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Ágrip
Ritgerð þessi fjallar um starfsbraut Fjölbrautaskóla Suðurlands og byggir á
niðurstöðum starfendarannsóknar sem gerð var skólaárið 2010-11. Tilgangur rannsóknarinnar var að byggja grunn fyrir þróunarverkefni á starfsbrautinni sem styður vel rökstutt og faglegt þróunarstarf með því að kanna a)
stöðu lífsleiknikennslunnar og með hvaða hætti mætti bæta hana, b) félagstengsl nemenda og leiðir til að styrkja þau og c) viðhorf til starfsbrautarinnar, teymiskennslu og skólaþróunar. Þátttakendur í rannsókninni voru
fjórtán talsins; ellefu nemendur og þrír kennarar. Gagna var aflað með
viðtölum og skriflegum gögnum.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til almennrar ánægju með starfsbrautarnámið og fyrirkomulag þess. Almenn ánægja var jafnframt með
lífsleikninámsgreinina. Félagstengsl nemenda voru fjölbreytt og þeir mynda
tengsl innan umsjónarhópa og í valgreinum. Teymiskennsla í lífsleikni var að
mestu ánægjuleg og þátttakendur höfðu jákvæð viðhorf gagnvart upptöku
hennar. Kennarar voru jákvæðir gagnvart skólaþróun. Margar umbótahugmyndir litu dagsins ljós meðal þátttakenda. Rannsóknarferlið var
lærdómsríkt og færði mér nýja sýn á framtíð starfsbrauta.
Lokaafurð ritgerðarinnar er tillaga að þróunarverkefni sem tekur til
breyttra kennsluhátta og samvirks náms starfsbrautarkennara. Óvæntur
lærdómur á rannsóknartímanum knúði á um að þróunarverkefnið einskorðaðist ekki við lífsleiknikennslu heldur snúi í fyrstu að endurbættri námsskipan brautarinnar en varði síðan árangursríka skólaþróun byggða á
niðurstöðum rannsóknarinnar og nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla.
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Abstract
Educational development in upper secondary schools
A new approach toward extended diversity
This thesis deals with the special education department of Suðurland
College (Fjölbrautaskóli Suðurlands) and is based on the findings of an
action research conducted during the school year of 2010-2011. The aim of
this study was to create a basis for a school improvement program in the
special education department that supports well-founded and professional
educational development. This was done by looking into a) the state of the
life skills teaching and in what way it can be improved, b) the students’
social relationships and means to support those and c) the attitude towards
the special education department, collaborative teaching and educational
development. Fourteen participants took part in the study: 11 students and
3 teachers. The data was collected using interviews and written data.
The findings of the study indicate a general satisfaction with the
teaching in the special education department and the way it was
conducted. There was also a general satisfaction with the life skills teaching.
There was a variety in the students’ social relationships and the students
bonded within their own groups as well as in their elective courses. The
collaborative teaching of the life skills course was generally perceived as
mostly enjoyable and the participants’ attitude towards its introduction was
positive. The teachers were positive towards educational development.
Numerous ideas of reform were introduced by the participants. The
research process was instructive and gave me a new outlook on the future
of the special education department.
The final product of this thesis is a proposed developmental assignment
which entails a changed mode of teaching as well as a collaborative learning
of teachers of special education departments. Findings during the time of
the research made it necessary not to limit the developmental assignment
to the life skills course alone; it initially centres on a reformed planning of
the special education department and then proceeds to encompass
effective educational development based on the findings of the research
and a new national curriculum for the upper secondary schools.
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1

Inngangur

Íslensk menntastefna er í stöðugri mótun og stutt er síðan ný heildstæð
löggjöf var sett fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Lagabreytingar kalla á
skólaþróun en það gera líka skólarnir sjálfir sem þurfa stöðugt að leita leiða
til að bæta árangur sinn. Breytingar á starfsháttum skóla eru umfangsmikið
verk sem byggja á mörgum samverkandi þáttum (Rúnar Sigþórsson o.fl.,
2005). Lykilinn að árangursríku skólastarfi er að finna hjá kennurum. Þeir
bera ábyrgð á að bæta árangur margbreytilegra nemendahópa sem gera
kröfur um nám við hæfi (Commission of the European Communities, 2007).
Framhaldsskólarnir eiga nú að þróa námsbrautir þar sem námið tekur mið
af þörfum nemenda, sérstöðu skólans, nærsamfélagi og atvinnulífi
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).
Tímamót verða í lífi allra ungmenna þegar þau hefja framhaldsskólanám.
Breytingarnar geta reynst erfiðar og geta falið í sér námslega og félagslega
áhættu (Langenkamp, 2010). Starfsbrautir framhaldsskóla eru námsbrautir fyrir
nemendur með fatlanir. Upphaf starfsbrautarnáms getur falið í sér missi
félagslegs stuðnings og nám í aðgreindu úrræði í fyrsta sinn sem óvíst er að
nemendur telji verðskuldað. Nýnemar á starfsbraut Fjölbrautaskóla Suðurlands
(FSu), starfsvettvangi mínum, koma úr ólíkum skólum á Suðurlandi. Við
þessarar aðstæður er mikilvægt að starfsbrautarnámið, skipulag þess og
kennsluhættir, ýti undir kynni nemenda og eflingu félagstengsla þeirra á milli.
Megintilgangur þessa verkefnis er að koma með tillögu að þróunarverkefni sem tekur til nýrrar námsskipunar á starfsbraut FSu, breyttra
kennsluhátta og aukins samstarfs kennara. Kveikju verkefnisins má rekja til
vorannar 2010 þegar nemendur mínir óskuðu eftir að kynnast fleiri
nemendahópum. Til að koma til móts við óskirnar taldi ég affarasælast að
breyta kennsluháttum í lífsleikni þar sem nemendur vinna eftir sameiginlegum markmiðum. Í lífsleikninámsgreininni er fengist við að dýpka
sjálfsskilning nemenda og efla lífsleikni þeirra.
Ég lagði af stað með starfendarannsókn til að greina stöðu lífsleiknikennslunnar og félagstengsla nemenda, viðhorf til teymiskennslu og skólaþróunar, auk þess að fá fram helstu kosti og sóknarfæri starfsbrautarnámsins. Ég fékk til liðs við mig tvo nemendahópa og nokkra samkennara. Markmið rannsóknarinnar var að byggja grunn fyrir þróunarverkefni í lífsleikni á
starfsbrautinni. Leiðarljós mitt var meginspurningin: Hvernig má bæta
lífsleiknikennsluna til að efla félagstengsl nemenda og stíga jafnframt
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fyrstu skref að markvissri skólaþróun? Ég aflaði gagna með viðtölum og
skriflegum gögnum. Óvæntur lærdómur á rannsóknartímanum kallaði fram
nýja sýn sem hafði áhrif á framvindu verkefnisins. Með áframhaldandi lestri
færð þú, lesandi góður, svör við meginrannsóknarspurningunni en einnig
spurningum eins og: Hvaða breytingar eru framundan á skipulagi starfsbrauta? Hvað einkenndi rannsóknarferlið? Hvað breytti sýn minni? Og hvers
vegna getur þróunarverkefnið aðeins verið tillaga að þróunarstarfi?
Það styrkti val mitt á viðfangsefni að rannsókn Þroskahjálpar á menntun
nemenda með þroskahömlun bendir til að bæta þurfi gæði skólastarfs.
Starfsmenn skóla þurfi að reyna ný vinnubrögð, fyrirkomulag og innihald í
störfum sínum með þarfir nemenda til viðmiðunar (Gretar L. Marinósson,
2007). Það er einmitt ásetningur minn með verkefninu.

1.1 Saga mín, viðhorf og gildi
Allir rannsakendur byggja rannsóknir sínar á eigin gildum og sýn. Í ljósi þess
að starfendarannsókn varð fyrir valinu tel ég rétt að kynna sögu mína,
viðhorf og gildi (McNiff & Whitehead, 2006).
Sár reynsla af andlegu ofbeldi varð mótandi afl snemma í uppvexti mínum.
Niðurlæging með orðum vakti upp skömm og vanmátt sem hjúpaði sjálfsmynd
mína; ég varð líkt og pökkuð inn í órjúfanlegar umbúðir. Í nokkur ár tjáði ég mig
ekkert í skólanum og varð níu ára gömul stelpan sem sagði ekki neitt. Sársauki
þeirra sem eiga þá reynslu að vera „hin“ sagði til sín. Síðar í uppvextinum gáfu
tvö smábörn mér þá tilfinningu að ég skipti máli. Annað þeirra, nýfæddur
frændi, dvaldi á heimili mínu til 3ja ára aldurs. Ég var þá ellefu ára og sat um að
fá að annast hann. Hitt barnið, eins árs snáði, passaði ég sumarlangt nokkru
seinna auk þess að vera tiltæk yfir vetrartímann. Trú þessara tveggja smábarna
á mig og mikilvægi mitt vakti til lífsins kennaradraum minn. Ég get ekki sýnt
með beinum hætti hvernig þrautir æsku minnar mótuðu mig. Sú reynsla er
samofin mér. Ég hugsaði ekki um menntamál sem barn en veit að lífsreynslan
hefur ómeðvitað mótað viðhorf mín og gildi, vonir og væntingar, þegar ég valdi
ævistarf við upphaf fullorðinsára.
Ég hóf kennslustörf árið 1992 og væntingar mínar til nemenda voru miklar.
Grunnnámið hafði þó ekki að fullu búið mig þeim tækjum sem starfið
þarfnaðist. Árið 2003 hóf ég langþráð nám í sérkennslufræðum. Námið færði
mér ný tæki og efldi starfsgetu mína en ég lét staðar numið þegar diplómunni
var náð. Störf mín innan grunnskólans urðu endaslepp. Ég gat ekki starfað þar
sem sonur minn naut ekki þeirrar námsaðlögunar sem sérþarfir hans kröfðust.
Starfsbraut FSu varð, árið 2007, nýr vettvangur sem krafðist meistararéttinda.
Já, námsmaður á ný og námskröfurnar risu hærra en áður. Þær rákust á
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hjúpaða sjálfmynd mína til nokkurra áratuga. Með góðri hjálp tókst ég á við
sjálfa mig og öðlaðist nýjan styrk og frelsi til að vera ég sjálf. Þroskasaga mín
umbyltist; ég kvaddi tilfinningar sem einkenndust af vanmætti og gekkst við
styrkleikum mínum og lærði að njóta þeirra. Ég verð aldrei fullnuma en hef
sterka sannfæringu fyrir því að hver dagur með nemendum gefi mér sóknarfæri
sem ég ber faglega ábyrgð á að nýta.
Komdu fram við aðra eins og þú vilt að þeir komi fram við þig eru einkunnarorð sem lýsa vel sjálfri mér, störfum mínum og viðhorfum til samfélagsins. Ég hrífst af Rudolf Steiner þegar hann segir: „Kennsluáætlun þín
skiptir minnstu máli. Það sem skiptir máli er hvers konar manneskja þú ert“
(Armstrong, 2001, 24). Mannskilningur minn hefur áhrif á störf mín. Hann er
samtvinnaður þroskasögu minni og á hvorki upphaf né endi. Allir eru einstakir, skipta máli og eiga mismunandi reynslu og styrkleika. Allir hafa sömu
grunnþarfir; þörf fyrir umhyggju, skilning og að þeim sé veittur áhugi.
Saga mín hefur sterk áhrif á störf mín og hvaða kenningar ég aðhyllist.
Sumarið 1995 kynntist ég skólastefnu sem átti að gefa nemendum fulla og
virka hlutdeild í skólastarfinu: Heildtæk skólastefna (Hafdís Guðjónsdóttir,
1994). Ég heillaðist af þessari stefnu og ekki minnkuðu töfrarnir þegar
hugmyndafræði skóla án aðgreiningar var kynnt í upphafi framhaldsnámsins. Lífið er ekki sérúrræði. Lífið er samfélag allra sem þar búa. Einlægur
mannskilningur minn segir mér að mennskan verði ekki ræktuð nema í
fjölbreyttum hópi ólíkra einstaklinga. Fjölgreindakenning Garnders er í
uppáhaldi vegna þess að þar er sýn á nám og skólastarf útvíkkuð á trúverðugan hátt. Gamla mýtan um bækur sem hina einu uppsprettu visku og
menntunar fölnar hratt í návist kenningarinnar. Kenningin setur dýpri
skilning í orðið menntun vegna þess þar er borin virðing fyrir fjölbreytileika
mannkyns og beitingu fjölbreyttra kennsluhátta (Armstrong, 2001). Hún
hefur gefið mér og nemendum mínum tækifæri til að meta okkur á raunhæfari hátt og sjá á hve fjölbreyttan máta við getum eflt þroska okkar. Að
endingu er það fræðasviðið fötlunarfræði. Það kemur fram með löngu
tímabæra orðræðu og sjónarmið á líf og aðstæður fólks með stimpilinn
fatlað; orðræðu sem ber virðingu fyrir mennsku fatlaðra og leggur áherslu á
að fötlun sé verðugt viðfangsefni; orðræðu sem getur bundið enda á mismunun og undirokun fólks með fötlun og opnað þeim greiðari leið til fullrar
aðildar á öllum sviðum mannlífsins (Rannveig Traustadóttir, 2003a, 2003b).
Þrátt fyrir hrifningu mína gagnvart ákveðnum kenningum og fræðum og
því að menntalög og námskrár hljómi almennt vel, þá segir togstreita til sín.
Ég veit, líkt og Ferguson (2008), að nemendum með sérþarfir fjölgar innan
almennra skóla en hvaða tækifæri fá þeir til jafngildrar menntunar? Hvaða
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dag verða allir nemendur virtir fyrir það sem þeir eru? Sóknarfæri eru
mýmörg í skipulagi skólastarfs, starfsháttum skóla og menntun kennara.
Fræðasamfélagið veit hvað þarf að breytast til þess að framkvæmdin gangi
upp og það ferli má engan endi taka (Ferguson, 2008; Ainscow, 2000). Ég
hef þá sýn að skólaganga allra nemenda gefi þeim sterka sjálfsmynd til þess
að takast á við sjálfa sig á uppbyggilegan hátt í samfélagi sem viðurkennir og
virðir rétt allra til fullgildrar þátttöku. Verkefnið lýsir viðleitni minni að þeirri
sýn - eitt skref fram á við.

1.2 Kaflaskipan og uppbygging ritgerðar
Þegar hefur verið sagt frá megintilgangi verkefnisins og tilurð þess, auk þess
sem ég hef kynnt mig til leiks. Næsti kafli lýsir ytri ramma verkefnisins. Sagt
er frá fyrstu þremur skólastigunum og þeim úrræðum sem nemendum með
fötlun bjóðast á hverju þeirra. Ljósi er varpað á námsgreinina lífsleikni. Saga
starfsbrauta er reifuð og gerð grein fyrir starfsháttum starfsbrautar FSu.
Þriðji kafli inniheldur fræðilegt samhengi og lýsir stoðum verkefnisins.
Sagt er frá fötlunarfræði og hugmyndafræði skóla án aðgreiningar, auk
áhrifaríkra kennsluhátta í fjölbreyttum nemendahópum. Rýnt er í mikilvægi
skólaþróunar og félagstengsla.
Fjórði kafli segir frá framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsóknarsnið,
gagnaöflun, þátttakendur og greining og úrvinnsla gagna er í forgrunni en
einnig er vikið að áhrifum rannsakanda og siðferðilegum atriðum. Innsýn er
gefin í rannsóknarvinnuna.
Fimmti kafli greinir frá niðurstöðum rannsóknarinnar; almennri ánægju með
starfsbrautarnámið og lífsleiknina, fjölbreyttum félagstengslum, ánægjulegri
teymiskennslu, ótal umbótahugmyndum og jákvæðum viðhorfum til
skólaþróunar. Sjötti kafli geymir umræðu um niðurstöðurnar sem eru tengdar
fyrri rannsóknum, ytri ramma og fræðilegu samhengi ritgerðarinnar.
Sjöundi kafli segir frá tillögu að þróunarverkefni fyrir starfsbraut FSu sem
byggir á niðurstöðum rannsóknarinnar og nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla. Verkefnið snýr í fyrstu að endurbættri námsskipan brautarinnar en
síðar að innleiðingu teymiskennslu og samvirks náms kennara.
Áttundi kafli inniheldur þá sýn sem verkefnið hefur veitt mér til
framtíðar. Að lokum fylgir heimildaskrá, auk fylgiskjala.
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2

Ytri rammi

Í þessum kafla er fjallað um skólagöngu nemenda með sérþarfir og brugðið
ljósi á umgjörð skólastiganna. Námsgreinin lífsleikni er tekin til umfjöllunar
ásamt starfsbrautum framhaldsskóla. Að lokum er kastljósinu beint að
starfsbraut FSu, vettvangi rannsóknarinnar.

2.1 Íslensk skólastig fyrir börn og ungmenni
Þegar nemendur hefja nám í framhaldsskóla eiga þeir alla jafna bæði leik- og
grunnskólagöngu að baki. Hvert skólastig hefur sín sérkenni og tekur með ólíkum
hætti á móti nemendum. Ný menntalög marka viss tímamót í menntasögu
landsins (Gunnar E. Finnbogason, 2009). Nýjar aðalnámskrár skólastiganna
innihalda í fyrsta sinn sameiginlegan kafla fyrir öll skólastigin. Þar er lögð áhersla á
að hvert skólastig innihaldi fjölbreytt viðfangsefni og fjölbreyttir starfshættir séu
viðhafðir til að mæta ólíkum þörfum nemenda. Skólarnir eiga að stuðla að
almennri menntun sem er bæði skilgreind út frá þörfum einstaklinga og
samfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).
Leikskólinn, fyrsta skólastigið, tekur á móti öllum börnum og ber
umönnunar- og menntaskyldur gagnvart þeim. Leikskólabörn með sérþarfir
eiga rétt á aðstoð og þjálfun innan leikskólans (Lög um leikskóla nr.
90/2008). Leikskólinn er valkvæður og í lögum hans er hvergi að finna orðið
fötlun. Tvær rannsóknir sýna að foreldrar barna með fötlun telja leikskóladvöl barna sinna mikilvæga. Hún sé staðfesting á að börnin tilheyri hópi
annarra barna (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003).
Öllum börnum á aldrinum 6-16 ára er skylt að sækja, annað skólastigið,
grunnskólann. Sveitarfélög bera ábyrgð á sérúrræðum og sérfræðiþjónustu
grunnskólans auk þess sem þau eiga að koma á samstarfi milli skólastiganna
þriggja. Grunnskólakennurum ber að koma til móts við sérþarfir nemenda
sem eiga einnig rétt á sérstökum stuðningi í námi. Foreldrar bera ábyrgð á
námi barna sinna og geta sótt um sérúrræði fyrir þau ef þau fá ekki kennslu
við hæfi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Orðið fötlun er að finna í
grunnskólalögum og grunnskólinn er eina skólastigið sem snertir öll börn:
Hann er sá vettvangur samfélagsins þar sem sérhvert barn óháð
félagslegum bakgrunni, þjóðerni eða einstaklingsþörfum getur starfað og
numið í hópi jafningja (Tetler, 2004). Sérúrræði eða sérskólar eru hluti
úrræða grunnskólans. Hlutfall nemenda í sérskólum hérlendis er eitt hið
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lægsta meðal vestrænna ríkja (Dóra S. Bjarnason, 2009; Jón Torfi Jónasson,
2008). Það segir okkur að ólíkir nemendur hafa aðgang að grunnskólanum
en ekkert um hvernig kennarar tryggja þeim nám við hæfi (Ferguson, 2008).
Foreldrum barna með fötlun finnst erfitt að velja á milli almennra skóla
og sérskóla (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003). Sérkennsla vex með hækkandi
aldri á kostnað náms innan almennra bekkja (Gretar L. Marinósson, 2007).
Skýrsla Evrópumiðstöðvarinnar (2005) bendir til að nám án aðgreiningar eigi
erfiðara uppdráttar í efri bekkjum grunnskólans þegar áhersla á námsárangur eykst sem getur stuðlað að flutningi nemenda í sérskóla eða sérdeildir.
Framhaldsskólinn, þriðja skólastigið, tekur á móti nemendum „sem lokið
hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða hafa
náð 16 ára aldri“ (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008, 32. gr.). Námið
„miðar að lokaprófi ... eða öðrum skilgreindum námslokum sem geta miðast
við tiltekin störf og veitt sérstök réttindi þeim tengd“ (Lög nr. 92/2008, 1.
gr.). Framhaldsskólanemendur með sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi auk þess sem námið skal vera „við hlið annarra nemenda eftir því
sem kostur er. Ráðherra getur með samningi við framhaldsskóla heimilað
rekstur sérstakra námsbrauta við skólana fyrir nemendur með fötlun“ (Lög
nr. 92/2008, 34. gr.).
Framhaldsskólinn er valkvæður og orðið fötlun má finna í lögum hans.
Langflest ungmenni stunda nám í framhaldsskóla. Þróun framhaldsskólastigsins hefur verið hröð undanfarna áratugi. Margir framhaldsskólar hafa
brugðist hratt við fjölbreyttum kröfum ólíkra nemenda (Eygló Eyjólfsdóttir,
2006). Gestur Guðmundsson (2009) telur rannsóknir á starfssemi framhaldsskólanna fáar og brotakenndar og opinbera skýrslugerð vera lítt upplýsandi um innra starfið. Gestur gagnrýnir þær róttæku breytingar sem
framundan eru innan framhaldsskólans. Hann segir markmið nýrra laga vera
á réttri leið en framkvæmdina verði að endurskoða á róttækan hátt.

2.2 Lífsleikni
Árið 1999 innihalda nýjar námskrár skólastiganna þriggja í fyrsta sinn námsgreinina lífsleikni sem lög um grunnskóla frá árinu 1995 höfðu kveðið á um (Lög
um grunnskóla nr. 66/1995; Menntamálaráðuneytið, 1999a, 1999b, 1999c).
Lífsleikninám innan framhaldsskólanna hefur byggt á þeim grunni að:
efla alhliða þroska nemandans og stuðla að því að hann verði
að heilsteyptum einstaklingi. Það felur m.a. í sér að nemandinn
geri sér far um að rækta með sér andleg verðmæti, líkamlegt
heilbrigði og sálrænan styrk. Hann efli félagsþroska sinn, siðvit
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og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Auk þess verður leitast
við að styrkja áræði hans, frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu
og aðlögunarhæfni til að takast á við kröfur og áskoranir í
daglegu lífi (Menntamálaráðuneytið, 1999a, 6).
Meginhugmynd námsgreinarinnar er einstaklingurinn í umhverfi sínu þar
sem viðfangsefnin eiga bæði að beinast inn á við og út á við. Lífsleiknin
hefur þá sérstöðu að hugmyndir, lífsýn og forsendur nemenda eru lagðar til
grundvallar. Nemendur eiga að fá tækifæri til að hugleiða stöðu sína og
„leggja rækt við mennsku sína, tilgang, lífssýn og lífsgildi“ (Menntamálaráðuneytið, 1999a, 7). Lífsleikni er skylduáfangi allra námsbrauta sem er
ráðgerður í upphafi framhaldsskólanámsins. Áhersla er lögð á fjölbreytta
kennsluhætti sem miðast við virkni og þátttöku nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1999a).
Árið 2005 leggur Menntamálaráðuneytið (2008) mat á stöðu lífsleikninnar í grunn- og framhaldsskólum. Almenn ánægja ríkir um námsgreinina
innan framhaldsskólans sem þykir hafa þróast á jákvæðan hátt. Námsefnið
er margvíslegt en samþætting lítil. Rannsókn Sverris Haraldssonar (2008) á
stöðu lífsleikninnar bendir til að megináhersla sé lögð á félagsþroska og
tilfnninganám í bland við skapgerðarmótun og þegnskaparmenntun. Langflest ungmenni telja lífsleiknikennslu mikilvæga en einn áfangi sé nægjanlegur. Þau telja námsgreinina auka sjálfstraust og efla samskiptafærni og
félagsleg tengsl. Ungmennin telja sig jafnframt hafa meira gagn af samvirku
námi en einstaklingsverkefnum (Kristín Heiða Jóhannesdóttir, 2010).
Ný aðalnámskrá framhaldsskóla hefur verið birt og skal koma til framkvæmda á næstu þremur árum. Þá fellur sá lífsleiknirammi sem nú hefur
verið lýst úr gildi. Árið 2015 bera framhaldsskólarnir ábyrgð á áfangalýsingum sínum. Lífsleikni verður áfram meðal kennslugreina og á líkt og aðrar
námsgreinar, að miðast við sex grunnþætti menntunar og níu lykilhæfnisvið
sem eiga að tvinnast saman og mynda burðarstoð í öllu starfi framhaldsskólans og námi og kennslu allra áfanga. Grunnþættir menntunar eru „læsi,
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti [og]
sköpun“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 10). Þeir eiga að
kenna börnum og ungmennum
að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í
samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast
einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka
virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 11).
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Grunnþættirnir tengjast innbyrðis „og eru háðir hver öðrum. Með því að
hugsa út frá þeim má skapa meiri heildarsýn um skólastarfið“ (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2011, 11). Lykilhæfnisviðin níu, sjá töflu 1, snúa
bæði að almennri og sértækri hæfni nemenda og eiga að tengja grunnþættina sex við kröfu um hæfni nemenda að námi loknu.
Tafla 1. Lykilhæfni og hugtök (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 23, 28).
Lykilhæfni:

Hugtök:

Námshæfni
Heilbrigði
Hæfni felur í sér yfirsýn og getu til að
hagnýta þekkingu og leikni.

Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar
Jafnrétti

Þekking er safn staðreynda, lögmála,
kenninga og aðferða. Hún er bæði
fræðileg og hagnýt.

Lýðræði og mannréttindi
Menntun til sjálfbærni
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku

Leikni er bæði vitsmunaleg og verkleg.
Hún felur í sér að geta beitt aðferðum,
verklagi og rökréttri hugsun.

Læsi, tjáning og samskipti á erlendum
tungumálum
Læsi, tjáning og samskipti um tölur og
upplýsingar

Við gerð námsbrauta- og áfangalýsinga skal nota hugtökin þekking, leikni
og hæfni, sjá betur töflu 1. Hugtökin tengjast með þeim hætti „að hæfni
nemenda byggir á þekkingu þeirra og leikni auk sjálfsskilnings, viðhorfa og
siðferðis“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 28). Ekki er ljóst á
þessari stundu með hvaða hætti staða og vægi lífsleikninnar breytist í kjölfar
nýrra áherslna námskrárinnar.

2.3 Starfsbrautir framhaldsskóla
Alls 23 starfsbrautir eru starfandi við framhaldsskóla landsins. Þó að sú
nýjung að fötluðum nemendum skuli veitt kennsla innan framhaldsskólanna hafi
fyrst komið fram í framhaldsskólalögum árið 1996 (Lög um framhaldsskóla nr.
80/1996) þá má rekja upphaf starfsbrauta til ársins 1975 þegar fyrsta starfsdeildin
var stofnuð við Öskjuhlíðarskóla. Tíu árum seinna opnaði sérstök deild á Akureyri
og ári seinna starfsnámsdeild Iðnskólans í Reykjavík. Þessar þrjár
starfsnámsdeildir voru brautryðjendur í framhaldsnámi fyrir nemendur með
fatlanir (Helga Gísladóttir, 2007). Framhaldsskólar á landsbyggðinni hafa staðið
sig vel í að greina þarfir samfélags síns og mæta fjölbreyttum þörfum nemenda
(Eygló Eyjólfsdóttir, 2006). Starfsbrautir aðgreina langflesta nemendur með
sérþarfir frá öðrum nemendum. Það getur reynst erfitt fyrir nemendur sem koma
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úr almennum bekkjum. Þeir hafa ekki endilega skilgreint sig með sérþarfir og telja
sig þar af leiðandi vart eiga heima innan brautanna. Nemendur sem koma úr
sérdeildum eða sérúrræðum finna síður fyrir óþægindum, því þeir hafa alla jafna
þegar skilgreint sig frá öðrum nemendum vegna sérþarfa sinna (Arthúr
Morthens, 2004).
Námskrá fyrir starfsbrautir leggur áherslu á að veita nemendum einstaklingsmiðuð námstækifæri sem eykur þeim sjálfstraust og eykur jafnframt
sjálfstæði þeirra og aðlögunarhæfni. Skipulag námsgreina á að vera með
sama hætti og annað námsframboð framhaldsskólanna og taka mið af
sérstöðu hvers skóla. Námskráin býður upp á sveigjanlega námsskipan þar
sem námsmarkmið eiga að miðast við þarfir og forsendur nemendahópsins
(Menntamálaráðuneytið, 2005).
Framhaldsskólalög og ný aðalnámskrá framhaldsskóla boða veigamiklar
breytingar á skipulagi starfsbrauta. Ekki verður gefin út námskrá sérstaklega
ætluð starfsbrautum heldur gildir ný aðalnámskrá um starfssemi þeirra.
Samkvæmt henni eiga starfsbrautir, einar eða fleiri sameiginlega, að móta
námsbrautarlýsingar í samræmi við viðmið, sniðmát og reglur um gerð þeirra.
Námsbrautalýsingar eiga að tryggja alhliða, almenna menntun sem stuðlar
að aukninni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir
daglegs lífs [og] ... miðar að því að efla skilning einstaklingsins á
eiginleikum sínum og hæfileikum ... Almenn menntun byggist á
fjölbreyttu námi á meginsviðum menningar okkar, umhverfis og
samfélags (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 10).
Skipulag námsbrauta skal leitast við að gefa nemendum tækifæri á bundnu
eða frjálsu vali. Námsskipulagið á áfram að vera sveigjanlegt og m.a. að taka
mið af sérstöðu skólanna og þörfum nemenda. Framhaldsskólanáminu er
skipt niður í fjögur hæfnisþrep sem gefa vísbendingar um viðfangsefni og
námskröfur. Nám á starfsbraut telst til fyrsta þrepsins sem er á mörkum
grunn- og framhaldsskóla, þó 10% námsins megi vera á hæfnisþrepi tvö.
Íslenska, stærðfræði og enska eru kjarnagreinar þó að fleiri námsgreinar
geti orðið skyldugreinar. Starfsbrautirnar ákveða sjálfar vægi kjarnagreinanna. Nám á starfsbraut flokkast undir önnur lokapróf þar sem námsleiðir
geta gefið nemendum kost á að skipuleggja nám sitt að stórum hluta sjálfir.
Það verður að teljast sérstaklega mikilvægt að nemendum á starfsbraut sé
veitt aukið frjálst og fjölbreytt val þar sem þeir hafa ekki kost á að velja sér
fjölbreyttar námsbrautir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).
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2.3.1 Vettvangur rannsóknar
Fjölbrautaskóli Suðurlands var stofnaður árið 1981 og þjónar öllu Suðurlandi. Hann býður upp á bóknám, víðtækt verknám, auk meistaranáms
iðngreina. Á síðustu árum hefur nemendafjöldi verið um eitt þúsund á
hverri önn. Starfsbraut FSu hefur verið starfrækt frá árinu 1992. Starfssemin
hvílir á námskránni frá 2005 og námið er skilgreint sem 2ja eða 4ra ára nám
(Fjölbrautaskóli Suðurlands, 2011; Menntamálaráðuneytið, 2005). Starfsbrautin er
ætluð nemendum sem hafa notið umtalsverðrar sérkennslu í
grunnskóla og hafa ekki forsendur til að stunda nám á öðrum
brautum skólans. Á Starfsbraut gefst þessum nemendum kostur á
allt að fjögurra ára námstilboði sem lagað er að þörfum hvers og
eins og er námið á brautinni því sveigjanlegt. Meginmarkmiðið er
að nemendur efli sjálfstraust, sjálfstæði og aðlögunarhæfni, með
einstaklingsmiðuðum námstækifærum sem stuðla að því, að þeir
beiti hæfileikum sínum og efli færni sína í að takast á við
viðfangsefni fullorðinna í daglegu lífi ... Kennsla og nám á
starfsbraut tekur mið af almennu bóknámi en einnig tengingu við
atvinnulífið (Fjölbrautaskóli Suðurlands, 2011).
Vöxtur starfsbrautarinnar hefur verið jafn frá upphafi. Nemendahópurinn hefur fimmfaldast á tæpum tuttugu árum, úr 8 í 41. Piltar eru í meirihluta eða alls 29 á móti 12 stúlkum. Nemendahópurinn er fjölbreyttur og
skiptist niður í sex misstóra umsjónarhópa sem taka breytingum í upphafi
hvers skólaárs. Sumir nemendur stunda nám í almennum fögum samhliða
náminu á meðan aðrir sækja allt nám innan starfsbrautarinnar.
Vinnustaðanám, þar sem nemendur eru fjarri samnemendum sínum, er
fyrirferðarmesta námsgreinin eða um fimmtungur námsins hverja önn.
Vinnustaðanámið tekur mið af óskum nemenda um starfsvettvang. Sumir
nemendur halda tryggð við sama vinnustaðinn um lengri tíma á meðan aðrir
reyna sig á fjölbreyttum stöðum. Kjarnagreinarnar íslenska, enska, stærðfræði og lífsleikni eru kenndar innan umsjónarhópanna og fylla tæplega
helming námstímans. Einstaklingskennsla er einkenni allra kjarnagreinanna
nema lífsleikni sem býður upp á hópkennslu. Hlutfall allra kjarnagreinanna
nema ensku er hærra á starfsbraut en t.d. á iðnbraut (húsasmíði) og
stúdentsbraut (félagsfræðibraut), sjá mynd 1. Nemendur velja sér tvær
valgreinar (verk- eða listgrein), oftast innan starfsbrautar, þar sem þeir, auk
íþrótta, eru utan umsjónarhópanna. Dæmi um valfög eru matreiðsla, fata-
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saumur, trésmíði, rafvirkjun, málmsmíði, leiklist og leirmótun. Það sem
starfsbrautin á sameiginlegt með námsskipulagi annarra námsbrauta skólans er íþróttakennslan; íþróttir allar annir.
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Mynd 1. Hlutfall kjarnagreina starfsbrautar FSu miðað við sömu námsgreinar á
iðnbraut og stúdentsbraut.

Lífsleikni, líkt og hinar kjarnagreinarnar, er kennd hverja önn. Þeir nemendur sem stunda nám í fjögur ár taka átta lífsleikniáfanga. Skólanámskráin
geymir eina áfangalýsingu fyrir áfangana: „Markmið áfangans er að aðstoða
nemandann til þess að kynnast skólanum, félagslífi nemenda, umsjónarkennara sínum og hlutverki hans. Lögð er áhersla á að styrkja samkennd
nemenda, efla tjáningarhæfni þeirra, sjálfstraust og öryggiskennd“ (Fjölbrautaskóli Suðurlands, 2011).
Sex sérkennarar sjá um kennslu kjarnagreina, hafa umsjón með vinnustaðanáminu og einum nemendahópi. Kennararnir hittast á vikulegum
samráðsfundum þar sem farið er yfir ýmis hagnýt atriði, s.s. gerð einstaklingsnámskráa, félagslegar aðstæður og líðan nemenda, námsmat og
skólaviðburði. Virkt samstarf kennaranna er háð þeirra eigin frumkvæði utan
samráðsfundanna. Kennsla íþrótta og valgreina er í höndum faggreinakennara.

Samantekt
Nemendum með fötlun er búið misjafnt námsumhverfi á skólastigunum
þremur. Menntunin er án aðgreiningar innan leikskólans. Sérúrræði eða
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sérskólar eru hluti úrræða grunnskólans og nemendum sem njóta þeirra
hlotnast ekki menntun án aðgreiningar. Í lokin, innan framhaldsskólans, er
námið aðgreint. Námsgreinin lífsleikni á sér 12 ára sögu innan skólastiganna. Með tilkomu nýrra aðalnámskráa skólastiganna eiga sex grunnþættir
menntunar og níu lykilhæfnisvið að mynda burðarstoð í allri kennslu.
Starfsbrautir framhaldsskólanna eiga rúmlega þriggja áratuga sögu.
Tilkoma nýrrar aðalnámskrár framhaldsskóla felur í sér veigamiklar breytingar á skipulagi starfsbrauta. Gerð námsbrautalýsinga verður alfarið innan
skólanna og námsbrautirnar eiga að tryggja alhliða, almenna menntun.
Námið er mestmegnis á fyrsta hæfnisþrepi og flokkast undir önnur lokapróf
þar sem nemendur geta skipulagt nám sitt að stórum hluta sjálfir. Brautirnar stjórna vægi kjarnagreinanna þriggja; íslensku, stærðfræði og ensku.
Námsskipulagið er áfram sveigjanlegt og mótast af sérstöðu skólanna og
þörfum nemenda. Starfshættir starfsbrautar FSu hvíla á námskránni frá
2005. Þar er megináhersla lögð á vinnustaðanám, íslensku og stærðfræði.
Í næsta kafla er greint frá fræðilegu samhengi verkefnisins.

22

3

Fræðilegt samhengi

Í þessum kafla er greint frá fræðilegum stoðum verkefnisins: Fötlunarfræði,
skóla án aðgreiningar, skólaþróun og félagstengslum.

3.1 Fötlunarfræði
Hérlendis er hugtakið fötlun (e. disability) notað sem yfirheiti yfir margvíslegar skerðingar þar sem ekki er greint á milli fötlunar og skerðingar
(Rannveig Traustadóttir, 2003b). Altman (2001) telur erfitt að skilgreina
þetta margvíða hugtak þar sem fatlanir fela í sér margbreytilegar skerðingar. Fólk með fötlun myndar fjölbreyttan hóp einstaklinga á öllum aldri.
Fjölbreyttar skerðingar hafa mismikil áhrif á daglegt líf og þarfir fyrir
umönnun og stuðning (Kristín Björnsdóttir, 2003).
Fræðigreinin fötlunarfræði (e. disability studies) kemur fram á níunda
áratug síðustu aldar. Hugtakið er þó notað um almennt fræðastarf og rannsóknir um fatlaða fyrir þann tíma. Fötlunarfræði á sér fræðilega forsögu og
pólitískar rætur í baráttu fólks með fötlun. Hún byggir á nýjum sjónarmiðum
á fötlun einstaklinga sem nefnast félagsleg líkön sem gera mikilvægan
greinarmun á skerðingu og fötlun. Skerðing er skilgreind sem hluti af
líffræðilegum fjölbreytileika manna en fötlun er skilgreind sem félagslegt
fyrirbæri. Fötlun verður að stórum hluta til vegna hindrana í umhverfi hins
fatlaða. Fötlunarfræði hefur frá upphafi verið tengd kröfunni um fulla samfélagsþátttöku fatlaðra. Hún leggur áherslu á mikilvægi þess að úrræði fyrir
fatlaða byggi á skilningi og þekkingu á högum þeirra (Rannveig Traustadóttir, 2003a, 2003b, 2006).
Fyrir tíma fötlunarfræða er enginn greinarmunur gerður á fötlun og
skerðingu. Þá eru læknisfræðileg sjónarmið ráðandi þar sem hinn fatlaði er
skilgreindur sem „ólánsamt fórnarlamb, háð*ur+ öðrum og í þörf fyrir umönnun, lækningu, meðferð eða þjálfun“ (Rannveig Traustadóttir, 2003b, 25).
Læknisfræðileg sjónarmið eru enn nærri viðhorfum fagfólks og almennings
gagnvart fötluðum. Þau hafa áhrif á lög, reglugerðir og skipulag þjónustu við
fatlaða. Ráðandi skilningur gagnvart fólki með fötlun hverju sinni mótar og
stýrir þeim viðbrögðum og úrræðum sem því býðst (Dóra S. Bjarnason,
2007; Rannveig Traustadóttir, 2003b).
Fræðasviðið hefur vaxið hratt og þróunin hefur verið breytileg eftir löndum. Rannsóknirnar einbeita sér að margbreytileika, mismunun og mann-

23

réttindum. Þær beinast jafnframt að þróun rannsóknaraðferða sem hafa
gildi fyrir fatlaða, stuðla að auknum lífsgæðum þeirra og geta leitt til
aðgerða og félagslegra breytinga. Til að vel takist til vinna fötlunarfræðingar
í tengslum eða í samstarfi við einstaklinga með fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003a, 2003b, 2006).

3.2 Skóli án aðgreiningar
Hérlendis hefur opinber menntastefna frá árinu 1974 lagt áherslu á að
grunnskólinn sé fyrir öll börn. Með grunnskólalögum árið 1991 bætist við að
börnin eigi helst að vera í sömu bekkjum (Jón Torfi Jónasson, 2008). Skóli án
aðgreiningar (e. inclusion) er hugmyndafræði sem kemur fram á seinni
hluta 9. áratugar síðustu aldar. Hugtakið hefur þróast með þeim hætti að
einnig er talað um menntun án aðgreiningar (e. inclusive education) og
jafnvel nám án aðgreiningar. Hugtakið skóli án aðgreiningar kemur fyrst
fram hérlendis í grunnskólalögum árið 2008. Það er ekki að finna í leik- og
framhaldsskólalögum. Hugtakið kemur einu sinni fram í sameiginlegum
kafla nýrra aðalnámskráa skólastiganna þriggja þar sem fjallað er um jafnrétti. Áhersla á skóla án aðgreiningar er langmest innan grunnskólans (Lög
nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).
Markmið menntunar án aðgreiningar er að efla getu skólakerfisins
gagnvart öllum nemendum í þeim tilgangi að veita öllum gæða menntun.
Menntun er grundvallarmannréttindi og grundvöllur félagslegs réttlætis.
Menntun án aðgreiningar er ferli sem tekst á við og svarar margbreytilegum
þörfum allra nemenda með aukinni þátttöku í námi, menningarstarfssemi
og félagslífi (UNESCO, 2009). Skóli án aðgreiningar er sprottinn út frá þeim
mannskilningi að allir nemendur hafi námshæfileika og geti lært hver af
öðrum. Að öll börn eigi rétt á almennri skólagöngu og séu fullgildir þátttakendur þrátt fyrir tilhliðranir, námsaðlaganir og stuðning. Forsendur
árangursríks skólastarfs eru ekki aðeins tengdar námshæfni nemenda
heldur koma kennsluhættir, uppeldisfræði, námskrár og skólabragur einnig
þar við sögu (Sapon-Shevin, 2007; Smith, Polloway, Patton & Dowdy, 2001).
Skóli án aðgreiningar byggir á endurbættu skipulagi sem tekur til starfshátta, skólamenningar og gildismats (Tetler, 2004). Breytingarnar taka til
allra kennara og fimm þátta skólastarfsins; a) náms nemenda, b) stuðnings
við nemendur, c) samvinnu kennara, d) þátttöku foreldra í skólastarfinu og
tengsla heimilis og skóla, auk e) skólaþróunar (Ferguson, 2008).
Skiptar skoðanir eru á hvernig til hefur tekist með framkvæmd skóla án
aðgreiningar (Evrópumiðstöðin, 2009). Erfitt er að meta stöðu hugmyndafræðinnar innan skólastiganna því hægt er að upplifa útilokun innan

24

almennra skóla í gegnum námskrána, skólamenninguna eða starfshættina.
Útilokanir geta líka falist í kennslunni og náminu, námsmatinu, skipulagi
skólans, stöðu og hlutverki nemandans í samfélaginu, mannlegum samskiptum og orðræðu á vettvangi í tengslum við alla þessa þætti (Barton &
Armstrong, 2001). Það hafa ekki allir kennarar tekið upp nýja starfshætti
(Clark, Dyson, Millward & Robson, 1999; Damore & Murrey, 2009). Innan
skólanna hefur skort skráðar áætlanir um fagleg vinnubrögð, skiptingu
ábyrgðar og hvers konar náms- og kennsluaðlagana nemendur þarfnast
(Janney & Snell, 2008). Allan (2007) telur skóla án aðgreiningar vettvang
vonbrigða. Hvorki hafi tekist að skapa skýran skilning á hugmyndafræðinni
né með hvaða móti megi skapa skóla sem starfa á grundvelli hennar. Kennarar upplifi ótta og vanmátt gagnvart hugmyndafræðinni og kennsluháttum
sem eigi að gagnast öllum nemendum. Orsökina sé að rekja til kennaramenntunar sem hafi brugðist. Oliver (2001) bendir á að eigi hugmyndafræðin að verða að veruleika þá verði að endurhugsa hvaða gildi nám hefur
og hvers vegna.
Ferguson (2008) hefur skoðað stöðu skóla án aðgreiningar í nokkrum
löndum. Á árunum 1989-2004 hefur hlutfall bandarískra nemenda á aldrinum 6-21 árs sem verja að minnsta kosti 80% námstímans í almennum
bekk fjölgað úr tæplega þriðjungi í rúmlega helming nemenda. Í Kanada
njóta nánast allir nemendur kennslu í almennum bekk en 80-90% nemenda
í Noregi, Grikklandi, Spáni og Ítalíu. Rannsókn sem Hafdís Guðjónsdóttir og
Jóhanna Karlsdóttir (2009) framkvæmdu bendir til að allmikið vanti upp á
að skólastefna grunnskóla í fjórum fjölmennustu sveitarfélögum landsins
samrýmist opinberri stefnu æðstu menntayfirvalda um menntun og skóla
án aðgreiningar. Stefna skóla án aðgreiningar er aðeins birt hjá fjórðungi
skólanna. Rúmlega helmingur skólanna hefur stefnu um sérkennslu,
sérdeildir og ýmiss konar námsver.
Í skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar (2005) kemur fram að viðhorf kennara
séu afgerandi þáttur gagnvart námi án aðgreiningar og þau byggja m.a. á
reynslu, menntun og starfsaðstæðum kennara. Rannsóknir Evrópumiðstöðvarinnar (2009) benda til að samvinna í námi og kennslustörfum, samstarf við lausn viðfangsefna, sundurleit hópaskipan og skilvirkar kennsluaðferðir skili árangri gagnvart námi án aðgreiningar. Evrópumiðstöðin
viðurkennir að nám án aðgreiningar sé „afar mikilvæg undirstaða þess að
tryggja nemendum með sérþarfir jöfn tækifæri á öllum sviðum“ (2009, 7).
Ungmenni með sérþarfir telja m.a. að nám án aðgreiningar sé besti kosturinn ef til staðar er nauðsynlegur stuðningur, úrræði og sérmenntaðir
kennarar. Nám án aðgreiningar hefur marga kosti og er öllum nemendum til
góðs (Evrópumiðstöðin, 2008).
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Langflestir framhaldsskólanemendur með sérþarfir stunda nám í
aðgreindu úrræði, starfsbraut (Kristín Björnsdóttir, 2003) og hafa ekki val
um námsbrautir. Ekki er hægt að halda því fram að námið sé við hlið
annarra nemenda eins og framhaldsskólalögin kveða á um. Framhaldsskólanemendum með fötlun bjóðast í flestum tilfellum aðeins námsáfangar
sem eru klæðskerasniðnir að þörfum þeirra þó að undantekningar geti birst
í blandaðri íþróttakennslu. Skólarnir hafa hvorki stefnu um samskipti fatlaðra og ófatlaðra nemenda né vinna markvisst að auknum samskiptum
þessara hópa. Framhaldsskólinn þarf nú að leggja „áherslu á skóla án
aðgreiningar í öllu skólastarfinu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2011, 15). Til þess að áherslan nái fram að ganga tel ég skynsamlegt að
kennarar skapi umræðugrundvöll þar sem þeir rýna í eigin störf í þeim
tilgangi að átta sig á hvernig þeir geti tileinkað sér fjölbreytta kennsluhætti
skóla án aðgreiningar.

