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Ágrip 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvaða reynslu kennarar á almennum brautum framhaldsskóla 

hafa af bekkjarstjórnun. Markmiðið var að skoða hvaða kennsluaðferðir þeir nota, hvernig þeir leysa 

hegðunarerfiðleika og hvað finnst þeim um þann stuðning sem þeir fá í starfi innan skólanna og hvaða 

lausnir eru til staðar. Rannsóknarspurningarnar voru: Aðalsspurning:Hver er reynsla kennara á 

almennri námsbraut framhaldsskóla af bekkjarstjórnun? Undirspurningar: Hvað gera kennarar til að 

fyrirbyggja og leysa hegðunarvandamál? Hvaða kennsluaðferðir nota þeir? Hvaða stuðnings njóta þeir 

innan skólans? Til að svara spurningunum var notuð narratíf rannsóknaraðferð sem er eigindleg 

rannsóknaraðferð. Tekin voru viðtöl við þrjá kennara, tvö við hvern og skráðar sögur þeirra af reynslu 

þeirra í kennslu. Heildarniðurstöður leiddu í ljós að framhaldsskólarnir þurfa að hafa fjölbreytt 

námsframboð til að mæta þörfum nemenda. Í skólunum þremur sem tóku þátt í rannsókninni, var 

fjölbreytt námsúrval þar sem reynt er að mæta þörfum nemenda. Kennararnir notuðu fyrirbyggandi 

aðgerðir til að koma í veg fyrir hegðunarerfiðleika í kennslustofunni. Þeir tóku líka strax á 

vandamálum sem upp komu í kennslustofunni; töluðu við nemendur einslega eða í hópi, eftir því sem 

við átti, og reyndu að fá þá sjálfa til að koma með lausnina á vandamálinu. Kennararnir voru sáttir við 

þann stuðning sem skólinn hafði upp á að bjóða og þeir lögðu áherslu á að nemendur tækju ábyrgð á 

sínu námi. Þeir voru allir sammála um að sjálfstraust nemenda sé lykillinn að námi þeirra. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how teachers at the Department of general studies at the 

upper secondary level experience classroom management. The aim was to reveal what teaching 

methods they use, how they solve behaviour problems, what they think of the support they get with 

their schools and what solutions are available. The research questions were: How do teachers at the 

Departments of general studies in upper secondary schools experience classroom management? What 

do the teachers do to prevent and deal with behaviour problems in their classes? What teaching 

methods do they use? What kind of support do they have within their schools? A narrative research 

method was used to answer the research questions. Three teachers were interviewed, twice each, and 

their stories from the classroom were documented. In general the data revealed the importance of 

providing the students with a wide variety of educational programs to meet their needs, and all the 

schools that participated in the study provided such variety of educational programs. The teachers used 

methods to prevent behaviour problems in their classrooms. They dealt immediately with problems 

that arose within the classroom and spoke with the students either individually or in groups, depending 

on the circumstances, and tried to get the students to figure out themselves the solution to the problem. 

The teachers were satisfied with the support provided to them by the school management and they 

emphasized that the students should take responsibility of their own study. The teachers all agreed on 

that the key to a successful study is the student’s self-efficacy. 
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Formáli 

 

Rannsókn þessi er hluti af meistaranámi í menntunarfræði við kennaradeild Háskólans á 

Akureyri. Vægi ritgerðar er 30 ECTS einingar. Leiðbeinandi minn var dr. Rúnar Sigþórsson 

prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri og á ég honum miklar þakkir að færa fyrir 

leiðbeiningar og hvatningu í gegnum rannsóknarferlið. Það var mér mikill lærdómur að fá að 

upplifa leiðsögn í anda hugsmíðahyggjunnar samkvæmt kenningum Johns Dewey og 

Williams Glasser. Viðmælendur mínir eiga miklar þakkir skildar fyrir þátttökuna og það traust 

sem þeir sýndu mér með því að segja mér sögur úr starfi sínu, án þeirra væri þessi rannsókn 

ekki til. Systur minni, Fríðu E. Ólafsdóttur grunnskólakennara og náms- og starfsráðgjafa, vil 

ég þakka kærlega fyrir allar kennslufræðilegar umræður og góðar ábendingar varðandi 

rannsóknina og hvatningu í gegnum alla vinnuna við ritgerðina. Að lokum vil ég þakka 

börnum mínum Torfa Má, Hugrúnu Dís, Eyrúnu Emblu og eiginmanni mínum dr. Jóni Má 

Björnssyni fyrir allan stuðninginn, hvatningu, þolinmæði, yfirlestur ritgerðar og góðar 

ábendingar sem komu að góðum notum. 
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1. Inngangur 

 

Starf kennarans í framhaldsskólum hefur breyst töluvert á undanförnum árum og þá 

sérstaklega frá því að fræðsluskylda var færð til 18 ára aldurs sem hafði í för með sér að 

nemendum sem eiga við náms–og hegðunarerfiðleika að stríða, fjölgaði við framhaldsskólana 

(Mennntamálaráðuneyti, 2007, bls. 9). Í lögunum segir: „Þeir sem rétt eiga á að hefja nám í 

framhaldsskóla samkvæmt málsgrein þessari eiga jafnframt rétt á því að stunda nám í 

framhaldsskóla til 18 ára aldurs, sbr. ákvæði 2. gr. og 33. gr.“ (Lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008). Með þessu breytta umhverfi í framhaldsskólanum urðu kennarar að koma til móts 

við þarfir allra nemenda og það kallaði á fjölbreyttari kennsluaðferðir. Í dag er hlutverk 

kennarans mun flóknara en hér áður fyrr (Menntamálaráðuneyti, 2007, bls. 9). Sigrún 

Harðardóttir og Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir unnu þróunarverkefni við Menntaskólann á 

Egilsstöðum um nemendur á almennu námsbrautinni. Þar segja þær að sá vandi sem 

nemendur eiga helst við að glíma séu námserfiðleikar og tilfinninga- og félagslegur vandi. 

Markmið verkefnisins var að koma til móts við þessa nemendur með einstaklingsmiðuðu 

námi. Niðurstöðurnar voru að námsárangur jókst verulega hjá nemendum (Sigrún Harðardóttir 

og Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir, 2011). 

Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir af reynslu kennara af 

hegðunarvandamálum í framhaldsskólum en erlendar rannsóknar hafa verið gerðar á þessu 

fyrirbæri og hvernig á að fyrirbyggja að upp komi vandamál í kennslu. Aftur á móti hafa verið 

gerðar þó nokkrar rannsóknir í grunnskólum á hegðunarvandamálum og ýmsar lausnir kynntar 

til að takast á við slík vandamál. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns gerðu rannsókn 

á hegðunarvandamálum í grunnskólum árin 2005–2006. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

kennurum fannst í 90% tilvika að nemendur hegðuðu sér vel en það fór eftir skólum hver stór 

fjöldi nemenda áttu við hegðunarerfiðleika að stríða. Einnig kom fram í rannsókninni að 

kennurum fannst hegðunarvandamál hafa aukist frá því á árum áður og jafnframt að mikill 

kynjamunur væri á hegðun en fjórum sinnum fleiri strákar en stelpur sýndu 

hegðunarvandamál. Hegðunarvandamál voru til staðar á öllum aldurstigum og var ekki mikill 

munur á því en í nokkrum skólum fannst starfsfólki að minna væri um hegðunarvandamál á 

unglingastiginu (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). 

Í ljósi þess hversu fáar rannsóknir hafa verið gerðar á reynslu kennara á almennu 

námsbrautunum í framhaldsskólum mun rannsóknin afmarkast við þær en þessar brautir eru 

ætlaðar nemendum sem hafa fallið í einu eða fleiri af kjarnafögunum; stærðfræði, íslensku og 
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ensku í grunnskóla. Meginviðfangsefni hennar verður að athuga reynslu kennara af 

hegðunarvandamálum við almennu brautirnar, hvernig þeir líta á erfiðleikana, hvort þeir þurfi 

handleiðslu og hvernig stoðkerfið er við skólana.  

Bygging ritgerðarinnar er þannig að í fræðilega kaflanum er fjallað um helstu kenningar og 

helstu fræðilegar hugmyndir sem liggja til grundvallar rannsókninni. Þá kemur kafli um 

rannsóknina þar sem gerð er grein fyrir rannsóknaraðferðinni sem var notuð, hvernig hún var 

útfærð, hvernig viðmælendur voru valdir og siðfræði og réttmæti rannsóknarinnar. Að því 

loknu eru sögur viðmælenda birtar og í lok hvers undirkafla er samantekt á þeim. 

Niðurstöðukaflanum. Loks er umræðukafli þar sem niðurstöður eru ræddar og tengdar við 

rannsóknir sem farið var yfir í fræðilega kaflanum.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

 

Í þessum kafla verður fjallað um ástæðuna fyrir því að almennu námsbrautirnar voru settar á 

laggirnar við íslenska framhaldsskóla og hvernig markmið þeirra eru sett fram í aðalnámsskrá 

og tengsl þeirra við Salamanca yfirlýsinguna. Einnig verður fjallað um bekkjarstjórnun út frá 

kenningum William Glasser og fleiri fræðimanna sem tengjast hugmyndum hans. Í framhaldi 

af því verður greint frá hegðunarvandamálum út frá mismunandi sjónarhornum. Fjallað verður 

um nám og greint frá helstu fræðimönnum sem hafa sett fram kenningar um hvað nám er og í 

kjölfarið verður gert grein fyrir hugsmíðahyggjunni og rætt um kenningar sem byggja á henni. 

Í lok kaflans verður fjallað um einstaklingsmiðun, stuðning og lausnir, hvað er hægt að gera 

til þess að fyrirbyggja náms- og hegðunarerfiðleika og hvaða stuðningur er æskilegur fyrir 

bæði nemendur og kennara. Inn í umræðuna verður fléttað hvað fræðimenn segja um 

bekkjarstjórnun og hvernig er hægt að koma í veg fyrir hegðunarvandamál í skólastofunni.  

 

2.1 Breytt umhverfi framhaldsskólana 

Kennsla við framhaldsskólana hefur breyst mikið á síðustu árum og er í dag töluvert flóknari 

og meira krefjandi en áður var. Á alþjóðlegri ráðstefnu um menntun nemenda með sérþarfir 

sem var haldin í Salamanca á Spáni 7.-10. júní 1994 af UNESCO og spænska 

menntamálaráðuneytinu var samþykkt yfirlýsing og rammaáætlun um kennslu barna með 

sérþarfir. Fulltrúar frá 92 ríkjum voru á ráðstefnunni og einnig fulltrúar frá 25 

alþjóðasamtökum, markmiðið var að ræða og móta stefnu um skóla fyrir alla 

(Menntamálaráðuneytið, 1995).  

 Með nýjum framhaldsskólalögum sem sett voru árið 1996 og báru yfirskriftina 

„Framhaldsskóli fyrir alla“ breyttist nemendaflóra framhaldsskólanna smám saman úr því að 

vera að mestu leyti nemendur sem gengið hafði vel í grunnskóla og höfðu jákvætt viðhorf til 

náms yfir í að nú komu einnig nemendur sem áttu í erfiðleikum með nám og hegðun 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 1999 segir að 

hlutverk framhaldsskóla skuli vera:  

Að sinna öllum nemendum hvernig svo sem undirbúningi þeirra úr 

grunnskóla er háttað. Í lögum um framhaldsskóla segir í 2. grein: Hlutverk 

framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska nemenda svo að þeir verði sem 

best búnir undir að taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi, búa nemendur 

undir störf í atvinnulífinu og frekara nám, efla ábyrgðarkennd, víðsýni, 
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frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa nemendur í 

öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýninni hugsun, kenna 

nemendum að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja nemendur til 

stöðugrar þekkingarleitar (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 13–14).  

  Árið 1999 voru stofnaðar almennar námsbrautir við nokkra framhaldsskóla til að 

framfylgja lögunum um framhaldsskóla frá 1996. Almennar námsbrautir eru fyrir nemendur 

sem hafa ekki náð tilskildum lágmarkseinkunnum á grunnskólaprófi í einu eða fleiri fögum og 

hafa því ekki náð nægilega góðum árangri til að fara inn á aðrar brautir skólanna. Markmið 

almennu námsbrautanna samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla 1999, er að undirbúa 

nemendur í kjarnafögunum, styrkja nemendur, gefa þeim tækifæri á að glíma við önnur 

verkefni og að hafa verkefnin fjölbreytt þannig að þau veki upp áhuga nemandans. Námið er 

eitt til tvö ár og fer það eftir skólum hvernig þeir byggja upp námsbrautina og hvar 

áherslurnar eru, það er frjálst val skólans og gefur tækifæri á sérstöðu skólans hvernig þeir 

byggja upp námsbrautina (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 27–28). Þeir nemendur sem 

sækja þessa námsbraut eru þeir sem eiga við mikla námserfiðleika að stríða og þurfa 

töluverðan stuðning við námið (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 9). Aðalnámskráin leggur 

til að skólar hlúi að þessum nemendum vegna hættu á brottfalli en samkvæmt rannsóknum 

Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á 1975 árganginum eru þessir 

nemendur í meiri hættu en aðrir á að falla brott úr framhaldsskólum. Jón Torfi og Kristjana 

Stella gerðu viðamikla rannsókn á brottfalli nemenda þessa árgangs og kom í ljós að 43% 

höfðu ekki lokið framhaldsskóla fyrir 24 ára aldur. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram 

að þeir nemendur sem höfðu neikvæða reynslu af námi í grunnskóla, lágar einkunnir og fengu 

engan stuðning frá foreldrum hafa neikvætt sjálfsálit (e.self–esteem) og eru í áhættuhópi fyrir 

brottfall úr skólum.  

 Hjalti J. Sveinsson (2009) gerði meistararannsókn á brottfalli nemenda á almennri 

námsbraut VMA . Hjalti tók viðtöl við 10 nemendur, 7 drengi og 3 stúlkur, sem hefðu átt að 

útskrifast árið 2002 en sex þeirra hættu án þess að útskrifast, tveir höfðu útskrifast og tveir 

voru enn í námi þegar rannsóknin var gerð. Í rannsókninni kom fram að þeir nemendur sem 

voru á almennu námsbrautinni í VMA áttu við námserfiðleika að stríða svo sem dyslexíu, 

athyglisbrest og ofvirkni og margir voru með brotna sjálfsmynd. Hjalti fjallar um hugtakið 

„self-efficacy“ eða trú nemanda á eigin færni, meðal annars til að greina orsakir fyrir 

námsgengin nemendanna í rannsókninni. Hann segir, eins og Jón Torfi og Kristjana Stella, að 

það skiptir miklu máli fyrir námsárangur hvort nemandinn hafi trú á sjálfum sér. Hjalti telur 

að ástæðan fyrir því að sex af viðmælendum hans höfðu hætt námi án þess að útskrifast, þrátt 
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fyrir að VMA reyndi að halda utan um þá og bjóða þeim fjölbreytt námsúrval gæti verið sú að 

nemendur áttu við námsörðugleika að stríða, voru með brotið sjálfstraust og höfðu þar 

afleiðandi misst áhugann á náminu. Hjalti talar einnig um að þeir nemendur sem héldu áfram í 

náminu höfðu trú á sjálfum sér og voru með ákveðið markmið sem þeir stefndu að, það gerði 

gæfumuninn. 

Fjölgun nemenda í þessum hópi í framhaldsskólum kallar á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og þróun á skólastarfi til að mæta þeim kröfum sem fram eru settar í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla. Þetta gerir auknar kröfur til kennara um að auka þekkingu sína 

á bekkjarstjórnun, kennsluaðferðum og námsmati. Í grein eftir Rúnar Sigþórsson (2004) fjallar 

hann um skólaþróun út frá þremur meginþáttum: Í fyrsta lagi segir hann að út frá fjölbreyttari 

þörfum nemenda sé ekki lengur nóg að kennarinn sé einungis með þekkingu á 

kennslugreininni heldur verður kennarinn einnig að hafa þekkingu á bekkjarstjórnun, 

námsmati, einstaklingsmiðuðum kennsluháttum, félagsmótun nemenda og námi á sviði félags- 

og tilfinningaþroska. Í öðru lagi þurfi kennarar að hafa þekkingu á þroskafrávikum nemenda 

og geta brugðist við ýmsum uppákomum sem geta orðið í kennslustofunni. Að lokum er 

mikilvægt að kennarar kynni sér vanda nemandans bæði frá læknisfræðilegu og 

kennslufræðilegu sjónarmiði svo að þeir geti mætt nemendum á réttan hátt. 

