hann var duglegur að spyrja foreldra 

sína um hljóð stafanna. Hann lærði mikið þannig að þetta bara kom án þess að 

foreldrar hans væru að ýta á hann eða halda að honum völdu efni. 

Hann var tilbúinn og spenntur að byrja í skóla. Foreldrar hans höfðu ekki 

undirbúið hann neitt sérstaklega fyrir skólabyrjunina. Hann hóf skólagöngu 

sína í Kveldúlfsskóla þar sem hann var í eitt ár. Félagslega gekk ekki vel en 

hann eignaðist einn góðan vin sem hann heldur enn sambandi við. Hann 

tengdist ekki mikið öðrum nemendum en sótti þess í stað í samskipti og 

félagsskap við fullorðið fólk. Námslega gekk vel hjá honum þessi fyrstu ár, 

þó að það hafi gengið á ýmsu félagslega. 

Að loknu fyrsta skólaárinu flutti fjölskyldan í annað sveitarfélag. Andri 

hóf nám í Skallagrímsskóla þá um haustið og var þar í tvö ár: 
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Sem varð honum helvíti á jörðu út af einelti. Við stóðum bara 

og göptum því hann sagði alltaf: Voða gaman í skólanum, 

ekkert að, allt í góðu og eitthvað svona. …við vorum 

náttúrulega í stöðugum viðræðum við skólastjóra, kennara og 

gangaverði. Það gerðist aldrei neitt. 

Hann kveið náttúrulega svakalega mikið fyrir að byrja í 

skólanum þá kom nýr kennari. Ég byrjaði á því áður en skólinn 

byrjaði að tala við hana, segja henni frá hvernig þetta hafi verið 

og þetta yrði ekki svona aftur. Hún tók aðeins öðruvísi á þessu, 

hún leyfði honum bara að vera inni í frímínútum bara í nokkra 

mánuði á meðan hún var að kortleggja … 

Honum leið aldrei vel í þessum skóla. Ég hef aldrei upplifað 

annað eins helvíti. …. En það var ekkert gert. Ég veit ekki hvað 

ég var búin að tala við allt starfsfólkið í skólanum oft. Það voru 

allir eitthvað svo ráðalausir þangað til að þessi kennari kom. 

Það var henni að þakka að maður lifði af þennan vetur. 

Hann svaraði aldrei fyrir sig, þegar við hvöttum hann til að 

svara fyrir sig að sparka bara á móti ef einhver er að meiða þig 

en þá svaraði hann: En mamma maður meiðir ekki fólk. Halló 

við lemjum ekki fólk. Hann lyftir aldrei hönd og þær lýstu þarna 

í skólaskjólinu í eitt skiptið þá horfa þær á það út um gluggann 

þegar þeir ráðast tveir á hann og hann bara beið á meðan þeir 

spörkuðu. Hann gerði ekkert, ekki neitt. 

Þessu óskar maður engum, ég hefði ekki getað trúað því hvað 

þetta var erfitt. 

Í kjölfarið flutti fjölskyldan í Borgarnes, skipti um umhverfi. Foreldrarnir 

ræddu við verðandi umsjónarkennara hans, settu hann vel inn í málin. Hann 

tók mjög vel á málum og vann vel með hans mál strax frá upphafi.  

Námslega gekk alltaf vel, menntunarlega alltaf vel. Það var á 

tímabili á miðstiginu sem hann fékk ekki verkefni við hæfi, 

skorti áskorun, eitthvað sem reyndi á hann. Fyrir og eftir þetta 

tímabil var honum vel sinnt, hann fékk verkefni sem reyndi á 

hann og þegar það er svoleiðis þá er skólinn ekkert mál. 
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Menntunarlegi hlutinn ekkert vandamál, frekar félagslegi 

parturinn. 

Tilboð skólans um að vera á fljótandi skólaskilum (Borgarfjarðarbrúin) 

nýttist honum mjög vel, það var komið til móts við hann námslega á hans 

forsendum. Hann fékk verkefni við hæfi, það gladdi hans hjarta. Eftir á að 

hyggja hefði hann líklega getað tekið fleiri áfanga í Menntaskólanum, hann 

hefði alveg ráðið við það. Í þeim greinum sem hann var í grunnskólanum voru 

gerðar meiri kröfur til hans en jafnaldranna, hann átti að geta betur að mati 

kennaranna. Hann naut ekki sanngirnis. Úr því að hann var í grunnskólanum í 

völdum greinum þá átti að meta hann á þeim forsendum þar. 

Helsti styrkleiki Andra er samviskusemin, hann vill alltaf klára sitt. Það er 

ekki til í hans huga að sleppa við, eða koma sér undan verkefnum. Þau 

verkefni sem eru á vegi hans ræðst hann á og leysir, hann gefst aldrei upp. 

Námið tekur hann svolítið á hörkunni og þó hann sé skipulagður, kannski of 

skipulagður þá getur það háð honum. Hann er „listamaður“ ef það kemur 

óreiða á listann þá getur verið erfitt að lagfæra hann. Vill hafa reglur og 

finnst óþægilegt ef þær eru ekki til staðar, hann þarf að vita hvar mörkin 

liggja. Hann er kröfuharður á sjálfan sig. Ef gengur ekki nógu vel, allt er ekki 

fullkomið þá er stutt í sjálfsgagnrýnina, ég hefði getað gert betur. 

Andri á í góðum samskiptum við samferðarfólk sitt.  

Ofboðslega ljúfur – skiptir ekki skapi – með jafnaðargeð, þolir 

mikið áreiti án þess að skipta skapi, hreytir aldrei í fólk. Vill hafa 

reglur finnst óþægilegt ef það eru ekki reglur, vill vita hver 

mörkin eru. 

Hann býr yfir góðri dómgreind að sögn móður hans og á auðvelt með að 

setja sig í spor annarra, skilur alveg af hverju einhver bregst svona við en 

ekki einhvern veginn öðruvísi. Það háir honum mest, hvað hann á erfitt með 

að tengjast öðrum. Hann var stundum þreyttur á samskiptum við jafnaldra 

sína. Það komu stundum krakkar í heimsókn í „playmo“ en hann var þá 

kannski einn að lesa, á meðan þeir léku sér að dótinu hans. Ef strákar komu 

að spyrja eftir honum þá átti hann það til að segja: „Nei mamma ekki stráka 

í heimsókn tvo daga í röð, það er of mikið.“ Hann var ánægður í sínu grúski 

og sjálfum sér nógur að mörgu leyti. 

Móðirin svaraði sama lista og ég fékk Andra til að svara sem ég vann upp 

úr skilgreiningu Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur um hvað einkenndi 

bráðgera einstaklinga (sjá viðauka 3). Þeim bar alveg saman og svaraði hún 
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10 spurningum af 14 þannig að hann fellur undir viðmið Fræðslumiðstöðvar 

um að vera bráðger einstaklingur. 

Andri er sérstaklega spurull sem lýsir sér í því að hann spyr mikið, 

bókstaflega um allt mögulegt. Hann vill mikið ræða málin, pæla í hlutunum. 

Rökræðir margvísleg málefni og er tilbúinn að finna annan vinkil á mál. 

Hann er ofboðslega forvitinn, handleikur hluti, tekur þá í sundur og skoðar. 

Hæfileikar Andra liggja meðal annars í því hvernig hann lærir, að mati 

móður hans. Hann er fljótur að sjá út regluleika í hlutum og nýta sér hann 

við samskonar viðfangsefni. Hann er sjálfbjarga um að ná sér í þekkingu, að 

læra. Hann náði sér sjálfur í þekkingu úr umhverfinu strax á unga aldri, varð 

sjálfur læs og náði sér sjálfur í góðan orðaforða án þess að foreldrarnir 

gerðu sér grein fyrir því hvernig hann fór að því. Hann leiðrétti móður sína í 

ensku þegar hann var sjö ára, þegar vantaði fleirtölu s–ið hjá henni þá 

áréttaði hann það við hana. Hann náði enskunni úr umhverfinu, enskum 

bókum var ekki haldið að honum eða töluð við hann enska. Í dag lærir hann 

mikið til sjálfur, fer á Netið og hlustar á fyrirlestra um alls konar efni. Hann 

er alltaf að læra eitthvað, duglegur að afla sér þekkingar. 