3.2.1 Kennsluhættir
Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar leggur áherslu á að tilhögun námsins
komi til móts við ólíkar þarfir allra nemenda. Eitt einkenni starfshátta
hennar er mikil samvinna skólafólks þar sem kennsluhættir byggja ekki alltaf
á einum kennara. Fjölbreyttir kennsluhættir hafa reynst árangursríkir en
umfjöllun mín hér takmarkast við teymiskennslu og samvirkt nám vegna
jákvæðra áhrifa þeirra á félagstengsl nemenda.
Teymiskennsla (e. collaborative teaching/co-teaching) er vítt hugtak með
mörgum tilbrigðum. Almenn merking þess er tveir eða fleiri kennarar sem
kenna saman til að veita skilvirka kennslu í nemendahópi með margs konar
námshæfileika (Friend & Cook, 2007; Snell & Janney, 2005). Fjórir þættir
einkenna oft teymiskennslu; a) tveir kennarar b) sem báðir sjá um kennsluna, c) í margbreytilegum nemendahópi d) í sömu kennslustofunni. Teymiskennsla getur verið með afar fjölbreyttu sniði en sem dæmi má nefna: 1)
Einn kennir, hinn athugar. 2) Stöðvakennsla. 3) Tveir nemendahópar og
kennararnir kenna sama eða mismunandi viðfangsefni. 4) Annar kennarinn
útskýrir, hinn er með sýnikennslu og 5) einn kennir, hinn er til aðstoðar
(Friend & Cook, 2007). Teymiskennsla krefst þess að kennarar kynnist og
gefi hvor öðrum hlutdeild í kennsluháttum sínum (Hang & Rabren, 2009).
Hún felur í sér hlutverkaskipti milli kennaranna sem endurspegla þekkingu
og hagsmuni þeirra til að bæta árangur nemenda. Kennararnir hafa sameiginlegan undirbúningstíma til samskipta og lausnaleitar, auk mats og
íhugunar á því hvað teymiskennslan færir þeim og nemendum (Snell &
Janney, 2005). Árangursrík teymiskennsla byggir á samskiptafærni kennara;
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þeir geti deilt kennsluábyrgðinni og leyst þann kennslufræðilega ágreining
sem upp kann að koma (Friend & Cook 2007; Sapon-Shevin, 2007). Teymiskennsla sameinar nemendur, gefur fleiri valkosti, leiðir til jöfnuðar og auðveldar fjölbreytni í samskiptum. Hún eykur hlutdeild kennara í námi nemenda (Snell & Janney, 2005).
Rannsóknir benda til almennrar ánægju allra nemenda með teymiskennslu sem eykur árangur nemenda, veitir meiri stuðning og minnkar
truflandi hegðun (Dieker, 2001; Gerber & Popp, 1999; Snell & Janney,
2005). Sumar rannsóknir benda til jákvæðra viðhorfa kennara til teymiskennslu, sérstaklega þegar þeir upplifa aukið sjálfstraust, aukinn námsárangur, aukna félagsfærni og bætt félagstengsl meðal nemenda. Sjálfstraust nemenda með sérþarfir eykst (Hang & Rabren, 2009). Teymiskennsla
gefur kennurum tækifæri til að efla starfshæfni sína jafnframt sem hún
eykur starfsánægju þeirra (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009).
Samvirkt nám (e. cooperative learning) lýsir einnig kennsluháttum sem
koma til móts við fjölbreytta nemendahópa (Evrópumiðstöðin, 2009; Kagan
& Stenlev, 2006; Sapon-Shevin, 2007). Í samvirku námi vinna nemendur
saman í litlum, getublönduðum hópum þar sem þeir eru ábyrgir fyrir bæði
námi sínu og félaga sinna. Tækifæri nemenda til samskipta eykst sem styrkir
félagstengsl þeirra. Samkeppni er skipt út fyrir samvinnu, gagnkvæman
stuðning og sameiginlegan árangur (Janney & Snell, 2006). Samvirkt nám
byggir á fimm grundvallaratriðum: 1) Jákvæð samvirkni – nemendur standa
og falla hver með öðrum. 2) Náin, gagnkvæm samskipti nemenda þar sem
þeir styðja og hvetja hvern annan. 3) Ábyrgð einstaklingsins – nemendur
læra saman til að allir nái betri árangri. 4) Færni í að vinna með öðrum –
nemendum er kennd félagsfærni. 5) Uppgjör – nemendur meta hópstarfið
og samvirkni hópsins (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir &
Árdís Ívarsdóttir, 2005; Johnson & Johnson, 1994). Í samvirku námi þurfa
verkefnin að reyna á margskonar hæfni þannig að allir nái árangri (SaponShevin, 2007). Rannsóknir benda til að í samvirku námi vinni ólíkir nemendahópar saman sem virða hvern annan og ná góðum námsárangri. Annar
ávinningur hefur m.a. reynst vera bætt sjálfsmynd og samskipti innan hópsins, aukin samvinnufærni, innri hvatning og jákvæðari viðhorf gagnvart námi
og skólanum (Janney & Snell, 2006; Johnson & Johnson, 1994; Kagan, 1992).

3.3 Skólaþróun
Skólar eru flóknar stofnanir sem þurfa stöðugt að bæta árangur sinn (Rúnar
Sigþórsson o.fl., 2005). Skólaþróun er markviss, skipulögð og varanleg viðleitni
til að breyta vinnubrögðum og innri aðstæðum skóla til að bæta árangursríkt
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nám og styrkja innviði skólans. Hún getur farið fram á öllum skólastigum og er
breyting á menningu skóla. Árangursrík skólaþróun hvílir á þremur þáttum: 1)
Að gengið sé út frá námi, þörfum og árangri nemenda og þekkingu og færni
kennara. 2) Að sköpuð sé umbótasinnuð skólamenning og innri skilyrði sem
gefa kennurum tækifæri til aukins starfsþroska og starfsþróunar. 3) Að unnið sé
út frá tilfinningum og gildismati þeirra sem framkvæma þróunarstarfið (Magnús
Þorkelsson, 2008; Rúnar Sigþórsson, 2004).
Sameiginleg sýn er ein mikilvægasta forsenda skólaþróunar. Hún verður
til fyrir tilstilli umræðu og íhugunar og þess að kennarar reyni og þrói nýjar
aðferðir með nemendum. Skólaumbætur eru líklegastar til árangurs þegar
þær koma innan frá og þær leiða til raunverulegra breytinga á menningu og
starfsháttum skóla (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005; Lieberman, 2002). Skólar
sem ná árangri einkennast af því að kennsla er sameiginlegt framtak starfsmanna (Fullan, 2007). Það verður til námssamfélag allra sem að starfinu
koma og skólinn þróast vegna þess að það myndast samstaða um hvert beri
að stefna (Rúnar Sigþórsson, 2004).
Markmið fjölda skóla er að stunda markvisst þróunarstarf. Síðustu áratugir sýna að það er flóknara en forsvarsmenn skólamála ráðgerðu. Fræðimenn segja níu af hverjum tíu þróunaráætlunum missa marks sem er
óneitanlega of hátt hlutfall. Þeir hafa nú fleiri vísbendingar um hvaða ráðstafanir bera árangur (Fullan, 2007). Þróunarstarf þarf að fela í sér skýran
áfangastað og varðaða og vandaða leið að hvetjandi og áhugaverðum markmiðum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). Þróunarstarf sem eykur ánægju og
árangur nemenda krefst varfærni, skuldbindingar og ástríðu ásamt ígrundaðri þekkingu og vilja til aðgerða. Menntaumbætur sem standast tímans
tönn fela fyrst og fremst í sér breytingar á viðhorfum og gildum starfsmanna
og geta aðeins farið fram í félagslegu samhengi (Fullan, 2007). Sameiginlegt
eignarhald kennara, sem endurspeglar þarfir og vonir alls skólasamfélagsins,
er mikilvægt. Þegar vel tekst til getur orðið til rannsóknarmenning innan
skólans þar sem nám og þróun verður hluti af starfi kennara (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005; Lieberman, 2002).
Hugtakið lærdómssamfélag (e. professional learning communities) er
forvitnilegt í þessu samhengi en þá má stöðugt sjá kennara vinna saman og
rýna í kennsluhætti sína á hátt sem einkennist m.a. af ígrundun, samvinnu
og námsaðlögun (Stoll & Louis, 2007). Lærdómssamfélag er ferli þar sem
starfsmenn hafa fléttað námi inn í daglegt starf sitt; þeir öðlast nýja þekkingu, reyna hana á vettvangi og öðlast við það frekari þekkingu (Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2010). Lærdómssamfélag er grunnur að þróun og ákjósanlegasta „verkfærið“ til að bæta kennsluhætti og reynslu nemenda (Kruse &
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Louis, 2007). Annað hugtak sem vert er að gefa gaum í ljósi árangursríks
þróunarstarfs er samvirkt nám kennara (e. collaborative learning). Það felur
í sér samstarf kennara „þar sem þeir vinna saman að lausn viðfangsefna
eða leita leiða til að ná betri árangri og eru þar af leiðandi að læra hver af
öðrum“ (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2008, 13). Árangur samvirks náms
hvílir annars vegar á gagnrýnni umræðu og endurgjöf út frá þörfum nemenda og hins vegar á trausti samstarfsaðilanna þar sem samstarfið er
grunnur að árangri eða lokum verkefna. Þegar samvirkt nám á sér stað
verður færni samstarfshópins meiri en samanlögð færni einstaklinganna
(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2008).
Aðalnámskrá framhaldsskóla leggur áherslu á aukna ábyrgð framhaldsskólans við námskrárgerð. Sú breyting gefur skólum aukið umboð til skólaþróunar sem kennurum og nemendum er ætlað að taka virkan þátt í
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Nemendur hafa mikilvægu
hlutverki að gegna í umbótum. Ef þeirra sjónarmið fá ekki að hljóma, þá eru
umbæturnar dæmdar til að mistakast. Inntak þróunarverkefna skiptir sköpum fyrir nemendur og árangur þeirra (Fullan, 2007). Í rannsókn DeFur og
Korinek (2010) kemur fram að allir nemendur geta þjónað sem sérfræðingsauga skólum til góðs. Allir nemendur vilja ræða um skólann sinn og
menntun sína. Umbótahugmyndir nemenda geta orðið upphaf þróunarstarfs. Nemendur hafa góða tilfinningu fyrir því hvað sé árangursríkt og
mikilvægt til að halda þeim áhugasömum um námið. Nemendum er nauðsynlegt að fá tækifæri til að segja skoðun sína á skólastarfinu. Þeir vilja vera
virkir þátttakendur og hafa hugmyndir að lausnum fyrir skólastarfið (Ragnheiður Axelsdóttur, 2010).

3.4 Félagstengsl
Einn mesti auður hvers einstaklings er að eiga vini og kunningja. Allir hafa
þörf fyrir að tengjast öðrum persónulegum böndum (Schmuck & Schmuck,
2001). Samskipti gefa okkur færi á að veita og þiggja stuðning hvert frá
öðru. Yfir lengri tíma litið þá hafa samskipti mikil áhrif á viðhorf okkar til
lífsins og sjálfsmynd okkar (Janney & Snell, 2006). Félagsleg samskipti gefa
lífi flestra merkingu. Við lærum að þekkja okkur í gegnum kynni okkar við
aðra (Gunnar Hersveinn, 2005).
Félagstengsl (e. social relationships) á milli og meðal einstaklinga eru afar
fjölbreytt að gerð og styrkleika. Þau geta varað til lengri eða skemmri tíma,
verið leiðbeinandi eða mótandi, náin eða yfirborðskennd, í jafnvægi eða
ójafnvægi. Ef félagstengsl eru hugsuð á tvíátta ás þá flokkast veikustu tengslin
undir kunningjasamskipti en sterkustu tengslin undir traust og gagnkvæma
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vináttu, sjá mynd 2. Kunningjar þekkjast tímabundið en eiga áreiðanleg tengsl.
Vinur er sá sem er félagslega mikilvægur og okkur líkar við (Janney & Snell,
2006). Vinátta þarf tíma til að verða til og hún felst í því að gera eitthvað saman
(Gunnar Hersveinn, 2005). Vinátta hefur sérstakan sess meðal ungmenna.
Þegar best lætur getur hún hjálpað ungmennum að glíma við tilfinningar sínar.
Náin vinátta getur gegnt mikilvægu hlutverki við þróun sjálfvitundar ungmenna.
Þau læra að skilja sjálf sig með því að deila reynslu, áætlunum, vonum og ótta. Í
góðum aðstæðum getur vinátta gefið ungmennum meira sjálfsöryggi. Þarfir
fyrir félagslegt samneyti eru mismiklar á mismunandi tímaskeiðum lífsins.
Ungmenni eru háðari félagslegum samskiptum en yngri börn, sérstaklega þegar
þau eru að öðlast meira sjálfstæði og skilja sig frá foreldrum sínum (Mussen,
Conger, Kagan & Huston, 1990).

kunningjar

jafningjar

gagnkvæm vinátta

Mynd 2. Mismunandi styrkleiki félagstengsla.

Skilin á milli kunningsskapar og vináttu geta verið fljótandi og tekið
breytingum með tímanum. Kunningsskapur getur breyst í vináttu eða öfugt.
Kunningjar geta verið hluti af félagsneti okkar. Þeir geta gefið félagslegan
stuðning þó að samskiptin skorti nánd og tryggð vináttunnar. Meirihluti
nemendahópa eru kunningjar. Til þess að vinátta þróist þurfa m.a. að vera
til staðar tækifæri til samveru og löngun til samskipta. Auk þess byggir
þróun vináttu á samskiptahæfileikum hvers og eins (Janney & Snell, 2006).
Jafningjar geta hjálpað hver öðrum að glíma við þær breytingar sem fylgja
framhaldsskólanámi (Langenkamp, 2010). Þó að félagsfærni sé ekki mæld af
skólayfirvöldum þá eru góð félagstengsl ómissandi mælitæki á lífsgæði allra.
Þessar staðreyndir um mikilvægi og áhrif félagstengsla eru jafnvel enn
sterkari með tilliti til nemenda með sérþarfir (Janney & Snell, 2006).
Samheldni (e. cohesiveness) er mikilvægt einkenni hópa og hún lýsir einingu og því að vera saman. Samheldni verður til innan nemendahópa sem
uppgötva að fyrirætlanir hópsins eru styðjandi og lýsa vináttu. Nám og
kennsla snýr ekki einungis að ákveðnu innihaldi heldur flóknu ferli milli
einstaklinga. Kennslustíll kennarans, námskráin, upplifun nemenda á sjálfum sér og hópnum, námsgeta nemenda og samskipti þeirra á milli auk
samskipta við kennarann - allt hefur þetta áhrif á kennsluna og námið
(Schmuck & Schmuck, 2001).
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Rannsóknir benda til að nemendur með fatlanir geti skort aldursviðeigandi félagsfærni. Eldri nemendum með fatlanir reynist erfiðara að þróa
og viðhalda vináttu en þeim sem yngri eru. Fjöldi óbeinna tengsla hafa
komið fram milli félagsfærni og námsárangurs (Hall & McGregor, 2000;
Milsom & Glanville, 2010). Erfiðasta verkefni kennara er að glíma við félagslega þáttinn í skólastarfinu; vinatengsl, góð samskipti og samheldni. Vinatengsl og samskipti gangi oft ágætlega í skólabyrjun en verða erfiðari eftir
því sem ofar dregur (Sigurborg Inga Sigurðardóttir, 2009). Nemendur með
fötlun, óháð skólastigum, eru í mestum félagslegum samskiptum við aðra
fatlaða nemendur (Gretar L. Marinósson, 2007). Lítill hluti starfsbrautanemenda á samskipti við almenna nemendur og skólinn er oft eini vettvangur félagslegra samskipta þeirra (Kristín Björnsdóttir, 2003).

Samantekt
Fötlunarfræði gerir mikilvægan greinarmun á fötlun og skerðingu. Hún lítur
á fötlun sem félagslegt fyrirbæri og krefst fullrar samfélagsþátttöku fatlaðra.
Skóli án aðgreiningar beitir sér fyrir öflugra skólakerfi sem veitir öllum
nemendum gæða menntun. Hugmyndafræðin er ferlishugtak sem gengur út
frá því að allir hafi námshæfileika og geti lært hver af öðrum. Kennsluhættir
þurfa að koma til móts við þarfir allra nemenda. Teymiskennsla byggir á
samvinnu kennara og leiðir m.a. til jöfnuðar nemenda og auðveldar fjölbreytni í samskiptum. Samvirkt nám byggir á getublönduðum nemendahópum sem eykur tækifæri nemenda til samskipta og styrkir félagstengsl.
Skólaþróun er markviss, skipulögð og varanleg viðleitni til að breyta
vinnubrögðum og innri aðstæðum skóla til að bæta árangursríkt nám og styrkja
innviði skóla. Sameiginleg sýn er ein mikilvægasta forsenda skólaþróunar.
Menntaumbætur sem standast tímans tönn fela í sér breytingar á viðhorfum og
gildum starfsmanna og geta aðeins farið fram í félagslegu samhengi.
Félagsleg samskipti gefa lífi flestra merkingu. Félagstengsl eru afar fjölbreytt að gerð og styrkleika. Kunningjar geta gefið félagslegan stuðning þó
að samskiptin skorti nánd og tryggð vináttunnar.
Í næsta kafla geri ég grein fyrir rannsókninni og framkvæmd hennar.
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4

Framkvæmd rannsóknar

Hér er sagt frá markmiðum rannsóknar, sniði hennar og rannsóknarspurningu. Greint er frá gagnaöflunaraðferðum auk greiningar og úrvinnslu
gagna. Þátttakendur eru kynntir og að lokum er fjallað um áhrif rannsakandans og siðferðileg álitamál, auk réttmætis rannsóknarinnar.

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar
Markmið rannsóknarinnar var að skapa grunn að þróunarverkefni í lífsleikni
fyrir starfsbraut FSu sem styður vel rökstutt og faglegt þróunarstarf. Til að
standa traustum fótum við gerð þróunarverkefnisins voru eftirfarandi
þættir til skoðunar; a) staða lífsleiknikennslunnar og með hvaða hætti
mætti bæta hana, b) félagstengsl nemenda og leiðir til að styrkja þau og c)
viðhorf til starfsbrautarinnar, teymiskennslu og skólaþróunar.
Meginrannsóknarspurningin var:


Hvernig má bæta lífsleiknikennsluna til að efla félagstengsl nemenda
og stíga jafnframt fyrstu skref að markvissri skólaþróun?

Fjórar eftirfarandi undirspurningar afmörkuðu viðfangsefnið enn frekar:


Hver er staða lífsleiknikennslunnar og sóknarfæri?



Hvernig er félagstengslum nemenda háttað og hvernig má efla þau?



Hver eru viðhorf
teymiskennslu?



Hver eru viðhorf kennara til teymiskennslu og skólaþróunar?

nemenda

til

starfsbrautarinnar

og

4.2 Rannsóknarsnið
Starfendarannsókn varð fyrir valinu þar sem tilgangur minn var að vinna að
umbótum í eigin starfi; á lífsleiknikennslu starfsbrautarinnar. Starfendarannsóknir byggja á þeirri forsendu að kennsluhættir séu háðir aðstæðum
og samhengi hverju sinni; skólaþróun byggi á staðháttum hvers skóla. Starfendarannsóknir geta leitt til aukinnar fagmennsku kennara og bættra
kennsluhátta. Þær eru hjálplegar við innleiðingu menntaumbóta þar sem
þær virða starfsfærni og áhuga kennara til umbóta. Starfendarannsóknir
geta auðveldað kennurum að öðlast sameiginlega sýn og mynda lærdómssamfélag (Ary, Jacobs, Razavieh & Sorensen, 2006).
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Starfendarannsókn byggir á forvitni, sköpun og þátttökuvilja rannsakanda sem segir frá gildum sínum og hvers hann vænti af rannsókninni.
Rannsóknin er gerð á starfsvettvangi rannsakanda sem verður sjálfkrafa
hluti af rannsóknaraðstæðum. Rannsakandi skilgreinir viðfangsefnið, reynir
nýja aðferð og ígrundar hvað gerist. Í ljósi ígrundana reynir hann nýja leið til
meiri árangurs. Ferlið er opið þar sem þekking og starfshættir þróast fyrir
tilstilli ígrundana. Það verður til saga og rannsóknargögnin sýna starf rannsakandans í tengslum við aðra. Ferlið er spennandi og rannsakandinn skuldbindur sig áhættunni til að geta mótað nýja starfshætti, nýja framtíð. Starfendarannsóknir eru þátttöku- og samvinnurannsóknir í þeim skilningi að þó
að rannsakandi skoði sjálfan sig þá fer rannsóknin fram í félagslegu samhengi (McNiff & Whitehead, 2006).

4.3 Þátttakendur
Þátttakendur í rannsókninni voru ellefu nemendur og þrír kennarar á starfsbraut FSu. Val á nemendum var bundið við umsjónarhóp minn og rannsóknarvinar. Hópurinn samanstóð af átta piltum og þremur stúlkum af
Suðurlandi á aldrinum 15 til 19 ára. Ungmennin höfðu stundað nám við
starfsbrautina í mislangan tíma og áttu að baki mismunandi grunnskólagöngu. Sum þeirra fylgdu sínum umsjónarbekk og voru líka í sérkennslu.
Önnur voru suma daga í heimaskóla og suma daga í sérdeild. Nokkur ungmennanna voru mestmegnis í sérdeild en áttu sinn umsjónarbekk í heimaskóla. Val á kennurum var bundið við þá þrjá kennara sem kenndu lífsleikni
á starfsbraut á haustönn 2010. Kennararnir, tvær konur og einn karl, þáðu
allir boð um þátttöku. Þeir höfðu allir kennaramenntun og mismikla
viðbótarmenntun á sviði sérkennslu- eða fötlunarfræða. Kennararnir höfðu
starfað frá nokkrum árum upp í rúmlegan áratug við starfsbrautina.
Rannsóknarvinur er einstaklingur sem hlustar á og ræðir við rannsakanda en hans stærsta hlutverk er að gagnrýna (McNiff & Whitehead, 2006).
Einn þátttökukennaranna var rannsóknarvinur. Í tölvupósti til leiðbeinanda
míns skrifaði ég um nýhafið samstarf:
Ég og samstarfskennari [rannsóknarvinur] erum komin af stað og ég er
afar sátt [við] hvernig þetta fer af stað og tel að við eigum eftir að tala frá
hjartanu og eiga gott samstarf. Hreinskilni; engin vernd um vitleysu eins og
ég orðaði það við hann (tölvupóstur, 20. okt. 2010).
Rannsóknarvinur tók þátt í teymiskennslunni (sjá 5.4) og var stundum
aðstoðarmaður í rýnihópaviðtölum nemenda, auk þess sem hann sá um
lestur og kynningu rannsóknarniðurstaðna í sínum umsjónarhópi. Við áttum
samstarfsfundi áður og meðan á teymiskennslunni stóð og ígrund-
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unarsamræður eftir að henni lauk. Góðar ábendingar komu frá rannsóknarvini. Auk þess sem fram kemur í 5. kafla þá gaf hann góð ráð varðandi ritsmíðina: Það sem er mesti vandinn er að koma ... niðurstöðunum í læsilegt
form, þannig að það sé auðvelt að lesa það og sjá hvað er hún [rannsakandinn] að segja mér? (Ígrundunarsamræða, 8. des. 2010). Ég fékk góða hvatningu frá rannsóknarvininum; mér finnst þú nú bara vera ... óskaplega meðvituð og flink í þessu (ígrundunarsamræða, 8. des. 2010). Samstarf okkar var
ljúft: Mér fannst hann opinn og vilja styðja mig (dagbók, 8. des. 2010).
Til að tryggja persónuvernd greini ég ekki frekar frá þátttakendum. Þeir
fengu dulnefni í gagnaskráningunni. Í niðurstöðukaflanum er fátítt að greint
sé á milli þeirra, heldur er oftast vísað til þeirra sem nemenda, kennara eða
rannsóknarvinar.