Þetta er ítrekað í nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) þar sem fjallað er um fagmennsku kennara í breyttu 

samfélagi, þar segir á bls. 8: 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, 

menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi 

og aukinni hæfni barna og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda 

að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla 

sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar 

leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á því og vinna að því að þeir 

tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, 

réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi. 
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2.2 Bekkjarstjórnun 

William Glasser (1998, bls. 15–21) setti fram sjálfstjórnarkenninguna (e. choice theory), hann 

skrifaði meðal annars bókina The quality school teacher og þar tekur hann fram að það sé 

mikilvægt að kennarar hætti að nota skipunarstjórnun (e. boss management) en noti frekar 

leiðtogastjórnun (e. lead management) gagnvart nemendum. Hann segir að allar manneskjur 

hafi fimm grunnþarfir sem eru: „ást (e. love), völd (e. power), frelsi (e. freedom), gleði (e. 

fun) og lífslöngun (e. survival), öll okkar hegðun miði af því að fullnæga þessum þörfum. Við 

lærum strax við fæðingu að þekkja muninn á hvað okkur finnst gott og hvað okkur finnst 

vont. Við lærum strax að okkur finnst gott að borða, við lærum að okkur finnst gott að vera 

elskuð og að elska. Seinna meir lærum við að það er gott að finnast gaman og að við getum 

stjórnað hvað kemur fyrir okkur og í kringum okkur. Síðan þegar við eldumst lærum við flest 

að til þess að fullnægja þörfum okkar þörfnumst við skipulagningar, mikillar vinnu og 

þolinmæði. Það er þess vegna mikilvægt að kennarar sem vilja breyta sínum kennsluháttum 

yfir í leiðtogastjórnun geri sér grein fyrir þessum þörfum svo að þeir nái árangri í kennslu. 

Glasser (1998, bls. 18–21) leggur áherslu á sex skilyrði um gæði og þau eru: 

1. Það verður að vera hlýlegt og notalegt andrúmsloft í kennslustofunni: 

Á milli kennarans og nemenda verður að ríkja traust þannig að hægt sé að mynda gott 

og notalegt andrúmsloft í kennslustofunni,nemendur verða að geta treyst því að 

kennarinn hugsar um velferð þeirra. 

2. Það ætti alltaf að biðja nemendur um gagnlega vinnu: 

Nemendur ættu ekki að vera beðnir að gera vinnu sem þeir sjá engan tilgang með. 

Fagmennska kennarans er að hann ávallt spyrji sig hver er tilgangur verkefnisins í 

þágu nemandans. 

3. Það ætti alltaf að biðja nemendur um að gera eins vel og þeir geta: 

Nemendur eiga að vita hvað er ætlast til af þeim í kennslustofunni og beðnir að gera 

sitt besta. 

4. Nemendur eru beðnir um að meta eigin vinnu og bæta hana ef þess þarf: 

Kennarinn í góðum skóla (e. quality school) kennir nemendum að meta vinnu sína og 

síðan er nemandinn beðinn um að gera það við allt sem hann gerir, þannig lærir hann 

að bera ábyrgð á eigin námi. 

5. Vellíðan fylgir alltaf góðri vinnu (e. quality work always feels good): 

Nemendur sem sjá að þeir ná markmiðum sem þeir hafa sett sér líður alltaf vel. Það 

fylgir alltaf vellíðan eftir mikla vinnu og að sjá að markmiðum er náð. 
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6.  Góð vinna er aldrei skaðleg (e. quality work is never destructive): 

Nemendur ná ekki árangri ef þeir fá vellíðunar tilfinningu þegar þeir valda skaða á 

nánasta umhverfi sínu, beita aðra ofbeldi eða nota einhverskonar vímuefni. 

Nemendur verða að finna að það er einhver tilgangur með náminu. Samkvæmt Glasser 

eiga nemendur að njóta þessa að læra, þeir eiga að vera lausir við að vinna tilgangslaus 

verkefni og læra utanbókar því bæði kennarinn og nemendur vita að þeir gleyma því eftir þrjá 

til fjóra dag. Ef kennarinn á að geta vakið upp áhuga nemanda verður hann að þekkja fagið 

sem hann er að fara að kenna og spyrja: „Getur þú notað þessa þekkingu í lífi þínu eða í 

komandi framtíð?“ Nemandi getur t.d. heyrt eða lesið um þungarokk en sér ekki tilganginn 

með því að læra um þungarokk vegna þess að það fullnægir ekki þörfum hans. Hann hefur 

aldrei fengið kennslu í gildi þungarokks en ef kennari, sem hann ber virðingu fyrir, hefur 

kennt honum hvernig hann getur notið þessara tónlistar gæti hann fundið tilgang með því. 

Þess vegna er það mikilvægt í allri kennslu í góðum skóla (e. quality school) að nemendur 

finni tilgang með náminu og finni að það gagnist þeim í framtíðinni, þannig fær kennarinn 

nemandann til þess að læra.  

Fleiri fræðingar hafa einnig sett fram þessar kenningar og þar má nefna fremstan í 

flokki menntaheimspekinginn John Dewey. Hugmyndafræði hans var að kennarinn þyrfti að 

þekkja vel námsefnið og vera meðvitaður um reynslu og áhugasvið nemenda, einnig þyrfti 

hann að geta vakið upp áhuga nemenda á verkefninu til þess að þeir nái að þroskast og 

tileinka sér þekkingu á námsefninu. Gagnrýni Dewey á hefðbundnum skóla var að þar þurfti 

kennarinn einungis að gera námsefninu góð skil (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 25). 

Noddings (2006, bls. 10–13) segir einnig, eins og Dewey, að góður kennari sé sá sem hvetur 

og getur vakið upp áhuga hjá nemendum. Mikilvægt er að kennarinn veki upp umræðu meðal 

nemenda um hvað þeim finnst mikilvægt að læra og af hverju það er mikilvægt að læra 

ákveðið efni. Kennarar þurfa að fylgja skólanámskránni en þrátt fyrir það geta þeir vakið upp 

þessa umræðu og nálgast markmiðin frá mismunandi sjónarhornum. Ef menntun á að gagnast 

einstaklingnum verður einstaklingurinn að skilja sjálfan sig. Hann verður ekki bara að spyrja 

sig „Á hvað trúi ég ?“ heldur einnig að spyrja „Af hverju trúi ég þessu?“ „Hvernig líður mér?“ 

„Af hverju?“ „Hvað er ég að gera?“ „Af hverju?“og einnig „Hvað er ég að segja?“ Og aftur 

„Af hverju?“ Mikilvægt er að kenna nemendum að hugsa á gagnrýnan hátt um hvað þeir eru 

að læra svo að þeir fái áhuga á þeirri menntun sem fer fram. Hvað er það sem hvetur okkur til 

að læra? Hvaða aðferð hjálpar manni við nám og af hverju man ég sumt og af hverju gleymi 

ég sumu? 



 8 

Í bókinni Aukin gæði til náms: Skólaþróun í þágu nemenda er talað um að kennarinn 

verði að horfa með opnum augum og á gagnrýnan hátt á kennslu sína og vera tilbúin að breyta 

um aðferðir með markvissum hætti og vita af hverju hann er að gera þessar breytingar, þannig 

eflir hann sig sem sérfræðing. Kennarinn þarf að hafa þekkingu á ýmsum kennsluaðferðum, 

hann þarf að geta valið hverja hann notar út frá mismunandi þörfum nemenda og mismunandi 

aðstæðum. Góður kennari velur ekki kennsluaðferðina af handahófi heldur þarf hann að líta á 

kennsluna sem ákveðið ferli til að vekja upp áhuga nemenda sinna á námi. (Rúnar Sigþórsson 

o.fl.,1999, bls. 121–123).  

Í grein eftir Marzono og Marzono (2004, bls. 3–4) kom fram að mikilvægt atriði í 

góðri bekkjarstjórnun sé að gefa nemendum eitthvert val um námsefnið þannig að þeir fá 

meiri áhuga og skilning á efninu, að kennarinn sýni þeim persónulegan áhuga og tali við þá 

óformlega. Einnig er mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir þörfum hvers nemenda og 

mæti honum þar og átti sig á því að ekki er hægt að nota sömu aðferðir við alla nemendur. Í 

rannsókn Intrator (2005) talar hann einnig um að nemendur vildu að kennarinn þekkti þau 

sem persónur, þau vildu að kennarinn skildi þarfir þeirra, áhuga og virti þau sem persónur. 

Einnig kom fram að nemendur vildu fjölbreyttari kennslu þannig að þeir viðhéldu áhuga.  

  Glasser (1986, bls. 17–22) telur að ef nemandi velur að vinna ekki verkefnin í 

bekknum sé það vegna þess að þau svari ekki þörfum hans. En ef kennarinn lærir meira um 

hverjar þarfir nemenda eru, verði auðveldara fyrir hann að koma til móts við þarfir nemandans 

og þá um leið verður auðveldara fyrir nemandann að sjá tilgang með verkefninu og hann velur 

að vinna í tíma. Glasser segir að skýring sjálfstjórnunarkenningarinnar á hegðun sé að við 

viljum alltaf velja að gera það sem veitir okkur ánægju á hverju sinni. Glasser (1998) er á 

sömu skoðun og Intrator að mikilvægt sé að kennarinn þekki einstaklingana sem hann er að 

vinna með og að hann segi nemendum frá sér, hver hann er, hvað hann stendur fyrir, hvað 

hann vill að þau geri, hvað hann vill að þau geri ekki, hvað hann ætlar að gera fyrir þau og 

hvað hann ætlar ekki að gera fyrir þau. Þessi atriði eru mikilvæg samkvæmt Glasser til þess að 

fyrirbyggja vandamál sem upp geta komið í bekknum. 

 

2.3 Hegðunarerfiðleikar og viðbrögð við þeim 

Í bók Wheldall og Merrett (1998, bls. 5,9) taka þeir fram hvað það er sem kennarar í 

framhaldsskólum líta á sem hegðunarerfiðleika. Það er m.a. að: tala á niðrandi hátt við 

kennara og nemendur, tala í tíma, brjóta skólareglur, vinna ekki verkefni í tímum, mæta seint í 

tíma, vinna hægt og ljúka ekki við verkefnin, skella hurðum eða slá í hluti, koma í veg fyrir að 

aðrir geta unnið, henda hlutum, lemja eða ýta við öðrum og fara út úr kennslustofu án leyfis. 
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Ástæðan sem kennarar segja að liggi að baki hegðunarerfiðleikum nemenda er sú að 

nemendur búi við erfiðar fjölskylduaðstæður, að hverfið sé lélegt eða að bekkjarandinn er 

slæmur. 

Mikilvægt er einnig að skoða út frá læknisfræðilegum sjónarmiðum hvað telst vera 

hegðunarvandamál til þess að fá dýpri skilning á hugtakinu hegðunarerfiðleikar og samkvæmt 

Gillberg (1996, bls. 18–21) er hegðunarvandamál skilgreint samkvæmt læknisfræðilegum 

sjónarmiðum sem ákveðin röskun (sv. beteendemässiga problem, konsentrationsvårigheter). 

Einstaklingur sem á við hegðunarvandamál að stríða getur ekki einbeitt sér, á í erfiðleikum 

með að sitja kyrr, er með mikla hreyfiorku, þunglyndur, glímir við námserfiðleika, er 

ofbeldisfullur, orðljótur og með lélega félagshæfni.  

Samkvæmt skilgreiningum Páls Magnússonar sálfræðings (2001) eru 

hegðunarraskanir skilgreindar á þennan veg: „Ofbeldi gegn mönnum og dýrum, leggur oft í 

einelti, ógnar eða hótar, á oft frumkvæði að slagsmálum, hefur notað vopn sem getur valdið 

alvarlegum áverkum, hefur sýnt fólki grimmd, sýnir dýrum grimmd, hefur framið rán, hefur 

neytt annan einstakling til kynferðislegra athafna“ (bls. 20–23). 

Curwin og Mendler (1988, bls. 7–16) tala um í bók sinni Discipline with dignity að 

margir nemendur hegði sér samkvæmt reglum skólans, þeir sitji kyrrir og beinir, þeir sýni 

kennslunni áhuga með því að vera með augnsamband við kennarann, kinka kolli þegar 

kennarinn segir eitthvað áhugavert, þeir sýna að þeir hafa áhuga á efninu. En það eru sumir 

nemendur sem sýna ekki þessa færni heldur virðist þeim vera sama um hvort þeir trufli aðra, 

hvort þeir noti símann í kennslustund, hvort þeir eru sendir til skólastjórans og þeim er sama 

um lágar einkunnir og er áhugalausir um skólagöngu og sjá ekki tilganginn með henni. Margir 

kennarar eru uppgefnir á þessum nemendum og upplifa að þetta eru verstu kennslustundir sem 

þeir kenna. Mjög auðvelt er fyrir kennara og nemendur að festast í ákveðnu neikvæðu mynstri 

þar sem báðir upplifa óánægju í kennslustund og báðir bera ábyrgð. Curwin og Mendler nefna 

12 atriði sem kennarar eiga að hafa í huga til að koma í veg fyrir slæma hegðun í bekk, þau 

eru (bls. 12–13): 

 Láta nemendur vita hvað þú vilt, til hvers er ætlast af þeim og setja skýrar reglur.  

 Velja námsefni sem hæfir hverjum nemanda og vekur áhuga hjá honum.  

 Hlusta á hvað nemandinn er að hugsa og hvernig honum líður.  

 Nota húmor.  

 Nota fjölbreytta kennslu, það hefur verið sannað að eldri nemendur ná að halda 

athygli í 15 mín og yngri börn í 10 mín.  
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 Bjóða upp á valmöguleika, þannig að nemandinn fái tækifæri á að velja og bera 

ábyrgð á vali sínu.  

 Neita að taka við afsökunum.  

 Hafa ákveðnar reglur ef hegðunarerfiðleikar stöðvast ekki (viðurlög).  

 Snerta nemendur á öxl eða taka í hönd þeirra.  

 Kennarinn ber ábyrgð á sér og leyfir nemendum að taka ábyrgð á sjálfum sér.  

 Viðurkenna fyrir sjálfum sér að ekki sé unnt að ná til allra nemenda.  

 Byrja upp á nýtt alla daga, það sem gerðist í gær er búið. Í dag er nýr dagur, vertu 

samkvæm/samkvæmur sjálfum þér. 

Good (2001, bls. 7–9) segir að til að fyrirbyggja slæma hegðun þurfum við að skilja af 

hverju við hegðum okkur á misjafnan hátt. Hann telur að við séum þjálfuð í að halda að við 

höfum ekki stjórn á hegðun okkar og í sjálfu sér er það satt en það sem við stjórnum er 

hugsunin og hvað við gerum við hana. Hann leggur áherslu á að við þurfum að skilja 

meginástæðuna fyrir ákveðinni hegðun svo að hægt sé að hjálpa nemendum með 

hegðunarvandamál.  

Gossen og Anderson (1995, bls. 5–7) byggja sínar kenningar á kenningum Glasser og 

þær hafa þróað aðferð við bekkjarstjórnun sem þær nefna Uppeldi til ábyrgðar (e. restitution). 

Samkvæmt aðferðum þeirra þarf kennarinn að breyta sínu hugarfari ef hann ætlar að ná 

árangri í kennslu og ná tökum á hegðunarvandamálum nemandans. Hann þarf að spyrja sig: 

„Ef aðrir geta þetta þá get ég þetta en langar mig að gera þetta?“ Svarið við spurningunni er 

grundvallaratriðið fyrir að breyta hugarfarinu. Þær segja, eins og Glasser, að það að stjórna 

nemendum með skipunarstjórnun gangi ekki í nútímasamfélagi heldur þurfi kennarar að vinna 

með nemendum og allir aðilar, bæði nemendur og kennarar, þurfa að spyrja sig hvernig þeir 

ætla að vinna saman? Gossen og Anderson tala um að mikilvægt sé að kennarinn og 

nemandinn geri sér grein fyrir hvert hlutverk þeirra er og þegar það er komið á hreint geta þeir 

farið að vinna saman. Jafnframt þarf alltaf að stoppa annað slagið og hugsa hver stefnan er, 

meta aðstæður, greina og velja nýjar upplýsingar eða reynslu.  

 

2.4 Námið 

Fjöldi fræðimanna hefur sett fram kenningar um hvað nám er. Fremstir í flokki má ef til vill 

nefna námssálfræðingana Jean Piaget og Lev Vygotsky og heimspekingurinn John Dewey. 

Kenningar Piaget eru byggðar á hvernig þekking einstaklingsins á umheiminum byggist upp 

stig af stigi. Hann telur að þekking einstaklingsins sé einskonar hugsmíði sem hann öðlast 
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með þekkingu sinni á umheiminum og með því að laga nýja þekkingu að fyrri reynslu. 

Samkvæmt Piaget eru tvö aðlögunarferli sem einstaklingur verður að fara í gegnum svo að ný 

reynsla aðlagist þekkingunni sem er þegar til staðar. Þessi ferli leitast við að vera í jafnvægi 

og eiga sér stað samtímis og kallast samlögun (e. assimilation) og aðhæfing (e. 

accomodation). Dæmi um þetta er t.d. þegar barn upplifir nýja reynslu og reynir að aðlaga 

hana að þeirri þekkingu sem er þegar til staðar, hluti af hinni nýju reynslu passar við 

þekkingarheim barnsins og samlagast honum en hluti af reynslunni er barninu óþekkt og 

passar ekki við þekkingarheiminn og þá verður barnið að aðhæfa sinn þekkingarheim að hinni 

nýju uppgötvun. Þannig eykst vitsmunaþroski barnsins og ný þekking verður til og jafnvægi 

kemst á þar til það kemur ný reynsla og aðlögunin heldur áfram. Rússneski sálfræðingurinn 

Vygotsky leggur áherslu á félagslegan þroska einstaklingsins. Hann sagði að einstaklingurinn 

þyrfti að hafa samspil og samvinnu við aðra ef hann á að geta þroskast og öðlast nýja reynslu. 