Ákvarðanir innan fjölskyldunnar eru teknar á fjölskyldufundum þar sem allir 

geta komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Það eru settar reglur í sátt og 

samlyndi við alla fjölskyldumeðlimi og foreldrarnir hjálpuðu og minntu börnin á 

að framfylgja þeim. Tölvunotkun Andra var orðin mjög mikil á tímabili, hann 

bókstaflega gleymdi sér í að grúska í netheimum, gat verið þar í margar 

klukkustundir í senn án þess að gera sér grein fyrir hvað tímanum leið. Þegar 

þetta var rætt við hann þá viðurkenndi hann að honum fannst erfitt að stjórna 

tölvunotkun sinni, það voru settar reglur um tölvunotkunina og foreldarnir 

hjálpuðu til og minntu á þær þegar þess þurfti. 

Foreldrar Andra eru báðir langskólagengnir og finnst menntun í 

nútímasamfélagi mikilvæg og hvetja börn sín á þeirri braut. Þeir hafa alltaf 

gert þær kröfur til Andra að hann mæti stundvíslega í skólann og geri alltaf 

sitt besta. Hann fari ekki í próf nema vera búinn að lesa vel, leysi 

heimadæmi og mæti vel undirbúinn í skólann. Þeir hafa lítið þurft að setjast 

niður með honum með heimanámið, hann sér um það sjálfur en þeir eru 

alltaf til staðar ef hann þarf aðstoð með heimanámið. Það var alltaf lesið 

fyrir Andra og líka eftir að hann varð læs, langt fram eftir öllu. Það hafði 

jákvæð áhrif á námsgöngu hans, eins barðist móðir hans fyrir hans hönd í 

skólanum, að hann fengi námsefni við hæfi. Foreldrarnir fóru með hann í 

stöðupróf í lok sjöunda bekkjar – fannst enginn trúa þeim fyrr en að því 

loknu. Móðirin fór í skólann og var leiðinleg, til að berjast fyrir hans hönd – 

var málpípa hans og talaði hans máli í skólanum. 
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7 Umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skilja betur hvernig tilboð skólans 

um að vera í tveimur skólum á tveimur skólastigum á sama tíma nýttist 

einum ákveðnum nemanda. Jafnframt varpa ég ljósi á fljótandi skólaskil og 

þróun þessa námstilboðs í íslenskum grunn- og framhaldsskólum. Í þessum 

kafla leita ég svara við rannsóknarspurningunni sem ég lagði upp með: Hver 

var tilurð og þróun fljótandi skólaskila á Íslandi og hvernig nýttust þau 

bráðgerum nemanda Grunnskólans í Borgarnesi? Samhliða því að svara 

rannsóknarspurningunni þá leitast ég við að setja niðurstöður mínar í 

fræðilegt samhengi. 

7.1 Tilurð og þróun fljótandi skólaskila í ljósi 
skólamálaumræðu og áherslu menntamálaráðherra 

Það var mín niðurstaða að í umræðunni um kennsluhætti í íslenskum 

skólum síðustu þrjá áratugina var lögð áhersla á mikilvægi þess að koma til 

móts við alla nemendur á þeirra forsendum. Má í þessu sambandi vitna til 

skrifa reynds skólafólks, eins og Elínar G. Ólafsdóttur, Guðbjargar 

Emilsdóttur, Kristrúnar Hjaltadóttur, Hafdísar Guðjónsdóttur og Matthildar 

Guðmundsdóttur. Þær skrifuðu meðal annars greinar og bækur um störf sín 

sem tengdust uppeldi og menntun barna og unglinga. Skrif þeirra eiga það 

sammerkt að líf- og menntunarsýn þeirra er á svipuðum nótum, þær leggja 

allar áherslu á að taka tillit til hinna ólíku þarfa hvers einstaklings og 

mikilvægi þess að leitast sé við að koma til móts við hvern og einn nemanda 

á hans forsendum og þær lögðu þessa sýn til grundvallar í öllum sínum 

störfum. Í grein sinni Um einstaklingsmiðað nám, opinn skóla og enn fleiri 

hugtök … kemst Ingvar Sigurgeirsson að svipaðri niðurstöðu, það er að 

umræðan um einstaklingsmiðun í námi og kennslu hafi einkennt íslenska 

skólamálaumræðu síðustu áratugi. Birtingarform þessarar umræðu var í 

opna skólanum á áttunda og níunda áratugnum og einstaklingsmiðun í námi 

upp úr aldamótum en þessir kennsluhættir eru í grunninn skyldir hvað 

áherslur og aðferðir varðar. Leitast var við að koma með sveigjanlegum 

hætti til móts við nemendur, þeir þurftu ekki allir að vera að læra það sama 

á sama tíma heldur voru þeir að fást við ólík viðfangsefni. Hver vann á 

sínum hraða upp á eigin spýtur eða í hópi (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). 
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Áherslur stjórnvalda á þessum árum voru á svipuðum nótum. Í fyrstu 

Lögum um grunnskóla sem sett voru árið 1974 var kveðið á um að 

grunnskólinn skuli koma til móts við hvern og einn nemanda á hans eigin 

forsendum. Þessi grein laganna hefur lítið breyst, mikilvægi hennar hefur 

síðan verið ítrekað í þeim lögum og námskrám sem settar hafa verið. Í 

endurskoðaðri Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út 2006 var kveðið 

fastar að orði og gerð krafa á grunnskólana um að þeir hagi öllum sínum 

störfum í samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðli þannig að alhliða 

þroska hvers og eins nemanda.  

Hugmyndir manna um og framkvæmd á fljótandi skólaskilum koma fram 

upp úr síðustu aldamótum eða um svipað leyti og umræðan um 

einstaklingsmiðað nám ryður sér til rúms í íslenskri skólamálaumræðu. 

Fljótandi skólaskil milli grunn- og framhaldsskóla á Íslandi birtast í ýmsum 

myndum eins og áður hefur verið rakið en margt er þar þó sammerkt. Á 

fljótandi skólaskilum er ekki lengur gerð sú krafa til einstaklinga að fylgja 

alfarið bekknum sínum eða að vera í skólanum sínum. Í hugmyndinni fólst 

að þegar og ef einstaklingurinn var tilbúinn þá bauðst honum að ljúka 

grunnskólanámi í einstökum fögum og hefja nám í framhaldsskóla í sömu 

fögum, samhliða því sem hann lauk öðru grunnskólanámi með jafnöldrum 

sínum. Þannig voru fljótandi skólaskil viðleitni til að koma til móts við ólíkar 

þarfir og ólíka færni einstaklinga. 

Mér finnst að í skólamálaumræðunni og stefnumarkandi plöggum 

síðustu áratugi fari mikið fyrir áherslum á einstaklinginn. Einstaklingurinn er 

leiddur til öndvegis, þarfir hans og langanir eru hafðar að leiðarljósi. Þetta 

rímar vel við það sem Beck og Gidden nefna einstaklingsvæðingu (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Það er þegar einstaklingurinn verður viðmiðun alls, 

valfrelsi hans og persónuleg sérkenni eru hvarvetna í brennidepli. Um margt 

fellur hugmyndin um fljótandi skólaskil ákaflega vel að hugmyndum um 

leysingu og einstaklingsvæðingu. Það má líta til þeirra til að skilja betur 

tilurð fljótandi skólaskila. Segja má að um ákveðna leysingu sé að ræða 

þegar einstaklingi er ekki ætlaður einn ákveðinn bás heldur getur hann verið 

staddur í tveimur kerfum samtímis. Hugarfar einstaklingsvæðingarinnar 

hvetur til þess að lausnir sem þessar fái brautargengi og reynt sé að koma til 

móts við þarfir hvers einstaklings, í þessu tilviki til móts við þarfir um 

krefjandi nám en þó einkum um námshraða.  