4.4 Gagnaöflun
Mikilvægt er að byggja starfendarannsókn á fjölbreyttum gögnum. Rannsóknin verður sterkari þegar fjölbreytt gögn leiða til sömu niðurstöðu (Ary
o.fl., 2006). Gagnaöflunaraðferðir voru sex talsins. Rannsóknin stóð yfir frá
vetrarbyrjun 2010 og fram á sumar 2011.
Rýnihópar leita eftir reynslu og viðhorfum þátttakenda gagnvart rannsóknarefninu. Rannsakandi ræðir við þátttakendur sem segja frá sjónarmiðum sínum en umræðurnar ganga líka þátttakenda á milli. Rannsakandi
fær innsýn í hugsun þátttakenda auk þess sem samskipti þeirra eru til
skoðunar. Rýnihópaviðtöl spara tíma og eru gagnleg þegar litlar upplýsingar
eru fyrirliggjandi um viðfangsefnið (Ary o.fl., 2006; Sigurlína Davíðsdóttir,
2008). Lífsleiknikennarar á starfsbraut mynduðu einn rýnihóp en nemendahóparnir tveir mynduðu tvo rýnihópa. Misjafnt er hvort þátttakendur í
rýnihópaviðtali þekkist (Sóley S. Bender, 2003) en þar sem flestir nemendur
höfðu myndað traustvekjandi tengsl sín á milli var það þeim styrkur að vera
í umsjónarhópum í viðtölunum. Hluti nemenda var þjálfaður í umræðum
þar sem orðið gengur manna á milli og allir segja skoðun sína.
Viðtölin fóru fram á rannsóknarvettvangi og studdust við ákveðinn
viðtalsramma, sjá fylgiskjal 1. Kennaraviðtalið fór fram í lok október, áður
en teymiskennslan hófst. Nemendaviðtölin voru fjögur talsins, tvö í
nóvember og tvö í desember, og fóru fram í lífsleiknitíma. Eitt viðtal við
hvorn hóp áður en teymiskennslan hófst og svo eftir að henni lauk. Reynt
var að skapa þægilegt andrúmsloft þar sem þátttakendum leið vel og þeir
gátu treyst bæði rannsakanda og hver öðrum. Viðtölin voru hljóðrituð með
leyfi þátttakenda og síðan afrituð orðrétt. Rýnihópaviðtölin voru 18 - 42
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mínútur að lengd. Þrír þátttakendur forfölluðust en þáðu einstaklingsviðtöl
sem voru 12 – 22 mínútur að lengd.
Til að fá fram reynslu og upplifun okkar af teymiskennslunni áttum við
rannsóknarvinur ígrundunarsamræðu. Hún fór fram eftir að teymiskennslunni lauk í byrjun desember. Samtalið, 24 mínútur að lengd, var hljóðritað
og afritað með sama hætti og rýnihópaviðtölin.
Skriflegt mat gaf nemendum kost á að leggja mat á teymiskennsluna;
kennsluhættina, námið og hvort þeir hefðu kynnst samnemendum sínum.
Nemendur svöruðu stuttu, skriflegu mati eftir hverja teymiskennslustund.
Það innihélt þrjár til fimm krossaspurningar þar sem algengustu svarmöguleikarnir voru mjög sammála, frekar sammála, frekar ósammála og mjög
ósammála. Til að leggja mat á kennsluhættina gáfust svarmöguleikarnir
mjög ánægð(ur), frekar ánægð(ur), frekar óánægð(ur) og mjög óánægð(ur).
Að auki gátu nemendur skrifað eigin hugrenningar. Nemendum stóð til
boða aðstoð kennara við framkvæmd matsins.
Dagbók hélt utan um athafnir mínar, ígrundanir og þá þekkingu sem ég
öðlaðist við gerð rannsóknarinnar (McNiff & Whitehead, 2006). Dagbókarskrifin geymdu símat gagnvart athöfnum mínum en þó aðallega efasemdir
mínar og smæð mína gagnvart verkefninu (dagbók, 20. des. 2010). Minnismiðar voru notaðir til að fanga lof, last og ígrundanir. Á verktímanum hélt
ég sambandi við leiðbeinanda minn með tölvupóstum til að fá svör og leiðbeiningar. Þeir gáfu greinargóðar upplýsingar um verkferlið, ígrundanir
mínar og þá óvissuþætti sem ég glímdi við. Dagbókin, minnismiðarnir og
tölvupóstarnir hjálpuðu mér að skynja þróun verkefnisins og taka skynsamlegar ákvarðanir við gerð, framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar.

4.5 Greining og úrvinnsla gagna
Greining rannsóknargagnanna fór fram með misjöfnum hætti enda um
nokkrar gagnaöflunaraðferðir að ræða. Ég vann strax úr skriflega matinu og
setti það upp í myndrit til að átta mig betur á niðurstöðunum. Eftir hvert
viðtal skráði ég hjá mér upplifun mína. Athugasemdir og hugleiðingar voru
skráðar eftir að skráningu hvers viðtals lauk. Ég las yfir dagbókina, tölvupóstana og minnismiðana og merkti við það sem mér fannst athyglisvert og
gerði mér far um að koma því að við ritsmíðina.
Ég las oft yfir öll gögnin og gerði mér far um að skilja niðurstöður hverrar
gagnaöflunaraðferðar fyrir sig. Eftir margar tilraunir tókst mér að lokum að
búa til eina heild úr gögnunum. Ég fann þemu og lagði fram sögu þar sem
gögnin „töluðu“ á skýran hátt.
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Þetta hljómar frekar einfalt en þessi þáttur verkefnisins tók mest á. Mér
fannst ég týna áttum; núna er ég mikið að spá í á hvaða leið ég sé? ... Finn fyrir
óöryggi (dagbók, 7. nóv. 2010). Allt lá svo skýrt fyrir í aðferðafræðibókunum en
ég virtist sitja föst þegar inn í sjálft rannsóknarferlið var komið. Ég velti þessari
reynslu fyrir mér og skráði pælingar mínar í rannsóknardagbókina:
Allt framhaldsnámið hefði getað orðið upphitun að þessu með litlum
rannsóknarverkefnum. En ég bý ekki að því. Ég er barn í rannsóknum. Engin
reynsla að sækja í. En ég er glöð. Finnst gaman og trúi því að kjarni
verkefnisins muni tala fyrir sig (dagbók, 11. nóv. 2010).
Um miðjan desember voru átökin við að koma gögnunum á skiljanlegt form
í hámarki. Ég sat sveitt yfir þemum og enn á ný steyptust yfir mig
vangaveltur um ferlið sem ég var inn í:
Er að hugsa um þessa vinnu og hvað maður stendur einn ... Það eru svo
margir þræðir sem þarf að tvinna saman án þess að þeir gleypi hvern
annan. Ímyndum okkur að það taki 100 skref að vera góður rannsakandi. Ég
held að svona verkefni ... komi manni vart í 10 skrefin. Maður er alveg
bjartsýnn en stundum er eitt skref áfram í dag og annað afturábak á
morgun (dagbók, 16. des. 2010).
Á sama tíma og ég sagði að mér liði vel og taldi óþrjótandi vinnu bera mig
að landi þá fannst mér ég vera að drukkna í smáatriðum eins og dagbókarskrifin sýna:
Ég verð trúlega búin að fara marga hringi í gögnunum þegar ég að
lokum les rauðu þræðina sem liggja þá óvarðir – þeir voru þarna allan
tímann, líkt og fjársjóður ... En leiðin og leitin mun bera árangur, mun gefa
reynslu sem hægt er að ilja sér við seinna (dagbók, 21. des. 2010).
Þegar erfiðustu kaflarnir voru að baki sá ég að lærdómur minn er svo miklu
meira en það sem eftir situr í lokaverkefninu ... Lærdómurinn er glíman
(dagbók, 16. jan. 2011). Leitin bar árangur: Ég vinn vel og ég finn hvernig ég
er að takast á flug. Það er dásamleg tilfinning. Nú fer ég að njóta reynslu
minnar af ritgerðasmíð (dagbók, 27. jan. 2011).
Í ritsmíðinni upplifði ég að gögnin væru ekki nægilega góð sem vakti upp
frekari pælingar: Hvað gerir rannsókn að góðri rannsókn? Er það undirbúningsvinnan? Eða er það hvernig maður vinnur úr gögnunum? Rannsakandi stjórnar ekki hversu mælskir viðmælendur hans eru. Hann stjórnar
aðeins sjálfum sér, hugsunum sínum og sér allt með sínum augum (dagbók,
22. jan. 2011). Góð rannsókn krefst vandaðra vinnubragða frá upphafi til
enda og hvílir á bakgrunni, þekkingu og reynslu rannsakandans. Í framhaldi
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tóku að byggjast nýjar þekkingarbrýr milli vinnu minnar og þess þróunarverkefnis sem var í mótun fyrir tilstuðlan draga að nýrri námskrá:
Þekkingin er ekki fasti ... Hún fæst ekki í eitt skipti fyrir öll. Þekkingin krefst
leitar, krefst þess að þú gefist aldrei upp á að leita hennar. Svörin geta hitt þig út
um allt. Þekkingin er hjól sem er knúið áfram af þekkingarleit mannanna. Ef það
stöðvast, þá staðnar allt ... Já, hafðu augun opin. Líttu í kringum þig og ekki
gleyma að skoða líka sjálfan þig. Ef þú veist að hverju þú leitar þá er auðveldara
að finna lausnina. Hún gæti verið nær þér en þú heldur. En hún getur líka tekið
breytingum og vaxið innra með þér (dagbók, 11. feb. 2011).
Eins og sjá má á þessu dagbókarbroti þá snéru pælingar mínar um að okkur
hættir til að líta svo á að þekking hvers tíma sé endanleg. En hugsun mín var
sú að hver sá sem gefur sig heilshugar í þekkingarleit getur uppskorið en þó
sjaldan þannig að svörin séu endanleg.
Eftirvinnan, heildarpúslið, var mestmegnis ánægjuleg. Það var þó vissulega tímafrekt að koma öllum þráðunum saman.

4.6 Áhrif rannsakandans
Í starfendarannsóknum er rannsakandinn í þungamiðjuhlutverki. Hann er
rannsóknartækið. Öll gögnin fara í gegnum hann og verða fyrir áhrifum af
reynslu hans, þekkingu, færni og bakgrunni (Lichtman, 2006). Rannsakandinn hefur alltaf áhrif óháð rannsóknaraðferðunum (Bogdan & Biklen,
2003). Ég sem rannsakandi á eigin starfsvettvangi varð að gæta sérstaklega
að hlutleysi í allri framgöngu minni. Á sama tíma varð ég að vera meðvituð
um eigin hugmyndir gagnvart rannsóknarefninu og láta hlutlægni einkenna
alla gagnameðferðina og framsetningu og túlkun niðurstaðna. Þó að gildi
mín hafi verið með í för við mótun rannsóknarinnar, þá mátti rannsóknin
sjálf ekki verða fyrir áhrifum þeirra (Ary o.fl, 2006). Markmið mitt var að afla
þekkingar og nálgast viðfangsefnið af virðingu. Ég lagði mig fram um að taka
með opnum hug á móti því sem rannsóknargögnin færðu mér og bregðast
við þeim (Bogdan & Biklen, 2003).
Já, þetta var ásetningur minn en það var erfitt að vera rannsakandi
nemenda sinna og hafa mótast af skoðunum þeirra um skeið. Sumir sem
höfðu verið opnir í kennslustundum lokuðust svolítið í rannsókninni. Það
vöknuðu upp spurningar, t.d. hversu vel þekkir maður nemendur sína eða
eru þeir ekki sjálfir á ákveðinni leið líkt og ég? Það kom upp viðkvæmni en
líka ábyrgðartilfinning. Þegar ég var komin af stað með rannsóknina þá
áttaði ég mig á að ég var með nemendur mína og samkennara í „höndunum.“ Ég gat ekki annað en vandað mig:
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Finn núna hvað ég þarf að passa mig. Ég er rannsóknin ... Ég má ekki vera
stýrandi. Ekki segja mínar skoðanir [í viðtölunum] og ekki sveigja rannsóknina
að því sem ég held sjálf að sé best. Ég er í samfélagi með öðrum. Við þurfum að
finna sameiginlega sýn og byggja á henni (dagbók, 18. okt. 2010).
Viðkvæmni mín og ábyrgðartilfinning jókst ennfrekar þegar afritun viðtala
hófst: Í rannsókn er frumskilyrði að hafa rétt eftir þátttakendum. Rannsakandi stendur og fellur með því. Virðing fyrir þátttakendum er allt. Því er afar
mikilvægt að vanda rannsóknarniðurstöður og ályktanir af þeim (minnismiði, 28. nóv. 2010). Í ígrundunarsamræðum við rannsóknarvin minn hélt
ég áfram að tala um þessar pælingar mínar: En mér finnst náttúrulega
skipta öllu máli fyrir mig að fara mjög varlega ... það [verkefnið] skapi traust
... það sé hægt að byggja ofan á þetta (8. des. 2010). Það olli togstreitu um
sinn að vera bæði rannsakandi og kennari í senn. Þegar afritun viðtala var
langt komin áttaði ég mig á að rannsakandinn var farinn að stjórna kennaranum. Rannsakandinn var varkárari, lét tímaáætlun lönd og leið og gaf verkefninu þann tíma sem það þarfnaðist. Það var rétt af mér að fylgja innsæi
mínu í rannsóknarferlinu. Meiri tími og yfirvegun komu verkefninu til góða.
Í ljósi þess að rannsakandinn er ekki áhrifalaus hef ég þegar í inngangi
ritgerðarinnar sagt frá sjálfri mér. Við greiningu gagna hef ég kappkostað að
láta gögnin segja söguna. Það voru lykilþemun sem réðu ferðinni og viðhorf
mín og gildi voru sett til hliðar.

4.7 Siðferðileg atriði og réttmæti
Engin rannsókn er rannsóknarinnar virði nema að til hennar sé vandað á
allan hátt. Starfendarannsóknir hvíla á sömu siðferðisgildum og aðrar rannsóknir. Þær eru þó oft opnari og geta breyst á rannsóknartímanum, sérstaklega þegar rannsóknin sjálf glæðir skilning rannsakandans á úrlausnarefninu. Það er skylda allra rannsókna að virða þátttakendur og þær mega ekki
með nokkru móti mismuna þeim. Rannsókn má ekki fela í sér áhættu fyrir
þátttakendur og verður að byggja á upplýstu samþykki þeirra. Sú litla fjarlægð sem var á milli mín og þátttakenda í rannsókninni gat gert mér erfitt
fyrir að skapa nægilega fjarlægð gagnvart rannsóknarefninu (Ary o.fl., 2006;
Sigurður Kristinsson, 2003). Ég hafði alla þessa þætti til viðmiðunar við gerð,
framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar.
Til að tryggja að rannsóknin fylgdi siðferðisviðmiðunum þá sendi ég
skólameistara FSu, væntanlegum þátttökukennurum og foreldrum ósjálfráða nemenda ítarlegt kynningarbréf. Í bréfunum kynnti ég fyrirkomulag og
tilgang rannsóknarinnar, nýtingu niðurstaðna auk meginstoða upplýsts
samþykkis. Ég ræddi við kennarana og skólameistara og gaf foreldrum kost
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á að hafa frekara samband við mig. Skólameistari gaf í framhaldi út leyfi sitt
fyrir rannsókninni og kennarar samþykktu þátttöku. Allir foreldrar ósjálfráða
nemenda samþykktu þátttöku ungmenna sinna. Ég hitti þá nemendahópana
tvo, kynnti rannsóknina og afhenti kynningarbréf um rannsóknina á einfölduðu máli. Ég bað nemendur um að hugsa sig vandlega um áður en þeir
tækju ákvörðun um þátttöku. Best væri að þeir ræddu um rannsóknina við
forráðamenn sína. Þegar allir nemendurnir höfðu samþykkt þátttöku leitaði
ég upplýsts samþykkis þeirra, auk upplýsts samþykkis kennara. Í upplýsta
samþykkinu fólst að þátttakendum var að fullu kunnugt um tilgang og framkvæmd rannsóknarinnar, hvað þátttakan fæli í sér, hvernig persónuvernd
yrði tryggð og jafnframt að þátttakendum væri heimilt að afturkalla samþykki sitt án nokkurra skýringa fyrirvaralaust. Trúnaðarskyldur mínar gagnvart þátttakendum og þátttakenda á milli voru ítrekaðar á rannsóknartímanum. Öllum þátttakendum bauðst að lesa eða láta lesa fyrir sig þann
texta sem varðaði þá til að tryggja nákvæmni í túlkunum og niðurstöðum.
Til að tryggja persónuvernd gaf ég aðeins nauðsynlegustu bakgrunnsupplýsingar. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um
tilkynningaskyldu. Öllum rannsóknargögnum sem vörðuðu þátttakendur var
eytt að lokinni rannsókn.
Rannsóknin byggði á fjölbreyttum gagnaöflunaraðferðum til að tryggja
réttmæti: Rannsóknin varðaði einungis tilgang sinn (Ary o.fl., 2006; Kristján
Kristjánsson, 2003). Markmið starfendarannsókna er ekki að alhæfa, fremur
að skilja hvað er að gerast í tilteknum aðstæðum og ákveða hvaða umbætur
séu best til þess fallnar að leysa viðfangsefnið (Ary o.fl, 2006). Niðurstöður
rannsóknarinnar hafa ekkert yfirfærslugildi en þær gefa innsýn í reynslu- og
viðhorfaheim nemenda og kennara á starfsbraut FSu sem vonandi fleiri geta
lært af. Verkefnið sýnir hvernig ég hef bætt þekkingu mína og veitir um leið
öðrum tækifæri til að auka þekkingu sína (McNiff & Whitehead, 2006).

Samantekt
Hér hefur verið gerð grein fyrir rannsókninni og framkvæmd hennar. Í
næsta kafla er sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem helstu þemu
eru ánægja, fjölbreytni, hugmyndaauðgi, sóknarfæri, gagnrýni, jákvæðni,
varkárni og skiptar skoðanir.

40

5

Niðurstöður

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Þeim er skipt
niður í sex flokka til að draga upp skýra mynd. Flokkarnir eru starfsbrautin,
lífsleikni, félagstengsl, teymiskennsla, skólaþróun og ferlið. Langflestir flokkarnir skiptast niður í mismörg þemu.

5.1 Starfsbrautin
Stéttaskipting – einangrun - óréttlæti: Sumir kennarar þekkja til ákveðinnar
stéttaskiptingar meðal nemenda: Þeim finnst ... að það sé litið niður á þau á
starfsbraut og svo líta þau niður á þau sem að þeim finnst vera lægra sett
eða lægra standandi (ígrundunarsamræða, 8. des. 2010). Nokkrir telja að
nemendur á „gráa svæðinu“ upplifi einangrun á starfsbrautinni:
Þau [starfsbrautarnemendur] hafa samanburð og bera sig saman við
jafnaldra sína af öðrum brautum og finnst þau svolítið einangrast. Og þau
mörg, eru einmitt svona með hálfgerða minnimáttarkennd yfir því að vera á
starfsbraut. Og finna til þess. ... Já og maður hefur alveg upplifað nemendur
sem að vilja alls ekki að það sé opið fram. ... Af því að þau vilja ekki að
einhver sem gengur framhjá sjái að ég er hérna inni á starfsbrautinni
(rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Sumum nemendum finnst starfsbrautin einangruð og jafnframt óréttlátt
að hafa ekki aðgang á almennar brautir. Þessi afstaða birtist til að mynda í
ummælum eins nemenda míns:
Mér finnst það dálítið óréttlátt að þeir [skólastjórnendur] hafi bara eitt
lítið blað, sem heitir samræmt próf, sem sker á milli hvort að þú sért hæfur
til að fara í almenna brautina eða starfsbrautina ... Út af því að þetta á að
vera svona framhald á námi. ... Og mér finnst það hrikalega óréttlátt fyrir
starfsbrautina að vera einangrað frá öllu sem almenna brautin gerir. ... Þú
færð ekki að gera mest af þessu af því að þú ert ekki hérna hæfur fyrir það
(einstaklingsviðtal, 3. nóv. 2010).
Ánægja: Langflestir nemendur eru ánægðir með starfsbrautarnámið og
margir nefna enga vankanta. Nemandinn sem tekur sterkast til orða segir:
Þetta er bara góður skóli. Ég held að þetta sé besti skóli á Íslandi (rýnihópaviðtal, 2. nóv. 2010). Flestir eru ánægðir með að vera langoftast í litlum
bekk. Sumir þeirra segja óásættanleg læti fylgja stórum bekkjum. Aðrir telja
litla bekki ná betri árangri því stærri bekkir reyni meira á sjálfstæði nem-
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enda. Einn nemandi telur litla bekki auðvelda vinatengsl: Ef það er stór
hópur þá er ekki nógu mikið athygli til að dreifast um ... Og maður hengur
bara hjá fólki sem að maður þekkir (rýnihópaviðtal, 30. nóv. 2010).
Gagnrýni – fordómar: Örlítil gagnrýni kemur fram meðal nemenda með
smæð bekkjanna. Stærri bekkir gefi nemendum tækifæri til að kynnast
fleirum. Gagnrýnin snýr einnig að samsetningu bekkjanna. Einn nemandi
kallar eftir blöndun nemenda á almennum brautum og starfsbraut:
En ég myndi samt vilja hafa miklu meira blandaðri hóp ... Maður þarf að
sætta sig við sína eigin fordóma. Maður þarf að vinna með einhverjum sem er
svartur, kínverskur eða eitthvað þannig. ... Líka mjög góð leið fyrir hina nemendur
sem hafa fordóma gegn öðrum ... Þau geta kynnst að krakkar sem eru að fara á
starfsbrautinni ... geta gert margt (einstaklingsviðtal, 3. nóv. 2010).
Þessum nemanda er tíðrætt um fordóma. Hann viðurkennir eigin fordóma
jafnframt sem hann upplifir líka fordóma almennra nemenda í garð starfsbrautarnemenda:
Mér finnst þegar ég kem í skólann að almenna brautin sé bara eins og ...
gler eða eitthvað. Þau bara horfa í gegnum glerið. Sjá starfsbrautina eins og
bara vangefið fólk, ekki neitt annað. ... Ég er eins og venjuleg manneskja. Og
mig langar að almennu krakkarnir viti það (rýnihópaviðtal, 30. nóv. 2010).
Nokkrir nemendur gagnrýna takmarkað námsval. Einn þeirra lýsir því af
varkárni:
Það sem mér finnst svo skrýtið er að það er bara hægt að velja, þú veist,
... áhugamálin mín hérna eru matreiðsla og smíði en ég get bara valið eitt af
því skiluru? ... Ég myndi alveg vilja vera þrisvar í matreiðslu og tvisvar í smíði
(einstaklingsviðtal, 5. nóv. 2010).
Annar nemandi ýjar að fábreytni sem valdi brottfalli nemenda:
Mér finnst það óréttlátt að þið gefið nemendum hérna stórt blað yfir
tonn af fögum ... Og ... kannski 90% af því er ekki hægt að gera og maður
þarf alltaf að vera við sama leiklistina og bara sama textílmennt ... þess
vegna segi ég fyrir mér afhverju nemendur hætta. ... þetta er bara það sama
maður er að gera (einstaklingsviðtal, 3. nóv. 2010).
Enn annar nemandi gagnrýnir fábreytni námsins og segir að yngri starfsbrautanemendur hafi ekki áttað sig á henni: Maður má ekki velja það sem maður
vill. Bara alltaf það sama sko. ... Þau [yngri nemendur] eiga eftir að kynnast
þessu. Ég er búinn að vera í þessum skóla í fjögur ár (rýnihópaviðtal, 2. nóv.
2010). Um leið gagnrýnir hann vinnustaðanámið fyrir tilgangsleysi: Það ... að
vinna á vinnustað. ... Það er bara tilgangslaust (rýnihópaviðtal, 2. nóv. 2010).
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Hugmyndaauðgi: Nemendur hafa ýmsar hugmyndir að bættu starfsbrautarnámi. Sumir vilja að samvera allra starfsbrautarnemenda sé aukin með því
að nemendahóparnir hittist meira. Nokkrir kalla eftir aukinni fjölbreytni og
einn í þeim hópi vill að gerðar séu eins miklar breytingar og hægt sé:
Allt sem maður getur valið í skólanum í boði fyrir starfsbrautina ... Að gefa
honum val á milli. Hann getur gert í litlum hópi eða stórum hópi ... Það mun
hérna halda nemendunum í skólanum. ... Fjölbreytnin mun gera það kleift að
nemendum mun líða vel í skólanum (einstaklingsviðtal, 3. nóv. 2010).
Aðrir benda á skólaumgjörðina og kalla eftir styttri skóladegi, auknum
rútusamgöngum og að sett verði upp frístundaherbergi.