Samkvæmt Vygotsky er mikilvægt fyrir þroska barna að þau leiki sér saman og jafnframt er 

samspil á milli fullorðna og barna mikilvægt svo nauðsynlegur þroski eigi sér stað 

(Bunkholdt, 1994, bls. 92–95,110–111). Dewey leggur áherslu á að reynsla sé grunnur að 

inntaki, eðli og markmiði menntunnar. Hann segir einnig að öll reynsla hafi ekki alltaf jákvæð 

áhrif á menntun, þannig geti t.d. erfið reynsla sem stöðvar þroska einstaklings haft neikvæð 

áhrif á menntun (Dewey, 2000, bls. 35–36).  

 Hugsmíðahyggjan leggur fyrst og fremst áherslu á nám frekar en kennslu, hún kemur 

með hugmyndir að því hvernig kennarinn getur hvatt nemendur sína að auka við þekkingu. Í 

meginatriðum eru fjögur atriði sem skipta máli: 1) Nemendur búa til sína eigin túlkun á 

þekkingunni, 2) þessi þekking er ákveðin formgerð í kringum öfluga þekkingu, 3) nemendur 

túlka nýjar upplýsingar og tengja þær við fyrri þekkingu, 4) nýr lærdómur getur stundum 

valdið breytingu á þekkingu nemandans og skilning hans á aðalatriðum. Meginatriðin eru að 

nemendur þróa nýja þekkingu með virkri túlkun (Good og Brophy, 2003, bls. 408). 

Samkvæmt Lindu Lambert (2003, bls. 59) eru meginatriði hugsmíðahyggjunnar í lauslegri 

þýðingu Rúnars Sigþórssonar:  

1) Þekking og skilningur verður til innra með hverjum nemanda. Fyrri 

þekking og skilningur nemanda samlagar nýjar upplýsingar að þeirri sem er þegar 

til staðar eða ef þarf þá aðhæfir hann fyrri þekkingu að þeirri nýju og lærir að nýta 

sér hana þannig að nemandinn þroskist og ný reynsla verður til. Kennarinn verður 

að gera sér grein fyrir því að nemandinn er með ákveðna þekkingu þegar til staðar 

þegar hann leggur inn nýja þekkingu hjá nemandanum og hann þarf að finna út 

hvernig hann ætlar að kenna honum þessa nýju þekkingu með tilliti til fyrri 
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þekkingu nemandans. 2) Hver nemandi er sjálfur virkur í að skilja reynslu 

sína og gefa henni merkingu. Fyrri reynsla nemandans hjálpar honum að túlka 

og setja merkingar á nýjar upplýsingar, félagsleg samskipti auðvelda 

nemandanum að túlka þessar nýju upplýsingar. Skilningur er sem sagt byggður af 

fyrri reynslu og mótaður af henni. Tveir nemendur geta upplifað sama atriðið á 

mismunandi hátt t.d. ljóðalestur eða sömu manneskju. Ástæðan er talin vera sú að 

einstaklingar eru með mismunandi reynslu og þroska og þeir túlka mismunandi 

sjónarmið annarra á ólíkan hátt. 3) Viðfangsefni nemenda í námi ætti að virkja 

reynslu, þekkingu og gildismat þeirra sjálfra. Námsefni sem er kennt 

samkvæmt hugsmíðahyggjunni gefur nemendum færi á að nota sína fyrri 

þekkingu og reynslu til að túlka nýja þekkingu. Mikilvægt er að kennarar noti 

ákveðnar spurningar sem hvetja þá til að tengja svör sín við það sem þeir vita 

fyrir. 4) Menning, kynþáttur og efnahagsleg staða hefur áhrif á nám nemenda 

bæði sem einstaklinga og í hóp. Félagsleg og menningarleg staða nemenda hefur 

áhrif og mótar reynslu þeirra. Því er mikilvægt að kennarar hafi það í huga þegar 

þeir skipuleggja nám nemandans. Einnig að þeir kenni nemandanum um eigin 

uppruna og hvernig sjálfsmyndin mótar einstaklinginn út frá umhverfi hans. 

Námskráin hefur ekki tekið mið af reynslu minnihlutahópa og hafa þeir því 

upplifað að þeir hafa ekki lagt mikið af mörkum varðandi sögu samfélagsins.  

5) Nám er félagsleg athöfn sem eflist við sameiginlega þekkingarleit. 

Mikilvæg er að nemendur læri að vinna í hóp, því hópastarf kennir nemendum að 

taka tillit til skoðana annarra og það víkkar sjóndeildarhringinn hjá nemendum. 

Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er nám félagsleg samskipti þar sem nemandinn 

þroskast og öðlast nýja þekkingu og skilning á umheiminum við það að hafa 

samskipti við aðra einstaklinga. 6) Íhugun (e. reflection) og námsvitund (e. 

metacognition) gegna lykilhlutverki við myndun þekkingar og skilnings. 

Nemandinn öðlast meiri skilning ef hann tekur sjálfstæðar ákvarðanir hvernig 

hann ætlar að nýta sér námið til frekari þekkingar og skilnings. Þegar nemandinn 

veit hvaða leið hann ætlar að taka til að læra þroskast hann sem námsmaður.  

7) Nemendur gegna lykilhlutverki við að meta eigið nám. Mjög algengt er að 

kennarinn setur markmið með námi nemandans og meti árangur hans en 

áhrifamesta er ef nemandinn metur sjálfan sig og eigið nám, þannig öðlast hann 

meiri skilning og tekur frekari þátt í náminu. 8) Afrakstur námsferils (e. 

learning outcomes) er breytilegur og oft ekki fyrirsjáanlegur. Þegar 
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nemandinn fær það vald að skipleggja sjálfur nám sitt og hvernig hann eykur 

frekari þekkingu á viðfangsefninu. Með þessu afsalar kennarinn sér því valdi sem 

hann hefur yfir námsferli einstaklingsins og nemandinn fer kannski aðra braut en 

kennarinn var búinn að skipuleggja og það kemur nýtt sjónarhorn á viðfangsefnið. 

 Eins og hefur verið fjallað um í kaflanum hér á undan segir Glasser að til þess að 

nemandinn fái áhuga á námsefninu er mikilvægt að hann fái eitthvað vald (e. power) yfir 

vali/samsetningu á námsefni, það eykur löngun hans til náms og auðveldar honum að sjá 

tilgang með náminu. 

 

2.5 Einstaklingsmiðun  

Í Salamanca yfirlýsingunni hefur verið staðfest í öllum löndum Evrópu að styðja við reglur 

um jöfn tækifæri til náms (Menntamálaráðuneytið, 1995). Í Aðalnámsskrá framhaldsskóla 

2011:  

Náms- og kennsluhættir í framhaldsskólum stuðla að alhliða þroska nemenda 

og einkennast af virðingu fyrir einstaklingnum og þörfum hans. Mikilvægt er að 

skólastarf miði að því að gera nemendur virka og sjálfstæða í námi sínu og færa 

um að afla sér þekkingar á eigin spýtur. Kennsluhættir þurfa að veita öllum 

nemendum tækifæri til að nýta hæfileika sína og gefa þeim kost á að fá 

endurgjöf á vinnu sína. Áhersla á hæfni nemenda að loknu námi krefst þess að 

nýttar séu fjölbreyttar leiðir til að meta hæfni nemenda og veita þeim leiðsögn í 

átt að settu marki. Fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum er ein 

forsenda þess að nemendur öðlist margvíslega hæfni. Mikilvægt er að hafa í 

huga að mismunandi hæfniviðmiðum er hægt að ná á margvíslegan hátt og að 

sömu aðferðir henta ekki öllum nemendum jafnvel. Þá mega kennsluhættir ekki 

mismuna nemendum eftir kynferði, búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun, 

trúarbrögðum, kynhneigð eða félagslegri stöðu. Til að öðlast lykilhæfni þarf 

nemendum að gefast ríkuleg tækifæri til að fást við mismunandi viðfangsefni 

sem tengja má starfsumhverfi og daglegu lífi (Menntamálaráðuneytið, 2011, 

bls. 29). 

Öll erum við ólíkir einstaklingar sem búum í þessu samfélagi, við erum með ólíkar 

þarfir, mismunandi skapgerð, ólíkar líkamseignleika, og samkvæmt kenningu Howards 

Gardner (Armstrong, 2000, bls. 1–2) höfum við níu ólíkar greindir. Þær eru málgreind 

(hæfileiki til að tjá sig), rök-og stærðfræðigreind (hæfileiki til þess að vinna með tölur), 
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rýmisgreind (hæfileiki til þess að meta t.d. stærðir og umfang hluta), tónlistargreind (hæfileiki 

til þess að skapa og njóta tónlistar), hreyfigreind (hæfileiki til þess að hreyfa sig á ólíkan hátt), 

félagsgreind (hæfileiki til þess að eiga góð samskipti við aðra), sjálfsþekkingargreind 

(hæfileiki til þess að skilja eigin hegðun) og tilfinningar og umhverfisgreind (hæfileiki til þess 

að skilja umhverfið sitt, eins og að þekkja t.d plönturíkið eða dýraríkið).  

Carol Tomlinson (2010, bls. 15–18) er bandarískur kennslufræðingur sem er framalega í 

rannsóknum á einstaklingsmiðuðu námi. Hún skilgreinir einstaklingsmiðað nám á þann veg 

að kennarinn verði að vera virkur til að sjá hvernig er hægt að koma til móts við námsþarfir 

nemandans og það er nefnilega kjarnaþáttur hjá Tomlinson að einstaklingsmiðun á aldrei að 

byggjast á aðgreiningu þar sem nemendur eru teknir út úr bekk og kennt sér. Heldur er 

takmark hennar að leita leiða til að hægt sé að laga nám að þörfum einstaklinga og uppfylla 

þarfir þeirra innan bekkjarhópsins þannig að nemendahópurinn eigi eftir sem áður samleið 

sem bekkjarheild. Tomlinson og samstarfsmenn hennar leggja mikla áherslu á þekkingu og 

reynslu nemenda eins og fræðingarnir hér á undan gera einnig og hún byggir sínar kenningar á 

hugsmíðahyggjunni. Hún segir að til þess að einstaklingsmiðað nám (e. differentiated 

learning) eigi sér stað þurfi kennarar að laga fjóra þætti kennslu að þörfum nemenda: 

1) Innihald (e. content ): Kennarinn sé með einstaklingsmiðaða innihald. Kennarinn 

setur markmið fyrir hvern og einn nemanda um hvernig hann ætlar að auka við þekkingu, 

skilning og færni nemandans.  

2) Ferli (e. process): Kennarinn sé með einstaklingsmiðað ferli. Hann gefur 

nemandanum tækifæri á að velja sér þá leið til þess að tileinka sér þekkingu, skilning og færni 

á innihalds verkefnisins 

3) Afurð (e. product): Kennari sé með einstaklingsmiðaða afurð þ.e hvernig nemandinn 

sýnir það sem hann hefur lært og skilið og hvernig námið hefur aukið við kunnáttu 

nemandans. 

4) Áhrif (e. affect): Hvernig kennarinn getur komið til móts við þarfir nemandans 

þannig að hann verði öruggur í skólaumhverfi sínu. 

Samkvæmt Tomlinson og samstafsmönnum hennar þarf kennarinn að taka mið af 

eftirfarandi þremur eiginleikum nemenda (þýðingar hugtaka eru teknar frá Rúnari 

Sigþórssyni, 2008, bls. 84–85): Námsforsendur (e. readiness): Núverandi staða þekkingar, 

skilnings og færni nemandans. Áhugi (e. interest): Áhugi nemenda er bein tenging við 

hvatningu nemenda til náms. Námssnið (e. learning profile): hvernig nemandi lærir best og 

það eru fjögur atriði sem hafa áhrif á inntöku náms; námstíll, gáfur, kyn og menning 

(Tomlinson, 2000, bls. 2–10). 
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Samkvæmt Tomlinson (2008, bls. 5) er mikilvægt áður en kennarinn byrjar að vinna 

samkvæmt einstaklingsmiðuðu námi, að hann geri námsgreiningu fyrir hvern nemanda. 

Kennarinn þarf að kortleggja sterkar og veikar hliðar nemandans. Hann þarf að gera sér grein 

fyrir hvert aðalmarkmiðið er með náminu fyrir hvern einstakling og að það sé 

grundvallaratriði að byggja á þekkingu nemandans. Kennarinn verður að skipuleggja nám 

nemandans þannig að hann er hvorki að vinna of auðveld né of erfið verkefni. Kennarinn þarf 

að reyna að finna jafnvægi á þyngdarstigi námsins svo að nemandinn fleyti sér fram á við í 

námi sínu. Mikill misskilningur sé að einstaklingsmiðað nám sé bara fyrir nemendur sem 

þurfa sérkennslu og eiga í erfiðleikum með nám. Einstaklingsmiðað nám er fyrir öll getustig 

og kennarinn þarf líka að hafa það í huga að sinna bráðgerðum nemendum á sama hátt og 

hann sinnir þeim sem eiga við námserfileika að stríða. Kennarinn þarf að hugsa sér að 

kennslustofan er eins og samfélagið sem við búum í með mismunandi einstaklingum og það 

þarf að koma á móts við alla, þetta þarf kennarinn að hafa í huga ef hann ætlar að kenna 

samkvæmt einstaklingsmiðuðu námi. 

Dunn og Dunn (1993, bls. 2–11) tala um hversu mikilvægur einstaklingsbundinn 

námstíll er og leggja jafnframt áherslu á að kennarinn verði að taka tillit til mismunandi þarfa 

einstaklinga. Þau taka sem dæmi að í sömu fjölskyldu geta verið ólíkir styrkleikar og í einni 

skólastofu eru nemendur með ólíkar þarfir og við lærum á mjög ólíkan hátt, þetta kallar á að 

kennarinn geri sér grein fyrir þessum mismunandi þörfum og spyrji sig hvernig hann geti 

mætt þörfum allra nemenda. Það er mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir þessum ólíku 

þörfum nemenda og hugleiði það þegar þeir skipuleggja kennsluna. Þeir segja að nemendur 

hafi mismunandi aðferðir til þess að læra. Sumir nemendur læra vel og geta einbeitt sér ef það 

er tónlist í stofunni, öðrum finnst gott að hafa hljóð, sumir nemendur læra vel í köldu herbergi 

en öðrum finnst gott að hafa heitt, sumir geta setið á hörðum stól en öðrum finnst gott að 

liggja á gólfinu að læra. Dunn og Dunn taka fram að gott sé að hafa þetta í huga og spyrja 

nemandann hvernig honum finnst best að læra. Þeir benda kennurum á að skipuleggja 

kennslustofuna þannig að hún eykur á möguleika á að koma til móts við mismunandi 

námsstíla. 

 

2.6 Stuðningur og lausnir 

Með miklum breytingum á starfi kennarans á síðustu árum er mikilvægt að skólastjórnendur 

styðji við kennarann þannig að hann verði betri fagmaður. Skólinn þarf að vera sveigjanlegur 

og tilbúinn í breytingar þannig að þróun eigi sér stað í skólakerfinu (Rúnar Sigþórsson o.fl., 
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1999, bls. 123–124). Gossen og Anderson (1995, bls. 45) segja það vera mikilvægt fyrir 

góðan skóla að hafa vinnulýsingu starfsmanna skýra þannig að allir viti sín hlutverk við 

skólann. Þannig geti skólastjórnendur komið í veg fyrir óánægju og óþarfa árekstra á milli 

starfsfólks. Einnig á skólastjórinn að vera hvetjandi og hrósa stafsfólki sínu en ekki nota 

skipunarstjórnun, á þann hátt fær stjórnandinn fólkið með sér í vinnu við þróun skólans. 

Samkvæmt rannsóknum Hulpia og Devos (2010) hafa skólarnir stækkað mjög ört á 

stuttum tíma og því er það lykilatriði að stjórnunin sé öflug. Jafnframt er mikilvægt að 

fagmenn við skólana vinni í teymum þannig að kennarinn sé ekki einn með öll þau vandamál 

sem fylgja skólagöngu nemenda í dag, þetta eykur líkur á að kennarinn njóti sín sem 

fagmaður. Niðurstöður Hulpia og Devos sýndu fram á að ef kennarar fengu að hafa meiri 

áhrif á ákvarðanatöku í skólanum og fengu meiri hvatningu þá urðu þeir ánægðari í starfi og 

leystu vandamálin á jákvæðari hátt. Klassen, Chong, Huan, Wong, Kates og Hannok (2008) 

komust einnig að þessari niðurstöðu í rannsóknum sínum sem þeir gerðu á kennurum í 

Kanada og Singapore. Samkvæmt þeim er kennarastarfið krefjandi og er sjálfstraust kennara í 

starfi lykilatriði í því hvernig þeir mæta daglegum áskorunum og er þetta eins í öllum löndum. 

Athyglisvert er að rannsóknin sýndi einnig að sjálfsmynd kennara hafði áhrif á árangur 

nemenda í námi.  

Guðrún Ragnarsdóttir, Ástrún Matthíasardóttir og Jón Friðrik Sigurðsson (2010) gerðu 

megindlega rannsókn á starfsánægju og starfsumhverfi framhaldsskólakennara. Í henni kom í 

ljós að á heildina litið voru framhaldskólakennarar ánægðir í starfi en helmingur kennara 

upplifði starfið þó mjög andlega erfitt og voru undir miklu starfstengdu álagi, þessi hópur var 

einnig óánægður með stoðkerfi skólans. 