Í Ársskýrslum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur er hægt að finna tölur um 

fjölda lokinna framhaldsskólaáfanga hjá grunnskólanemendum. Í töflu nr. 1 eru 

þessar tölur teknar saman og má sjá að árið 1999 luku grunnskólanemendur 

146 framhaldsskólaáföngum en árið 2001 luku þeir 599 áföngum. Fjöldi lokinna 



 

75 

áfanga hjá grunnskólanemendum fjórfaldaðist á þessu tímabili. Mín tilgáta er 

sú að þessa aukningu megi rekja til þess að í Aðalnámskrá grunnskóla frá því 

1999 kom inn ákvæði um að tæplega 30% af heildartíma nemenda í 9. og 10. 

bekk skuli vera val nemenda sjálfra, markmiðið með valinu var að aðlaga nám 

einstaklingsins sem mest að þörfum hans. Margir grunnskólar nýttu sér þessa 

leið til þess að koma betur til móts við getumikla nemendur sína og hófu 

samstarf við framhaldsskóla um námstilboð, það er að vera á fljótandi 

skólaskilum. Næstu ár voru nemendur í grunnskólum Reykjavíkur að ljúka þetta 

frá 500 til 600 framhaldsskólaáföngum. Árið 2005 setti menntamálaráðherra 

reglugerð þar sem nemendum var heimilt að þreyta samræmd próf í 8.-10. 

bekk og heimilt að endurtaka prófin sem ekki var leyft áður. Þetta sama ár tóku 

grunnskólanemendurnir 940 áfanga en höfðu tekið 535 árið áður. Ég tel að 

þessi reglugerðarbreyting skýri þessa fjölgun. Frá árinu 2006 hefur Hagstofa 

Íslands safnað saman upplýsingum um fjölda grunnskólanemenda í 

framhaldsskólum landsins, það ár voru þeir 1042 og urðu flestir árið 2008 eða 

1460. Haustið 2010 voru þeir aðeins 390 eða tæpur fjórðungur af því sem mest 

var. Þessi fækkun skýrist af því að við ákvörðun fjárheimilda fyrir árið 2010 var 

ekki gert ráð fyrir ígildum vegna grunnskólanemenda sem stunduðu nám í 

einstökum framhaldsskólaáföngum samhliða grunnskólanámi sínu (sjá viðauka 

4). Þannig var grunninum kippt undan þessu námstilboði. Þessi breyting var 

gerð þrátt fyrir að réttur nemenda til að stunda nám í framhaldsskólum, enda 

hafi þeir sýnt fullnægjandi færni í viðkomandi greinum, væri tryggður í 26. gr. 

laga um grunnskóla frá 2008. Ég átti von á að einhver úr röðum skólafólks, 

foreldra, fyrrverandi nemenda eða stjórnmálamanna myndi andæfa en ég hef 

ekki fundið nein merki um slíkt. 

Mín niðurstaða er að námstilboðið um að stunda nám á fljótandi 

skólaskilum sé sprottið upp úr skólamálaumræðu og áherslu í skólamálum 

síðustu áratugi. Þar hafi skólastjórnendur og kennarar í grunn- og 

framhaldsskólum landsins verið í fararbroddi að nýta sér þau tækifæri sem 

gáfust, t.d. með auknu vali árið 1999 og 2005 þegar nemendur máttu taka 

aftur samræmdu prófin ef illa gekk í fyrra skiptið. Stjórnvöld leiddu ekki 

þessa þróun heldur skólafólkið sem sá þarna tækifæri til að koma til móts 

við bráðgera nemendur í grunnskólum. Menntamálaráðherra lögleiddi 

þennan rétt nemenda en aðdraganda þeirrar lögleiðingar vil ég rekja aftur 

til ársins 2004. Í skýrslunni Breytt námsskipan til stúdentsprófs – aukin 

samfella í skólastarfi sem kom út í ágúst 2004 kynnti Þorgerður Katrín 

Gunnarsdóttir áherslur sínar í menntamálum. Þar var meðal annars boðuð 

stytting til stúdentsprófs, endurskoðun og samræming á námskrám leik-, 

grunn- og framhaldsskóla. Rökin fyrir styttingunni voru að námstími til 

stúdentsprófs á Íslandi væri lengri en víðast annars staðar 
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(Menntamálaráðuneytið, 2004). Enn fremur var bent á að með fjölgun 

vikustunda í grunnskólum skapaðist svigrúm til að stytta dvöl nemenda í 

grunn- og framhaldsskólum, en auðvelt var að sýna fram á að 

heildarkennslustundafjöldi á 10 ára grunnskólaferli jókst úr 10 þúsundum í 

12 þúsund kennslustundir. Áherslur ráðherrans um að stytta nám til 

stúdentsprófs komu ekki til framkvæmda en þess í stað var réttur 

grunnskólanemenda til að stunda nám í framhaldsskólum samhliða 

grunnskólanámi tryggður í Lögum um grunnskóla frá 2008. Það er freistandi 

að álykta sem svo að þar sem ráðherrann kom ekki sinni aðaláherslu í gegn, 

að stytta námstíma flestra nemenda til stúdentsprófs, þá hafi hann tekið 

næst besta kostinn, það er að stytta námstíma sumra til stúdentsprófs.  

Að lokum vil ég nefna umræðuna um að íslenskir skólar sinni bráðgerum 

börnum ekki nægilega vel. Sú skoðun fékk byr undir báða vængi með 

niðurstöðum þriggja fyrstu PISA - kannana OECD frá 2000, 2003 og 2006 þar 

sem fram kom að getudreifing íslenskra nemenda var lítil, við sinntum vel 

þeim nemendum sem áttu erfitt með bóklegt nám en þeir getumestu skáru 

sig ekki mikið úr frá þeim sem næst komu miðað við aðrar þjóðir. 

Stjórnendur og kennarar grunnskólanna þekktu þessa umræðu og var nám á 

fljótandi skólaskilum ákveðið svar við þeirri gagnrýni. Það er síðan hægt að 

benda á að íslenskir nemendur voru hlutfallslega fleiri í tveimur efstu 

flokkunum en meðaltal nemenda OECD ríkjanna í PISA könnuninni 2009 (sjá 

mynd 1). Í hópi nemenda sem luku námi í grunnskólum landsins vorið 2009 

og tóku PISA könnunina 2009 var mesti fjöldi nemenda sem stundað hafði 

nám á fljótandi skólaskilum samkvæmt tölum Hagstofunnar (sjá mynd 3)! 

Það er freistandi að álykta sem svo að bráðgerir nemendur sem stunduðu 

nám á fljótandi skólaskilum hafi fengið nám við hæfi sem ögraði þeim og var 

þess valdandi að þeir stóðu sig vel í PISA könnuninni 2009. 

7.2 Hvernig nýttust fljótandi skólaskil bráðgerum nemanda 
Grunnskólans í Borgarnesi? 

Reynsla mín sem kennara hefur sýnt mér að þegar nemendur fá 

viðfangsefni við hæfi blómstra þeir í námi sínu. Viðfangsefnin þurfa að 

höfða til áhuga þeirra og mega hvorki vera of létt né of þung. Áhuginn og 

jákvætt hugarfar til þess að læra skiptir miklu. Viðhorf Andra til náms fannst 

mér vera einstakt þegar hann lýsti því fyrir mér hvað honum þótti 

skemmtilegt að læra:  

Það er bara einfaldlega mjög skemmtilegt að læra eitthvað nýtt, 

alltaf jafn gaman. Stærðfræði sérstaklega að finna svona ný tæki 
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og tól til að nýta við að leysa alls konar jöfnur og vandamál sem 

koma upp í svona dæmum, mjög gaman að geta bara svona flett 

þeim opið og leyst þau svona einn, tveir og þrír. 

Mér fannst þessi kafli segja mikið um Andra og hvað hann hefur mikið yndi 

af því að læra. Sálfræðingar halda því fram að áhugi sé lykillinn að námi. Efni 

sem við höfum áhuga á fái forgang hjá okkur og við veitum því athygli. Mér 

fannst ég einna helst geta mátað kenningar Csikszentmihalyi um flæði við 

áhuga Andra á námi. Csikszentmihalyi heldur því fram að flæði sé ástand 

sem einstaklingur kemst í þegar hann nær að einbeita sér afburðavel eða 

verða hugfanginn af viðfangsefninu sem svo skilar honum hámarks-

afköstum. Hann komst að því að flæði í námi hefur sterkasta forspárgildið 

um skuldbindingu nemanda í námi. Til að viðhalda þessu flæði þá þurfa 

viðfangsefnin að vera við hæfi, ekki of létt né of erfið (Csikszentmihalyi, 

1990). Fullyrðing Andra um að stærðfræðin sé sérstakt tungumál og hægt 

sé að nýta sér ýmis tól og tæki til að leysa jöfnur finnst mér lýsa djúpum 

skilningi hans á faginu og mun dýpri en almennt gerist á meðal jafnaldra 

hans. Í dagbókina skrifaði ég, þessu tengt: 

Andra er mjög misboðið þegar hann lendir í því að fá ekki 

námsefni við sitt hæfi. Honum er tíðrætt um það þegar hann 

var að hefja nám sitt í ensku í grunnskólanum. Námsefnið sem 

hann fékk var fyrir byrjendur en hann var þá farinn að lesa 

bækur á ensku, meðal annars Harry Potter!! Hann lýsir þessum 

tíma sem einum leiðinlegasta tíma skólagöngu sinnar, hann var 

erfiður nemandi sem lærði lítið og truflaði í tímum!  