5.2 Lífsleikni
Ánægja: Nemendur eru almennt ánægðir með lífsleikni sem kjarnagrein og
telja sig fá tækifæri til að kynnast bekkjarfélögunum. Ánægja nemenda samrýmist skoðunum kennara um að lífsleikni sé mikilvæg námsgrein og góð
fyrir okkar krakka (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010). Kennarar telja mikilvægi
greinarinnar ekki síst felast í því að maður er svolítið að reyna í lífsleikni að
hafa meiri svona hópkennslu fyrir þau (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Gagnrýni - efasemdir: Örfáir nemendur efast um lífsleikni sem kjarnagrein.
Það sé skrýtið að þetta kallast lífsleikni þegar það er ekkert mikið lífsleikni
(rýnihópaviðtal, 2. nóv. 2010). Kennarar hafa efasemdir gagnvart skipulagi
lífsleiknikennslunnar og að flestir nemendahóparnir séu samsettir úr nemendum á mismunandi námsárum. Einn þeirra segir: Það hefur ýmsa galla að
vera með þetta á hverri önn. Af því að ... maður fær alltaf nýja og nýja inn í
hópinn og það gerir manni svo erfitt fyrir að skipuleggja þetta hérna í
einhverju eðlilegu samhengi (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010). Afleiðingarnar
geta orðið lítt samfellt og handahófskennt nám: Þegar að maður er búinn
að fara í þetta með þessum, þá verður maður bara að taka eitthvað annað
heldur en kannski maður hefði viljað taka. Það verður svolítið svoleiðis
(rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Sóknarfæri - hugmyndaauðgi – fjölbreytni: Þátttakendur leggja fram fjölbreyttar hugmyndir að bættri lífsleiknikennslu. Kennarar telja markvissara
skipulag bæta kennsluna. Sumir kennarar vilja sameinast um að búa til námskrá og skipuleggja hvert skólaár fyrir sig. Aðrir kennarar telja mikilvægara
að lífsleiknikennarar hittist oftar og ræði um námsgengi nemenda, auk þess
að skiptast á hugmyndum og námsefni. Sumir kennarar velta fyrir sér hvort
lífsleiknin eigi að vera í meiri tengslum við almennu lífsleiknina og hvort
sumir nemendur eigi að fá námstækifæri innan hennar.
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Þátttakendur leggja til að fleiri námsgreinar séu settar undir lífsleiknikennsluna. Sumir kennarar hafa þegar útvíkkað kennsluna til að forðast að
bjóða nemendum ítrekað upp á sömu viðfangsefni. Landafræði, félagsfræði
og náttúrufræði hafa verið nýttar í því skyni og þær eiga hljómgrunn meðal
sumra nemenda. Hugmyndir eru einnig uppi með sögu og heilbrigðisfræði.
Samnefnari lífsleiknikennslunnar yrði eftir sem áður vinnubrögðin: Að þau
[nemendur]... læra að vinna saman, þau læra að sýna tillit, þau læra að
koma fram og segja frá því sem þau hafa verið að gera (einstaklingsviðtal,
2. nóv. 2010).
Nemendur leggja fram hugmyndir um aukna samveru og samræður,
fleiri vettvangsferðir, hópverkefni, leiki, gönguferðir og jafningjafræðslu:
Hvað með nemendur gætu kennt öðrum nemendum? ... Þeir hafa vit á
einhverju [þögn] þeirra svið á greind. Hvað þau vita meira ... en aðrir vita
(rýnihópaviðtal, 2. nóv. 2010). Nemendur nefna líka fjölmenningarkennslu,
íþróttafræði, dýrafræði, fræðslu um björgunarsveitir og að námsefni af
almennum námsbrautum sé aðlagað að námsfærni þeirra. Nemendur kalla
eftir fjölbreyttum, öðruvísi verkefnum og verklegum greinum, s.s. hestamennsku. Sumir vilja horfa á fótbolta og fyndin myndbönd. Nokkrir vilja að
almennir lífsleiknikennarar sjái um kennsluna.

5.3 Félagstengsl
Fjölbreytni: Kennarar telja félagstengsl nemenda einstaklingsbundin og
fjölbreytt. Það samræmist skoðunum nemenda sem lýsa tengslum sínum á
fjölbreytta vegu og það ríkir almenn sátt um þau meðal þeirra. Miðað við
lýsingar kennara má flokka félagstengsl nemenda í fernt:
Sterk félagstengsl utan starfsbrautar: Margir nemendur koma mjög sterkir
félagslega inn í skólann og eiga já ákveðinn kunningja eða vinahóp á öðrum
brautum og virðist ekki vera neitt vandamál að þó svo að þeir séu á starfsbrautinni að fara að hitta félaga sína í frímínútum og fara með þeim í
félagslífið og annað (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Ný vinatengsl myndast innan starfsbrautar: Svo verða oft til mjög mikil og
góð tengsl inni á starfsbrautinni. Verða bara vinatengsl hjá krökkum sem að
koma ókunnug og verða bara bestu vinir. Og halda því doldið. Bara á meðan
þau eru hérna (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Veik félagstengsl sem styrkjast innan námshópsins: Mér finnst ég líka sjá
nemendur sem eru ekki mjög sterkir félagslega en þeir hafa ekkert styrkst
mikið félagslega en kannski fara að treysta þeim sem eru í sínum hópi
(rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
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Dvínandi félagstengsl nemenda á „gráa svæðinu“: Ég hef heyrt það ofan í
sumum nemendum að þeim finnist þetta vera svona ákveðin, ég veit ekki
hvort ég á að segja, stimplun eða svona vilja ekkert endilega vera mikið að
láta vita að þeir séu á starfsbraut. ... [Ég] hef heyrt frá nemendum að það
einhvern veginn, það svona aðeins minnka þessi félagslegu tengsl (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Miðað við frásagnir nemenda er hægt að bæta einum flokki við:
Sterk félagstengsl innan starfsbrautar: Nemendur sem hafa myndað og
þróað góð félagstengsl áður en framhaldsnámið hófst.
Nemendur mynda bæði tengsl innan umsjónarhópanna og utan þeirra í
valgreinum þar sem þeir raðast þvert á hópa:
Eins og ég byrjaði í ... matreiðslu ... á þessari önn. Aldrei kynnst
krökkunum sem ég var með í matreiðslunni. ... Og eftir svona nokkra daga,
því meir sem ég fór í matreiðsluna, þá byrjaði ég að þekkjast krakkana og
byrjaði að vingast þeim (rýnihópaviðtal, 30. nóv. 2010).
Nemendur mynda ekki tengsl út fyrir starfsbrautina ef þau hafa ekki verið til
staðar áður en þeir hófu nám. Tengslin geta þó orðið til meðan á námi
stendur í gegnum t.d. sumarvinnu.
Langflestir nemendur eiga fleiri kunningja en vini. Vina- og kunningjafjöldi nemenda telst frá engum og upp í marga. Fátítt er að nemendur eigi
hvorki vini né kunningja. Kennarar rekja veik félagstengsl nemenda oft til
sérþarfa þeirra. Það sé þeirra margra fötlun að þetta gerist bara ekki eins og
hjá öllum hinum (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010). Sumir nemendur kunna
hvorki að lesa í né heldur kannski að haga sér ... sjálf eðlilega (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010). Veik tengsl má einnig rekja til slakrar sjálfsmyndar:
Þau eru hrædd við höfnun eða útskúfun eða einhvern veginn hrædd við
aðstæðurnar og þora ekki að bjóða sig eða að já, leggja sig einhvern veginn
á borð fyrir einhverjar aðstæður sem þau vita ekki hvert fara (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Sumum nemendum finnst auðvelt að eignast vini og kunningja. Aðrir
segja það tímafrekt og örfáir játa að það sé erfitt og mér er alveg drullusama (rýnihópaviðtal, 2. nóv. 2010). Einum nemenda finnst erfitt að eignast
vini utan skólans en á starfsbrautinni [þögn] er miklu auðveldara að eignast
vini vegna þess að maður þarf að umgangast þá. Maður þarf að þola þá.
Maður þarf að vera þeim nærri hvern einasta dag í alla tímanum
(einstaklingsviðtal, 3. nóv. 2010).
Skiptar skoðanir: Flestir nemendur vilja ekki afskipti kennara við að stofna til og
viðhalda vinatengslum. Einn þeirra segir: Það er ekki ykkar vandamál ef þú veist
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það. ... Það er þeirra [nemenda] vandamál. ... Það eru þeir sjálfir sem gera það
(rýnihópaviðtal, 30. nóv. 2010). Örfáir nemendur vilja aðstoð kennara:
Já, mér finnst það... þeir [kennarar] kannski [hik] geta skiluru bara þú
veist, talað við þá báða og bara sagt strákar mér finnst að þið eigið kannski
að tala um áhugamálin ykkar eða gera eitthvað eitt saman .... Þá hérna
getur maður kannski aðeins talað (einstaklingsviðtal, 5. nóv. 2010).
Afstaða nemenda samræmist skoðunum kennara sem telja misjafnt hvort
nemendur þurfi á aðstoð að halda: Alls ekki öll. Sum eru bara svo flink í
félagslegu starfi sko. Og hérna finna sér bara félaga [þögn] eins og þau vilja
hafa þá (einstaklingsviðtal, 2. nóv. 2010). Kennarar telja að lítið gerist hjá
sumum nemendum án hjálpar þeirra: En það er alltaf ákveðinn hópur sem
að, er einhvern veginn alveg [hik] passífur og gerir lítið. ... er búinn ná
einhverju sambandi við einhvern einn og þorir ekki að eiga samskipti við
neinn annan (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Sóknarfæri - hugmyndaauði: Kennarar telja sig geta eflt félagstengsl nemenda. Sumir þeirra vilja að starfsbrautin setji sér markmið þeim til eflingar
þar sem lífsleiknikennslan sé kjörinn vettvangur. Verkefnið sé langhlaup
sem byggist á litlum skrefum með þarfir nemenda að leiðarljósi. Kennarar
sjá fjölbreytta möguleika líkt og nemendur. Sumar hugmyndanna eru þær
sömu og fram koma til eflingar lífsleiknikennslunni; aukin hópvinna, auknar
samræður, vettvangsferðir og verkefni þar sem nemendur segja frá sjálfum
sér. Kennarar leggja til hlutverkaleiki um æskileg samskipti fólks og að þeir
vekji athygli nemenda á félagslífinu. Þeir telja jafnframt að sameiginleg
verkefni geti eflt tengslin eða samstarf í fleiri námsgreinum, t.d. þemaverkefni þvert á námsgreinar. Sumir kennarar benda á að þeir geti fylgst
betur með utan kennslustofunnar því þar skapist kjörin tækifæri til samskipta. Æskilegt sé að jafnaldrar komi að félagslegri „þjálfun“ nemenda utan
kennslustofunnar, því:
Já við eigum ... rúmlega þúsund frábæra nemendur í skólanum ... sem
gætu hjálpað okkur líka í þessu og hjálpað þessum nemendum að verða
hæfari að eiga félagsleg samskipti. ... Í frímínútum, í mötuneytinu,
skemmtunum á vegum skólans og fleira (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).

5.4 Teymiskennsla
Teymiskennsla í lífsleikni fór fram í nóvember í sex 75 mínútna kennslustundum. Hún var forsenda þess að nemendur gætu mótað sér skoðanir um
hana. Teymiskennsla varð fyrir valinu vegna þess að hún stækkaði nemendahópana og kom til móts við óskir nemenda um aukin félagstengsl.
Stuðst var við námsefnið Vegurinn heim (Jón Gunnar Ólafsson & Oddný
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Helgadóttir, 2010) sem fjallar um líf nýbúa á Íslandi. Í tölvupósti til leiðbeinanda míns kemur fram að ég valdi þetta námsefni vegna þess að mér finnst
kennsluleiðbeiningarnar vera fjölbreyttar ... Auk þess var inntak námsefnisins áhugavert (29. okt. 2010). Helsta markmið teymiskennslunnar var að
efla félagstengsl nemenda með fjölbreyttum leikjum og para- og hópverkefnum í anda samvirks náms. Markmið námsins var að efla skilning nemenda á fordómum og lífi nýbúa, að bera saman aðstöðumun nýbúa og
innfæddra, að skilja ástæður fólksflutninga, að setja sig í spor nýbúa og
skyggnast inn í upprunalönd þeirra.
Fyrsta kennslustundin innihélt hópefli; tvo nafnaleiki og Actionary. Allt
gekk vel: Nemendur virtust skemmta sér hið besta. Engir samskiptaörðugleikar (dagbók, 8. nóv. 2010). Það kom þó strax í ljós að tveir nemendur
voru ekki upprifnir: Kári tilbaka og Viðar dró sig úr (minnismiði, 8. nóv.
2010). Hugrenningar Kára voru skýrar á skriflega matinu: Komið mér út.
Önnur kennslustund gekk ekki sem skyldi. Nemendur voru óánægðir með
leik í upphafi kennslustundarinnar og takturinn í kennslunni datt niður
þegar erfiðlega tókst að koma myndinni Vegurinn heim af stað. Verkefnið
sem fylgdi í kjölfarið reyndist of erfitt; reyndi um of á athyglisgáfu nemenda.
Mat mitt eftir tímann var: Mér fannst þau hlusta og finnast hún [myndin]
forvitnileg. Umræður gengu ekkert sérstaklega vel. Nemendur unnu ekki
markvisst saman (dagbók, 10. nóv. 2010). Ígrundun mín varðandi framgang
kennslustundarinnar leiddi til þess að ég útbjó textablöð sem nemendur
gátu notað næst þegar þeir áttu að vinna út frá myndinni. Textablöðin
innihéldu stuttar setningar um nýbúana; það sem fram kom um hvern og
einn í myndskeiðunum, sjá fylgiskjal 2. Ég upplifði sterkt að tíminn hefði
gengið betur ef ég og rannsóknarvinur minn hefðum komið jafnt að undirbúningi kennslunnar og haft jafnt forræði yfir henni.
Þriðja kennslustundin gekk mun betur ... Hóparnir náðu sér betur á strik.
Textablöðin hjálpuðu (minnismiði, 15. nóv. 2010). Það komu upp árekstrar í
einum nemendahópi. Í verkefnavinnunni fundu þrír af fjórum nemendahópum út að þeir áttu ýmislegt sameiginlegt með nýbúum. Á næsta samstarfsfundi okkar lagði rannsóknarvinur til að við ræddum um mismunandi styrkleika við nemendur. Styrkleika og sóknarfæri sem gera okkur ekki minna
virði, heldur gera okkur ólík og krefjast þess að við skiptum með okkur
verkum í hópvinnu. Rannsóknarvini fannst nemendur flýta sér um of í skriflega matinu og lagði til að við róuðum þá svolítið niður, tíminn væri ekki
búinn. Eftir umræður mínar og rannsóknarvinar hugsaði ég um hvernig samvinna nemenda efldi kynni þeirra en á sama tíma vöknuðu upp spurningar
um hvernig hægt væri að hlífa viðkvæmum nemendum gagnvart þeim sem
geta sýnt skeytingarleysi (dagbók, 16. nóv. 2010).
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Fjórða kennslustundin var ágæt. Nemendur svöruðu m.a. fullyrðingum um
sig og nýbúa. Leikurinn „Hvernig er að vera mállaus á Íslandi“ sló í gegn hjá
langflestum nemendum. Nemendur voru róaðir niður fyrir skriflega matið. Það
gekk vel og hugrenningar tveggja nemenda lýstu ánægju: Skemmtilegur tími og
 (skriflegt mat, 17. nóv. 2010). Fimmta kennslustundin gekk mjög vel.
Hópurinn er að ná betur saman. Minna óöryggi (dagbók, 22. nóv. 2010).
Nemendur unnu m.a. saman verkefni um hvert þeir myndu kjósa að flytja ef til
mikilla náttúruhamfara kæmi á Suðurlandi. Tveir nemendur náðu sérlega góðri
samvinnu eins og verkefni þeirra sýndi:
Við ætlum til Þýskalands. Við flytjum til Þýskalands út af því að það er gott
að búa þar og lifa í stórborg. Við líðum rosavel, smá erfiðleikar með
tungumálið. [Við söknum mest] fjölskylda og íbúa Íslands. [Líf okkar breytist],
mikið af fólki, minna af vinum [og] meiri kröfur á menntun. Nýr matur, fólk,
vinir, skóli, heimili, öðruvísi andrúmsloft og vatn. Við gætum leigt saman og
stofnað hestabúgarð saman. Það [lífið] gæti verið erfitt stundum en ég er með
besta vin minn svo ég þarf ekki að hafa rosa áhyggjur.
Það er eftir svona velheppnaðan tíma sem maður fyllist sjálfstrausti og gleði um
að vel ígrunduð teymiskennsla skipti máli og efli bæði nemendur og kennara.
Sjötta og síðasta kennslustundin gekk vel. Nemendur og kennarar hjálpuðust m.a. við að rifja upp þekkingu sína á upprunalöndum nýbúanna.
Minnismiði minn af þessari vinnu var jákvæður: En þessi kennsla hefur verið
skemmtileg. Þessir hópar eru fínir saman (24. nóv. 2010). Skriflegt mat eins
nemanda lýsti þakklæti: Frábær tími. Takk fyrir að leyfa mér að vera í þessum tíma með ykkur  (24. nóv. 2010). Til að sýna þakklæti mitt til
nemenda í verki bauð ég þeim á kaffihús. Ferðin tókst mjög vel og rannsóknarvinur bað mig um að taka fram að það hefði verið skemmtilegt
framhald af vinnunni (dagbók, 3. des. 2010).
Ánægja – jákvæðni – varkárni - kostir: Við rannsóknarvinur vorum einhuga um
að teymiskennslan hefði lífgað upp á önnina og allflestum nemendum hefði
fundist hún skemmtileg. Nemendum með góða aðlögunarhæfni gekk vel og
sýndu meiri samstarfshæfni þegar leið á verkefnið. Í ígrundunarsamræðu við
rannsóknarvin kom fram að hann taldi að mikill meirihluti hafði gaman af þessu
og naut sín soldið ... og þau hefðu alveg viljað læra ... meira af þessu (8. des.
2010). Ég var á sama máli: Teymiskennslan gekk mjög vel, aðeins hiksti í einum
tíma ... vegna þess að ég ætlaði nemendum að muna of mikið. Þetta er ekki stórt
og sýnir kannski bara þá miklu reynslu sem liggur að baki kennslunni (dagbók, 22.
jan. 2011). Rannsóknarvinur var jákvæður: Já mér finnst líka sko spennandi ...
þessi reynsla og pæling sem komin er ... upp á að ... vinna þetta svo eitthvað
áfram (ígrundunarsamræða, 8. des. 2010).
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Nemendur eru almennt ánægðir með teymiskennsluna. Þeir nota orð eins og
skemmtilegt, gaman, fínt og æðislegt um hana. Einn nemandi segir: Bara mjög
skemmtilegt að hafa tvo kennara og mjög gaman að hafa aðra nemendur. Það
var jákvæð og góð reynsla (rýnihópaviðtal, 30. nóv. 2010). Skriflegt mat nemenda
endurspeglar ánægju, því langflestir eru mjög eða frekar ánægðir.
Teymiskennslan gefur nemendum tækifæri til að kynnast fleiri nemendum og
býður upp á meiri félagsskap. Skriflega matið sýnir að nærri níundi hluti (86%)
nemenda eru mjög eða frekar sammála að þeir hafi kynnst fleiri nemendum. Þrír
af hverjum fjórum telja sig hafa þjálfast í hóp- og paravinnu.
Þátttakendur eru jákvæðir fyrir upptöku teymiskennslu og sumir telja
hana ekki þurfa að einskorðast við lífsleikni. Ákveðin varkárni kemur þó
fram varðandi upptökuna meðal kennara:
Það væru kannski tveir sem prófuðu sig áfram í fyrsta ... Sjá hvernig það
myndi lukkast og síðan væri kannski hægt að útfæra það hérna nánar og
kannski væri bara partur af lífsleikninni að fara. Allir væru búnir að vinna
einhvern tímann með öllum (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Sumir kennarar telja nemendahópana þurfa að vera svolítið samstíga
(einstaklingsviðtal, 2. nóv. 2010) en flestir hópar geti tekið þátt í
teymiskennslu. Sumum kennurum finnst teymiskennsla bjóða upp á
heilmikla möguleika auk þess sem hún auðveldi hópvinnu: Mér finnst það
dálítið spennandi hugsun ... Þegar maður er að reyna að búa til hópa,
umræður og eitthvað þá verður það mjög takmarkandi þegar þau eru
kannski bara fimm, sex (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010). Aðrir kostir eru að
kennarar geti bætt hvorn annan upp og haft stuðning hvor af öðrum.
Teymiskennsla geti falið í sér ákveðna starfsþróun og jákvætt sé að skipuleggja námið betur. Stærri nemendahópar með jafnmikilli þjónustu séu
ótvíræðir kostir sem geti aukið líkurnar á að starfsbrautarnemendur upplifi
sig eins og aðra nemendahópa skólans. Margir nemendur eru opnir fyrir því
að kynnast sem flestum umsjónarhópum starfsbrautar.
Vankantar: Teymiskennslan var of stutt að mati rannsóknarvinar og bæði
minnismiðar mínir og dagbók styðja það mat. Nemendur með fötlun sem
tengdust samskiptaerfiðleikum hefðu þurft lengri tíma. Þeim gekk ekki vel og
sýndu ekki framfarir í náminu. Að mínu mati var helsti galli teymiskennslunnar
forræði mitt vegna rannsóknarinnar. Ég hafði mótaðar hugmyndir að
kennslunni þó ég gæfi rannsóknarvini fullt leyfi til að koma með aðrar hugmyndir og gagnrýna áætlanir mínar. Annar ókostur var að ég þekkti annan
nemendahópinn betur en hinn sem kom niður á undirbúningnum. Sameiginleg
ákvarðanataka frá upphafi hefði styrkt verkefnið. Samræður okkar og samstarf
gátu þó mildað vankantana sem upp komu við framkvæmd kennslunnar.
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Teymiskennslan hentar ekki öllum nemendum og örfáir lýsa henni með
orðum eins og leiðinlegt og hræðilegt. Söknuður kemur fram meðal sumra
nemenda gagnvart hefðbundna fyrirkomulaginu og leiðinlegt sé þegar nemendur séu misvirkir í hópvinnu. Sumir nemendur lýsa yfir óánægju með að þeir
þekktu samstarfshópinn nokkuð vel fyrir. Skriflegt mat nemenda endurspeglar
nokkra óánægju. Minnihluti nemenda (14%) er frekar eða mjög ósammála því
að þeir hafi kynnst fleiri nemendum. Einn þeirra lýsir óánægju sinni svo: Ég er
bara ekki mikið fyrir þetta fólk ... Líkar ekki við nærveru þeirra. Þetta er bara
mitt vandamál og það er ekkert hægt að laga það (rýnihópaviðtal, 30. nóv.
2010). Upptaka teymiskennslu er ekki gallalaus að mati kennara sem nefna að
stundum sé gott að hafa fáa nemendur: Því að þessir krakkar eru oft doldið
viðkvæm og þurfa soldið líka að hafa mann og í lífsleikni gefst svolítið tækifæri
til þess. Til að taka stundum bara tíma og bara spjalla (rýnihópaviðtal, 26. okt.
2010). Sumir þeirra segja teymiskennsluna þurfa að byggja á ákvörðun
kennaranna sjálfra, því það sé frelsi að vera einn (einstaklingsviðtal, 2. nóv.
2010). Ókostir skapist ef kennarar nái ekki vel saman. Teymiskennslan megi
vera öðru hvoru; einu sinni til tvisvar í mánuði.

5.5 Skólaþróun
Jákvæðni - fjölbreytni - sveigjanleiki – varkárni - þrautseigja: Kennarar hafa
jákvæð viðhorf til skólaþróunar. Leiðirnar séu fjölbreyttar en spurningin
snúist um hvað kennarar séu tilbúnir að gera. Sumir kennarar segja ekkert
skorta upp á hugmyndir til umbóta. Einn þeirra segir:
Allir nemendur hafa alveg frábærar hugmyndir og margar þeirra sem maður
sæi að væru mjög góðar og ef hægt væri að hrinda þeim í framkvæmd á
starfsbraut ... Ég held að það væri til þess að styrkja hana vegna þess að skólinn
gefst, já nokkuð frjálsræði þannig séð varðandi námskipulag á starfsbrautum og
reyndar í skólanum þannig séð (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Þessi kennari telur að forsenda breytinga sé umræða sem byggi á rökum og
komi frá kennurum og nemendum:
Sumar hugmyndir nást örugglega í gegn en auðvitað þurfum við að byrja
á því að ræða þær og reyna að færa rök fyrir því ... á hverju við viljum gera
breytingarnar ... En hérna auðvitað er kostur að nemendur fái tækifæri til að
taka þátt í breytingunum (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Kennarar telja starfsbrautina hafa þróast heilmikið síðasta áratuginn enda
hafi fjölgun nemenda breytt ýmsu. Sumir kennarar leggja áherslu á að þróunin
sé unnin í sátt við alla og megi ekki koma niður á neinum. Þróunin verði að
einkennast af sveigjanleika og gefa getumeiri nemendunum tækifæri á að
þróast út af brautinni. Sumir leggja áherslu á varkárni og gaumgæfilega
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ígrundun því þessir krakkar eru náttúrulega svo viðkvæm og má svo lítið út af
bera og margir viðkvæmir fyrir breytingum (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010). Aðrir
leggja áherslu á þrautseigju, að ekki megi hætta þó eitthvað mistakist, heldur
verði að prófa sig áfram (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Hliðverðir – skiptar skoðanir: Kennarar telja helstu hliðverði breytinga vera
stundatöfluna, sem hamli uppbroti á kennslunni, auk anna í daglegu starfi:
Maður er einhvern veginn alltaf að hérna passa nú upp á allt og alla og
kannski gefur sér ekki tíma til þess að hugsa út fyrir rammann (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010). Lítið þróunarverkefni geti þó varpað nýju ljósi á
stundatöfluna. Skiptar skoðanir eru um hvort tímaskortur standi í vegi fyrir
skólaþróun. Tími sé afstæður í þessu tilliti; skólaþróun taki tíma en geti líka
verið tímasparandi. Sumir kennarar telja skólakerfið sjálft og áherslu þess á
bóknám vera hliðvörð breytinga:
Ég held að okkar skólakerfi sé bara alltof, alltof staðnað. Menn eru alltof
íhaldssamir og hérna smeykir við nýjungar og ekki bara kennarar, nemendur,
foreldrar. Ég held að það séu bara alltof margir fastir í þessu. ... Maður lærir
ekkert nema að maður sé með bók (rýnihópaviðtal, 26. okt. 2010).
Kennarar tala ekki einum rómi um hvort nemendur hafi næg tækifæri til
að koma skoðunum sínum á starfsháttum starfsbrautarinnar á framfæri
sem er í samræmi við mat nemenda. Sumir kennarar benda á að nemendur
geti leitað til umsjónarkennara, námsráðgjafa, deildarstjóra sérkennslu og
skólameistara. Aðrir segja tækifærin ekki nægilega markviss; þau séu háð
kennurum. Skólinn megi taka þessa umræðu oftar og vinna með hana.