Í Aðalnámsskrá framhaldsskóla frá árinu 1999 er tekið fram hvaða þjónustu skólar eigi 

að bjóða nemendum sem stunda þar nám án endurgjalds. Nemendur eiga að hafa aðgang að 

bókasafni og fá þjónustu frá starfsfólki bókasafnsins. Þeir eiga að geta leitað til námsráðgjafa, 

fá aðstoð og þjónustu umsjónarkennara, fá kennsluáætlun, fjarvistayfirlit, stundatöflu og 

námsferil. Einnig eiga þeir að hafa aðgang að lesstofu og tölvuveri (Menntamálaráðuneytið, 

1999, bls. 38). 

Gillberg (1996, bls. 122–133) fjallar um hversu mikilvægt það sé að nemendur fái 

greiningu á vandamálum sínum þannig að kennarar og aðrir sérfræðingar geti skipulagt 

kennslu og þjálfun fyrir einstaklinginn og byggt upp styrkleika hans. Jafnframt segir hann að 

þegar einstaklingurinn er kominn með greiningu finni foreldrar oft fyrir jákvæðara viðmóti frá 

samfélaginu og það dragi úr neikvæðum athugasemdunum um að einstaklingurinn sé óalandi 
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og geti ekkert lært. Lykilatriði er þó að fagfólk kunni að fara með greiningarnar og hvernig 

hægt er að nota þær í þágu hans.  

Í bók eftir Margréti Þ. Jóelsdóttur (2000, bls. 157–158) sem er byggð á 

meistararannsókn hennar á ofvirkum dreng sem heitir Birgir, kemur í ljós að ef kennarar eru 

að kenna stórum hóp nemenda með mismunandi þarfir og þurfa að hugsa um marga þætti þá 

reynir verulega á fagþekkingu kennarans og ef hann fær ekki stuðning og fræðslu geta honum 

fallist hendur og það hefur neikvæð áhrif á nemandann þannig að hann gefst upp líka. Margrét 

leggur mikla áherslu á að allir fagaðilar fái mikilvægar upplýsingar um nemandann strax í 

upphafi skólagöngu hans þannig að þeir geti komið til móts við þarfir nemandans og byggt 

upp styrkleik hans. Hún fjallar einnig um að greiningar sem eru gerðar byggist á veikleikum 

og styrkleikum nemandans og því er mikilvægt að fagfólk öðlist heildarsýn á styrkleika 

einstaklingsins og skipuleggi námið með það að leiðarljósi.  

Í bókinni Aukin gæði náms:Skólaþróun í þágu nemenda (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

1999,bls. 177–178) er einnig fjallað um heildarmat á þörfum nemandans (mynd 1) þar segir 

að skólinn verði að gera sér góða heildamynd af námsþörfum nemandans, hann þurfi að skapa 

nemendum námsaðstæður þannig að þeir geti náð námsmarkmiðunum á ólíkan hátt. Þá er átt 

við að skólinn þurfi að brúa bilið á milli þekkingar nemandans og þeirra krafa sem skólinn 

gerir til hans. Með því að skapa mismunandi leiðir að settu marki gefst fleiri nemendum 

tækifæri að komast á leiðareinda. 

 

Mat á þörfum nemenda

 

Mynd 1. Heildarmat á þörfum nemenda verður að taka tillit til margra þátta. 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 177–178). 
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2.7 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Í kaflanum var fjallað um hvernig kennarastarfið í framhaldsskóla hefur breyst á síðustu árum, 

einkum frá því að breyting varð á Aðalnámskrá framhaldsskóla árið 1996 þar sem yfirskrift 

aðalnámskrárinnar varð Framhaldsskóli fyrir alla. Í kjölfarið urðu þarfir nemenda í 

framhaldsskólum fjölbreyttari og til að koma á móts við alla nemendur sem sóttu um 

framhaldsskóla voru settar á laggirnar árið 1999 almennar námsbrautir við suma skóla sem 

voru ætlaðar nemendum sem höfðu fallið í einu eða fleiri fögum á samræmdum prófum í 

kjarnafögunum. Við þessar breytingar var ekki lengur nóg að kennarar í framhaldsskólum 

hefðu einungis þekkingu á sinni kennslugrein heldur bættist við að þeir þurftu að hafa 

þekkingu á bekkjarstjórnun, nota fjölbreyttari kennsluaðferðir og vera tilbúnir að tileinka sér 

jákvætt hugarfar gagnvart nemendum með ýmiss konar frávik í námi og hegðun.  

 Rannsóknir hafa sýnt að kennarar upplifi starfið sitt andlega erfitt og eru undir miklu 

álagi. En eins og hefur komið fram eru ekki margar rannsóknir til sem fjalla um hvaða 

vandamál eru á almennu námsbrautum framhaldsskólanna, hvaða námserfiðleika nemendur 

glíma við og hvaða hegðunarerfiðleikar fyrirfinnast þar og hvað það er sem veldur þessum 

vanda.  

Með fjölgun greininga á náms- og hegðunarerfiðleikum þá er mikilvægt að skólinn 

nýti sér greiningarnar til að koma á móts við þarfir nemandans og spurningin er hvort það sé 

gert eða hvort þetta er eingöngu vandamál nemandans sem fær greininguna. Hver á 

vandarmálið, er það skólinn eða nemandinn? 

 Í samræmi við markmið rannsóknarinnar og í ljósi þeirrar fræðilegu greiningar sem 

hér hefur verið sett fram eru lagðar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hver er reynsla 

kennara á almennri námsbraut framhaldsskóla af bekkjarstjórnun? 

Undirspurningar: 

 Hvað gera kennarar til að fyrirbyggja og leysa hegðunarvandamál í bekknum? 

 Hvaða kennsluaðferðir nota þeir? 

 Hvaða stuðnings njóta þeir innan skólans? 
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3. Rannsóknin 

 

Í þessum kafla verður rannsókninni lýst. Greint verður frá þátttakendum og lýst aðstæðum í 

skólunum þeirra. Fjallað verður um hvernig gagnasöfnunin fór fram og hvernig var unnið úr 

efninu. Í lokin verður talað um siðferði og réttmæti og stöðu rannsakandans. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að reyna að komast að því hvernig kennarar á almennum 

námsbrautum framhaldsskóla líta á hegðunarvandamál og hvað þeir telja vera erfiðleika í 

bekkjarstjórnun. Hvað gera þeir til að fyrirbyggja og leysa hegðunarvandamál, hvaða 

kennsluaðferðir nota þeir og hversu meðvitaðir þeir eru um orsakir vandans. Einnig verður 

skoðað hvað kennurum finnst um stuðninginn sem þeir njóta innan skólans og hvað þeir telja 

sig þurfa. 

Til að svara rannsóknarspurningunni var notuð narratífa sem rannsóknaraðferð en hún 

er ein tegund af eigindlegum viðtalsaðferðunum. Samkvæmt Lilju M. Jónsdóttur er aðferðin 

„eigindleg rannsóknaraðferð, póstmódernisk, tengist túlkunarhyggju og er 

fyrirbærafræðileg“ (Lilja M. Jónsdóttir, 2007, bls. 740).  

Narratífur eiga sér allanga hefð innan ýmissa fræðigreina en þær hafa þó ekki verið 

notaðar mikið í menntarannsóknum hér á landi. Vinsældir hennar hafa verið að aukast innan 

menntavísinda víða um heim. Narratífa hentar mjög vel sem rannsóknaraðferð í 

menntavísindunum vegna þess að tilgangur aðferðarinnar er að fá viðmælendur til að segja frá 

sinni reynslu og reynsla þeirra er metin sem mikilvæg heimild. Eins og innan margra annarra 

aðferða innan eigindlegrar rannsóknarhefðar safnar rannsakandinn upplýsingum með því að 

taka viðtöl og lögð er mikil áhersla á að rannsakandinn og viðmælandinn nái góðum tengslum 

og að viðmælandi treysti rannsakandanum. Notaðar eru opnar spurningar til þess að fá 

viðmælandann að segja frá og rannsakandinn notar dýpkunarspurningarnar til að halda 

viðmælandanum við efnið sem rannsakandinn er að rannsaka (Pinnegar og Daynes, 2007, bls. 

1–35). 

Megináherslurnar í aðferðinni eru að athuga hvernig manneskjan skilur reynslu sína 

með því að segja sögur af sjálfum sér. Mikilvægt er að rannsakandi sé góður hlustandi og 

skilji reynslu viðmælandans og skrái hana niður eins og hann sé sögumaður. Clandinin og 

Connelly (2000) fjalla um þessa rannsóknaraðferð í bók sinni Narrative inquiry: Experience 

and story in qualitative research. Þau byggja aðferð sína meðal annars á kenningum Deweys, 
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um mikilvægi reynslunnar en reynsla og túlkun á henni er meginatriðið í narratífri 

rannsóknaraðferð. Samkvæmt Dewey er reynsla bæði persónulega og félagslega mótuð og er 

alltaf til staðar, sprettur af annarri reynslu og leiðir til nýrrar reynslu. Þetta er lykilatriði í sögu 

einstaklinga. Clandinin og Connelly segja að þekking viðmælenda skiptir einnig máli í 

narratífri rannsókn. Reynsla og þekking einstaklinga og félagslegar sögur þeirra eru 

samkvæmt narratífri rannsókn aðalatriðið ásamt því að skrifa vettvangssögur (e. fieldtext) um 

reynslu viðmælenda (Clandinin og Conelly, 2000, bls. 2–4). 

Hið narratífa viðtal er oft þannig byggt upp að fyrst fær rannsakandinn viðmælanda 

sinn til að segja frá bakgrunni sínum, næst segir viðmælandinn sögur af reynslu sinni og þeim 

atvikum sem upp geta komið og hvernig hann tekst á við þau. Í upphafi skrifar rannsakandinn 

upp vinnslusögur, síðan ber hann vinnslusögurnar undir viðmælandann sem fær að gera 

athugasemdir. Þetta er gert til þess að tryggja að rannsakandi skilji og túlki örugglega rétt það 

sem viðmælandinn er að segja. Að því loknu skrifar rannsakandinn söguna en lokaútgáfan er 

ekki klár fyrr en viðmælandinn hefur samþykkt söguna. Rannsakandinn verður alltaf að 

einhverju leyti hluti af sögunni, það er óhjákvæmilegt en hann má þó ekki stjórna því hvernig 

sagan þróast (Clandinin og Connelly, 2000, bls. 61–62). 

 

3.2 Val á þátttakendum 

Í þessari rannsókn voru tekin einstaklingsviðtöl við þrjá kennara í þremur framhaldsskólum, 

einum í höfuðborginni og tveimur úti á landi. Kennararnir voru með mislanga kennslureynslu, 

frá þremur upp í 20 ár en sett voru viðmið um að þeir hefðu minnst 3ja ára kennslureynslu á 

almennri braut.Viðmælendurnir voru einn karl og tvær konur á aldrinum 40-60 ára sem 

kenndu íslensku og stærðfræði. Tveir af kennurunum vinna á almennri námsbraut en einn 

hafði áður unnið á almennri námsbraut og hafði mikla reynslu af að kenna þar. Allir 

kennararnir höfðu valið að vinna á almennri námsbraut. Sótt var um leyfi hjá skólameisturum 

að fá að taka viðtölin og bentu þeir mér á hvaða kennarar væru ákjósanlegir fyrir rannsóknina 

og gat ég valið úr þremur kennurum við skólana.  

 

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Viðtölin voru hvert um sig u.þ.b. 60 mín löng, tvö við hvern þátttakanda. Rannsakandinn 

hafði viðtalsramma til hliðsjónar en spurningarnar voru bæði opnar og hálf opnar. Viðtölin 

voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Þau voru greind í meginþemu og reynt að túlka það 

sem viðmælandinn var að segja á sem réttastan hátt. Áður en að viðtölin voru greind í þemun 
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gerði rannsakandinn hugarkort til þess að draga fram megin atriði hvers viðtals og skráði 

sögurnar í samræmi við það. Þemun eru þau sömu hjá öllum viðmælendunum þremur og tóku 

mið af viðtalsrammanum: 1) Lýsing á skólanum og almennu námsbrautinni, 2) kennarinn, 

bekkjarstjórnun og námið, 3) nemendur og samskipti, 4) stuðningur og lausnir. Ákveðið var 

að hafa til hliðsjónar ritstíl í rannsókn Wildy (2004) þar sem sögur viðmælenda eru skrifaðar í 

fyrstu persónu og valdar voru sögur fyrir hvert þema. Rannsakandi notaði dagbók til að skrá 

niður hugmyndir sínar sem komu upp í viðtalinu og eftir að viðtalið var tekið. Rannsakandi 

lagði sig allan fram við að vera hlutlaus og gætti þess að hans hugmyndir kæmu ekki fram á 

meðan viðtölin voru tekin og hlustaði vel á viðmælanda sína og var opinn fyrir nýrri þekkingu 

og reyndi að læra af þeim (Pinnegar, 2007, bls.15). Rannsakandinn leyfði viðmælanda að 

velja stað þar sem viðtölin fóru fram og lagði mikla áherslu á að viðtölin væru sem þægilegust 

fyrir þátttakandann. Í viðtalinu voru bara þátttakandinn og rannsakandinn viðstaddir.  

 

3.4 Siðfræði og réttmæti 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Einnig var sótt um leyfi hjá skólastjórnendum að 

fá að taka viðtöl við kennara. Rannsakandi bað um þrjá kennara sem kæmu til greina í 

hverjum skóla, þ.e. hefðu a.m.k. þriggja ára starfsreynslu á almennum námsbrautum. 

Rannsakandi hafði svo samband við einn af þessum þremur kennurum sem mælt var með en 

gætti þess að láta skólameistara ekki vita hver varð fyrir valinu. Styrkleiki rannsóknarinnar 

var að rannsakandi tók tvisvar sinnum viðtal við hvern viðmælenda og gat því dýpkað 

spurningarnar og niðurstöður rannsóknarinnar. Áður en viðtölin voru tekin fengu þátttakendur 

kynningarbréf um rannsóknina og í megindráttum hvað átti að rannsaka. Í eiginlegum 

rannsóknum er mikilvægt að upplýsa þátttakandann um hvernig verður unnið með að vernda 

persónuupplýsingar þátttakandans (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 172) og með það í huga 

skrifuðu þátttakendur undir yfirlýsingu þar sem þeir samþykktu þátttöku sína. Skýrt var tekið 

fram að þátttakendur gætu dregið sig úr þátttöku hvenær sem er.  

Viðmælendur fengu dulnöfnin Vala, Kalli og Anna og hvergi í viðtölunum kemur 

fram hvað þátttakendur heita í raunveruleikanum. Reynt var að gæta þess að engin 

persónugreinanleg atriði kæmu fram í viðtölunum. Hljóðskránum var síðan eytt eftir að búið 

var að afrita viðtölin.  
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3.5 Staða rannsakanda 

Eftir að hafa unnið að sérkennslumálum bæði í grunnskóla og framhaldskóla hér á landi og í 

Svíþjóð hef ég velt því fyrir mér hvernig kennarar hafa mætt þörfum nemenda með náms– og 

hegðunarerfiðleika almennt. Ég tel það vera styrk fyrir þessa rannsókn að ég hef þennan 

bakgrunn og hef bæði verið að vinna á grunn– og framahaldsskólastigi í sérkennslumálum. En 

ég varð að gæta vel að því að hvergi í viðtölunum kæmu fram mínar skoðanir heldur alfarið 

skoðanir viðmælenda en eins og hefur komið fram hér á undan er óhjákvæmilegt að hvergi 

sjáist að einhverju leiti skoðanir rannsakenda. Ég var mjög meðvituð um að setja mínar 

skoðanir á hilluna á meðan á viðtölunum stóð. 
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4. Sögurnar 

 

Í þessum kafla segja þrír framhaldsskólakennara sögur sínar af kennslu á almennri námsbraut 

í þremur framhaldsskólum. Þær eru byggðar á viðtölum milli viðmælenda og rannsakanda. 

Kaflanum er skipt í undirkafla þannig að sögur hvers viðmælenda eru sagðar einum kafla. Í 

upphafi eru skólarnir og almennu námsbrautirnar kynntar, síðan koma sögur um kennarann, 

námið og bekkjarstjórnun, þar á eftir um nemendur og samskipti og að lokum um stuðning og 

lausnir við skólann. Í lok hvers kafla er gerð samantekt á sögum hvers viðmælanda. Í 

umræðukaflanum verður svo farið ítarlega yfir viðtölin og þau greind og tengd við fræðileg 

rit. 

 

4.2 Saga Völu 

 

4.1.1 Lýsing á skólanum og almennu námsbrautinni 

Skólinn sem ég vinn í er dæmigerður framhaldsskóli með áfangakerfi og var stofnaður í 

kringum árið 1975. Í dag er skólinn með um það bil 1000 nemendur sem stunda hér nám á 

ýmsum brautum og er búið að byggja við hann og stækka. Kennararnir við skólann hafa 

kennt hér margir hverjir í 30 ár og ekki er mikið um kennaraskipti. Skólinn býður upp á 

fjölbreytt námsúrval, bóklegt nám til stúdentsprófs, iðnnám, stuttar starfsnámsbrautir, 

almennar námsbrautir 1 og 2. og starfsbrautir fyrir fatlaða. 

 Almennri námsbraut 1 er skipt niður í fimm mismunandi brautir sem nemendur geta 

valið eftir áhugasviði. Þær eru almenn braut bóknámslína, almenn braut tölvulína, almenn 

braut verknámslína, almenn braut listnámslína og almenn braut íþrótta–og heilbrigðislína. 