Hann kom aldrei inn á það að námsefnið hafi einhvern tímann reynst 

vera honum of erfitt og ég spurði hann aldrei út í þann þátt! Í þessari 

umræðu kom Andri inn á mikilvægi þess að fá nám við hæfi, viðfangsefni 

sem ögri honum. Rússneski sálfræðingurinn Vygotsky útskýrir það í sínum 

fræðum hvernig nemendur geta unnið algjörlega sjálfstætt, innan vissra 

marka færni og skilnings, á tilteknu sviði náms. Handan þessara marka er 

viðfangsefnið of erfitt til að nemandinn geti haldið áfram upp á eigin spýtur 

að hans mati. Vísindamenn sem fást við heilarannsóknir sýna fram á 

lífeðlisfræðina að baki sálfræðinni og útskýra að nám eigi sér stað þegar 

reynsla í námi er hvorki leiðinleg né kvíðavænleg – þegar námsmaðurinn 

fær hvorki of mikla áskorun né of litla. Þeir sem rannsaka starfsemi heilans 

lýsa á svipaðan hátt og Vygotsky svæði hins mögulega þroska sem þeir kalla 

hæfilega áskorun eða mátulega hvatningu. Í báðum tilfellum er lögð áhersla 



 

78 

á þörfina fyrir áskorun og stuðning fyrir nemandann (Allan og Tomlinson, 

2000).  

Að sögn átti Andri í gefandi samræðum um nám sitt við foreldra sína. 

Hann sagðist hafa átt lítil samskipti við kennarana sína varðandi námið og 

engin við samnemendur sína. Í dagbókina skrifaði ég: 

Spurði umsjónarkennara Andra út í samskipti þeirra. Hann var 

sammála um að oft hafi Andri verið sjálfum sér nógur en það 

komu tímar þar sem hann leitaði aðstoðar og þurfti hjálp, rétt 

eins og hver annar. Ræddi við faggreinakennara hans sem tók 

undir með umsjónarkennaranum. 

Í samtölum okkar lýsti Andri mikilvægi þess að kennarar hefðu áhuga á 

viðfangsefninu sem þeir væru að kenna hverju sinni, áhugalaus kennari 

skapaði ekki umræður en áhugasamur kennari sem höfðaði til nemenda 

næði að koma á umræðum sem kveikti áhuga og skilning nemenda á 

náminu. Í náttúrufræðum var hann duglegur að miðla til annarra ef hann 

hafði frá einhverju að segja. Ég veit ekki hvað hægt er að draga miklar 

ályktanir af þessum þætti námsins sem er samt mjög mikilvægur. Hvernig 

samskiptum í námi hans var háttað. Ég velti því fyrir mér hvort við vorum að 

skilja orðið samskipti á sama hátt. Ég skilgreini það vítt fyrir mér, eða sem 

öll samskipti á milli fólks en hann kannski þröngt og þá aðallega sem 

félagslegt fyrirbrigði sem snýr að samskiptum á milli nemenda, s.s. í leik, 

spjalli, „chilli“ eða sem snýr að aga- og eineltismálum. Orðið samskipti í 

okkar skóla er oft notað í þeirri merkingu og gjarnan sagt að nemendur eigi í 

góðum eða slæmum samskiptum. Í frammistöðumati skólans eru samskipti 

m.a. metin og þá í merkingunni félagsleg samskipti. Það er lítið notað í þeirri 

merkingu hvernig nemendur nota það í námi sínu, að það sé verkfæri við að 

afla sér þekkingar. Hann kom líka inn á það að yfirleitt fékk hann ekki góðar 

niðurstöður í þeim þætti frammistöðumatsins þar sem samskiptin voru 

metin, það var þáttur sem hann gat bætt sig í.  

Þegar Andri var að ljúka við sjöunda bekk var orðið ljóst að grunnskólinn 

gat ekki lengur komið til móts við námslega stöðu hans, námsefnið hafði 

verið aðlagað að hans þörfum og hann prófað að vera í fjarnámi. Það var 

ekki nóg. Á þessum tímapunkti létu foreldrar hans hann taka stöðupróf við 

Menntaskólann í Hamrahlíð, þar sem hann fékk fyrsta áfangann í ensku 

metinn. Þá um haustið var stofnaður Menntaskóli Borgarfjarðar í Borgarnesi 

og skólarnir á svæðinu efndu til samstarfs, meðal annars um að koma til 

móts við bráðgera nemendur. Haustið 2007 þegar Andri var að hefja nám í 

áttunda bekk, hóf hann jafnframt nám við Menntaskólann í ensku, hann var 
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í tvö ár einungis í ensku við skólann og þegar hann var í tíunda bekk bættust 

við stærðfræði og náttúrufræði. Við lok grunnskólans hafði hann lokið 28 

einingum á framhaldsskólastigi samhliða grunnskólanámi sínu. Þegar ég 

ræddi þetta námstilboð við þau mæðginin og hvernig til hefði tekist þá voru 

þau sammála um að þessi leið í námi hentaði Andra mjög vel, það var komið 

til móts við námslega stöðu hans og hann fékk námsefni sem ögraði honum. 

Námið sem Andra var boðið upp á var innan þeirra marka sem Vygotsky 

nefnir og hann fékk þörfum sínum fyrir áskorun og stuðning fullnægt. 

Foreldrar hans höfðu hugleitt þann möguleika að flýta honum í námi en af 

félagslegum ástæðum ákváðu þeir að gera það ekki en töldu að hann hefði 

ráðið við það námslega. Mér fannst það koma fram í umræðum okkar Andra 

að hann var búinn að hugleiða vel sínar sterku og veiku hliðar sem 

námsmanns og hvað honum væri fyrir bestu. Andri lýsti ánægu sinni með 

þessa leið í námi, að geta verið á fljótandi skólaskilum. Þar fékk hann nám 

við hæfi á öllum sviðum auk þess að halda tengslum við gamla bekkinn sinn. 

Hann orðaði þetta þannig í einu viðtalinu að persónulega teldi hann að 

stunda nám á fljótandi skólaskilum henti betur en vera færður upp um 

bekk, þar sem nemendur geti þá einbeitt sér að því sem þeir eru sterkir í. 

Móðir hans taldi að þessi leið hafi hentað honum vel og „glatt hann í 

hjartanu“. Að hennar mati hefði hann ráðið við meira og getað lokið fleiri 

einingum en þessi leið kom til móts við hann námslega og félagslega. Þessu 

tengt skrifaði ég í dagbókina: 

Þeirri hugsun skaut upp kollinum hjá mér í dag hvort það hafi 

ekki verið lán fyrir Andra að hefja nám sitt, svona ungur á 

fljótandi skólaskilum þegar Menntaskólinn var nýstofnaður. 

Engar hefðir eða venjur voru búnar að festa rætur sem sögðu 

til um hvað væri æskilegt og hvað ekki.  

Ef hugtök Bernstein eru notuð til að skilja betur þetta félagslega 

umhverfi þá virðist mér sem umgerð skólans hafi verið veik, það var ekki 

ljóst hver hafði stjórnina og hlutverkaskipan var óljós. Í umgerðinni fór fram 

ákveðin orðræða sem endurspeglaðist í stýrandi orðræðunni hvernig 

viðeigandi var að haga sér í samskiptum, hvaða siðir, venjur og framkoma 

var viðeigandi. Kennsluorðræðan á við hæfni og þekkingu og tekur alltaf 

mið af hinni stýrandi orðræðu og leitast við að aðlaga sig henni (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2007). Andra hentaði þetta námsumhverfi mjög vel, hann var 

tekinn eins og hann var. Það hefur sýnt sig að skólar með sterka umgjörð 

henti verr nemendum í minnihlutahópum (Arnot og Reay, 2004). Það má 

velta því fyrir sér hvort skólar með veika umgjörð henti þeim betur og hvort 
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Andri hafi fallið undir skilgreininguna um að vera í minnihlutahóp, þar sem 

hann var mun yngri en flestir samnemendur hans. 