5.6 Ferlið
Rannsóknarferlið sjálft var eitt af þeim þemum sem birtist í gegnum gögn mín.
Blendnar tilfinningar einkenndu upphaf rannsóknarinnar. Ég sóttist eftir samstarfi
við nemendur og fékk strax jákvæð viðbrögð foreldra. Mér var brugðið þegar
aðeins einn nemandi lýsti strax yfir áhuga á þátttöku. Ég velti þessu fyrir mér í
rannsóknardagbók minni og komst að þeirri niðurstöðu að kannski væri það
ekkert skrýtið: Nemendur mínir eru ekki vanir rannsóknum. Þeir eiga reynslu af
greiningarviðtölum en lítið af samtölum þar sem þeir eiga að tjá viðhorf sín og
hafa einstakt tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt og félagstengsl (dagbók, 28. okt.
2010). Ég mótaði rannsókn en gat ekki séð fyrir framvindu hennar. Þegar líða tók
á rannsóknina fór ég að velta fyrir mér hlutverki mínu sem rannsakanda.
Dagbókin tók við pælingum mínum og þar má sjá að ég upplifði sterkt að hlutverk
mitt væri að skynja rödd samstarfskennara og nemenda og koma með
þróunarverkefni sem er sveigjanlegt og virðir alla (dagbók, 30. okt. 2010).
Dagbókin tók jafnframt við efasemdum mínum um hluti sem voru nálægir og
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áleitnar spurningar tóku að birtast: Af hverju átta áfangar í stærðfræði og
íslensku? Það er miklu meira en nemendur á almennum brautum þurfa að þreyja,
samt hafa starfsbrautarnemendur yfirleitt gögn um að þeim gangi námið hægt!
(Dagbók, 3. nóv. 2010). Á þennan hátt glæddu ígrundanir mínar eins og þær
birtust í rannsóknardagbókinni skilning minn á starfi mínu og starfsumhverfi og
höfðu áhrif á framvindu verkefnisins (McNiff & Whitehead, 2006).
Allt ferlið einkenndist af óvissu: Ég held ... áfram í þessari óvissuferð. Var
einmitt að hugsa ... hvað svona rannsóknarferðalag er mikið óvissuferli
(tölvupóstur, 17. des. 2010). Óvæntur lærdómur kallaði fram sýn sem ekki
mótaði fyrir í upphafi: Það er svo merkilegt að þetta ferli er non-stop. Ég
sendi e-ð frá mér, held áfram að vinna og hef sjálf aðra sýn þegar ég næ á
HG [leiðbeinandann] (minnismiði, 27. feb. 2011). Ég upplifði smám saman
að öll námsskipan starfsbrautarinnar krafðist endurbóta í ljósi nýrrar námskrár: Hugur minn hefur opnast fyrir því mikla tækifæri sem starfsbrautir
standa nú frammi fyrir. Krafan um nám við hæfi er allsráðandi (minnismiði,
17. mars 2011). Ég gat ekki einskorðað verkefnið við teymiskennslu í lífsleikni. Ég varð að bregðast við þeirri umbótaáskorun sem starfsbrautirnar
standa nú frammi fyrir.
Í glímu minni við rannsóknargögnin varð mér oft hugsað til nemenda
minna og námsglímu þeirra. Styrkleiki minn fólst í því að verkefnið var tímabundið: Ég þarf ekki að glíma við það hálfan eða heilan áratug eins og sumir
þurfa að glíma við grunnskólagönguna (dagbók, 21. des. 2010). Mér varð
líka hugsað til þess mannauðs sem býr í skólasamfélaginu; í lítilli deild eins
og starfsbraut krauma umbótatillögur meðal nemenda og kennara (dagbók,
13. jan. 2011). Já, mannauð sem rýmaði við eigin sannfæringu og lífsskoðun
mína: Allir eru einstakir, skipta máli og eiga mismunandi reynslu og styrkleika. Hver segir að skynsemi manns sé fórnað þó að maður glími við
sérþarfir af einhverju tagi? (Minnismiði, 25. maí 2011).
Niðurstöðurnar risu upp úr gögnunum í hægðum sínum. Þær vörðuðu
ekki aðeins rannsóknina því hugur minn vafði sig um allt meistaranámið:
Ég er að raða ótalmörgum námspúslum saman. Skref fyrir skref ... Ég sé
að það er ég sjálf sem hef lært en það er samt eilíft ferli ... Það er ekki eitt
gullið svar eftir langt fjarnám. Svörin munu leita mig uppi ef ég ... [tek] á
móti nemendum mínum með opnum hug og leita lausna sem gerir þeim
kleift að læra (dagbók, 11. feb. 2011).
Á sama tíma tókst ég á við að aðlaga verkefnið að námskrárdrögum og síðan
að nýrri námskrá. Ég upplifði á eigin skinni hvernig umgjörð framhaldsskólans er að breytast. Það skapar visst álag á kennara en það jákvæða er að
breytingarnar skapa ný sóknarfæri. Það er hluti af daglegu starfi kennarans,
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hluti af þeim misóvæntu hlutverkum sem verða á vegi hans, að vera stöðugt
að tileinka sér nýja hluti og vinna úr þeim af fagmennsku með þarfir nemenda að leiðarljósi.
Tilurð verkefnisins lýsti þroskaferli mínu gagnvart nemendum. Framhaldsnámið var upphaflega tengt þekkingarmarkmiðum og sú hugsun vofði
svolítið yfir mér á rannsóknartímanum. Ég var að rökstyðja verkefnavalið:
Flestar námskrár eru fullar af námslegum markmiðum. Það á að auka
lestrarhraða, talnalæsi ... Ég efa ekki mikilvægi kunnáttumarkmiða en ... Við
þurfum að næra mennskuna á fleiri vegu ... Það að lifa með öðrum í sátt og
samlyndi og hafa af því gleði og ánægju er verkefni sem fylgir manni allt lífið
(dagbók, 15. jan. 2011).
Verkefnið hefur kallað á uppgjör sem nær til þess hvaða framkvæmdamöguleika tillaga mín að þróunarverkefni á innan starfsbrautarinnar: Ég ...
læt reyna á hug til breytinga – hug til þess að starfsbrautin verði í fremstu
röð (minnismiði, 16. maí 2011). Lokaniðurstaða mín var þó löngu komin
fram; það er þetta eilífa námsfélag fólks, skólasamfélag, sem getur gert
breytingar. Það byggir ekki á einni manneskju, það byggir á heild sem finnur
að skoðanir hennar skipta máli. Kannski er það erfiðari leiðin, en líka sú
betri (dagbók, 11. feb. 2011). Verklokin einkenndust af auknum heildarskilningi á verkferlinu og sigurtilfinningu: Það krefst mikillar þrautseigju og
einbeitingar að klára verkefnið .... Ég hef lagt allt í þetta og endapunkturinn
nálgast ... en tilfinningin núna er sigurtilfinning. Ég er að ráða við verkefnið
og finn til mín! (Minnismiði, 16. júní 2011).

Samantekt
Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Hér verða þær dregnar saman til frekari glöggvunar.
Sumir kennarar þekkja til stéttaskiptingar meðal nemenda og þess að
sumir nemendur upplifi sig einangrast á starfsbrautinni. Almenn ánægja er
með starfsbrautarnámið og kennslufyrirkomulagið. Fáar gagnrýnisraddir
kalla m.a. eftir stærri og blandaðri nemendahópum og meira námsvali.
Almenn ánægja er með lífsleikni sem kjarnagrein sem gefur nemendum
tækifæri á að efla kynni þeirra. Námsgreinin gefur tækifæri til hópkennslu
og margar umbótahugmyndir koma fram meðal þátttakenda. Kennarar hafa
efasemdir um núverandi skipulag kennslunnar.
Félagstengsl nemenda eru fjölbreytt. Nemendur mynda tengsl bæði innan
umsjónarhópa og í valgreinum. Nemendur mynda ekki tengsl út fyrir
starfsbrautina. Allflestir nemendur eiga fleiri kunningja en vini og þeim finnst
miserfitt að mynda vina- og kunningjatengsl. Flestir nemendur vilja ekki hjálp
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kennara við myndun vinatengsla enda telja kennarar aðeins suma nemendur
þurfa á því að halda. Kennarar telja sig geta eflt félagstengsl nemenda.
Teymiskennsla í lífsleikni var að mestu ánægjuleg. Hún reyndist erfiðust
fyrir nemendur með samskiptaerfiðleika. Vankantar voru helstir að hún var
of stutt og jafnt forræði beggja kennara hefði styrkt hana. Nemendur eru
almennt ánægðir með teymiskennsluna sem gefur þeim tækifæri á að
kynnast fleiri nemendum. Jákvæð viðhorf eru gagnvart upptöku teymiskennslu. Kennarar sjá ýmsa kosti fylgja teymiskennslu þó að ákveðinnar
varkárni hafi einnig gætt.
Kennarar eru jákvæðir gagnvart skólaþróun og leggja áherslu á sveigjanleika, sátt og varkárni. Helstu hliðverðir breytinga eru álitnir stundataflan,
annir í daglegu starfi og staðnað skólakerfi. Ekki eru allir á einu máli um
hvort nemendur hafi næg tækifæri til að koma skoðunum sínum á starfsháttum brautarinnar á framfæri.
Rannsóknarferlið var lærdómsríkt og færði mér nýja sýn á framtíðarskipulag
starfsbrauta. Námi er aldrei lokið og lausnin er aldrei eitt gullið svar.
Í næsta kafla er umræða um niðurstöðurnar.
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6

Umræða

Í þessum kafla ræði ég helstu niðurstöður í ljósi ytri ramma, fræðilegs
samhengis og fyrri rannsókna.
Niðurstöðurnar sem greint hefur verið frá byggja á rýnihópaviðtölum við
ellefu ungmenni og þrjá kennara á starfsbraut FSu, auk ígrundunarsamræðu
við rannsóknarvin, skriflegs mats ungmennanna, dagbókar, minnismiða og
tölvupósta rannsakanda. Niðurstöðurnar hafa ekkert yfirfærslugildi en eru
gagnlegt og forvitnilegt innlegg um starfsbraut FSu sem gæti átt við fleiri
starfsbrautir framhaldsskóla. Þær gefa innsýn í reynslu- og viðhorfaheim
þátttakenda sem eru gagnlegar við gerð tillögu að þróunarstarfi innan
brautarinnar. Markmið mitt að byggja grunn að þróunarverkefni í lífsleikni
sem styður vel rökstutt og faglegt þróunarstarf náði fram að ganga. Og
reyndar gott betur því lestur draga að nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla
leiddi til óvæntrar vitneskju um að starfsbrautinni beri að endurskoða alla
námsskipan sína.
Viðhorf til starfsbrautarinnar eru almennt jákvæð meðal nemenda.
Kennslufyrirkomulagið er í röklegu samhengi fyrir nemendur sem koma úr
sérdeildum, en gjörbreyting fyrir þá sem koma úr almennum bekkjum
grunnskólans. Þó hlutfallstölur sýni að lítill hluti nemenda stundi nám í
sérskólum, þá er ljóst að meginþorri þessara ungmenna hefur reynslu af
sérdeildum (Dóra S. Bjarnason, 2009; Jón Torfi Jónasson, 2008). Það er
umhugsunarefni að sumir nemendur virðast upplifa það sem stimplun að
vera á starfsbraut en það dregur jafnvel úr þeim félagslega. Það vekur upp
spurningar hvort orsökina sé að finna í skipulagi skólans og því hlutverki að
vera starfsbrautarnemandi (Barton & Armstrong, 2001). Hindrar starfsbrautarveran samfélagslega þátttöku nemenda? Ég á engin svör við þessum
vangaveltum en tel mikilvægt að skólsamfélagið móti nýja námsskipan sem
kemst nær því að vera við hlið annarra nemenda enda standa starfsbrautir
nú frammi fyrir einstöku tækifæri til að þróa nám á fyrsta hæfnisþrepi sem
mætir þörfum og framtíðaráformum nemenda.
Nám á starfsbraut er nær læknisfræðilegum sjónarmiðum en félagslegum líkönum, þar sem það er bæði talið þarfnast aðgreiningar og aðkomu
sérfræðinga; sérkennara og/eða þroskaþjálfa (Rannveig Traustadóttir,
2003b). Það tengist líka afleiðingum þess þegar stighækkandi áhersla á
námsárangur ræður för (Evrópumiðstöðin, 2005). Ófullnægjandi bókleg
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námsfærni nemenda meinar þeim aðgang að almennu framhaldsnámi. Það
getur ráðið miklu þegar sumir starfsbrautarnemendur upplifa að þeir séu
ekki fullgildir meðlimir skólasamfélagsins. Framhaldsskólinn stígur ekki skref
í átt til menntunar án aðgreiningar með flokkun náms á hæfnisþrep. Hann
krefst stigvaxandi námsfærni innan hvers þreps.
Eitt ungmennanna heldur því fram að nemendur hætti námi vegna
fábreytni þess. Í ljósi orða hans skoðaði ég námsferla nýnema á starfsbraut
á árunum 2005-2007 og skrár um námslok á árunum 2007-2011. Sú skoðun
leiddi í ljós að nemendahópurinn minnkar um 55,6% á fjórum árum. Tveir
þriðju hlutar nemenda ljúka 2ja ára námi og tæpur helmingur (44,4%) lýkur
4ra ára námi. Miðað við úrtakið er brottfall á starfsbraut FSu að meðaltali
18,4% á ári sem er nokkuð yfir meðaltalsbrottfalli framhaldsskóla landsins
(dagskóla) sem mælist 15% (Ásmundur Hilmarsson, án árs). Brottfallstölur
benda til að brottfall sé minnst meðal þeirra sem nýta framhaldsskólanámið
sem lykil að frekara námi (Sunna Ósk Logadóttir, 2004). Það er hæpið að
halda því fram að starfsbrautarnám sé lykill að frekara námi því Háskóli
Íslands er eini skólinn sem býður upp á framhaldsnám fyrir starfsbrautarnemendur ætlað til afmarkaðra þjónustustarfa. Námið felur ekki í sér starfsréttindi þó að 1. gr. framhaldsskólalaga stefni að því (sjá 2.1). Ávinningur
nemenda af náminu er fyrst og fremst persónulegur. Þá er ljóst að aðgreining námsins getur falið í sér missi félagslegs stuðnings nemenda „á gráa
svæðinu“ sem getur haft áhrif á námsferil þeirra. Að ekki sé minnst á þann
möguleika að nemendur hverfi á brott vegna stimplunar og þess að þeir séu
ekki fullgildir meðlimir skólasamfélagsins. Af þessu má sjá að ýmislegt getur
skýrt brottfallið. Brottfallstölur á starfsbraut FSu knýja á um að skólinn spyrji
sig gagnrýninna spurninga um hverskonar kennsluhættir og námsskipan
henti nemendum með sérþarfir og hvernig námið geti gefið þeim réttindi á
almennum vinnumarkaði.
Það eru margar leiðir færar til að bæta lífsleiknikennsluna og stíga jafnframt
fyrstu skref að markvissri skólaþróun innan starfsbrautarinnar. Þrátt fyrir að
almenn sátt ríki um kennslufyrirkomulagið lít ég svo á, í ljósi niðurstaða
rannsóknarinnar og þess ramma sem ný aðalnámskrá setur, að fyrsta verk
starfsbrautarkennara sé að endurskoða og móta nýja, sveigjanlega námsskipan.
Ný námskipan er krefjandi verkefni sem mikilvægt er að skólasamfélagið komi
að. Hún þarf að koma til móts við áherslur námskrárinnar um að hvert skólastig
innihaldi fjölbreytt viðfangsefni og fjölbreyttir starfshættir séu viðhafðir.
Námsskipanin þarf að mæta margbreytilegum þörfum og framtíðaráformum
nemenda og byggja á sérstöðu skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2011). Hún þarf að svara kalli nemenda um fjölbreyttara námsval sem eru í takt
við áherslur nýrrar námskrár. Í tilfelli starfsbrautarnemenda eru þarfirnir afar
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fjölbreyttar enda nánast illmögulegt að skilgreina orðið fötlun vegna þeirra
margbreytilegu skerðinga sem hugtakið innifelur (Altman, 2001). Sérstaða FSu
felst í fjölbreyttu bók-, list- og verknámi sem þarf að endurspeglast í
námsskipaninni. Fjölbreyttara bók- og verknám sem veitir almenna menntun
þarf að fá sess meðal kjarnagreina. Jafnframt þarf að auka vægi fjölbreyttra
valgreina því þá geta námsleiðir starfsbrautanemenda orðið fjölbreyttari og
færst nær námsbrautavali almennra nemenda. Fjölbreytt, aukið námsval getur
tryggt að nemendur finni sína leið byggða á þörfum þeirra. Það getur styrkt
sjálfsmynd nemenda og aukið þekkingu þeirra og vitund á eigin styrkleikum.
Starfsbrautarnám er í langflestum tilfellum síðasta skólaganga nemendanna þar
sem framtíðaráform þeirra tengjast alla jafna vinnu á almennum vinnumarkaði.
Í því ljósi er mikilvægt að leggja áfram ríka áherslu á vinnustaðanám.
Félagstengsl starfsbrautarnemenda eru afar fjölbreytt að gerð og styrkleika. Tengslin geta verið sterk og haldist óbreytt út fyrir starfsbrautina án
aðkomu kennara en starfsbrautarveran getur einnig virkað hamlandi á
félagstengsl út fyrir brautina. Mikil og góð tengsl geta myndast innan
brautarinnar þó að þau séu einnig stundum til staðar milli nemenda áður en
starfsbrautarnámið hefst. Veik félagstengsl nemenda má bæði rekja til sérþarfa nemenda og slakrar sjálfsmyndar þeirra. Félagstengsl geta myndast í
öllum námsgreinum. Ábyrgð á eflingu félagstengsla liggur hjá öllum kennurum; sérkennarar og faggreinakennarar þurfa að beita fjölbreyttum
kennsluháttum sem efla félagstengsl. Samskipti og félagstengsl hafa áhrif á
sjálfsmynd og sjálfsþekkingu nemenda sem er þeim mikilvæg á þessu
tímaskeiði (Janney & Snell, 2006; Mussen o.fl., 1990). Rannsóknin sýndi
glögglega að nemendur eiga misgott með samskipti jafnframt sem hún
styður niðurstöður Þroskahjálpar um að félagstengsl starfsbrautanemenda
séu mest innan brautarinnar. Efling félagstengsla nemenda er afar verðugt
og þarft verkefni í ljósi þess að þau eru meðal helstu áhyggjuefna foreldra
og starfsmanna allra skólastiga (Gretar L. Marinósson, 2007). Skólinn er auk
þess oft helsti vettvangur félagslegra samskipta starfsbrautanemenda
(Kristín Björnsdóttir, 2003). Verkefnið er vandasamt því rannsóknir benda til
að nemendur með fatlanir geti skort aldursviðeigandi félagsfærni. Eldri
nemendum með fatlanir reynist erfiðara að þróa og viðhalda vináttu en
þeim sem yngri eru (Hall & McGregor, 2000; Milsom & Glanville, 2010). Í
þessu samhengi tel ég mikilvægt að sett verði markmið til eflingar félagstengslum nemenda til að vinna á móti þeirri félagslegu áhættu og jafnvel
missi félagslegs stuðnings sem nám í aðgreindu úrræði getur falið í sér
(Langenkamp, 2010). Vegna flokkunar náms á fjögur hæfnisþrep þurfa
markmiðin að snúa að eflingu félagstengsla nemenda innan starfsbrautarinnar og annarra nemenda á fyrsta hæfnisþrepi. Til að markmiðin taki mið
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af þörfum nemenda er ákjósanlegast að nemendur komi að og hafi mikilvægu hlutverki að gegna í mótun þeirra (Fullan, 2007; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Styrking sjálfsmyndar og öryggiskenndar
nemenda sem glíma við samskiptaerfiðleika getur verið forsenda að bættum tengslum þeirra. Jafn brýnt er að starfshættir kennara ýti undir samheldni nemendahópa og myndun kunningsskapar meðal nemenda, því
kunningjar geta verið hluti af félagsneti þeirra (Janney & Snell, 2006;
Schmuck & Schmuck, 2001). Jafningjar geta hjálpað hver öðrum að glíma við
þær breytingar sem fylgja framhaldsskólanáminu (Langenkamp, 2010).
Aukin hlutdeild námsvals opnar leið fyrir fjölbreyttari félagstengsl. Sameiginleg verkefni innan starfsbrautar sem bjóða upp á aukna samveru og
hópvinnu geta aukið tengslin en einnig teymiskennsla í lífsleikni eða öðrum
námsgreinum. Ef koma á til sérstakrar aðstoðar kennara eða nemenda við
að styrkja vina- og kunningjatengsl þeirra starfsbrautanemenda sem þess
óska, verður sú aðstoð að vera unnin í samvinnu við þá og óskir þeirra.
Miðað við að kennarar telja vinatengsl, góð samskipti og samheldni einn
erfiðasta þáttinn í þeirra starfi (Sigurborg Inga Sigurðardóttir, 2009) er mikilvægt að ígrunda hvert skref vandlega og gefa ferlinu nægan tíma.
Ný námsskipan nær líka til lífsleiknikennslunnar þó staða hennar sé sterk að
því leyti að nemendur og kennarar eru ánægðir með hana sem kjarnagrein hverja
önn. Kennslan skapar nemendum tækifæri til að efla félagstengsl sín. Kennarar
telja námsgreinina mikilvæga, ekki síst vegna þeirra tækifæra sem hún skapar til
hópkennslu. Niðurstaða nemenda um mikilvægi lífsleikninnar er í samræmi við
rannsókn Kristínar Heiðu Jóhannesdóttur (2010) þó að þar hafi ungmennin talið
einn áfanga nægjanlegan. Miðað við mat á stöðu lífsleikninnar
(Menntamálaráðuneytið, 2008) og rannsóknir Sverris Haraldssonar (2008) og
Kristínar Heiðu hefur almenn ánægja og jákvæðni ríkt gagnvart námsgreininni
sem mikilvægt er að skólafólk virði við áframhaldandi mótun hennar á grunni
nýrrar námskrár. Óvíst er hvaða vægi lífsleikninámsgreinin fær í nýrri námsskipan.
Ég tel óumflýjanlegt að námsgreinin verði byggð upp frá grunni þar sem
myndaður verður rammi utan um alla áfangana og áhersla verður lögð á
fjölbreytta kennsluhætti. Skilmerkilegra skipulag, endurbættar áfangalýsingar og
aukið samstarf kennara myndi bæta og styrkja lífsleiknikennsluna, auk þess sem
það kemur lagi á þann skipulagsvanda sem breytingar á nemendahópunum
valda. Endurbættar áfangalýsingar koma í veg fyrir lítt samfellt og handahófskennt nám. Hugmyndir kennara um aukin tengsl við almennu lífsleiknina eru
áhugaverðar en spurningar vakna hvernig tengsl henta ef lífsleikni á starfsbraut
innifelur áfram mun fleiri áfanga en almenna lífsleiknin. Miðað við þær fjölbreyttu
hugmyndir sem þátttakendur leggja fram að endurskipulagi lífsleiknikennslunnar
er auðvelt að móta fjölbreytta skyldu- og/eða valáfanga í greininni; samfélags-,
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landa- og náttúrufræði, saga, aukin samvera, vettvangsferðir og verklegar greinar
(sjá betur 5.2.2). Þó má einnig segja að þessar hugmyndir kalli á upptöku fleiri
námsgreina á starfsbraut. Þá er ég sérstaklega að hugsa um námsgreinar eins og
samfélags-, landa- og náttúrufræði, auk sögu sem geta fyllilega staðið sjálfstæðar
í krafti þeirrar almennu menntunar sem þær veita. Ekkert mælir gegn upptöku
valáfanga í lífsleikni sem tengjast áhugasviðum, styrkleikum og þörfum nemenda.
Þeir geta staðið öðrum nemendum á fyrsta hæfnisþrepi til boða sem getur aukið
félagstengsl nemenda þvert á umsjónarhópa og námsbrautir skólans. Það
fyrirkomulag kæmi til móts við að starfsbrautarnámið sé við hlið annarra
nemenda. Ég tel mikilvægt að kennarar beri virðingu fyrir upphaflegum
markmiðum lífsleikninámsgreinarinnar í umbótastarfinu: Eflingu andlegs styrks,
félagsþroska og áræðis, og byggi á hugmyndum, lífsýn, forsendum og
framtíðaráformum nemenda. Áfram þarf að leggja áherslu á virkni og þátttöku
nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1999; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Mikilvægt er að lífsleikninám haldi áfram að efla sjálfstraust,
samskiptafærni og félagstengsl nemenda (Kristín Heiða Jóhannesdóttir, 2010).
Ég tel mikilvægt að teymiskennsla verði innleidd í lífsleikni þar sem
rannsóknarniðurstöður sýna glöggt að hún eykur samstarfshæfni flestra
nemenda, eflir kynni þeirra og mætir ánægju bæði meðal kennara og flestra
nemenda sem hafa jákvæð viðhorf gagnvart henni. Rannsóknin staðfestir
að teymiskennsla kemur til móts við félagstengsl nemenda og eykur samstarf (Friend & Cook, 2007; Snell & Janney, 2005) og starfsánægju kennara
(Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009). Hún gefur kennurum gullið tækifæri á
að reyna ný vinnubrögð, fyrirkomulag og innihald í störfum sínum (Gretar L.
Marinósson, 2007). Teymiskennsla stækkar og sameinar nemendahópa
starfsbrautar. Hún gefur nemendum tækifæri á félagslegum kynnum við
fleiri nemendur sem auðveldar fjölbreytni í samskiptum (Snell & Janney,
2005). Kennarar geta nýtt sér hin fjölbreyttu snið teymiskennslunnar með
það í huga að auka félagstengslin. Þeir geta beitt fleiri og fjölbreyttari
kennsluaðferðum sem mæta betur margbreytilegum styrkleikum og þörfum
nemenda. Kennarar geta tekið upp kennsluaðferðir sem reyna sérstaklega á
samvinnu nemenda eins og t.d. samvirkt nám sem getur aukið virðingu
nemenda á milli, styrkt félagstengsl, aukið námsárangur og bætt sjálfsmynd
nemenda (Janney & Snell, 2006; Johnson & Johnson, 1994; Kagan, 1992).
Miðað við rannsóknarniðurstöðurnar er ákjósanlegast að upptaka
teymiskennslu byggi á varkárni þar sem tekið er tillit til nemenda sem eiga erfitt
með samskipti og þess að kennarar telja stundum ákjósanlegt að hafa
nemendahópana litla. Þá þarf teymiskennsla að vera oftar en sex sinnum á önn
og æskilegt að kennslan dreifist jafnt yfir önnina. Fyrri umfjöllun mín sýnir glöggt
að um krefjandi kennsluhætti er að ræða þar sem mikil kúnst getur verið að
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aðlaga kennsluna og skipuleggja hópa- og paravinnuna þannig að öllum líki við.
Forsenda árangursríkar teymiskennslu er að kennurum sé ljóst hvaða kröfur hún
gerir til þeirra; kennslunnar, undirbúnings hennar, samstarfs og samskiptafærni
(Snell & Janney, 2005; Sapon-Shevin, 2007). Mikilvægt er að kennarar hafi jafnt
forræði yfir kennslunni og leggi jafnt af mörkum, því þannig nýtist þekking þeirra
best. Samvinna í kennslustörfum og samstarf við lausn viðfangsefna ýta undir
nám án aðgreiningar (Evrópumiðstöðin, 2009).
Sameiginleg sýn er ein mikilvægasta forsenda skólaþróunar. Hún verður
til fyrir tilstilli umræðu og íhugunar og þess að kennarar reyni og þrói nýjar
aðferðir með nemendum sínum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). Að þessu
sögðu er æskilegt að fleiri en eitt kennararpar sé tilbúið að prófa sig áfram í
teymiskennslu sem kallar á innleiðingu samvirks náms kennara. Það getur
leitt af sér rannsóknarmenningu innan skólans þar sem nám og þróun
verður hluti af starfi kennara (Lieberman, 2002). Samvirkt nám viðheldur og
eflir fagmennsku kennara og gerir þeim kleift að mynda lærdómssamfélag
(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2008, 2010).
Markviss skólaþróun getur aðeins farið fram í félagslegu samhengi þar
sem samstaða myndast um hvert beri að stefna (Fullan, 2007; Rúnar
Sigþórsson, 2004). Ég tel nauðsynlegt að kennarar hefji virkt samstarf með
stofnun leshrings um meginstoðir sóknarfæranna; skólaþróun, nýja námsskipan, teymiskennslu, félagstengsl, samvirkt nám og lærdómssamfélag.
Lestur, ígrundun og samræður kennara hjálpa þeim að öðlast sameiginlega
sýn og stíga fyrstu skref að markvissri skólaþróun (Rúnar Sigþórsson o.fl.,
2005). Kennarar eru meðvitaðir um að þróunin byggir á áræði þeirra jafnframt sem hún krefst sveiganleika, sáttar og varkárni. Þó að skiptar skoðanir
séu um helstu hliðverði breytinga, þá sýna rannsóknarniðurstöður að ekkert
skortir upp á hugmyndir til umbóta. Þær sýna jafnframt að starfsbrautarnemendur, líkt og aðrir nemendur, vilji ræða skólann sinn. Þeir vilja vera
virkir þátttakendur og hafa hugmyndir að úrbótum sem geta orðið upphaf
þróunarstarfs (DeFur og Korinek, 2010; Ragnheiður Axelsdóttir, 2010). Í
þessu ljósi er mikilvægt að kennarar kalli með markvissari hætti eftir
umbótahugmyndum og sýn nemenda. Ígrundun kennara með þarfir nemenda að leiðarljósi er forsenda árangursríks þróunarstarfs. Kennarar geta
ekki látið skólaþróun snúast um það sem þeir sjálfir eru tilbúnir að gera.
Jákvæð viðhorf kennara til skólaþróunar sýna að ekkert er því til fyrirstöðu
að kennarar hefji þróunarstarf sem leiði af sér námssamfélag og markvissa
skólaþróun byggða á þekkingu og sameiginlegu eignarhaldi kennara með
þarfir nemenda að leiðarljósi (Magnús Þorkelsson, 2008; Rúnar Sigþórsson,
2004, 2005). Áhersla á sameiginlegt eignarhald kennara verður seint nægilega ítrekuð eins og tillaga mín að þróunarverkefni í næsta kafla sýnir. Ég tel
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jafn mikilvægt að virðing fyrir styrkleikum og þörfum nemenda verði leiðarljós allra umbóta á starfsbrautinni.
Þó að umbætur verði aldrei unnar af einni hendi þá hef ég mótað dæmabraut, sjá töflu 2, þar sem nemendur geta fetað sína leið. Námsgreinar geta
verið fleiri eða færri en uppfylla þarf ákveðinn lágmarks þátttökufjölda til að
valgrein sé kennd. Dæmabrautin byggir á núverandi einingakerfi þar sem vægi
kjarnagreina er 60% á móti 40% vægi valgreina. Mikilvægi nýrra kjarnagreina
byggir á þeirri almennu menntun sem þær veita. Til skýringa má geta þess að
heimilisfræði- og lífsleiknival eru í boði þær annir sem kjarni er ekki kenndur.
Valáfangar eru í boði í íslensku, ensku, tölvum og stærðfræði eftir að nemendur
hafa lokið kjarna sem gefur getumeiri nemendunum tækifæri á að þróast út af
brautinni. Námsgreinar eins og landafræði, saga, náttúrfræði, félagsfræði,
dýrafræði, skyndihjálp og lífsleiknival geta staðið öðrum nemendum á fyrsta
hæfnisþrepi til boða og þannig komið til móts við framhaldsskólalög um að
námið sé við hlið annarra nemenda.
Tafla 2. Dæmabraut; dæmi um nýja námsskipan.
Kjarnagreinar