Þessi braut er fyrir nemendur sem stefna á stúdentspróf en hafa ekki gert upp hug sinn 

varðandi val á ákveðinni stúdentsbraut og einnig fyrir nemendur sem hafa ekki uppfyllt 

tilskilin inntökuskilyrði. Síðan er almenn námsbraut 2 sem er fornám fyrir nemendur sem hafa 

fallið í fleiri en tveimur fögum í grunnskóla. Áfangarnir á almennu brautunum eru hugsaðir 

sem tveggja námsanna áfangar, til dæmis íslenska 193 og 293 og stærðfræði 193 og 293. 

Markmið stærðfræði 193 er að rifja upp stærðfræði úr grunnskóla þar sem lögð er áhersla á 

meðferð heilla talna, brota og prósentureikning. Einnig er farið yfir fyrri hluta stærðfræði 102 

sem eru talnareikningur, einföld algebra og jöfnur. Markmið stærðfræði 293 er að fara yfir 

seinni hluta stærðfræði 102 þar sem er tekið fyrir hnitakerfið og jöfnur beinnar línu, 

prósentureikning, vexti og veldi. Við skólann er nýstofnuð Ferðaþjónustubraut sem er einnig 
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ætluð nemendum sem hafa ekki náð inntökuskilyrðum, þ.e. hafa fallið í meira en tveimur 

fögum í grunnskóla. Þessi braut er undir starfsnámsbrautunum , námið tekur tvö ár og lýkur 

með prófskírteini af ferðaþjónustubraut. 

 Á almennu brautinni eru nemendur í mörgum fögum sem gilda ekki á öðrum brautum. 

Þar er sér námsskrá en það eru samt fög þar sem þau gætu tekið með sér einingar inn á 

stúdentsbrautir og inn á verknámsbrautirnar eins og iðnnám. Ég kenni áfanga sem heitir 

stærðfræði 143 og er kenndur á ferðaþjónustubraut og á fleiri starfsnámsbrautum. Þessi áfangi 

gildir ekki til eininga á öðrum brautum heldur einungis á þessum tilteknu brautum. Lögð er 

áhersla á prósentureikning, tölfræði og metrakerfi. Það er engin algebra eins og er í stærðfræði 

193, þessir áfangar skarast alltaf en sumt er líkt og sumt er ólíkt. 

 Við upphaf almennu brautarinnar hét brautin fyrst almenn braut fornám og var alveg 

sér og hún var með bekki en ekki áfangakerfi en síðan varð þetta almenn braut eins og hún er 

uppbyggð í dag og það er alltaf verið að bæta inn nýjum brautum við hana. Þegar nemendur 

hafa lokið tveimur árum á almennu brautinni geta þeir haldið áfram á aðrar brautir og geta 

tekið þær einingar með sér sem gilda á hinum brautunum. En þeir sem velja að fara ekki í 

áframhaldandi nám geta þá farið út í atvinnulífið. Ferðaþjónustubrautinni er t.d samvinna við 

atvinnulífið í bænum og geta nemendur farið í starfsnám og jafnvel fengið vinnu eftir að námi 

lýkur. 

 

4.1.2 Kennarinn Vala, bekkjarstjórnun og námið 

Ég er búin að starfa við skólann síðan árið 1996, ég er fædd og uppalin í bænum og lauk þar 

grunnskóla. Stúdentsprófi lauk ég frá Verslunarskólanum og eftir það lá leið mín í 

Kennaraháskólann og lauk prófi þaðan. Ég hafði kennt víða áður en ég kom svo aftur í 

heimabæinn minn. Eftir fjölda ára í kennslu í grunnskóla ákvað ég að bæta við mig í 

stærðfræði við Háskóla Íslands og fékk þá einnig réttindi til að kenna í framhaldsskóla. Ég hef 

kennt alla tíð stærðfræði við skólann en þegar ég var að kenna við grunnskólann þá kenndi ég 

6-10 ára börnum og svo unglingum. En þegar ég byrjaði hérna þá kenndi ég bara 

byrjunaráfanga en svo bætti ég við mig námi í stærðfræði og þá fór ég að kenna fleiri áfanga 

eins og 100 áfanga 200, 300, 400 og 500 áfanga en ég er ekki búin að fara ofar en 500. Það er 

bara vegna þess að það eru það fáir hópar og það er annar kennari í því þannig að það er 

ekkert til skiptanna. 

 Ég er sem sagt að kenna stærðfræði 143 og eins og hefur komið fram áður gilda ekki 

einingarnar á aðrar brautir þannig að ég fæ að ráða eiginlega alveg námsefninu sem ég tek 
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fyrir í þessum áfanga. Ég byrjaði á þessum áfanga í fyrra. Nemendur sem voru á þessari 

ferðaþjónustubraut voru mjög slakir námsmenn og ég varð að sníða námsefnið eftir þeirra 

getu. Námsefnið sem ég var með tengdi ég við ferðaþjónustu og að þau gætu nýtt sér hana í 

daglegu lífi. Nemendur fengu að nota vasareikni því ég er ekki að kenna þeim að draga frá og 

leggja saman heldur mega þau bara nota vasareikni. Einnig voru þeir aðeins í Excel forritinu 

og svo hef ég líka verið með þau í Rasmus sem er stærðfræðisíða á vefnum. Þetta var 

símatsáfangi, sem sagt ekkert lokapróf, ég var með kaflapróf, hópaverkefni og 

einstaklingsverkefni. Ég notaði mismunandi aðferðir til að koma á móts við nemendur, ég var 

ekki með mikla töflukennslu eða innlögn heldur fór ég til hvers og eins nemanda og útskýrði 

fyrir honum, ég lét nemendur vinna mikið í hópum, yfirleitt unnu þau tvö og tvö saman og í 

lok hópavinnu notuðum við töfluna til að skrifa upp hvað hóparnir voru búnir að gera og 

fórum yfir það í sameiningu og ræddum útkomuna hjá hverjum hópi fyrir sig. Aðalmarkmiðið 

var að allir myndu ná ef þeir mættu í tíma og skiluðu verkefnunum og einkunnirnar voru allt 

frá 5 og upp í 10. Allir nemendur fóru á sínum hraða þannig að sumir voru búnir með 

prósentuverkefnið á meðan aðrir áttu eftir að ljúka því. Ég var ekki að tosa þá áfram með 

hinum því þau eru svo vön, sérstaklega þessir krakkar, að þurfa alltaf að vera að fylgja öðrum 

en ég lagði mikla áherslu á að þau myndu vinna á sínum hraða og þau færu þá bara styttra. 

Einnig lagði ég áherslu á að þetta væri gaman og að það geti þetta allir. Þau gerðu líka 

lokaverkefni sem þau bjuggu til sjálf og réðu um hvað verkefnið átti að vera. Einn nemandi 

bjó til verkefni um ákveðið fiskabúr sem hann var búinn að smíða sjálfur. Hann byrjaði að 

teikna það allt upp og bjó svo til mismunandi mælieiningar eins og hvernig hann gæti reiknað 

út rúmmál, flatarmál o.fl. þetta var svolítið erfitt fyrir hann en hann lauk því fyrir rest. Annar 

nemandi bjó til verkefni um símafyrirtæki, t.d. hvað kostar að senda sms og bar saman 

fyrirtækin, hvar var ódýrast og hvað kostaði að hringja. Þeim fannst þessi verkefni mjög 

skemmtileg. Kosturinn við þennan áfanga er að hann er ekki jafn stýrður eins og t.d. 193 því 

að í þessum áfanga er verið að undirbúa nemendur fyrir stærðfræði út á stúdentsbrautirnar, 

það er verið að kenna undirstöður í stærðfræði sem hægt er að byggja ofan á meiri stærðfræði, 

því ef nemendur ætla að halda áfram og fara í stærðfræði 293 verða þeir að hafa ákveðinn 

grunn sem hægt er að byggja ofan á, þetta er röð aðgerða sem er ekki verið að hugsa um í 

áfanga 143 og kennarar eru háðir námskránni og geta því ekki ráðið hvað er kennt.  

 Ég hef mikinn áhuga á að kenna á brautinni til dæmis eins og með þennan áfanga 143 

þá þurfti að búa til nýtt námsefni, eins og ég nefndi hér áðan með hópavinnuna og svo tengi 

ég námsefnið við áhugasvið þeirra og stærðfræði í daglegu lífi eins og t.d. ég var að kenna 

þeim um tíma í kennslustund áðan og þá tók ég dæmi um: þú leggur af stað í ferðalag klukkan 
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þetta og svo voru þau með ákveðin áfangastað eins og Ósló. Nemendur áttu að reikna út hvað 

það tæki marga klukkutíma að fara á milli staða. Í þessum hópi var ein stelpa sem var ekki 

alveg að ná þessu þannig að ég varð að útskýra þetta nánar, ég sagði henni að „þú leggur af 

stað í ferðalag klukkan þetta, þú ferð upp á flugvöll, flugið tekur þetta marga klukkutíma og 

svo lítur þú á klukkuna þegar þú ert komin og sérð að hún er orðin fimm og þá segir 

flugstjórinn allt í einu að nú erum við í Ósló og klukkan er 15.00 og nú átt þú að finna 

tímamismuninn.“ Um leið og ég tengdi hana við aðstæðurnar skyldi hún verkefnið. Ég þarf 

alltaf að vera að prófa nýjar aðferðir og athuga hvort þetta gengur eða ekki og ég verð oft 

svekkt þegar það hefur ekki orðið mikill árangur. En ég held að það hafi hjálpað mér að ég hef 

kennt í grunnskóla því ég á auðvelt með að sjá hvar þau standa í raun og veru. 

Skólastjórnendur hafa ekki viljað setja einhvern óreyndan kennara í þetta starf og ég hafði 

áhuga á þessu og mér fannst spennandi að prófa eitthvað nýtt, eitthvað sem gengur betur hjá 

þessum slöku nemendum og markmiðin sem ég hef náð með þessum nemendum er að halda 

þeim inni og þau hafa ekki hætt hjá mér heldur halda þau áfram og þó að námsárangurinn sé 

ekki mikill þá hætta þau ekki.  

 Skólaganga mín var ósköp venjuleg og mér gekk vel í skóla var engin dúx en fór alltaf 

beinu brautina. Það er eðlilegur hlutur að kenna á almennu brautinni í okkar skóla, það eru 

margir kennarar sem kenna einhvern tímann á almennu brautinni svo þetta er alveg eðlilegur 

hlutur og ég hef ekki mætt neinum fordómum en hvernig kennslan hefur mótað mig sem 

fagmann er kannski að ég tek nemendum öllum eins og þau eru og þau eru rosalega misjöfn 

og geta mismikið. Ég ber virðingu fyrir þeim öllum og lít ekki niður á þau þótt þau geti ekki 

kannski eitthvað í stærðfræðinni þá geta þau eitthvað annað mjög vel. Það er mikil fjölbreytni 

í þessari kennslu og mér finnst ég alltaf vera að græða á þessu og það er mjög mikið varið í 

marga af þessum krökkum. Fyrir nokkrum árum fengum við ráðgjafa frá Dalvík því okkur 

kennurum sem kenndum stærðfræði 193 langaði að breyta hópunum. Þessi ráðgjafi kom með 

margar góðar hugmyndir og eftir það þá breytti ég meira kennslunni hjá mér frá því að vera 

með hefðbundna töflukennslu yfir í að vera með meiri hópavinnu og brjóta kennsluna upp. Ég 

hef reynt að byrja að nota hópavinnu og að brjóta upp kennsluna í efri áföngunum en þarf oft 

að breyta eftir nokkrar vikur í kennslu vegna námskrárinnar, við þurfum að fara yfir ákveðið 

efni á ákveðnum tíma og önnin líður svo hratt að ég næ kannski einu sinni hópavinnu, ég 

myndi vilja að ég gæti gert þetta oftar svo auðvitað hefur þetta mótað mig sem kennara. 
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4.1.3 Nemendur og samskipti 

Það er orðið svo langt síðan að ég hef lent í einhverjum hegðunarerfiðleikum en í þessum hópi 

eru þau 10-12 nemendur í hverjum hóp þannig að það eru engir hegðunarerfiðleikar. En ég 

hef verið að kenna áfanga 193 og þá geta hóparnir verið allt upp 28 nemendur og þá 

náttúrulega geta komið upp einhver vandamál eins og þau tala mikið saman og flissa en ég tek 

strax á því ef ég verð vör við það. Ég hef skipt þeim upp í fjögurra manna hópa yfirleitt og ég 

segi þeim að sitja í ákveðnum röðum og ef það er hópavinna þá læt ég þau snúa sér við og 

vinna með þeim sem sitja bak við þau. Ég hef leyft þeim að sitja þar sem þau sitja í fyrsta tíma 

en ef ég sé að það er eitthvað óæskilegt í gangi þá bara raða ég þeim upp fyrir næsta tíma og 

ég bý til skema, skrifa hvar hver og einn á að sitja og hengi það upp á vegg í stofunni þannig 

að nemendur geta séð hvar þau eiga að sitja. Ég segi við þau að svona eigið þið að sitja þar til 

ég segi og svo er það bara þannig og þá stoppar þetta oftast. En ef einhver nemandi hættir ekki 

þá tek ég viðkomandi fram og tala við hann einslega um hans hegðun og það hefur oftast haft 

góð áhrif. Ég held að hjá okkur í fjölbrautaskólunum sé minna um agavandamál vegna þess að 

þau eru alltaf að skipta um hópa þau eru aldrei með sömu nemendum í hóp og þú lætur ekki 

illa við hliðina á einhverjum sem þú þekkir ekki. Nemendurnir hérna koma úr mismunandi 

skólum þannig að þau þekkjast ekki alltaf.  

 Ef ég tala almennt og ekki bara um almennu brautina þá eru það oftar stelpur sem ég á 

erfitt með að hafa í tíma. Ég fékk einu sinn tvær stelpur þar sem það stóð utan á þeim að „ég 

þoli þig ekki“ en ég hef aldrei fengið stráka sem hafa sýnt svona andúð. Ég man eftir einni 

sem mér fannst mjög vont að hafa í tíma,ég mátti aldrei hjálpa henni þá sagði hún um leið og 

ég kom að henni „nei ég kann þetta, nei ég kann þetta.“ Auðvitað mega nemendur segja þetta 

en það var bara hvernig hún sagði þetta sem mér fannst óþægilegt og að geta ekki fengið að 

hjálpa henni og það var greinilegt að hún vildi ekkert við mig tala. En ég frétti svo löngu 

seinna að hún átti við mikla erfiðleika að stríða á þessum tíma, hún var mjög þunglynd, 

þannig að þetta tengdist ekki mér persónulega heldur var þetta hennar vanlíðan. Ég fékk hana 

ári seinna og þá var þetta allt önnur manneskja, ég fékk þá alveg að hjálpa henni og það var 

ekkert vandamál á milli okkar.  

 

4.1.4 Stuðningur og lausnir 

Við fáum í tölvupósti frá námsráðgjafanum hverjir eru með greiningar og ég hef það sem vana 

að skrifa nöfnin niður og hengja fyrir ofan vinnuborðið mitt á vinnustofu kennarar. Þá er 

auðveldara fyrir mig þegar ég er að fara yfir verkefni að taka tillit til nemandans ef hann er 

með dyslexíu eða eitthvað annað og þá tek ég aðeins vægara á því en svo eru líka nemendur 
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sem eiga við námserfileika að stríða sem eru ekki með neinar greiningar. Mér finnst mjög gott 

að fá að vita hverjir eru með greiningar til þess að geta áttað mig á því fyrr við hvaða 

erfiðleika nemendur eru að kljást við til dæmis er ég með einn nemanda núna sem ég veit að 

er þunglyndur og hann mætir illa en ég er þá ekkert að spyrja hann: „bíddu af hverju ert þú 

ekkert að mæta?“ því nú veit ég ástæðuna sem liggur á bakvið og þá er maður nærgætnari við 

nemendur. Á brautinni er mikið um dyslexíugreiningar og nemendur með ADHD, mér finnst 

þeir svolítið margir sem eru með þessar greiningar og sumir nemendur vilja ekki að kennarar 

viti um greiningarnar, það er misjafn eftir nemendum hvað þeir vilja að kennarinn viti. Í 

tengslum við greiningarnar er ég ekki í miklum samskipti við foreldrana, það eru þá helst 

umsjónarkennararnir sem hafa samband við foreldrana en ég hef frekar samband við 

umsjónarkennarann ef illa gengur, en foreldrar hringja frekar og athuga hvernig gengur. 

 Ef nemandi brýtur af sér er honum vísað til námráðgjafa og hann talar við nemandann. 

Einnig talar kennarinn við námsráðgjafann ef hann hefur vísað nemandanum út úr tíma, held 

ég. Annars ræða kennarar mikið saman og fá ráð hver hjá öðrum og við erum ekki að byrgja 

neitt inni heldur segjum bara frá og fáum stuðning frá hvort öðru. Við erum með svokallaða 

stoðtíma fyrir nemendur, það er þannig að við kennum 55 mínútur í staðinn fyrir 60 mínútur 

fjórum sinnum í viku og það eru teknar fimm mínútur af hverjum tíma þannig að það safnast 

20 mínútur fyrir hvern áfanga og þessar 20 mínútur fara í stoðtíma. Ef ég tek dæmi um mig þá 

kenni ég fjórum hópum og þá kenni ég tvisvar sinnum 40 mínútur í stoðtíma á viku. 