Nýlegar íslenskar rannsóknir, t.d. langtímarannsókn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur um áhrif uppeldis á námsárangur og rannsókn Amalíu 

Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar Hansen sem könnuðu tengsl 

námsárangurs nemenda í 6. bekk við viðhorf nemenda og foreldra til 

skólagöngu, benda til þess að uppeldisaðferðir og viðhorf foreldra til náms 

skipti miklu hvað varðar námsárangur barna þeirra. Hvað þennan þátt 

varðar þá er bakland Andra sterkt. Eftir að hafa tekið viðtalið við móður 

Andra skrifaði ég í dagbókina: 

Andri er heppinn með foreldra! Þeirra þáttur í menntun Andra 

er stór. Þeir lásu alla tíð fyrir hann, hvöttu hann til að lesa, 

höfðu hann með í ráðum varðandi skipulagsmál sem snéru að 

fjölskyldunni og voru duglegir að óska eftir því að hann fengi 

nám við hæfi (voru „leiðinleg“ í skólanum).   

Uppeldisaðferðir foreldra Andra bera öll einkenni leiðandi uppeldis, 

hann var hafður með í ráðum þegar reglur voru settar og hann fékk 

stuðning og hvatningu heima fyrir. Eins og áður hefur komið fram þá átti 

Andri í góðum og gefandi samræðum um nám sitt við foreldra sína. 

Foreldrar hans voru honum mikils virði í þessu efni en þeir eru báðir 

langskólagengnir og mjög jákvæðir gagnvart menntun, þannig má segja að 

menningarauður Andra hafi verið verulega mikill. Menningarlegan auð 

skilgreinir Bourdieu sem þann auð sem er bundinn líkama og hug, menntun 

eða færni, en færnin verður að vera mikils metin í samfélagi viðkomandi 

(Gestur Guðmundsson, 2008). Bakland nemenda skiptir miklu máli þegar 

námsárangur er annars vegar, menntun foreldra og menningarlegur auður 

þeirra skiptir miklu varðandi gengi nemenda í skóla og í tilfelli Andra virðist 

það jafnvel skipta sköpum. 

Ef hugmyndir Bourdieu um vettvang, „habitus“ og menningarlegan auð 

eru yfirfærðar á fljótandi skólaskil, þá er vettvangurinn að vera í tveimur 

skólum og á tveimur skólastigum samtímis. Nemendur þurfa að uppfylla 

ákveðin skilyrði um námsárangur og frammistöðu til að fá að vera með. 

Skólastjórarnir eru í stöðu dómara sem hafa það endanlega í sínum höndum 

hvaða nemendur það eru sem fá að taka þátt, ná að uppfylla þau skilyrði 

sem sett eru. Námsárangur nemenda virðist að stórum hluta stýrast af 

„habitus“ þeirra og foreldra þeirra, viðhorfi þeirra til menntunar, skólastarfs 

almennt, kennsluaðferða og krafna menntakerfisins um námsárangur. 

Frammistaða nemenda er einnig lögð til grundvallar, hversu ábyrgir og 
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sjálfstæðir nemendur eru í námi sínu. Þessir tveir þættir tengjast „habitus“ 

nemenda og fjölskylduaðstæðum þeirra. 

7.3 Rýnt í störfin – Frá mínum sjónarhóli 

Það er mín sýn á skólastarf að stjórnendur og starfsfólk skóla eigi að leitast 

við í öllum sínum störfum að koma til móts við alla nemendur án tillits til 

atgervis þeirra til líkama, sálar, félagslegrar stöðu eða tilfinningalegs 

ásigkomulags með það að markmiði að veita þeim góða, alhliða menntun. 

Leiðirnar að slíku markmiði eru fjölbreytilegir og sveigjanlegir kennsluhættir 

þar sem allir fái notið sín á sínum forsendum. Ég hef verið hugsi um stöðu 

bráðgerra nemenda í eldri bekkjum grunnskólanna, hvaða leiðir henta þeim 

best í námi? Samtal mitt við Andra um skólagöngu hans sannfærði mig um 

að við í Grunnskólanum í Borgarnesi erum á réttri leið með tilboðinu um að 

vera á fljótandi skólaskilum. Í því tilboði var komið til móts við námslega 

stöðu Andra með sveigjanlegum hætti. Skipulaginu var þannig háttað að 

stundum var hann með bekknum sínum með sama námsefni og 

bekkjarfélagarnir, stundum inni í bekknum og með annað námsefni en 

bekkjarfélagarnir og á öðrum tímum var hann að sinna námi sínu við 

Menntaskóla Borgarfjarðar.  

Við skipulagningu og framkvæmd skólans á fljótandi skólaskilum voru 

ýmsar hindranir á vegi okkar skólastjórnenda. Þegar við vorum að fara af 

stað máttu nemendur ekki taka samræmdu prófin aftur, fengu eina tilraun, 

en því var breytt árið 2005 á þann veg að nemendur fengu aðra tilraun til að 

taka prófin ef ekki tókst nægjanlega vel til í fyrra skiptið. Þetta hafði það í 

för með sér að fleiri nemendur hjá okkur tóku prófin. Þessi breyting varð til 

þess að við hættum að bjóða nemendum upp á að taka 

framhaldsskólaáfanga samhliða grunnskólanáminu. Til að vera á fljótandi 

skólaskilum þurftu nemendur að hafa lokið grunnskólanámi sínu í 

viðkomandi grein. Kennarar sem voru að kenna nemendum framhaldsskóla-

áfangana í grunnskólunum fengu það ekki metið til launa, þó að það hafi 

verið töluverð aukavinna fyrir þá. Óskýrt var hver ætti að sjá um samskiptin 

á milli skólanna, faggreinakennararnir eða skólastjórnendurnir. Kennarar 

framhaldsskólans voru ósáttir við að fá ekki metið til launa að prófa 

grunnskólanemendurna. Fleiri skipulagsatriði við framkvæmd fljótandi 

skólaskila komu upp sem við leystum með hagsmuni nemendanna að 

leiðarljósi. Það sem styrkti okkur við framkvæmdina var að við höfðum 

sannfæringu fyrir því hvað væri nemendum fyrir bestu, leituðumst við að 

finna lausn á þeim málum sem upp komu og leituðum leiða framhjá þeim 

hindrunum sem á vegi okkar urðu. Mér finnst skólastjórn oft snúast um að 
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hafa skýra sýn og með hvaða hugarfari maður gengur til verka. Hvort og þá 

hvernig maður stillir sig inn á að finna lausnir á þeim málum sem upp kunna 

að koma. Í dagbókina skrifaði ég: 

Ég er að lesa Rimla hugarfarsins eftir Einar Má. Blaðsíður 65-66 

eru frábærar. Akkúrat það sem ég er að kljást við dagsdaglega! 

Mikilvægi þess að líta inn á við en ekki alltaf að vera að finna 

afsakanir fyrir því sem maður gerir eða gerir ekki einhvers 

staðar annars staðar! Góður punktur hjá Einari. 

Í bókinni tvinnar Einar Már saman sögu fíkils sem berst við að koma lífi 

sínu á réttan kjöl við sína eigin lífsbaráttu. Það var margt í bókinni sem ýtti 

við mér og einn stuttur kafli lét mig ekki í friði, ég las hann nokkrum sinnum. 

Mér fannst hann eiga vel við mig og mín störf. Í honum er hann að lýsa með 

hvaða hugarfari þeir ganga til verka sem eru að reyna að breyta (sér) og 

þoka málum áfram til betri vegar. 

Kjarni málsins er sá að aldrei hvarflaði að okkur að við þurfum 

að breyta sjálfum okkur, eða með öðrum orðum, aðstæðurnar 

breyttu okkur ekki neitt nema við sjálf tækjum breytingum. 

Vandinn var ekki utan við hausinn á okkur, heldur inni í honum. 

Vandinn var ekki húsið, bíllinn, makinn, vandinn ert þú, ekki 

svipurinn á yfirmanninum heldur þú (Einar Már Guðmundsson, 

2007, bls. 66). 