annir:

1

2

x

x

3

4

x

x

5

Íslenska

1K2, 2K2

Stærðfræði

1K2, 2K2

Enska

1K2, 2K2

Heimilisfræði

1K2 til 4K2

Lífsleikni

1K2 til 4K2

x

Íþróttir

1K1 til 1K8

x

Heilbrigðisfræði

1K2

Saga

1K2

Félagsfræði

1K2

x

Landafræði

1K2

x

Dýrafræði

1K2

Náttúrufræði

1K2

Skyndihjálp

1K1

x

Tölvur

1K1

x

Undirbúningur VST

1K2

x

Vinnustaðanám

1K4 til 7K4

Alls kjarni, einingar

x

6

7

8

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

11
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x

x

x

x

11

11

11

11

x
9

x
9

x
9

Valgreinar

annir:

1

2

Málmsmíði

1V2 til 6V2

Trésmíði

1V2 til 6V2

Rafvirkjun

1V2 til 6V2

Fatasaumur

1V2 til 6V2

Handmennt

1V2 til 6V2

Myndmennt

1V2 til 6V2

Heimilisfræði

1V2 til 4V2

Tónmennt

1V2 til 6V2

x

Leiklist

1V2 til 6V2

x

Ljósmyndun

1V2 til 4V2

Stuttmyndir

1V2 til 4V2

Leðursmíði

1V2 til 4V2

Útivist

1V1 til 6V1

Leirmótun

1V1 til 4V1

Hestamennska

1V2 til 4V2

x

Tölvur

1V1 til 4V1

x

Íslenska

1V2 til 6V2

Enska

1V2 til 6V2

Stærðfræði

1V2 til 6V2

Lífsleiknival

1V1 til 4V1

Undirbún. ökunáms

1V1, 2V1

Alls val, einingar

3

x

4

5

6

x

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
7

7

7

7

7

9

9

9

Í þessari umræðu hef ég ekki fjallað berum orðum um smæð nemendahópa, upprætingu fordóma og þá stéttaskiptingu og einangrun sem virðist
vera til staðar á brautinni. Þrátt fyrir það tel ég að sú námsskipan sem ég
hef kynnt taki á þessum þáttum með teymiskennslu í námsgreinum sem
bjóða upp á hópkennslu, með eflingu félagstengsla nemenda og með fjölbreyttum valáföngum sem eru opnir öðrum nemendum á fyrsta hæfnisþrepi. Mikilvægt er að valblöð nemenda endurspegli virkt val þeirra, þannig
að nemendur á fyrsta þrepi fái aðeins í hendur valáfanga á fyrsta þrepi.
Umræða eins nemenda um fordóma sýnir glöggt þrá hans eftir viðurkenningu. Hún vekur upp frekari spurningar um hvort skólastigin leggi nægilega
áherslu á mannvirðingu. Mannvirðing þrífst ekki innan um fordóma. Mannvirðing felst í skilningi á mennskunni. Þessari þrá að vera virtur fyrir það sem
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maður er óháð styrkleikum og sóknarfærum. Sérþarfir hafa ekki áhrif á
mennsku nokkurs manns. Mennskan er sameiginlegt einkenni okkar allra.
Einkenni starfendarannsókna um að ferlið sé opið kom skýrt fram í
rannsóknarferlinu. Óvissa var áberandi og óvæntur lærdómur sýnir fram á
mikilvægi rannsóknarinnar; sýnir gildi starfendarannsókna fyrir markvissa
skólaþróun. Rannsóknarferlið sýnir hversu djúpt fagfólk þarf að ígrunda
starf sitt og ytri ramma þess til að öðlast fullan skilning á þeim kröfum sem
því ber að uppfylla. Það sýnir jafnframt að starf kennara krefst stöðugrar
þróunar. Það má með sanni segja að skólasamfélagið sé yfirfullt af nemendum. Ný sýn hafði áhrif á framvindu verkefnisins. Það var lærdómsríkt að
bera námsskipan starfsbrautar saman við aðrar námsbrautir og sjá að sumar
starfsbrautir hafa þegar hafið nýja vegferð. Það var styrkur að eiga barn
með sérþarfir og leiða hugann að kröfum og væntingum þess til framhaldsskólanámsins og spyrja um leið: Hvernig námsskipan ber virðingu fyrir
styrkleikum og þörfum nemenda og stuðlar að alhliða menntun þeirra?
Framundan eru veigamiklar breytingar sem vissulega má gagnrýna. Að mínu
mati er helsti veikleiki breytinganna veikari rammi utan um námsgreinarnar en
það býður skólafólki upp á að láta til sín taka. Það má túlka nýja aðalnámskrá
framhaldsskóla sem ákveðna traustsyfirlýsingu æðstu menntamálayfirvalda á
mannauðinn innan skólanna sjálfra. Nú er lag innan þess ramma sem
meginstoðirnar, grunnþættirnir sex og níu lykilhæfnisviðin, marka.
Helstu lærdómar sem draga má af niðurstöðum rannsóknarinnar eru:


Endurskoða þarf námsskipan starfsbrautar FSu. Mikilvægt er að
námið sé fjölbreytt, byggi á styrkleikum nemenda og stuðli að
almennri menntun þeirra. Auka þarf vægi fjölbreytts námsvals
sem kemur til móts við margbreytileika nemenda.



Til að sporna gegn brottfalli starfsbrautarnemenda þarf námið
að vera lykill að frekara námi eða gefa réttindi á vinnumarkaði.



Leita þarf leiða til að starfsbrautarnámið standi undir því markmiði framhaldsskólalaga að vera við hlið annarra nemenda.



Þó óvíst sé hver framtíð og vægi lífsleiknikennslu á starfsbraut
verður er brýnt að taka upp skilmerkilegra skipulag, vandaðar
áfangalýsingar og fjölbreyttari kennsluhætti.



Efling félagstengsla nemenda er verðugt og vandasamt verkefni
sem krefst varfærni og þrautseigju. Upptaka teymiskennslu á
starfsbraut opnar fyrir notkun samvirks náms en hvort tveggja
getur eflt félagstengsl.
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Jákvæð viðhorf til skólaþróunar og hugmyndaauðgi sýna að
ekkert er því til fyrirstöðu að kennarar hefjist handa við þróunarstarf sem byggir á námi og þörfum nemenda og þekkingu og
færni kennara.
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7

Þróunarverkefni

Hér verður gerð grein fyrir tillögu að þróunarverkefni á starfsbraut FSu. Baksviði
og stoðum verkefnisins hefur þegar verið lýst í 2. og 3. kafla auk þess sem það
hvílir á niðurstöðum rannsóknarinnar og nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla.
Rannsóknin beindist að lífsleiknikennslu starfsbrautar FSu í þeim tilgangi að
verða grunnur að þróunarverkefni í lífsleikni sem styður vel rökstutt og faglegt
þróunarstarf. Óvæntur lærdómur knúði á um að þróunarverkefnið einskorðist
ekki við lífsleiknikennslu heldur snúi í fyrstu að heildarendurmati á námsskipan
starfsbrautarinnar en varði síðan árangursríka skólaþróun. Þróunarverkefnið
tekur til kennsluhátta og samstarfs kennara á starfsbraut FSu. Markmið
verkefnisins afmarkast við sex meginþætti:


Að endurskoða og móta nýja námsskipan starfsbrautar FSu sem
felur í sér sveigjanlegra námsskipulag og nám sem byggir á
styrkleikum og þörfum nemenda.



Að efla félagstengsl nemenda sem getur ýtt undir ölfugra
félagsnet og aukna félagsfærni nemenda.



Að innleiða teymiskennslu sem leiðir til skilvirkari kennsluhátta
og getur stuðlað að innleiðingu samvirks náms.



Að innleiða samvirkt nám meðal kennara og stíga fyrstu skrefin
að mótun lærdómssamfélags.



Að viðhorf, gildi og færni kennara hafi jákvæð áhrif á
skólamenningu starfsbrautar og þróun hennar.



Að stuðla að árangursríkri skólaþróun til framtíðar.

Þróunarverkefnið felur í sér markvisst skref í þróun starfsbrautarinnar.
Skólaumbætur eru líklegar til að bera árangur þegar þær koma innan frá og
þær leiða til raunverulegra breytinga á menningu og starfsháttum skóla eins
og hér er gengið út frá (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). Ef vel tekst til getur
afrakstur verkefnisins orðið:


Ný námsskipan starfsbrautar FSu sem byggir á skilningi og
þekkingu á högum nemenda með sérþarfir og tekur til þarfa
þeirra og forsenda, þ.á.m. áhugasviða og möguleika nemenda að
námi loknu.
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Auðugri félagstengsl starfsbrautarnemenda og annarra nemenda
á fyrsta hæfnisþrepi.



Skilvirk, fjölbreytt teymiskennsla sem eykur notkun fjölbreyttra
kennsluaðferða, t.d. samvirks náms.



Samvirkt nám og lærdómssamfélag meðal kennara sem eflir
færni þeirra og faglegt starf innan starfsbrautarinnar.



Umbótasinnuð skólamenning sem hefur mótandi og varanleg
áhrif á viðhorf og gildi kennara.



Upphaf að frekari skólaþróun, sjá mynd 3, sem eflir námsárangur
og styrkir inniviði starfsbrautarinnar.
Fræðilegir straumar og
stefnur

Sýn kennara og
kennsluhættir

Skólaþróun:
Markviss, skipulögð
viðleitni til að breyta
vinnubrögðum til að
bæta árangursríkt nám
og styrkja inniviði
skóla

Þarfir og kröfur
nemenda

Samskipti og tengsl
skólans við
samfélagið
- Nærsamfélag
- Foreldra
- Atvinnulíf
- Önnur skólastig

Skipulag skólans
og skólabragur

Lög og opinber stefnumótun

Mynd 3. Skólaþróun er ferli sem verður fyrir gagnkvæmum áhrifum margra þátta.

7.1 Verkaskipting og skipulag
Verkaskipting þróunarverkefnisins er með eftirfarandi hætti:
Þróunarteymi hefur yfirumsjón og ber ábyrgð á verkefninu. Það sér um
rafræna dagbókarskráningu, gerð leiðsagnarmatsskýrslu og hefur umsjón
með fjármálum þess. Teymið sækir um styrk fyrir verkefnið í Sprotasjóð
Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Það velur úr sínum röðum
verkefnisstjóra og umsjónaraðila með vefsíðu.
Verkefnisstjóri boðar fundi, sér um fundarstjórn og heldur utan um öll gögn um
framgang verkefnisins. Hann ræður matsaðila vegna lokamats undir lok 2.
áfanga og sér um kynningar á verkefninu, bæði innan skólans og fyrir foreldra.
Umsjónaraðili með vefsíðu heldur utan um vefsíðu verkefnisins; setur inn
efni og uppfærir síðuna eftir því sem við á hverju sinni, auk þess að senda
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fréttatilkynningar til veffréttaritara FSu, þannig að nýtt efni birtist jafnóðum
í veffréttum á heimasíðu skólans.
Starfsbrautarkennarar þurfa að vera vel upplýstir um markmið og framvindu verkefnisins. Þeir hafa allan tímann góð tækifæri til að koma
hugmyndum sínum á framfæri og útfæra þær grunnstoðir sem verkefnið
byggir á. Þeir þurfa að sýna mikinn samstarfsvilja og vera sveigjanlegir til að
markmið verkefnisins nái fram að ganga.
Ráðgjafi er til ráðgjafar á þróunarteymisfundum og eftir samkomulagi við
kennara. Hann er faglegur leiðtogi og leiðbeinandi sem hjálpar og styður
kennarana í gegnum alla áfanga verksins. Hann kemur með ábendingar við
gerð þróunaráætlunar, framkvæmd mats á ábyrgð þróunarteymisins og
leiðsagnarmatsskýrsluna.
Skólastjórnendur leita eftir styrk til þróunarverkefnisins í gegnum skólasamning, þ.e. samning milli Mennta- og menningarmálaráðuneytis og FSu.
Stuðningsfulltrúar hafa greiðan aðgang að kennurum í öllum áföngum
verkefnisins og eru hvattir til að segja frá reynslu sinni af því. Þeir geta
komið ábendingum til verkefnisstjóra, t.d. með tölvupóstum, sem þróunarteymið vinnur áfram í rafrænu dagbókina.
Verkefnið hvílir auk þess á eftirfarandi skipulagsforsendum:


Við stundatöflugerð, við alla áfanga verksins, þarf áfangastjóri
FSu að tryggja eitt síðdegi í viku, frá 14:45 til 17:00, fyrir
sameiginlegan vinnutíma kennara. (Leshringsfundirnir verða á
þessum tíma og síðar sameiginlegur vinnutími þróunarteymisins
eftir stofnun þess).



Starfsbrautin hafi afnot af kennslustofum sem henta fyrir
teymiskennslu í 2. og 3. áfanga.



Áfangastjóri FSu finni fastan, sameiginlegan undirbúningstíma
fyrir hvert kennarateymi í samráði við þau í 2. og 3. áfanga.



Fjármálastjóri FSu greiðir reikninga og færir bókhald verkefnisins
allan verktíma þess.



Við mannabreytingar á starfsbrautinni þarf að tryggja að nýir
kennarar hafi aðgang að lesefninu og öðrum upplýsingum sem
þróunarverkefnið byggir á og þeim sé stillt þannig upp að
reyndur kennari styðji óreyndan kennara.



Halda þarf vel utan um öll verkefni og útbúa verkefnabanka sem
er aðgengilegur öllum kennurum starfsbrautar.