Stoðtímarnir eru á mánudögum til fimmtudaga frá klukkan 11.10–11.50, sem sagt 40 mínútur. 

Kennararnir eru þá í stofunum og nemendur geta komið með verkefnin sín og fengið aðstoð 

hjá kennaranum ef þeir skilja ekki eitthvað nógu vel eða bara talað við kennarann eða gera 

heimavinnuna. Þetta eru vel nýttir tímar og þá sérstaklega stærðfræðin en nemendur á 

almennu brautinni eru ekki að nýta sér það eins og hinir sem eru á öðrum brautum. Ég hef líka 

notað þessa stoðtíma fyrir nemendur sem eru búnir t.d. að fara oft í 193 áfanga og taka hann 

utanskóla þá hef ég boðið nemandanum að koma í stoðtíma og ég get aðstoðað þá við 

verkefnin. Mér finnst mjög gott að hafa þessa tíma og sérstaklega ef nemendur hafa verið 

veikir þá geta þeir komið í stoðtíma og fengið aðstoð. 

 Mér finnst nemendur fá mikla aðstoð, þau geta nýtt sér stoðtímana og svo er þetta 

eiginlega spurning hvað þau sjálf vilja. Þessir krakkar hafa svo lítið úthald og vilja helst 

ekkert meira en það sem er í boði í tímunum, það er frekar að bjóða þeim minna námsefni. 

Mér finnst það ganga mjög vel ef það er ekki krafa að fara yfir mjög mikið námsefni og vera 

bara nógu lengi í því sama. Þetta eru mjög slakir nemendur og það er ekki hægt að ætlast til 

að þau læri heima eða ef þau gera ekki heimanámið að kennarar gera ekki mikið úr því. Ef 
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kennarar ætla að koma til móts við þau þá er það að bjóða þeim ekki of mikið námsefni. Mér 

hefur fundist þau vera mjög ánægð og afslöppuð ef það eru ekki miklar kröfur á þau að vera 

komin ákveðið langt í námsefninu heldur að þau megi fara á sínum hraða þótt mér finnist 

hraðinn ekki svo mikill þá eru þau að læra, ég held að við séum að ætla þessum krökkum of 

mikið stundum. Eins og á ferðaþjónustubrautinni er ekki mikið brottfall því það eru engar 

kröfur um að vera kominn ákveðið langt í námsefninu heldur eru þau á sínum forsendum og 

andrúmsloftið verður mjög afslappað og notalegt. Ég hugsa að margir af þessum nemendum 

hafi verið eftir í námi alla sína skólagöngu og ekki haft kunnáttu á námsefninu, þess vegna er 

mikilvægt að byggja upp sjálfstraustið hjá þeim og ef eitthvað verkefni gengur illa að leyfa 

þeim að gera það aftur þannig að þau geti hækkað einkunnina sína og þannig fundið að þau 

geta þetta alveg. Það er mikilvægt að hafa nógu mikið frelsi þannig að þau eru að gera það 

sem þau ráða við og ekki vera með of stífa námskrá. 

 

4.1.5 Samantekt 

Skólinn hennar Völu er dæmigerður fjölbrautaskóli með áfangakerfi. Við skólann eru 

almennar námsbrautir sem er almenn námsbraut 1. Hún skiptist í fimm brautir: Almenna braut 

bóknámslínu, almenna braut tölvulínu, almenna braut verknámslínu, almenna braut 

listnámslínu og almenna braut íþrótta–og heilbrigðislínu. Þessar brautir eru undirbúnings 

brautir fyrir stúdentsbrautirnar. Síðan er almenn námsbraut 2 sem er almenn braut fornám 

fyrir nemendur sem hafa fallið í fleiri en tveimur fögum í grunnskóla. Við skólann er líka 

nýstofnuð ferðaþjónustubraut sem gegnir sama tilgangi og almenn námsbraut 2. Vala hefur 

starfað við skólann síðan árið 1996 og líkar það mjög vel. Hún hefur breiðan kennslubakgrunn 

og hefur kennt bæði í grunnskóla og framhaldsskóla í yfir 20 ár. Völu finnst mjög gaman að 

kenna á almennu námsbrautinni og finnst það fjölbreytt starf. Hún notar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir til þess að koma til móts við námsþarfir nemenda. Vala tengir námið við 

daglegt líf og áhugasvið nemenda. Nemendahóparnir á almennu námsbraut 2 eru fámennir eða 

10-12 nemendur og segir Vala ekki vera miklir hegðunarerfiðleikar í hópnum en það eru 

námserfiðleikar hjá þessum nemendum og leggur hún mikla áherslu á að byggja upp 

sjálfstraust nemenda og leyfa þeim að upplifa að þeir geti náð góðum einkunnum. 

Stuðningurinn í skólanum er góður að mati Völu, þar er starfandi námsráðgjafi sem lætur 

kennara vita af nemendum sem eru með greiningar og námserfiðleika. Völu finnst mjög gott 

að fá að vita fyrirfram hvað amar að nemendum þannig að hún getur mætt námsþörfum þeirra 

og tekið tillit til þeirra. Skólinn býður upp á stoðtíma, það eru tímar sem nemendur geta mætt í 
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og fengið frekari aðstoð við námið, Völu finnst þessir tímar nauðsynlegir og þá er það á 

ábyrgð nemandans hvort hann nýti sér þessa þjónustu eða ekki. 

 

4.2 Saga Kalla 

 

4.2.1 Lýsing á skólanum og almennu námsbrautinni 

Skólinn sem ég vinn í, er dæmigerður fjölbrautaskóli, hann var stofnaður í kringum árið 1980 

eins og flestir fjölbrautaskólar í landinu. Skólinn er með áfangakerfi og námsframboðið eru 

bóknámsbrautir til stúdentsprófs, styttri starfsnámsbrautir, iðnám, starfsbrautir fyrir fatlaða og 

almennar námsbrautir.  

 Í boði eru fjórar almennar brautir þar á meðal, almenn braut undirbúningsnám sem eru 

ætlaðar nemendum sem hafa ekki náð íslensku og stærðfræði í grunnskóla en eru með grunn 

til að stunda framhaldsskólanám. Þar er boðið upp á upprifjunaráfanga í grunngreinunum. 

Markmið upprifjunaráfangans t.d. í íslensku, er að rifja upp málfræðihugtök, stafsetningu, 

ritunarþjálfun, með áherslu á lesskilning og lestrarþjálfun.Ef nemandi nær þessum áfanga 

heldur hann áfram í hægferðaráfanganum 102. Almenn braut - almennt nám er fyrir nemendur 

sem hafa náð íslensku og stærðfræði í grunnskóla en eru ekki ákveðnir í því hvaða braut þeir 

eiga að velja. Almenn braut fornám er ætlað nemendum sem hafa fallið í íslensku, stærðfræði 

og fleiri fögum í grunnskóla og eru ekki með grunn til að stunda nám í framhaldsskóla og 

þurfa því heilsárs undirbúning. Þeir taka þess vegna tvo áfanga í t.d. ÍSL þar sem áhersla er 

lögð á að nemendur læri undirstöðuatriði í málfræði, geti stafsett einfaldan texta o.fl. Þessi 

braut er heilsársbraut, þannig að einn áfangi er kenndur á haustönn og annar á vorönn. 

Ef nemandi stendur sig vel getur hann tekið próf um jólin og farið í einingabæran áfanga eftir 

jól. Grunnáfangar í fornáminu eru íslenska, stærðfræði og áfangi sem heitir aðstoð og 

sjálfstyrking. Nemendur stunda nám í þeim fögum sem þeir hafa fallið í en svo geta þeir tekið 

einingabæra áfanga í fögum sem þeir hafa ekki fallið í. Einnig geta nemendur tekið valáfanga 

í t.d. trésmíði, rafmagni o.fl. fögum. Markmiðið með fornáminu er að reyna að byggja upp 

sjálfstraustið hjá þessum nemendum sem hafa fallið í mörgum fögum í grunnskóla. 

 Það hefur orðið breyting á almennri braut fornámi síðan hún var fyrst sett á laggirnar. 

Eftir að samræmdu prófin voru færð fram í október og eru ekki lengur hluti af grunnskólaprófi 

geta skólar ekki lengur tekið meðaltal af skólaeinkunn og einkunn á samræmdu prófum. 

Vegna þessa hafa einkunnir nemenda hækkað og þeir nemendur sem ættu að vera í fornáminu 

eru komnir í hægferð og fornámið er að leggjast af. Í upphafi þegar ég byrjaði með fornámið 
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fór nemendafjöldin úr 12 nemendum og alveg upp í 40 nemendur en núna í haust voru það 

örfáir nemendur sem stunduðu nám í fornáminu. Einkunnarskalinn fyrir hægferð er frá 

einkunninni 5-7 og skólann vantar tæki til að raða nemendum niður í rétta áfanga og er erfitt 

að raða nemendum niður eftir einkunnum. 

 Skólinn hefur einnig samstarf við grunnskólana í bænum og hefur það samstarf reynst 

vel. Við höfum mikla tengingu við grunnskólana á svæðinu og við höfum verið með 

fjarkennslu fyrir grunnskólana í kring. Nemendur hafa fengið að taka áfanga 103 hér í 

íslensku, stærðfræði eða ensku og eru það skólastjórnendur við grunnskólana sem ákveða 

hvaða nemendur mega taka þessa áfanga. Þeir nemendur sem voru duglegir gátu síðan 

útskrifast um áramót úr grunnskólanum og byrjað hér hjá okkur eftir áramót og stytta þar af 

leiðandi námið sitt til stúdentsprófs um hálft ár. En ég hef lent í því að fá unga nemendur í efri 

áfangana og þá erum við að ræða og stúdera bókmenntir og þá finnur maður að þau hafa mörg 

hver ekki þroska í þessar umræður sem myndast í þessum áföngum, við erum alltaf að skoða 

fólk og bera saman í bókmenntum og þá ráða þau ekki við pælinguna.  

 

4.2.2 Kennarinn Kalli, bekkjarstjórnun og námið 

Ég ólst upp í litlum sjávarbæ á Íslandi og þurfti því að flytja ungur til Reykjavíkur til þess að 

stunda framhaldsnám. Ég lauk stúdentspróf frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti af 

matvælabraut því áhugi minn á þessum árum var að verða matvælafræðingur eða 

matvælaverkfræðingur en fyrir þann tíma langaði mig að verða húsgagnasmiður, áhugasvið 

var því breitt. Eftir stúdentspróf tók ég frí einn vetur og endaði svo í íslensku við Háskóla 

Íslands. Ég fann mig í íslenskunni og fannst það vera mjög gaman og lauk BAprófi í íslensku 

en áður en ég aflaði mér kennsluréttinda fór ég út á land og kenndi í einn vetur íslensku við 

framhaldsskóla. Ég var mjög ákveðinn eftir þann vetur að kenna við framhaldsskóla en ekki 

við grunnskóla. Ég gerði mér grein fyrir því að áhugi minn var kennsla á eldra stigi en ég ber 

mikla virðingu fyrir grunnskólakennurum og þeirra starfi. Árið 1995 byrjaði ég svo að kenna 

við skólann sem ég vinn við í dag og hef kennt þar síðan og líkar mér það mjög vel. Ég 

byrjaði að kenna íslensku 102 og var með fimm áfanga og kenndi 30 tíma, það var dálítið 

mikið í sama námsefni og svo kenndi ég líka í öldungadeildinni en hún var síðan lögð niður. 

Árið 1996 setti skólinn á stofn fornámbraut og ég sótti um og varð umsjónarkennari 

brautarinnar. Þetta var frekar nýtt hér á landi og ég hugsaði að ég gæti lagt eitthvað af 

mörkum þar eða allavega lært eitthvað af því, þannig að ég sótti um starfið. Ég var á fundum 
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hingað og þangað til að kynnast þessu en ég kenndi við brautina í átta ár þessi braut heitir 

almenna braut fornám í dag. 

 Þegar ég hugsa til þess eða tilbaka um mína skólagöngu þá var ég í mjög stórum 

árgangi í mínum heimabæ og þá voru bekkirnir getuskiptir. Ég var í A bekk af einhverjum 

ástæðum, ég var ekkert alltaf góður en ég var alltaf í A bekk, ég náði alltaf prófunum 

prýðilega og var þokkalegur námsmaður. En þarna var bekkur sem var hreinlega kallaður 

tossabekkur og mér hefur oft verið hugsað til þess. Á þessum tíma voru engar greiningar og 

það var ekkert í gangi til að koma á móts við þessa nemendur, þeir voru bara taldir vera 

óþekkt lið og gátu ekkert lært og voru óferjandi og óalandi og áttu bara að fara vinna í 

frystihúsin sem fyrst eða fara á sjóinn. Heimabærinn minn var vinnusamfélag, þetta var 

samfélag sem fór í vinnu sem fyrst og það var ekkert verið að púkka upp á skólann. Mér 

fannst þetta vera ennþá viðhorfið þegar ég kom aftur að kenna þarna árið 1995, það eimdi af 

þessu að skólinn skipti ekki miklu máli, það var hægt að fá svo góða vinnu. En aftur að 

getuskiptingunni, mér var oft hugsað til þessara krakka sem voru í tossabekknum og hvað 

voru þeir að glíma við, hvað lá að baki og við hvað voru þeir að berjast við og þetta hefur 

kannski haft einhver áhrif á mig. Ég var alveg ákveðinn að ég ætlaði ekki á sjó og í 9. bekk 

vann ég einn vetur í frystihúsinu og ég hugsaði allan þann vetur : „Kalli, þetta ætlar þú ekki að 

leggja fyrir þig“ og svo var ég farinn til Reykjavíkur. Foreldrar mínir voru ekki menntafólk, 

móðir mín vann í frystihúsinu og stjúpfaðir minn var sjómaður, faðir minn dó áður en ég 

fæddist en hann var plötusmiður þannig að hann var með iðnmenntun. Ég fékk enga 

hvatningu að fara í skóla en reyndar var það föðursystir mín sem ýtti undir það aðeins. Á 

þessum tíma voru ekki margir framhaldsskólar á landinu og stutt síðan það varð þessi 

skólasprengja, það verður í kringum árið 1970 og fyrir þann tíma vorum við bara með MR, 

MA og Menntaskólana á Laugarvatni og Ísafirði og allt í einu eru komnir 1000 manna skólar, 

hér til dæmis. Eins og ég sagði þá hef ég oft hugsað um skólafélaga mína í grunnskólanum og 

þetta var ekkert endilega bara í mínum heimabæ þar sem tossabekkir voru heldur var þetta út 

um allt land og þegar ég fór að kenna aftur í heimabænum mínum kenndi ég skólabróður 

mínum sem var í tossabekknum, þá var hann að taka áfanga í fjölbraut. Á þessum tíma var 

ekkert athugavert við það að bekkir voru kallaðir tossabekkir, þetta var bara svona á þessum 

tíma, þetta var ekkert flókið. En í dag er farið að gera miklu meira fyrir þessa krakkar sem 

eiga í þessu basli, það eru komnar allar þessar greiningar og ég velti stundum fyrir mér hvort 

við séum ekki farin að ofgreina líka. Nú veit ég ekkert um það í sjálfu sér en þegar ég hef 

fengið greiningar um að þessi nemandi sé með þessa greiningu og annar nemandi með aðra 

greiningu og ég hef enga þekkingu á þessum vanda hjá nemendum og þá hugsa ég stundum 
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„já ég skil, en hvernig í ósköpunum get ég hjálpað þessum einstaklingi?“ og ég finn til 

vanmáttar í því líka og ég velti fyrir mér hvað á ég að gera til að hjálpa þessum einstaklingi. 

 Kennslan á almennu brautinni fornámi hefur haft áhrif á mínar kennsluhugmyndir. Ég 

kynntist þessum anga nemendaflórunnar sem á í þessu talverða basli námslega og ég kynntist 

hverskonar basl það var fyrir þau. Þannig að ég tek þá reynslu með mér í aðra kennslu eins og 

t.d. ÍSL 202 þar sem er mikil breidd á námsgetu nemenda. Þetta er stór hópur og ég reyni að 

veita þeim athygli sem eiga við námserfiðleika að stríða og reyni að draga þau upp þannig að 

þau verða ekki eftir. Ég er oft fram eftir öllu að spjalla við þau hvað það er sem gengur illa og 

reyni að fá þau til að hugsa hver orsökin gæti verið. 