Það kemur fyrir að ég leysi verkefni sem ég er að vinna að á annan veg 

en þann sem ég tel vera farsælastan fyrir skólasamfélagið vegna þess að 

kjarasamningar, lög, reglugerðir og starfslýsingar eru meðal annars 

hindranir til að koma hugmyndum mínum í verk. Það er hægt að finna svo 

margar hindranir þegar maður er að leita lausna á málum sem þurfa 

úrlausnar við og þær eru svo nærtækar. Þegar upp er staðið þá er það 

spurningin um hugarfarið, viljann og getu manns til að sannfæra 

samstarfsfólkið að sú leið sem maður telur vera þá réttu sé í raun sú rétta. 

Útfærsla okkar á fljótandi skólaskilum er gott dæmi um slíkt. Það voru 

hindranir í veginum sem við þurftum að yfirstíga. Við þurftum að sannfæra 

og semja við kennara skólans að það væri vert að bjóða nemendum þessa 

leið í náminu og fá þá til að sinna þeim. Við þurftum að eiga gott samstarf 

við framhaldsskólana en það gekk ekki alltaf vel, m.a. vegna kjarasamninga 

framhaldsskólakennara. Við þurftum að eiga samskipti við skólastjórnendur 

þess framhaldsskóla sem við vorum í samstarfi við hverju sinni. 
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Eftir að Menntaskóli Borgarfjarðar tók til starfa, haustið 2007, þá hefur 

þjónustan við nemendur stórbatnað og samskipti milli skólastiganna orðið 

mjög lipur. Nemendur gátu sótt flesta tíma í þeim fögum sem þeir voru 

skráðir, samskipti milli kennara og skólastjórnenda skólanna urðu mark-

vissari. Eins og fram kemur í kafla fimm þá var stofnað til þróunarverkefnis 

sem fékk nafnið Borgarfjarðarbrúin sem hafði það m.a. að markmiði að 

skapa samfellu á milli grunn- og framhaldsskóla, auka sveigjanleika milli og 

innan skólastiganna og að mæta breytilegum þörfum ólíkra nemenda. 

Umsjón með verkefninu var í höndum bakhóps sem skipaður var tveimur 

fulltrúum frá hverjum skóla, ég var annar fulltrúi míns skóla í bakhópnum, 

hinn var deildarstjóri eldri deildar skólans. Með komu þessa verkefnis þá 

urðu öll samskipti skólans við framhaldsskólann markvissari. Útaf stóð: Hvor 

skólinn bar ábyrgðina á kennslu nemenda? Niðurstaða fékkst ekki. Í 

dagbókina skrifaði ég á vordögum 2010: 

Heyrði aðeins í Baldri í dag, á hlaupum. Það gengur ekki nógu 

vel hjá honum. Misvísandi skilaboð. Krafa um tímasókn í MB, 

þó það hafi verið rætt um að svo sé ekki! Þarf að heyra betur í 

honum, kennara hans í MB, umsjónarkennara hans, 

deildarstjóra og stjórnanda í MB. Kortleggja málið. Hvernig er 

hann að standa sig? Axlar hann ábyrgð? Ræður hann við 

sveigjanlega töflu? Af hverju vissi ég ekki af þessu fyrr? 

Við reyndum að koma í veg fyrir að svona mál kæmu upp með ýmsum 

leiðum. Haldnir voru fundir mánaðarlega í bakhópnum þar sem framkvæmd 

og skipulag fljótandi skólaskila voru m.a. rædd. Fagfundir kennara 

grunnskólanna og Menntaskólans voru reglulega. Á þessum fundum komu 

kennararnir saman og ræddu fagleg mál, s.s. samfellu í námskrám skólanna, 

útfærslu á námsmati og áherslur í skólastarfinu. Fyrir tilstuðlan þessara 

formlegu funda þá mynduðust tengsl og traust á milli kennara og stjórnenda 

skólanna sem efldi þá í óformlegum samskiptum, s.s. tölvupóstsendingum, 

símhringingum og óformlegu spjalli. Þegar eitthvað mál kom upp þá voru 

kennarar og skólastjórnendur öruggari að hafa samband hver við annan, 

kanna málavexti og finna lausnir. Þannig má segja að þessi formlegu og 

óformlegu samskipti styrktu framkvæmd fljótandi skólaskila sem komu 

nemendum sem voru á þessari námsleið til góða og átti að girða fyrir það að 

fleiri mál eins og Baldur lenti í kæmu upp. 

Í bréfi frá ráðuneytinu til allra framhaldsskóla, dagsett þann 2. júlí 2009 

var boðað að „Við ákvörðun fjárheimilda 2010 verður ekki gert ráð fyrir 

ígildum vegna nemenda grunnskóla sem stunda nám í einstökum 
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framhaldsskólaáföngum samhliða grunnskólanámi sínu“ (Viðauki 4). Flestir 

framhaldsskólar brugðust við þessu bréfi með því að hætta að bjóða 

grunnskólanemendum að taka framhaldsskólaáfanga (sjá mynd 3 bls. 31). 

Þessi úrskurður ráðuneytisins var ræddur á fundum bakhópsins og var vilji 

meðal nefndarfólks að innan héraðs yrði leitað leiða til að 

grunnskólanemendur gætu áfram stundað nám við Menntaskólann. 

Þáverandi skólameistara Menntaskólans var mjög umhugað um að svo 

mætti verða. Þetta mál var tekið upp á fundum skólastjóra og í 

fræðslunefnd Borgarbyggðar. Niðurstaðan varð sú að grunnskóla-

nemendum þeirra skóla sem stóðu að þróunarverkefninu Borgarfjarðar-

brúin stóð til boða, þrátt fyrir ákvörðun ráðuneytisins, að stunda nám við 

Menntaskólann, næstu tvö skólaár.  

Síðustu ár finnst mér viðhorf nemenda til þess að standa sig vel í námi og 

þora að viðurkenna það hafa breyst. Í dagbókina skrifaði ég: 

Þegar ég horfi til baka finnst mér viðhorf meðal nemenda til 

samnemenda sinna sem gengur vel í skóla og hafa gaman af því 

að læra hafa breyst. Það þótti ekki „töff“ eða fínt að vera góður 

námsmaður, þeir voru gjarnan kallaðir „proffar“ eða „nördar“ sem 

var ekki gott. Þessir krakkar drógu sig gjarnan í hlé og voru ekkert 

að flíka getu sinni. Mín upplifun var að þetta var almennt svona 

hjá okkur, fór reyndar eftir andanum í árgöngunum og eftir 

einstaklingunum. Þetta hefur breyst! Þökk sé Brúnni? 

Mér er minnistæður nemandi sem átti mjög auðvelt með nám og hafði 

gaman af því að læra. Hann var kallaður „proffinn“ í sínum bekk. Hann tók 

nokkra framhaldsskólaáfanga, samhliða námi sínu í grunnskólanum, sem 

hann lauk síðan ekki. Mín skoðun er að hér væri á ferðinni bráðger strákur 

sem átti með léttum leik að ráða við þessa framhaldsskólaáfanga, um margt 

líkur honum Andra, en andinn í skólanum á þeim tíma var þannig að það 

gerði honum erfitt fyrir að standa sig í náminu. Það er efni í aðra rannsókn 

að kryfja hans sögu en áhugavert engu að síður að heyra í honum núna, 

hver upplifun hans er frá þessum tíma. Með tilkomu Menntaskólans og 

Borgarfjarðarbrúarinnar finnst mér viðhorfið meðal nemenda skólans hafa 

breyst, það þykir eftirsóknarvert að stunda nám við Menntaskólann 

samhliða námi í grunnskólanum. Það er ekki lengur slæmt að vera „proffi“ 

eða „nörd“. Mér finnst metnaður góðra nemenda í námi hafa aukist, þeir 

eru viðurkenndir eins og þeir eru og eru sýnilegri en áður. Kannski hefur 

tíðarandinn þarna líka áhrif þar sem meginstraumurinn er, finnst mér, í þá 

átt að viðurkenna fjölbreytileikann og taka hvern og einn einstakling eins og 
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hann er. Það stendur upp úr að mínu mati að bráðgerum nemendum í efstu 

bekkjum skólans er betur sinnt en áður og þeir eru viðurkenndir á þeirra 

forsendum og líður betur í skólanum. Námstilboðið um að vera á fljótandi 

skólaskilum á þar stóran þátt. 
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8 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að gera grein fyrir tilurð og þróun fljótandi 

skólaskila á Íslandi og hvernig það tilboð kom til móts við námslega stöðu eins 

bráðgers nemanda við Grunnskólann í Borgarnesi. Það er niðurstaða mín að þessi 

útfærsla á fljótandi skólaskilum eins og þau þróuðust hér á landi eigi sér ekki 

erlenda fyrirmynd. Þetta námstilboð er séríslensk leið, það að stunda nám við tvo 

skóla á tveimur skólastigum á sama tíma er sprottið upp úr skólamálaumræðu 

meðal skólafólks og áherslum í skólastarfi síðustu áratugi. Við endurskoðun laga 

og reglugerða sem snéru að grunnskólunum 1998, 2005 og 2008 sköpuðust 

tækifæri sem skólastjórnendur og kennarar í grunn- og framhaldsskólum nýttu til 

að efla þetta námstilboð. Stjórnvöld hættu síðan að greiða fyrir nám 

grunnskólanemenda í framhaldsskólum frá og með áramótum 2010 sem hafði 

það í för með sér að nemendum snarfækkaði. 