67

7.2 Kostnaðaráætlun
Þróunarverkefnið skiptist niður á þrjú skólaár. Á fyrsta ári nemur vinnuframlag kennara rúmum fjórðungi endurmenntunartíma þeirra. Annað árið
nýtist allur árlegur endurmenntunartími kennara til verkefnisins en á lokaárinu nýtist 75% endurmenntunartímans. Almennt nemur vinnuframlag
þátttakenda rétt rúmum tveimur klukkustundum á viku nema annað sé
tekið fram. Verkefnisstjóri og umsjónaraðili með vefsíðu fá greitt í yfirvinnu
fyrir störf sín. Sjá betur dreifingu kostnaðar í töflu 3.
Tafla 3. Kostnaðaráætlun.
Verkþáttur

V2013

H2013 & V2014

Alls

Ráðgjafi

41 klst

82 klst

123 klst

Verkefnisstjóri

18 klst

27 klst

45 klst

Umsjónaraðili vefsíðu

10 klst

15 klst

25 klst

122 klst

122 klst

25,5 klst

32 klst

Matsaðilar/lokamat
10% - ófyrirséð

7 klst

Kostnaður alls í klst

347 klst

Lesefni og ljósritun

50.000

10.000

60.000

Veitingar

30.000

30.000

60.000

8.000

4.000

12.000

10% - ófyrirséð
Annar kostnaður alls

132.000

7.3 Áfangar og leiðir
Þróunarverkefnið er unnið eftir starfsþróunarlíkani Fullans og skiptist í þrjá
áfanga (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). Tímaáætlun má sjá í fylgiskjali 3.
Fyrsti áfangi; forvinna (46 vikur V2012, H2012 og V2013): Forvinnan hefst í
janúar 2012 með vikulegum samstarfsfundum kennara. Fyrsta viðfangsefnið er
ný aðalnámskrá framhaldsskóla og áhrif hennar á starfsbrautarnámið.
Megináherslur og álitaefni verða skráð í rafræna dagbók en þau vinnubrögð eru
viðhöfð í gegnum alla áfangana og á öllum fundum þróunarteymisins eftir
stofnun þess. Samvinna frá upphafi tryggir sameiginlegt eignarhald kennara á
verkefninu. Næsta viðfangsefni kennara er að útbúa upphafsmat (sjá 7.4) sem
verður lagt fyrir kennara, nemendur og foreldra ósjálfráða nemenda. Kennarar
sjá um fyrirlögn og úrvinnslu matsins og það er á niðurstöðum þess, auk
starfendarannsóknarinnar sem kennarar móta nýja námsskipan
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starfsbrautarinnar. Áætlað er að endurbætt námsskipan liggi fyrir í lok apríl og
verði kynnt af deildarstjóra sérkennslu á almennum kennarafundi.
Forvinnan heldur áfram í september 2012 með stofnun leshrings allra
starfsbrautakennara þar sem viðfangsefnin eru skólaþróun, lærdómssamfélag, samvirkt nám kennara, félagstengsl, teymiskennsla og samvirkt nám
nemenda. Kennarar hittast vikulega og skiptast á að leiða umræður og skrá
megináherslur og álitaefni í rafrænu dagbókina. Kennarar öðlast sameiginlega sýn á fræðilegan grunn verkefnisins fyrir tilverkan lestursins og samvinnunnar. Deildarstjóri sérkennslu segir frá tilhögun forvinnunnar fljótlega
eftir að hún hefst á almennum kennarafundi.
Í byrjun janúar 2013, þegar lestri og umræðum um skólaþróun er lokið, er
könnun Stolls og félaga (2006) um lærdómssamfélagið lögð fyrir starfsbrautarkennara (sjá 7.4). Kennarar vinna úr niðurstöðunum auk þess sem þeir
ræða og ígrunda niðurstöðu upphafsmatsins og starfendarannsóknarinnar.
Þessi ígrundaða umræða leggur fyrstu drög að hugmyndum kennaranna að
þróunarverkefninu. Kennarar kynna verkefnið fyrir skólastjórum FSu með
beiðni um að þeir leiti ráðgjafa með sérþekkingu á inntaki verkefnisins
(teymiskennsla, félagstengsl og samvirkt nám kennara). Leshringsfyrirkomulagið heldur áfram en lýkur formlega í mars þegar þróunarteymi er
myndað um verkefnið sem samanstendur af starfsbrautarkennurum, einum
stjórnenda FSu og utanaðkomandi ráðgjafa (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005).
Þróunarteymið hefst handa við undirbúning og gerð þróunaráætlunar og nýtir
áfram vikulegan samstarfstíma sinn. Kennarar eiga nú kost á persónulegum
stuðningi frá ráðgjafanum allt til loka verkefnisins. Líklegt er að stuðningsþörfin
minnki eftir því sem líður á framkvæmdartímann. Verkefnisstjóri kynnir stöðu
verkefnisins á almennum kennarafundi undir lok apríl. Vinna við gerð
þróunaráætluninnar lýkur í maí eftir að kennarar hafa fengið tvo og hálfan dag
til lokafrágangs. Þróunaráætlunin byggir á fræðilegum grunni lesefnisins og
starfendarannsókninni, auk þess mats sem fram hefur farið. Þegar
þróunaráætlunin er tilbúin, 27. maí, er vefsíða verkefnisins opnuð. Þá raðar
verkefnisstjóri kennurum haustannar 2013 í teymi þar sem kennarar sem eru
líklegir til þess að bæta upp hvorn annan verða settir saman.
Annar áfangi; innleiðing (16 vikur H2013): Innleiðing teymiskennslu og
samvirks náms kennara, hefst í fyrstu kennsluviku haustannar 2013. Innleiðingin felur í sér að kennarar hrinda þróunaráætluninni í framkvæmd og
reyna nýja þekkingu á vettvangi. Verkefnisstjóri kynnir verkefnið á almennum kennarafundi í skólabyrjun og vekur athygli á vefsíðunni. Hann kynnir
einnig verkefnið á foreldrafundi starfsbrautar um miðjan september.
Þróunarteymið heldur reglulega umræðu- og fyrirspurnafundi undir stjórn
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verkefnisstjóra allan innleiðingartímann. Kennarateymin hittast reglulega til
að undirbúa kennsluna. Innleiðingu verkefnisins lýkur síðasta kennsludag
haustannar. Strax og prófa- og námsmatstíma lýkur í desember kemur
þróunarteymið saman í þrjá daga til að vinna leiðsagnarmatsskýrslu (sjá 7.4)
og endurbæta þróunaráætlunina.
Þriðji áfangi; fullnaðarkunnátta (18 vikur V2014): Síðasti áfanginn,
fullnaðarkunnátta, hefst í upphafi vorannar 2014 og byggir á leiðsagnarmatsskýrslunni sem verkefnisstjóri kynnir á almennum kennarafundi auk
þess að segja frá síðasta áfanga verksins. Með fullnaðarkunnáttu kennara er
átt við að kennarateymin nái fullum tökum á teymiskennslu og samvirku
námi kennara. Þau séu tilbúin að festa nýja starfshætti í sessi, þróa þá og
aðlaga ennfrekar að verklagi hvers kennarateymis þannig að skilvirk teymiskennsla og samvirkt nám kennara séu varanlegur hluti af skólamenningunni.
Þróunarteymið heldur umræðu- og fyrirspurnafundi eftir þörfum undir
stjórn verkefnisstjóra alla önnina. Kennarateymin hittast áfram reglulega og
undirbúa teymiskennsluna.
Matsaðilar koma á vettvang um miðjan mars og hefja vinnu við lokamat
þróunarverkefnisins (sjá 7.4). Verkefnisstjóri er matsaðilum innan handar;
hann hefur t.d. samband við foreldra og nemendur sem eiga kost á þátttöku
í rýnihópaviðtölum. Kennarar endurtaka könnun Stolls og félaga á lærdómssamfélaginu í apríl og skila niðurstöðunum til matsaðilanna. Eftir miðjan
apríl ræðir og íhugar þróunarteymið lok þróunarverkefnisins. Í lok maí
afhenda, kynna og ræða matsaðilar lokamatsskýrsluna á opnum fundi.
Þróunarverkefninu lýkur síðan með fundi þróunarteymisins og stjórnenda
þremur dögum síðar þar sem tekin verður ákvörðun um framtíð verkefnisins við starfsbraut FSu.

7.4 Mat og skýrslugerð
Greinargott mat á þróunarstarfi er jafnmikilvægt og undirbúningur þess og
framkvæmd og stuðlar að upplýstum ákvörðunum skólasamfélagsins. Faglegt
og framsýnt skólastarf krefst þess að árangur þróunarstarfs sé mældur (Rúnar
Sigþórsson o.fl., 2005). Þróunarverkefnið byggir bæði á innra og ytra mati
(Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). Starfsbrautin hefur þegar öðlast innsýn í stöðu og
sóknarfæri brautarinnar með starfendarannsókninni sem nýtist við gerð
þróunaráætluninnar. Að öðru leyti verður matið með eftirfarandi hætti:
Upphafsmat: Fyrsta verkefni starfsbrautarinnar er að fá fram hugmyndir
kennara, nemenda og foreldra ósjálfráða nemenda til nýrrar námsskipunar
brautarinnar í kjölfar nýrrar aðalnámskrár framhaldsskóla. Upphafsmatið,
ásamt starfendarannsókninni, er undirstaða markvissra breytinga og
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þróunar innan brautarinnar (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). Matið verður
framkvæmt í febrúar 2012 og felst í spurningalistum sem lagðir eru fyrir
kennara og nemendur starfsbrautar, auk foreldra ósjálfráða nemenda.
Spurningalistarnir verða þrír; einn fyrir hvern hóp. Þeir eru valdir vegna þess
að þeir geta náð yfir breitt svið og eru hentugir þegar ná á til margra (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). Niðurstöður upphafsmatsins eru notaðar við gerð
þróunaráætlunarinnar.
Mat á stöðu lærdómssamfélagsins: Í byrjun janúar 2013 er lagt mat á stöðu
starfsbrautar sem lærdómssamfélags með matslista Stolls og félaga (2006) sem
byggir á viðamikilli rannsókn þeirra á öllum skólastigum. Matslistinn inniheldur
tólf fullyrðingar um núverandi stöðu lærdómssamfélagsins og æskilega stöðu
þess til framtíðar. Niðurstöður matslistans skapa umræðugrundvöll innan
brautarinnar um stöðu lærdómssamfélagsins, auk þess að vera hvatning til
umræðna um viðhorf og gildi starfsmanna. Fyrirlögn matslistans verður
endurtekin í apríl 2014 til að meta þróun lærdómssamfélagsins. Niðurstöður
beggja fyrirlagna eru notaðar við gerð lokamatsskýrslunnar.
Símat: Þróunarteymið heldur rafræna dagbók um framvindu verkefnisins;
umræðu- og vinnufundi, ákvarðanatökur, vinnubrögð og afrakstur verkefnisins.
Allt þróunarteymið skráir hjá sér hugleiðingar um verkefnið og markmið þess og
sendir á sérstakt tölvupóstfang tileinkað verkefninu. Rafræna dagbókin og
tölvupóstarnir eru notaðir við gerð leiðsagnarmats- og lokamatsskýrslu.
Viðvarandi mat, símat, er lagt á framvindu verkefnisins til að hægt sé að bregðast
hratt við ef verkefnið ber af leið (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005).
Leiðsagnarmat: Þegar líður að lokum innleiðingarinnar, í desember 2013,
tekur þróunarteymið saman upplýsingar úr rafrænu dagbókinni og tölvupóstum þróunarteymisins og skráir leiðsagnarmatsskýrslu sem byggir jafnframt á niðurstöðum upphafsmatsins 2012 og starfendarannsókninni. Markmið skýrslunnar er að taka saman hvaða þættir verkefnisins ganga vel og
hvaða úrbóta sé þörf til að markmið verkefnisins nái fram að ganga. Niðurstöður leiðsagnarmatsins verða notaðar til að bæta og styrkja þróunarverkefnið áður en þriðji áfangi þess hefst (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008).
Lokamat: Markmið lokamatsins er að leggja mat á stöðu og árangur verkefnisins og hjálpa skólasamfélaginu að taka ákvörðun um framtíð verkefnisins. Matið fer fram þegar verkefnið er orðið stöðugt í marsmánuði 2014
(Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). Lagt verður mat á hvort markmið verkefnisins
hafi náð fram að ganga, hvort framkvæmdin sé í takt við markmiðin og hver
árangurinn sé. Lokamatið verður í höndum utanaðkomandi matsaðila. Það
felur í sér 8 vettvangskannanir bæði í teymiskennslustundum og sameiginlegum samstarfstíma kennarateymanna þar sem stuðst verður við viðmið-
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unarramma sem tekur bæði mið af markmiðum verkefnisins og þeim vettvangi sem verið er að skoða hverju sinni. Vettvangskannanir eru valdar til
þess að matsaðilar geti séð hvernig framkvæmd verkefnisins fer fram (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). Fjögur rýnihópaviðtöl eru framkvæmd með hlutaðeigandi aðilum verkefnisins; þróunarteyminu, skólastjórnendum utan
teymisins, foreldrum ósjálfráða nemenda, auk nemenda. Matsaðilar taka
tilviljanakennt slembiúrtak út frá nafnalista foreldra og nemenda og verða
6-8 þátttakendur í hvorum rýnihópi. Rýnihópaviðtölin eru hálfstöðluð með
fyrirfram útbúnum viðtalsramma. Rýnihópaviðtöl eru valin vegna þess að
þau fá fram reynslu hópanna af nýjum starfsháttum og helstu styrkleika og
sóknarfæri verkefnisins (Ary o.fl., 2006; Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). Matsaðilar styðjast einnig við fyrirliggjandi gögn við gerð lokamatsskýrslunnar
eins og starfendarannsóknina, upphafsmatið, mat á stöðu lærdómssamfélagsins (tvær fyrirlagnir), leiðsagnarmatsskýrsluna, rafrænu dagbókina og
tölvupósta þróunarteymisins. Niðurstöður lokamatsins eru settar fram í
lokamatsskýrslu sem verður öllum aðgengileg.

7.5 Að festa verkefnið í sessi
Margir þættir hafa áhrif á hvort að þróunarverkefni leiði til árangurs og festist í
sessi. Fullan (2007) tilgreinir níu þætti sem hafa víxlverkandi áhrif á hvern
annan og eru mesta hreyfiaflið í þróunarstarfi. Ég tel þróunarverkefnið byggja á
þessum þáttum og það festist í sessi vegna þess að a) það mætir forgangsþörf
innan skólasamfélagsins, b) það er skýrt og afdráttarlaust varðandi innihald
umbótanna, c) það fer meðalhófsleið gagnvart flækjustigi; markmið þess hafa
veruleg áhrif án þess að krefjast of mikillar áreynslu af hálfu þátttakenda, d) það
sameinar metnaðarfulla breytingu og faglega starfshætti sem leiða til meiri
skilnings á námi innan skólasamfélagsins, e) það gefur menntamálayfirvöldum
tækifæri til að kynna sér umbæturnar og vísa til þeirra sem dæmi um
umbótastarf annarra starfsbrauta, f) það styrkir tengsl heimilis og skóla, g) það
gerir skólameistara kleift að styðja við árangursríkt skólastarf, h) það styður
þróun lærdómssamfélags innan starfsbrautarinnar og i) það er samræmi á milli
þróunarstarfsins og breytingaþarfanna. Auk þess er þróunarstarfið vel kynnt og
því verður fylgt eftir.
Þróunaráætlunin er mótuð og þróuð að starfsbraut FSu af starfsmönnum
sjálfum auk stjórnenda og ráðgjafa með sérþekkingu á sviðinu. Sá aukni
skilningur sem þróast meðal þátttakenda vegna samstarfsins og breyttra
kennsluhátta við framkvæmd þróunarstarfsins vegur þyngst í að festa verkefnið í sessi. Þróunarverkefnið nær að festa í sessi nýja kennsluhætti innan
starfsbrautarinnar þar sem það byggir annars vegar á skilvirkri þróunar-
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áætlun þátttakenda sjálfra þar sem hvergi er reynt að stytta sér leið og hins
vegar á sameiginlegri sýn þátttakenda sem hafa í forvinnu verkefnisins
öðlast sameiginlegt eignarhald á þróunarverkefninu (Fullan, 2007).
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8

Lokaorð

Þróun framhaldsskólans hefur verið hröð undanfarna áratugi (Eygló Eyjólfsdóttir, 2006) og verður það áfram miðað við þær veigamiklu breytingar sem
ný aðalnámskrá boðar. Framhaldsskólarnir standa á tímamótum vegna hins
aukna sjálfstæðis og frumkvæðis sem námskráin hefur fært þeim við mótun
námsbrauta og náms við hæfi nemenda. „Þróunarkeflið“ er komið heim til
skólanna sem geta nú þróast hver með sínum hætti ef þeir kjósa svo. Ekki er
hægt að spá fyrir um þróunina, þó óskandi sé að hún verði íslensku skólastarfi til framdráttar með fjölbreyttari námsleiðum sem stuðla að almennri
menntun. Þó áhersla á menntun án aðgreiningar sé ekki mikil innan
framhaldsskólans getur hann lagt áherslu á að veita öllum gæða menntun á
grunni hugmyndafræði skóla án aðgreiningar með því að takast á við og
svara fjölbreyttum þörfum allra nemenda (UNESCO, 2009).
Ég hef kappkostað að verkefnið hafi gildi fyrir skólasamfélagið og
ávinningur skólaþróunarinnar sé bætt skólastarf sem eykur lífsgæði nemenda. Rannsóknin og ný námskrá hafa glætt skilning minn á umbótatækifærum starfsbrauta. Rannsóknarsniðið hefur virt starfsfærni mína og
vonandi getur verkefnið orðið innlegg á starfsbraut FSu sem greiðir fyrir
ferlinu lærdómssamfélag. Ég hef lagt áherslu á að tillaga mín að þróunarverkefni sé sveigjanleg og geti orðið varða á nýrri vegferð starfsbrautarinnar. Já, tillaga vegna þess að skólaþróun byggir á sameiginlegri sýn og
eignarhaldi allra sem að þróunarstarfinu koma.
Það er krefjandi verkefni að innleiða menntaumbætur. Breytingarferlið
krefst þess að þróunarteymið skynji hvað breytingin felur í sér, hvernig best
sé að framkvæma hana og gefa ferlinu nægan tíma til að festast í sessi.
Árangur þróunarstarfs snýst ekki um að hafa rétt fyrir sér. Hann snýr að því
að gefa sig að fjölbreyttu skólasamfélagi sem hefur fjölbreyttar skoðanir á
skólastarfi (Fullan, 2007). En það er komið að leiðarenda á lærdómsríku
ferli. Ég tel við hæfi að Fullan, kanadískur fræðimaður, eigi lokaorðin:
Hið endanlega takmark breytinga er að fólk sjái sig sjálft sem
hluthafa sem hafa lagt eitthvað undir í velgengni kerfisins sem
heild, þar sem leitin að merkingu er lykillinn sem erfitt er að
greina. Merkingin er hvati, hvati er orka, orka er skuldbinding,
skuldbinding er lífið (2007, 303).
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Viðtalsrammar

Fylgiskjal 1

Stuðst var við ákveðna viðtalsramma í rýnihópaviðtölunum. Fyrri viðtalsrammi nemenda miðaðist við að:


Fá fram viðhorf nemenda til lífsleiknikennslunar, hvernig mætti
bæta hana og hvaða tækifæri þeir töldu sig fá til að kynnast
bekkjarfélögum sínum.



Fá fram hvaða mat nemendur lögðu á félagstengsl sín og hversu
auðvelt eða erfitt þeim finndist að styrkja þau.



Fá fram hvort áhugi væri til staðar meðal nemenda fyrir auknum
félagstengslum þeirra á milli og hvort nemendur myndu þiggja
aðstoð kennara sinna í þeim efnum.



Fá fram hverjir væru helstu kostir og sóknarfæri
starfsbrautarnámsins og hvort nemendur teldu sig fá tækifæri til
að ræða þá.



Fá fram hvaða hugmyndir nemendur höfðu til að bæta
starfsbrautarnámið.



Fá fram viðhorf nemenda til bekkjastærða.

Seinni viðtalsrammi nemenda miðaðist við að:


Fá fram reynslu nemenda af teymiskennslunni og hvort hún væri
fýsilegur kostur í lífsleikni.



Fá fram viðhorf nemenda gagnvart því að kynnast öllum
nemendahópum starfsbrautar.



Fá fram með hvaða hætti væri hægt að auðvelda félagstengsl
nemenda.



Fá fram fleiri hugmyndir nemenda til að bæta bæði
lífsleiknikennsluna og starfsbrautarnámið.
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Viðtalsrammi kennara miðaðist við að:


Fá fram viðhorf kennara til lífsleiknikennslunar og hvernig mætti
bæta hana.



Fá fram viðhorf kennara til teymiskennslu í lífsleikni.



Fá fram hvaða mat kennarar lögðu á félagstengsl nemenda,
hvernig hægt væri að efla tengslin og hvort að kennarar ættu að
koma að þeirri eflingu.



Fá fram viðhorf kennara til skólaþróunar og hvort að nemendur
hafi næg tækifæri til að koma skoðunum sínum gagnvart
starfsháttum brautarinnar á framfæri.
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Dæmi um textablað

Fylgiskjal 2

Jakub frá Póllandi/Englandi
- Er 8 ára. Pabbi er Englendingur og mamma er pólsk.
- Er búinn að vera 6 ára á Íslandi.
- Býr einn hjá mömmu sinni.
- Fyrsta minning hans er að hafa verið allsber að sýna
sig.
- Faðir er enskur, móðir er pólsk. Býr hjá mömmu sinni
sem kom hér til að vinna. Fyrst var mamman ein en
svo sótti hún Jakub, því hún gat ekki lifað án hans.
- Finnst gott að vera á Íslandi. Gott að vera laus við
hitann og moskító. Best á Íslandi er að veðrið er
kaldara.
- Besti vinur heitir Aron. Þeir leika mikið saman,
fótbolti og gera e-ð fyndið
- Skyldi ekkert í íslensku fyrst. Fannst íslenskan
skringileg. Krakkarnir kenndu honum íslensku. Fannst
ekkert svo erfitt að læra, tók svona eitt ár. Er betri í
íslensku en pólsku í dag.
- Finnst gaman í verklegum greinum í skólanum.
Mikilvægt að læra fyrir sjálfan sig.
- Fáir sem spyrja hann um Pólland. Það er gott að vera
frá Póllandi og búa á Íslandi.
- Ég finn engan mun á Póllendingum og Íslendingum,
en tungumálið er ólíkt.
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Tímaáætlun

Fylgiskjal 3

1. áfangi
F

V2012

VIÐFANGSEFNI
9. - 13.1

Aðalnámskrá framhaldsskóla

O

16. - 20.1

Aðalnámskrá framhaldsskóla

R

23.1 - 17.2

Upphafsmat útbúið, lagt fyrir og unnið úr

V

niðurstöðum

I

20.2 - 27.4

N

Vikulegir samstarfsfundir þar sem kennarar
endurhugsa námsskipan starfsbrautar

N

23. - 27.4

A

Deildarstjóri sérkennslu segir frá nýrri námsskipan starfsbrautar á alm. kennarafundi

H2012

10. - 14.9

Fullan, 2007, 2.k

17. - 21.9

Fullan, 2007, 3.k

24. - 28.9

Fullan, 2007, 4.k
Deildarstjóri sérkennslu segir frá tilhögun
forvinnunnar á alm. kennarafundi

V2013

1. - 5.10

Fullan, 2007, 5.k

8. - 12.10

Fullan, 2007, 6.k

15. - 19.10

Fullan, 2007, 7.k

22. - 25.10

Fullan, 2007, 8.k

30.10 - 2.11

Fullan, 2007, 9.k

5. - 9.11

Fullan, 2007, 10.k

12. - 16.11

Fullan, 2007, 11.k

19. - 23.11

Fullan, 2007, 12.k

26. - 30.11

Fullan, 2007, 13.k

3. - 11.12

Hlé vegna haustannarprófa

12. - 18.12

Fullan, 2007, 14. og 15.k

7. - 11.1

Könnun á lærdómssamfélaginu innan starfsbrautar. Skólameistari leitar ráðgjafa í samvinnu kennara

14. - 18.1

Stoll & Louis, 2007, 1. og 8.k

21. - 25.1

Stoll & Louis, 2007, 9. og 13.k

28.1 - 1.2

Stoll & Louis, 2007, 6.k og Anna Kristín Sigurðardóttir, tímaritsgreinar 2008 og 2010

4. - 8.2

Janney & Snell, 2006, 1.k frá s. 5
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1. áfangi
F

V2013

VIÐFANGSEFNI
11. - 15.2

O

Janney & Snell, 2006, 3.k s. 44-53 og
6.k s. 140-145

R

18. - 22.2

Snell & Janney, 2005, 6.k

V

25.2 - 1.3

Janney & Snell, 2006, 5.k til s. 129

I

4. - 8.3

Friend & Cook, 2007, s. 111-138

N

11. - 15.3

Þróunarteymið myndað, verkefnisstjóri valinn

N

ásamt umsjónarmanni vefsíðu. Ráðgjafi tekur

A

til starfa. Sótt er um styrk til M&MMRN
18. - 22.3

Vinna við gerð þróunaráætlunar hefst undir
stjórn verkefnisstjóra

25.3 - 3.4

Hlé vegna páskaleyfis

4.4 - 2.5

Vikulegir samstarfsfundir við gerð þróunaráætlunar. Verkefnisstjóri kynnir stöðu verkefnisins á alm. kennarafundi

3. - 10.5

Hlé vegna vorannarprófa

21. - 23.5

Vinna við gerð þróunaráætlunar

27.5.

Þróunaráætlun fullbúin, vefsíða opnuð.
Kennarar eru paraðir saman vegna teymiskennslu næsta skólaárs

2. áfangi
I

H2013

VIÐFANGSEFNI
19.8 - 30.11

Innleiðing. Kennarar vinna saman í pörum og

N

hafa sameiginlegan undirbúningstíma. Innleið-

N

ingarfundir haldnir þær vikur sem teymis-

L

kennslan fer fram

EI

17.sep

Kynningarfundur fyrir foreldra

Ð

2. - 10.12

Hlé vegna haustannarprófa

I

16., 18 og

Leiðsagnarmat unnið út frá stöðu og gengi

N
G

19.des

verkefnisins. Vankantar sniðnir af og kennarar
eru tilbúnir í síðasta áfanga verkefnisins.
Matsaðilar eru ráðnir til verksins
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3. áfangi
F

V2014

VIÐFANGSEFNI
6.1 - 11.4

Fullnaðarkunnátta. Verkefnisstjóri kynnir leið-

U

sagnarmatsskýrsluna og síðasta áfanga verk-

L
L

17.mar

efnisins
Matsaðilar koma á vettvang og hefja lokamat

N

7. - 11.4

Upphafsmat endurtekið til að kanna árangur

U

verkefnisins. Viðfangsefni samstarfsfundar

S

er verkefnalok

T

23. - 30.4

Úrvinnsla endurtekins upphafsmats

A

2. - 10.5

Hlé vegna vorannarprófa

27.maí

Lokamatsskýrslan afhent, kynnt og rædd
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