 Ég er á nokkrum vígstöðum, ég kenni líka mjög stórum hópi lífsleikni. Við erum tveir 

kennarar með einn stóran hóp, 32 nemendur eru í þessum hóp, þetta er sex eininga áfangi og 

við kennum í 75 mínútur og það eru sex tímar í hverri viku. Ég kenni sem sagt bæði íslensku 

og lífsleikni. Ef ég lýsi kennslustund eins og þeirri sem var núna rétt áðan þá var ég að kenna 

hægferð í íslensku 202, mjög fáir voru mættir en það voru nokkrir mjög áhugasamir nemendur 

og þau vinna öll verkefnin og eru eins og hugur manns. Ég byrja alltaf kennsluna með smá 

innlögn, helst stuttri og svo legg ég fyrir þau verkefni og núna er þau í ritun. Ég geng síðan á 

milli og fer alltaf sama hringinn og smám saman læra þau það og rétta upp hönd og bíða bara 

eftir að röðin er komin að þeim og þetta gengur mjög vel. En svo eru það nemendur sem hafa 

ekki mikinn áhuga. Ég var að kenna tveimur strákum sem sitja saman, annar þeirra gerir ekki 

neitt, verkefnin hans verða að kúlum í töskunni hans og hann finnur ekki nokkurn skapaðan 

hlut. Hann á að safna verkefnunum saman í ritunarmöppu sem hann á svo að skila. Þetta eru 

strákar sem eru ekki með neinar greiningar, eru bara svona gaurar, annar þeirra er í þessum 

áfanga í annað sinn og í dag var svolítið ráp á þeim. Ég hef ekki kennt þennan áfanga í langan 

tíma. En strákurinn sem er þarna í annað sinn sýndi mér bókina sína og sagði mér að það væri 

þessi miði sem hann límdi inn í fyrra, hann var mjög stoltur af þessu framtaki. Hann var að 

vinna verkefnin sín og var með þau öll í möppunni en strákurinn við hliðina á honum sem ég 

nefndi áðan var ekki að gera neitt. Þegar svona er þá fer ég til viðkomandi og spyr hann hvað 

hann sé eiginlega að hugsa og hvort hann sé ekki búinn að vinna þessi verkefni? Ég held 

áfram að spyrja hann hvernig hann ætli að hafa þetta? „Hvernig ætlar þú að finna þessi 

verkefni í möppunni?“ Hann svarar mér þá að hann viti það ekki. Svona halda þessar 

samræður áfram hjá okkur, síðan spyr ég hann hvað félagi hans geri? Hann svarar mér að 

hann geri öll verkefnin sín í tíma og setji þau í möppuna og þá spyr ég hann aftur hvernig 

hann ætli að hafa þetta? „Hvernig ætlar þú að fara að þessu?“ Hann horfði á mig með stórum 

augum og ég spyr aftur hvernig ætlar þú að fara að þessu? Það er enn þögn en svo bendi ég á 
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möppuna hjá félaganum hans og hann svarar mér loks að hann gæti unnið verkefnin í tíma og 

sett þau strax í möppuna. Ég segi við hann að þetta sé góð hugmynd og svo læt ég hann eiga 

sig. Í lok tímans var hann aðeins farinn að skrifa en það var ekki mikið, kannski ætlar hann 

ekkert að gera, ég veit það ekki en ég reyni að höfða til ábyrgðar þeirra.  

 Mér finnst að nemandi sem er kominn í áfanga 202 og búinn að vera í eitt ár í 

skólanum eigi að taka ábyrgð á sínu námi og það skiptir ekki máli hvort hann er með 

greiningu eða ekki því ef nemandi er með greiningu þá veit hann hvað er að og ef þú þekkir 

óvininn þá getur þú barist við hann. En ef þú þekkir hann ekki þá getur þú ekkert gert, þá 

kemur hann bara aftan að þér, þannig horfi ég á þetta. Ég er með mjög ákveðnar skoðanir á 

þessu, mér finnst ekki að nemandi sem er kominn í áfanga 202 eigi að fá afslátt á 

stafsetningunni vegna þess að hann er með leshömlun. Í þessum áfanga kennum við 

stafsetningu sem gildir 10 prósent af áfanganum og eins og ég sagði er ég mjög harður á því 

að sömu reglur gilda fyrir alla nemendur, það fær enginn einn undanþágu af því að hann er 

með dyslexíu, þá get ég alveg eins hent stafsetningunni út um gluggann. 

 Ég reyni að aðstoða nemendur með leshömlun, reyni að finna meðul handa þeim, eins 

og ég bendi þeim á leiðréttingarpúkann í tölvunni, á Blindrabókasafnið og segi þeim að fá 

einhvern að lesa yfir verkefnin fyrir sig. Það er klárt mál að þau verða að leggja harðar að sér 

en aðrir sem eru ekki með leshömlun, það er ekkert flóknara en það og ef þau gera sér grein 

fyrir því og sum gera það, eru þau á grænni grein og fara í gegnum þessa áfanga. 

 Þegar ég kenndi á almennu brautinni fornámi byrjaði ég alltaf á haustönn að hringja í 

alla foreldra og það skipti ekki máli hvort það voru jákvæðar eða neikvæðar fréttir, ég hafði 

það sem reglu að hringja í alla foreldra einu sinni á önn og foreldrarnir máttu hringja í mig 

hvenær sem var. Ég var t.d. í daglegu sambandi við fólk sem voru með stúlku í vistun hjá 

þeim og þurfti mikið utanumhald og þau voru að reyna að hjálpa henni. Það var mikil vinna í 

kringum þennan nemanda. Með þessu samstarfi sé verið að sporna gegn brottfalli og reyna að 

halda í nemendur en það eru auðvitað nemendur sem gefast upp og hætta, þau eru svo 

misjöfn, sumir nemendur eru skemmdir af neyslu og þetta er 1000 manna skóli og mikilvægt 

að gera sér grein fyrir því að það geta komið upp allskonar vandamál.  

 Námsefnið í fornáminu var allt öðruvísi, þar var lögð áhersla á að rifja upp 

orðflokkana og við lásum Korkusögu og hún virtist höfða til þeirra. En nokkrum árum seinna 

fannst mér nemendur í fornáminu ekki ráða við hana, hún var orðin of stór bók fyrir þau 

þannig að ég fór yfir í smásögur og reyndar líka tók ég þjóðsögur og Hrafnkelssögu. Ég notaði 

skólavefinn þar sem nemendur gátu hlustað á söguna og gert verkefni, mér fannst það vera 

mjög gott fyrir þau. Í fornáminu var einnig og er enn lögð áhersla á að styrkja sjálfstraust 
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nemenda vegna þess að þeir koma með mjög brotna sjálfmynd, þessir nemendur hafa flestir 

verið með lágar einkunnir allan sinn grunnskólaferil og ekki fengið greiningu eða hún skilaði 

sér ekki til okkar. Þegar nemendur byrjuðu í fornáminu á haustin bað ég þau um að skrifa 

stutta frásögn um áhugamálin sín, ég gerði þetta til þess að ná til þeirra því ég notaði það svo 

síðar meir, þá gat ég t.d. spurt nemenda: „Heyrðu varst þú ekki á glímumóti um daginn og þú 

stóðst þig mjög vel?“ þannig náði ég sambandi á umræðugrundvelli og þau fundu fyrir því að 

ég sýndi þeim áhuga og ég gat svo spunnið út frá því og þau gátu gert verkefni út frá 

áhugamálum sínum þannig að þau fundu fyrir styrkleika sínum. Mér finnst mikilvægt að 

byggja upp sjálfstraustið því þetta snýst allt um það og líka í áföngum eins og 202 og 203, 

þetta er lykilatriðið í námi. 

 

4.2.3 Nemendur og samskipti 

Í fornáminu eru nemendur mjög misjafnir, það eru nemendur sem við köllum að „eru uppi um 

alla veggi“ eða nemendur með ofvirkni og athyglisbrest, sumir voru á lyfjum, á brautinni er 

stór hluti nemenda strákar. Ég man eftir einum sérstaklega, hann var alltaf að detta út í tímum, 

hann talaði síðan við mig eftir tíma og lét mig vita að hann var að skipta um lyf þannig að 

hann átti í erfiðleikum með að einbeita sér. Ég sagði honum að ég hefði tekið eftir því en hann 

var greyið að reyna að standa sig. Síðan eru það nemendur sem eru áhugalausir, hafa engan 

áhuga á náminu eru bara komnir í skólann til að vera, eins og strákurinn sem ég sagði frá hér á 

undan sem gerði ekkert í tímanum og var þarna bara út af vini sínum. Ég vil kalla þetta 

dagvistun, skólinn er orðinn samastaður til að hanga á með félögum, á þessum aldri skiptir 

félagslífið miklu máli. Ástæðan fyrir þessu áhugaleysi gæti verið samfélagið, það er ekki lögð 

mikil áhersla á menntun og eins og í mínum heimabæ var viðhorfið „lífið er saltfiskur“, 

þannig að foreldrar eru ekki að leggja mikla áherslu á menntun og nemendur fá ekki 

hvatningu frá heimilinu. En á síðustu árum hafa orðið breytingar á atvinnumarkaðinum og 

erfitt á fá vinnu þannig að skólinn verður eina lausnin og sumir nemendur vita ekki hvað þeir 

ætla að gera í skólanum og eru bara þarna. 

 Ég hef ekki lent í átökum og það að rífast er ekki í mínu eðli, að hleypa mönnum upp í 

að rífast við mig. En ég man að fyrir mörgum árum síðan var ég að kenna einum strák sem af 

einhverjum ástæðum gat ekki talað við mig, það var í lífsleikni og við vorum tveir sem 

kenndum lífsleiknina og ég bað alltaf hinn kennarann að ræða við nemandann því það var 

alltaf einhver mótþrói. Ég vissi ekki fyrst hvort ég hafði gert honum eitthvað en áttaði mig svo 

á því að það hlyti að hafa verið þegar ég rak hann fram til að fara úr útiskónum. Þetta byrjaði 
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þannig að nemendur sitja í U og ég lít alltaf undir borðið til að athuga hvort nemendur eru í 

útiskóm og í fyrri tímanum voru nokkrir strákar í útiskóm en ekki þessi strákur. Ég bendi bara 

með hendinni á hurðina og nemendur vita hvað það þýðir og stundum bendi ég bara á 

munninn og þá vita þau að það er munntóbakið sem þau eiga að losa sig við, ég þarf ekki að 

segja mikið yfir bekkinn, en hvað um það. Ég sendi þessa stráka fram að fara úr skónum og 

þeir gerðu það. Í seinni tímanum kom hinir náttúrulega ekki í útskóm en þá kemur þessi eini 

strákur í útiskóm og hugsanlega til að storka mér ég veit það ekki en ég man að ég varð 

svolítið hissa því ég var ekki búin að hafa svona samskipti við hann. Hann var mjög 

hlédrægur og sagði ekki mikið í tímum var mjög þurr á manninn og erfitt að komast að 

honum. Ég sendi hann út til að fara úr skónum en þá æstist hann upp og hreytti einhverju út úr 

sér og fór fram en ég tók því ekki þannig að hann væri endilega að hreyta í mig en svo í lok 

tímans hreytti hann aftur í mig og strunsaði út en það voru tvennar dyr á stofunni og þegar 

hann gekk framhjá hinum dyrunum þar sem ég sat rétt hjá, sagði ég við hann: „Gott og vel, ef 

við getum ekki rætt þetta hér þá tölum við bara við aðstoðarskólameistarann á morgun.“ Hann 

kom þá til mín og spurði hvort þetta ætti að verða eitthvað vesen en ég sagði honum að þetta 

væri ekkert vesen, við myndum bara ræða þetta á morgun við aðstoðarskólameistarann. Næsta 

dag fórum við og ræddum við aðstoðarskólameistarann og þetta lempaðist bara þannig að 

þetta varð ekki neitt. En eftir þetta atvik mætti ég honum einu sinni í kennarainnganginum og 

mér fannst ekkert athugavert við það, ég heilsaði honum bara og var ekkert að spá í þetta neitt 

meira en allt í einu hverfa inniskórnir mínir og eins og ég segi er ég ekkert að hugsa meira um 

það en það er ekki fyrr en svona tæpu ári seinna þegar ég kem inn í þennan gang að utan þá 

slær því niður í hausinn á mér: „getur það verið?“ og svo hugsa ég smá stund „já það getur 

verið.“ Ég lagði saman einhverjar stærðir og fékk það út að hann lét inniskóna mína hverfa. 

Þetta voru engir gullskór þannig að þetta var allt í lagi. Ég hef ekki hugmynd um af hverju 

hann gerði þetta því eins og ég sagði þá minnist ég þess ekki að hafa sagt neitt styggðaryrði 

við hann. Kannski er ég að fyrra mig einhverri ábyrgð en ég veit ekki hvaða ábyrgð. Hann átti 

í svolitli basli, hann var svolítið einn, hann gaf sig ekkert að fólki, hann var að glíma við 

eitthvað. Kannski var ég of rólegur, ég var ekkert að æsa mig yfir hlutunum, þessir krakkar 

voru að brjóta reglur skólans, „bara úr skónum“ þetta var ekkert flókið, en þá kom hann bara 

inn í skónum í næsta tíma, ég var eins og ég sagði bara mjög hissa að hann skyldi gera þetta, 

því það hefur ekki dottið af honum né dropið, ég var alveg gáttaður þannig að ég sendi hann 

út eins og hina. Hann var ekki með neina greiningu og ég leit aldrei á hann sem andstæðing 

minn, þetta voru bara svona aðstæður. 
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 Ég hef einhvern veginn farið þá leið að ég nenni ekki að rífast og ég er að kenna þeim 

sjálfur að frekja og undirgefin mál leysast hér og ekki annarstaðar. Ég reyni að fara eftir því 

sjálfur, ég nenni ekki að standa í einhverri vitleysu, við ræðum bara málin af einhverju viti 

eins og hægt er því þetta eru fullorðið fólk og það er grundvallar atriðið. Ég er frægur fyrir 

hendurnar mínar, ég byrjaði að nota þessa aðferð í fornáminu, mér finnst ekki kennsla bara 

snúast um nafnorð, lýsingarorð og sagnorð heldur er einnig mikilvægt að kenna nemendum 

samskipti. Ef nemandi sem er í tíma hjá mér fer upp á háa C þá sýni ég bara hendurnar. Ef 

höndin er efst uppi er nemandinn með frekju ef höndin er í miðjunni ertu með ákveðni og ef 

höndin er niðri er nemandinn með undirgefni. Mikilvægt er að kennarinn sé í miðjunni, því þú 

sem kennari lætur ekki nemanda stjórna þér upp í frekjuna því þar eru bara slagsmál. En ef þú 

spyrð nemanda, byrjar að spyrja alls konar spurninga þá nærðu honum niður til þín og 

nemandinn þarf að fara að hugsa hvernig hann á að svara og þú nærð til hans en ef nemandinn 

er undirgefinn og segir já og amen við öllu þarftu að toga hann upp til að láta hann hafa 

skoðanir. Síðan geta nemendur notað þessa aðferð heima eða úti atvinnulífinu. 

 Nemendur sem eiga við námserfiðleikum heltast úr lestinni í efri áföngunum, þeir fara 

í iðngreinarnar og áfanga eins og 202 eða 203. En ég veit það ekki, ég er svolítið klikkaður, ég 

lít stundum framhjá vissri hegðun, svona umburðarlyndispæling hjá mér t.d. eins og með ráp, 

það er spurning hvar maður á að draga línuna, ég lít á það sem mögulegt hegðunarvandamál 

en ég hef aldrei lent í neinu skítkasti eða þess háttar, jú kannski í fornáminu það var ýmislegt 

sem gekk á þar en ég hef ekki tekið því þannig að það væru einhver átök í gangi. Í fornáminu 

voru fáir í hóp, frá 12 og upp í 17 nemendur, þannig að það voru engin læti en ef ég fann fyrir 

einhverju þá spjallaði ég við þau um það en það myndaðist ekki neinn hópandi þannig að 

nemendur voru upp á móti hvor öðrum. 

 

4.2.4 Stuðningur og lausnir 

Ég hef ekki beina yfirsýn yfir hverjir eru með greiningar en ég hef skynjað það. Við biðjum 

um greiningar við innritun og við förum í grunnskólana á vorönn og kynnum skólann hér. Þá 

hittum við bæði nemendur og foreldra í 10. bekk og biðjum um að ef einhver nemandi er með 

greiningu að hún fylgi með við innritun í skólann og við gerum grein fyrir því að við getum 

ekki veitt þjónustu ef greiningin er ekki með. Ég held að þetta skili sér og að þau skili 

greiningum til námsráðgjafanna, því allar greiningar fara til námsráðgjafanna og þeir láta 

síðan kennarana vita sem kenna nemandanum sem er með greiningu. Þeir senda okkur 

tölvupóst um hvað amar að nemandanum en það er ekki farið ítarlega í greininguna í 



 38 

póstinum. Við erum að fá þessar upplýsingar í upphafi annar þannig að við vitum eitthvað um 

nemendur en síðan getum við farið til námsráðgjafanna og fengið að lesa greininguna og 

fengið frekari upplýsingar. Þegar ég fæ svona póst er ég viðbúinn og ef ég sé einhver merki, 

nú er maður farinn að þekkja ákveðna takta eftir langan kennsluferil og ef ég sé merkin þá tek 

ég tillit til þess ef nemendur eru t.d. með ofvirkni og athyglisbrest þá þurfa þeir kannski að 

fara á klósettið oftar og það verður aðeins ráp en það plagar mig ekki, ég bið þá bara að biðja 

um leyfi og þá fá þeir að fara fram og þeir eru komnir eftir smá tíma. Eins og ég sagði þá 

fáum við upplýsingar um nemendur og ef við viljum lesa greiningarnar þá megum við það en 

þá er ekkert víst að við skiljum hvað stendur í greiningunum og ekki heldur hvað getum við 

gert fyrir nemandann. Við getum ekki breytt skólakerfinu þannig að við bara skrúfum alla 

áfanga niður að sérhverjum nemanda til þess að hann nái áfanganum heldur verðum við að 

skrúfa nemandann upp í að hann nái þessum kröfum sem settar eru fyrir áfangana. Ég held að 

það sé ekki hægt annað, hvað værum við þá annars að gera við námið, það er mikilvægt að 

þau þekki óvininn, eins og ég hef sagt áður þannig að þau geta barist við hann og þau verða að 

leggja meiri vinnu á sig. 