Staða bráðgerra nemenda í grunnskólum finnst mér vera flókin. Það er 

ekki til skilgreining á hverjir teljast til þessa hóps nemenda. Fræðimenn hafa 

ekki komið sér saman um hverjir teljast vera bráðgerir og hverjir ekki, líkt og 

til er skilgreining á hverjir eru með ADHD eða lesblindu. Skilgreining sem 

Fræðslumiðstöð studdist við á sínum tíma er góðra gjalda verð en hún er of 

víð að mínu mati þar sem hún nær ekki til að greina bráðgera nemendur úr 

hópi góðra nemenda. Judy Galbraith bendir á í skrifum sínum að það sé 

stigsmunur á þessum nemendum (Galbraith, 1999) og Atli Harðarson kemur 

inn á þennan mun í sínum skrifum (Atli Harðarson, 2008). Það eru til 

fræðasvið um nemendur sem eiga erfitt með nám og það er af hinu góða. 

Foreldrar hafa stofnað samtök og vettvang til að minna á hvað sé þessum 

einstaklingum fyrir bestu og það er af hinu góða. Mér finnst eitthvað í þessa 

veru vanta fyrir bráðgera nemendur, vettvang fyrir foreldra og skólafólk til 

minna á þá innan skólakerfisins, hvað þeim sé fyrir bestu og hvernig má 

best koma til móts við bráðgera nemendur. Það vantar fleiri rannsóknir og 

fræðilega umfjöllun um stöðu bráðgerra nemenda. Námstilboð fyrir þessa 

nemendur þarf að taka mið af slíkum rannsóknum og fræðilegri umfjöllun 

um hvað þeim sé fyrir bestu. 

Það kemur fram í þessari rannsókn að það er mat Andra og móður hans 

að honum var almennt vel sinnt í sínum bekk í Grunnskólanum í Borgarnesi. 

Umsjónarkennarar hans sáu til þess að hann fékk nám við hæfi og það var 

fylgst með félagslegri stöðu hans. Það voru tvær undantekningar á þessu, 
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þegar hann var að hefja nám í ensku og á ákveðnu tímabili á miðstiginu 

þegar þessum þáttum var ekki nægjanlega vel sinnt, annars fékk hann góða 

sinningu. Ég tel að það sé leitast við að koma til móts við alla nemendur á 

þeirra forsendum í Grunnskólanum í Borgarnesi og að teknu tilliti til þeirra 

umræðna sem átt hafa sér stað og áherslna síðustu áratugi í íslenskum 

skólum þá finnst mér freistandi að álykta að svo sé víðar. Kennarar hafa 

fagþekkingu til þess að kenna námsefni grunnskólans og geta leitað sér 

aðstoðar og stuðnings innan veggja síns skóla þegar svo ber undir. Það er 

erfiðara um vik að koma til móts við nemendur þegar námsefni/markmiðum 

grunnskólans sleppir, þar lýkur hinni eiginlegri fagþekkingu 

grunnskólakennara. Samkvæmt lögum og námskrám á grunnskólinn að 

koma til móts við alla nemendur sína. Til þess að geta komið til móts við 

nemendur sem hafa náð öllum markmiðum grunnskólans, þá verður 

grunnskólinn að hafa tök á því en eins og staðan er í dag þá er ekki 

fagþekking til staðar innan grunnskólanna til að veita kennslu á 

framhaldsskólastigi. Það er hægt að auka menntun grunnskólakennara og 

gera þá hæfari til að kenna námsefni á framhaldsskólastigi eða opna aftur 

fyrir þann möguleika að útskrifa nemendur fyrr úr grunnskólum í einstaka 

fögum. Námstilboðið að stunda nám í framhaldsskóla samhliða 

grunnskólanámi er svar skólafólks við þessu máli. 

Það er mat Andra sem er bráðger nemandi og móður hans að það 

hentaði honum mjög vel að vera á fljótandi skólaskilum. Í þessu námstilboði 

var komið til móts við hann námslega á hans forsendum, hann fékk nám við 

hæfi og hélt jafnframt tengslum við bekkinn sinn. Ég fann ekki mikla 

umfjöllun um þessa námsleið, ráðstefna var haldin árið 2006 undir 

yfirskriftinni Málefni unglingastigsins – Nám á mörkum skólastiganna 

(Sigurður Sigursveinsson, 2006), vangaveltur Atla Harðarson á vefsíðu sinni 

þar sem hann veltir því fyrir sér hverjum henti þetta námstilboð (Atli 

Harðarson, 2008) og svo var forsíðufrétt í Fréttablaðinu 11. janúar 2011 um 

66% fækkun fjarnema í framhaldsskólum á milli ára (Sunna Valgerðardóttir, 

2011). Í þróunarskýrslu um Borgarfjarðarbrúna kemur fram að þetta 

námstilboð mæltist mjög vel fyrir hjá nemendum sem stunduðu nám á 

fljótandi skólaskilum (Gunnhildur Harðardóttir og Hilmar Már Arason, 

2008). Það var tekið fyrir það með bréfi frá Menntamálaráðuneytinu 

dagsettu 2. júlí 2009 (sjá viðauka 4) að grunnskólanemendur gætu stundað 

nám í framhaldsskólum. Viðbrögð við þessari ákvörðun ráðherra finnst mér 

svolítið lýsandi fyrir stöðu þessara einstaklinga í skólakerfinu og bera vott 

um tómlæti. Það mótmælti henni engin á opinberum vettvangi, ekki 

foreldrar, ekki skólafólk né nú- eða fyrrverandi nemendur.  
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Rökin fyrir þessari ákvörðun var sparnaður. Ég hef ekki séð útreikninga 

sem sýna þann sparnað sem ávinnst með því að leggja niður þetta 

námstilboð. Ég efast um að hann sé nokkur þegar betur er að gáð. Andri 

mun ljúka sínu námi ári fyrr en annars, námseiningarnar sem hann lauk á 

meðan hann var enn í grunnskóla vega þar þungt. Fyrrverandi nemandi 

skólans tjáði mér að hann hafi lokið stúdentsprófi hálfu ári fyrr en hann 

áætlaði og þakkaði það einingunum sem hann tók á meðan hann var enn í 

grunnskólanum. Ég gæti nefnt fleiri sögur í þessa veru.  

Reynsla okkar í Borgarnesi sýnir okkur að þetta námstilboð hentar mjög 

vel bráðgerum grunnskólanemendum. Þrátt fyrir að stjórnvöld séu hætt að 

greiða Menntaskólanum fyrir nám grunnskólanemenda í skólanum þá 

stunda nemendur Grunnskólans í Borgarnesi nám við skólann. Áframhald 

þessa tilboðs er óljóst en það er mitt mat að það er skilningur meðal 

skólafólks í Borgarbyggð og sveitarstjórnarfólks um mikilvægi þess að koma 

til móts við alla nemendur, líka bráðgera nemendur. 

8.1 Hugleiðingar 

Það er mín reynsla og að það sé töluverður sveigjanleiki innan 

grunnskólanna til að koma til móts við námslega stöðu nemenda á þeirra 

forsendum. Það fer reyndar eftir skólum og kennurum, en við upphaf 

grunnskólans og lok hans er sveigjanleikinn í raun lítill sem enginn. Nemendur 

hefja nám sitt í grunnskólanum almanaksárið sem þeir eru sex ára og eru svo í 

grunnskólanámi í tíu ár. Þarna finnst mér vanta meiri sveigjanleika, nemendur 

hefji ekki sjálfkrafa nám sitt í grunnskólanum almanaksárið sem þeir verði sex ára 

heldur hafi foreldrar, leikskólar og stoðkerfi leikskólanna töluvert um það að segja 

hvenær nemendum er það fyrir bestu að hefja grunnskólanám sitt. Það hefur 

lengi verið ákvæði í lögum að það megi útskrifa nemendur úr grunnskóla á styttri 

tíma en tíu árum. Í ráðherratíð Þorgerðar Katrínar var töluverð umræða um að 

stytta nám til stúdentsprófs, meðal annars var rætt um að stytta námstíma 

nemenda í grunnskólum. Það náðist ekki í gegn en grunnskólanemendur fengu 

rétt til að stunda nám í framhaldsskólum samhliða grunnskólanámi sínu. Þar var 

myndaður sveigjanleiki sem nýttist bráðgerum nemendum. Ég sakna þess að 

sveigjanleikinn hafi ekki verið aukinn enn meir og þeir nemendur sem það kjósa 

geti verið lengur í grunnskólanámi sínu. Í Grunnskólanum í Borgarnesi var gerð 

tilraun þar sem nemandi var ellefu ár í grunnskólanámi sínu og gafst það vel. Mér 

finnst að sveigjanleikinn eigi að vera í báðar áttir, til að stytta grunnskólanámið 

fyrir suma og lengja fyrir aðra. Upphaf og lok grunnskólanáms eigi að vera 

sveigjanleg. Slíkur sveigjanleiki kæmi ekki einungis bráðgerum nemendum til 

góða heldur öllum nemendum. 
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Viðauki 1 

 

Upplýst samþykki 

 

Með þessu bréfi samþykki ég að sonur minn _________________ kt. 

_______________ taki þátt í rannsókn Hilmars Más Arasonar og get ég 

alltaf afturkallað þátttöku í rannsókninni. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Samkvæmt 9. gr reglna nr. 170/2001; um upplýst samþykki í 

vísindarannsókn þá ber að veita forráðamönnum ólögráða einstaklinga 

eftirfarandi upplýsingar 

 

 

a. Nafn, stöðuheiti og heimilisfang ábyrgðarmanns rannsóknar og eftir 

atvikum fulltrúa hans, sem hefur staðfestu hér á landi. 

Hilmar Már Arason, aðstoðarskólastjóri við Grunnskólann í Borgarnesi. 

Kjartansgötu 1, Borgarnesi. Mastersnemi í stjórnun menntastofnana. 

 

b. Hver beri daglega ábyrgð á að uppfylla skyldur ábyrgðarmanns. 

Hilmar Már Arason 

 

c. Hver sé tilgangur rannsóknar, hvernig framkvæmd hennar verði háttað í 

grófum dráttum, hver sé möguleg gagnsemi hennar, hvenær rannsókn 

byrji og hvenær áætlað sé að henni ljúki. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort og þá hvernig tilboðið um 

að vera á fljótandi skólaskilum (vera í tveimur skólum og tveimur 

skólastigum á sama tíma) hefur nýst einum ákveðnum nemanda í 

Grunnskólanum í Borgarnesi. Segja sögu hans og máta hana saman við 

fræðin, umræður í menntamálum (skólapólitíkin), þróunina í 

samfélagsmálum og greina úr hvaða hugmyndafræði þetta tilboð er 
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sprottið. Að lokum vonast ég til að geta svarað undirliggjandi spurningu í 

rannsókn minni hvort tilboðið um fljótandi skólaskil eigi rétt á sér. 

 

d. Hver sé vinnsluaðili rannsóknar, hverjir séu að öðru leyti í samstarfi við 

ábyrgðarmann um rannsóknina og hverjum upplýsingar verði afhentar. 

Niðurstöður verðar kynntar í mastersverkefni mínu og væntanlega í 

fræðilegri grein um niðurstöður verkefnisins. 

 

e. Hver sé möguleg áhætta þátttakanda í rannsókninni og í hverju 

þátttakan sé fólgin. 

Viðkvæmar persónulegar upplýsingar geta komið í samtölunum. 

 

f. Hvaða tegundir upplýsinga verða notaðar við rannsóknina, þ.m.t. hvort 

notað verður erfðaefni eða upplýsingar úr sjúkraskrá látinna skyldmenna 

þátttakanda. 

Upplýsingar um námsgengi og viðhorf til náms og kennslu koma fram. 

 

g. Hvert upplýsingar eru sóttar, þ.m.t. upplýsingar um ættartengsl. 

Til viðmælanda og foreldra hans. 

 

h. Hvaða öryggisráðstafanir verði viðhafðar í vinnslunni. 

Viðmælandi kemur ekki fram undir nafni og verður leitast við að fela 

slóðina, hver hér er á ferðinni í samráði við hann sjálfan og foreldra hans. 

 

i. Hvort og hvenær persónuupplýsingum eða persónuauðkennum verði 

eytt. 

Um leið og verkefnið er komið út og hefur verið samþykkt (vonandi 

sumarið/haust 2011) verður viðtölum eytt. 
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Viðauki 2 

Þagnarheit 

 

Borgarnesi 5. janúar 2011 

 

Ég undirritaður, heiti því hér með að virða þagnarskyldu um allar þær 

heilsufars- og aðrar viðkvæmar persónuupplýsingar sem ég fæ vitneskju um 

við störf mín að vísindarannsókninni Tilurð og þróun fljótandi skólaskila og 

hvernig þau nýttust bráðgerum nemanda Grunnskólans í Borgarnesi sem 

styðst við leyfi Persónuverndar, dags. 3. janúar 2011.  

Þá ber mér að tilkynna ábyrgðaraðila/leyfishafa ef einhver þeirra sem 

upplýsingarnar fjalla um er eða hefur verið maki minn, skyldur eða mægður 

mér í beinan legg eða að öðrum lið til hliðar eða tengdur mér með sama 

hætti vegna ættleiðingar. Í slíkum tilvikum heiti ég því að kynna mér ekki 

gögn um viðkomandi.  

Mér er kunnugt um að brot gegn þessari þagnarskyldu geta varðað 

refsingu samkvæmt 230. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 eða, eftir 

atvikum, ákvæðum annarra laga, s.s. 42. gr. laga nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

 

_______________________________ 

Staður og dagsetning 

 

________________________________________ 

Undirskrift 

 

_________________________________________ 

Undirritun leyfishafa eða fulltrúa hans 
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Viðauki 3 

Hvað einkennir bráðgera einstaklinga? 
(Byggt á skilgreiningu Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur) 

 

1. Hafði snemma miðað við aldur mikla hæfileika á einhverju sviði? 

Já____ 

Nei____ 

 

2. Sýndi mikinn áhuga á námi? Var sjálfur að rannsaka og gera tilraunir 

heima, í víðum skilningi? 

Já____ 

Nei____ 

 

3. Átti auðvelt með að leysa framandi og óvænt verkefni? 

Já____ 

Nei____ 

 

4. Átti auðvelt með að hugsa óhlutbundið, t.d. í stærðfræði, notaði ekki 

talnagrindur og kubba? 

Já____ 

Nei____ 

 

5. Hvernig var námsárangurinn? 

Framúrskarandi ____ 

Góður ____ 

Slakur ____ 

 

6. Átti auðvelt með að sýna hluttekningu eða samhygð? Hafði áhuga á 

samfélagsmálum? 

Já____ 

Nei____ 
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7. Var snemma gagnrýninn og kom auga á ósamræmi eða ósamkvæmni? 

Já____ 

Nei____ 

 

8. Vinnur skipulega eða kerfisbundið? 

Já____ 

Nei____ 

 

9. Hefur heillast svo af ákveðnum sviðum náms eða námsgreinum að hann 

geti ekki stillt sig um að kafa dýpra eða æfa sig meira? 

Já____ 

Nei____ 

 

10. Er rökfastur og hefur áhuga á orsakasamhengi hluta? 

Já____ 

Nei____ 

 

11. Er óvenju skapandi og hugmyndaríkur? 

Já____ 

Nei____ 

 

12. Á auðvelt með að tjá hugsanir sínar og hugmyndir? 

Já____ 

Nei____ 

 

13. Hefur leiðtogahæfileika og sættir deilur?  

Já____ 

Nei____ 

 

14. Hefur óvenjulega mikla hæfileika í listum, hönnun eða íþróttum? 

Já____ 

Nei____ 
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Viðauki 4 
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