 Við erum ekki með formlegt teymi hjá okkur en mér finnst við alltaf geta farið til 

námsráðgjafana og rætt við þá um nemendur og fengið upplýsingar. Síðan höfum við 

sérkennarana á sérnámsbrautinni sem ræða við okkur um hvað er hægt að gera ef maður leitar 

til þeirra og þeir gefa manni ráð við ýmsum erfiðleikum hjá nemendum. Ég veit ekki hvort 

allir kennarar gera sér grein fyrir því að hægt sé að leita ráða hjá sérkennurunum en ég vann 

mikið með sérkennurunum þegar ég kenndi í fornáminu en þeir vinna ekki sérstaklega við 

ráðgjöf við skólann. Við erum með sérkennara sem vinna í hlutastarfi við lesgreiningar því 

það eru ekki allir nemendur með greiningar en við notuðum smá tækni hérna við skólann til 

að finna þá nemendur sem eiga við námserfiðleika. Við leggjum fyrir skimunarpróf í öllum 

byrjunaráföngum í íslensku, þessi skimun er í samstarfi við námsráðgjafana og þeir taka síðan 

prófið og lesa úr því. Þetta próf er með texta sem þau fara í gegnum. Þau lesa á ákveðnum 

tíma og eiga að strika undir, það er verið að athuga leshraða og lesskilning. Þeir nemendur 

sem koma illa út voru sendir til sérkennarans við skólann í frekari greiningu og þannig vissum 

við hvaða nemendur áttu í erfiðleikum. Þessir nemendur gátu síðan fengið lánaðar hljóðbækur 

hjá Blindrabókasafninu. Síðan er það bara þetta batterí þar sem kennarar ræða saman af 

skynsemi um hlutina en það er ekkert teymi við skólann en það er kannski vert að koma slíku 

á legg. Við erum með stoðtíma fyrir nemendur og það finnst mér vera mikilvægt. 

Kennslutímarnir hjá okkur eru 75 mínútur og við sem kennum fulla vinnu erum með 2 x 30 

mínútur á viku í stoðtíma. Þessir tímar hanga við hádegið frá kl.12.50-13.20 og ég er með 
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þessa tíma á mánudögum og miðvikudögum. Á þessum dögum geta nemendur komið til mín 

og fengið aðstoð og þá eru þetta bæði mínir nemendur og aðrir nemendur sem vilja koma og 

fá aðstoð eða bara spjalla við mig. Margir nemendur nýta sér þetta en það eru líka margir sem 

nýta sér þetta ekki t.d. ef þeir vilja kannski lengja matartímann sinn. Þeir nemendur sem 

þyrftu á þessum tímum að halda nýta þá ekki og þá erum við aftur komin að ábyrgð 

nemandans. Þetta er svolítil glíma en ég held að það er gott að hafa þessa stoðtíma því þá hafa 

nemendur möguleika á að fá aðstoð við eitthvað sem þeim finnst erfitt og það koma alltaf 

einhverjir nemendur í þessa tíma. Þau eru stundum að taka próf sem þau komust ekki í. 

Mörgum kennurum finnst þessir tímar alveg nauðsynlegir og eru alltaf með fulla stofu af 

nemendum hjá sér, en þetta eru oft nemendur sem eru komnir á þriðja og fjórða ár og sjá fyrir 

endann á náminu sínu sem eru að koma. Eins og ég hef sagt mörgum sinnum í þessu viðtali þá 

legg ég mikla áherslu á að nemandinn taki ábyrgð á sínu námi og í lokin langar mig að vitna í 

orð Guðmundar Sæmundssonar „ Þú treður ekki viskunni í harðlokaðan haus“ ef þú ert ekki 

móttækilegur þá gerist ekkert, það er ekki nóg að vera þú verður að gera.  

 

4.2.5 Samantekt 

Skólinn sem Kalli vinnur í er hefðbundinn fjölbrautaskóli. Almennu brautirnar við skólann 

eru fjórar það er gert til að reyna að mæta þörfum nemenda. Kalli er búinn að vinna við 

skólann síðan árið 1996. Þegar almenn braut fornám var stofnuð við skólann sótti hann um að 

vera umsjónarkennari hennar og byggði hana upp á sínum tíma. Hann segir að eftir að 

breytingar urðu á samræmdu prófunum við grunnskólana, þ.e. að þau eru tekin á haustin og að 

ekki er lengur tekin meðaleinkunn á þeim og skólaeinkunn, þá hefur fækkað á almennu braut 

fornámi úr allt að 40 nemendum í örfáa nemendur eins og síðastliðið haust. Kalli telur þetta 

vera mjög miður en skólinn á í erfiðleikum með að raða nemendum niður í rétta áfanga vegna 

þess að nemendur koma með hærri einkunnir nú úr grunnskóla en áður. Kalla fannst mjög 

gefandi að kenna í fornáminu og nýtti hann reynsluna sem hann öðlaðist þar einnig í öðrum 

áföngum. Í kennslu reyndi hann að benda nemendum á hjálpartæki sem þeir gætu nýtt sér í 

námi, hann reyndi líka að aðlaga námsefnið að einhverju leiti og einnig tengdi hann 

námsefnið við daglegt líf og áhugasvið þeirra. Kalli hefur ekki upplifað mikla 

hegðunarerfiðleika hjá nemendum; hann talar mikið við nemendur og reynir að láta þá átta sig 

á og taka ábyrgð á eigin hegðun. Hann leggur mikla áherslu á að hann vísar ekki nemendum 

út úr tíma og rífst heldur ekki við þá. Hann telur það mjög mikilvægt að koma fram við 

nemendur eins og fullorðið fólk. Hann leggur líka mikla áherslu á sjálfstraust nemenda og 
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hann segir að það að nemandi sé með gott sjálfstraust er lykillinn að námi. Stuðningurinn við 

skólann er góður að mati Kalla. Námsráðgjafar eru starfandi við skólann og einnig 

sérkennarar. Kennarar geta leitað til þeirra um ráð. Skólinn býður líka upp á stoðtíma fyrir 

nemendur og finnst Kalla þeir nýtast vel í sumum fögum en hann talar einnig um að þeir 

nemendur sem þurfa á þessum tímum að halda mæta yfirleitt ekki. 

 

4.3 Saga Önnu 

 

4.3.1 Lýsing á skólanum og brautinni 

Skólinn sem ég vinn í er á höfuðborgarsvæðinu og var stofnaður upp úr 1970. Þetta er skóli 

sem er búinn að vera í sífelldri þróun síðan hann var stofnaður og er í dag með áfangakerfi. 

Við skólann stunda 1400 nemendur nám á ýmsum brautum: stúdentabrautum, 

iðnámsbrautum, framhaldsskólabraut og starfsbraut fyrir nemendur með þroskahömlun.  

 Framhaldsskólabrautin var sett á laggirnar haustið 2010 með nýju framhaldskólalögin 

að leiðarljósi. Skólinn fékk sérstakan styrk frá Menntamálaráðuneytinu til að þróa brautina. 

Lagt var upp með að þeir sem fengu inngöngu þyrftu að vera með 5 í einkunn í íslensku, 

stærðfræði eða ensku í grunnskóla en það þurfti að breyta því vegna þess hve margir 

nemendur sem sóttu um höfðu fallið í öllum þessum fögum og voru því með undir 5 í 

einkunn. Nemendur á brautinni eru 40 talsins, 20 nemendur á fyrsta ári og 20 nemendur á 

öðru ári. Námið er til tveggja ára og nemendur útskrifast með framhaldsskólapróf að námi 

loknu.  

 Við vorum með almenna námsbraut hér áður og maður getur sagt að 

framhaldsskólabrautin hafi tekið við af henni. Áherslan á almennu brautinni var að kenna 

nemendum stafsetningu og berja inn í þau stærðfræðina sem var búið að reyna í 10 ár án 

mikils árangurs. Það er ekki vegna þess að þau vilja ekki læra þetta heldur er eitthvað sem 

kemur í veg fyrir að þau geti lært þetta svona og það er til dæmis leshömlunin sem getur verið 

eitt af mörgum vandamálum. Með nýjum áherslum og breyttum lögum þar sem nemendur 

eiga rétt á námi til 18 ára aldurs, var spurningin hvort við ætluðum að geyma þau hér í tvö ár 

eða reyna að kenna þeim eitthvað með breyttum aðferðum og reyna að koma til móts við 

þarfir þessara nemenda með því að vera með verkefni við hæfi. Það er einmitt það sem við 

erum að reyna að gera með því að starta framhaldsskóladeildinni hér við skólann, að finna 

lausnir handa þessum nemendum svo þau flosni ekki upp úr skólakerfinu og mæta þeirra 

þörfum með því að finna verkefni við hæfi. 
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 Við skiptum grunnhópnum í tvo hópa þannig að það er um það bil 10 nemendur í hópi. 

Við kennum áfangana í lotum þannig að annar hópurinn byrjar t.d. í íslensku í 6 vikur síðan 

skiptum við og hópurinn fer í stærðfræði í 6 vikur. Við keyrum áfangana í íslensku, ensku, 

stærðfræði, samfélagsfræði og sjálfbærni á árs grundvelli og í lotukerfi, við gerum þetta til að 

koma í veg fyrir námsleiða og síðan ljúkum við áföngunum á vorönninni. Þegar ég tala um 

grunnhópa á ég við þá hópa sem eru alfarið inn á framhaldsskólabrautinni og eru í sínum 

fögum þar. Við skiptu nemendunum sem komu inn í fyrra í tvo 10 manna hópa og við gerðum 

það líka með þann hóp sem byrjaði í haust. Annar hópurinn af seinna árinu stundar nám á 

hinum ýmsu brautum við skólann, sumir nemendur að hluta til og fá að prófa eitt og eitt fag 

sem þeir hafa áhuga á en eru einnig áfram í grunnhópnum. Ég fylgist vel með hvernig 

nemendum gengur og ef ég sé að einhver nemandi ræður ekki við þetta þá kippir ég honum 

inn í grunnhópinn aftur, ég held áfram að vera umsjónarkennarinn þeirra þótt að þeir stundi 

nám á öðrum brautum við skólann. Með þessu er verið að reyna að þroska nemendur áfram og 

gefa þeim tækifæri sem þau ráða við. 

 Það sýnir sig að helmingurinn af þessum hópi stendur sig þó nokkuð vel og ekkert 

síður en aðrir. Inn á framhaldskólabrautinni fá nemendur einingar sem gilda einungis hér á 

þessari braut, þeir geta ekki tekið þessar einingar með sér inn á aðrar brautir.t.d. 

stúdentsbrautir. Þetta er heilmikil tilraunastarfsemi, sumir nemendur vinna sig vel í gegnum 

námið en svo erum við alltaf með hóp af nemendum sem ræður síður við þetta nám. Við 

munum útskrifa í vor fyrsta hópinn af framhaldsskólabraut með skírteini upp á 

framhaldsskólapróf og við erum með nemendur sem eru þá kannski á bólakafi inn á sinni 

félagsfræðibraut og þá halda þau bara áfram, síðan erum við með aðra nemendur sem eru að 

undirbúa sig fyrir annað iðnám hér við skólann og þeim gengur upp og ofan en ekkert verr en 

nemendum sem koma af öðrum brautum. 

 Stjórnin á framhaldsskólabrautinni er sú að það eru tveir yfir brautinni, námsráðgjafinn 

við skólann og áfangastjórinn, síðan er ég tengiliðurinn við kennarana, foreldra og 

umsjónarkennari allra nemenda á brautinni.Við erum um það bil 10–11 kennarar sem kennum 

á brautinni og það er misjafnt hvort kennarar eru í fullu starfi á brautinni eða ekki, við erum 

t.d. með íþróttakennara sem er í hlutastarfi og kennir þeim heilsueflingu og þá er nemendum 

ekki skipt upp heldur tekur hann allan hópinn alla önnina, síðan fara nemendur í 

matreiðslutíma og er skipt upp í tvo hópa. 
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4.3.2 Kennarinn Anna, bekkjarstjórnun og námið 

Ég er fædd í Reykjavík og gekk í grunnskóla í Landakotsskóla og Vogaskóla. Eftir að ég lauk 

námi við Verslunarskólann fór ég að vinna á ýmsum stöðum . Eftir það fór ég og vann sem 

áfengis- og vímuefnaráðgjafi. Ég lærði íslensku við Háskóla Íslands og lauk BAprófi og síðar 

kennararéttindum í íslensku og Mastersprófi. Ég fór í æfingarkennslu við skólann sem ég 

vinnur við í dag og mér leið mjög vel þar. Ég sagði við skólastjórnendur meira í gamni en 

alvöru að þarna ætlaði ég að vera restina af starfsævinni og hér hef ég verið síðan lauk 

kennaranáminu árið 2006.  

 Ég var búin að vera kennaranemi hérna og í afleysingum því það var erfitt að fá fasta 

stöðu í íslenskudeildinni. Ég var sem sagt búin að kenna hér í þrjú ár í afleysingum þegar mér 

var boðin staða á framhaldsskólabrautinni ég var líka búin að vera að leysa af á almennu 

brautinni og það átti að fara af stað með þessa tilraun á framhaldsskólabrautinni um haustið 

sem átti að taka við af almennu brautinni. Skólameistaranum fannst þetta henta mér þar sem 

ég var með fjölbreytta reynslu að baki, það var það sem þau voru að sækjast eftir þegar þau 

réðu mig í þetta verkefni, mína fjölbreyttu reynslu. Ég er á því að reynsla mín hefur nýst mér 

alveg heilmikið, það að kljást við ýmsa erfiðleika, þá þarf maður að hafa ákveðna lífsreynslu 

til að geta tæklað vissa hluti, það hefur ekki með menntun að gera heldur svona „common 

sense“ hvort maður æsir sig upp í hástert eða reynir að „sjatla“ málin. 

 Ég hef lært heilmikið af því að vinna á framhaldsskólabrautinni og mér finnst ég hafi 

vaxið með starfinu. Þetta er mikil vinna og ég kenni líka 200 áfanga á öðrum brautum við 

skólann. Mér finnst ég þurfi að gera það líka til að halda mér í þjálfun í íslensku því það er 

heldur einföld kennsla inn á framhaldsskólabrautinni en þetta mjög gefandi starf. Þessir 

krakkar éta úr manni hjartað og mér er ekkert sama um þessa litlu nagga mína, ég er að grípa 

þá hér og þar upp um alla veggi og maður þarf að passa sig að verða ekki meðvirkur og ég er 

ágætlega þjálfuð úr alkóhólgeiranum í að þekkja meðvirknina. Það er mikilvægt að vorkenna 

ekki nemendum því krakkarnir eru komnir með meirapróf í því að afsaka sig að geta ekki hitt 

og þetta að því að þau eru lesblind en það segir bara að þau þurfa að læra aðeins meira, það er 

eini munurinn. Það er engin sem segir það að þú getur ekki lært þó þú þurfir að fara á 

Blindrabókasafnið, ég segi þeim að ég þekki blindan mann sem er með háskólagráðu og hann 

fékk allar sínar bækur á blindrabókasafninu og var stoltur af því. Þannig að maður þarf 

stundum að taka þau svolítið úr þessu væluhlutverki sem þau eru búin að koma sér í. Ég man 

eftir því fyrst þá fékk ég þau svör frá þeim að ég gæti ekki sagt þeim að gera hitt og þetta að 

því þau væru með hina og þessa greiningu og þau voru búin að nota þetta í grunnskólanum 

„ég er lesblindur, það þýðir ekkert að segja mér að lesa.“ Þannig að þetta er svona tækni en 
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síðan veit maður ekki hvað gerist eftir að þau hætta hér en á meðan þau eru hérna þá eru þau 

ekki að gera neitt af sér og þau eru ekki í neyslu. Því miður er atvinnumarkaðurinn ekki 

burðugur þannig að það er algjör óvissa um hvað tæki við hjá þessum krökkum ef þau væru 

ekki hér, flestir foreldrar hafa nóg með sig og hafa ekki aðstöðu til að passa upp á þau; hvað 

gerist þá? 

 Dæmigerð kennslustund hjá mér er t.d ef ég tek íslenskuna þá hafa þessi börn og 

foreldrar þeirra gífurlegar áhyggjur í upphafi, þau halda að það eru ekki gerðar sömu kröfur til 

þeirra og að það sé ekki nógu fínt að vera á framhaldsskólabraut þannig að ég er að kenna 

þeim tungumálabókina „Félagsleg málvísindi“ þar sem farið er í gegnum hvernig við lærum 

að tala og þá byrja ég t.d. á því að fara í gegnum hvað það er sem aðgreinir manneskjuna frá 

dýrunum því maðurinn getur talað en dýrin ekki, ég sýni þeim myndir á YouTube af hundum , 

t.d Husky hundum sem geta sagt „I love you“. Ég reyni að gera tímana lifandi, síðan förum 

við yfir hvernig lítil börn læra að tala, þau eiga flest lítil systkini og ég nota það og tek dæmi 

eins og af hverju segja lítil börn „Aðsdís“ í staðin fyrir Ásdís og af hverju segja þau „lola“ í 

staðin fyrir róla. Ég reyni að aðlaga efnið þannig að þau upplifi ekki að þau ráði ekki við það, 

ég er ekki að kenna þeim hljóðfræði en þarna síast þó, inn hljóðfræði og ýmsir þættir sem 

koma seinna meir þau þroskast alveg gífurlega á þessu ári. Ég er einnig með hópavinnu, fer í 

vettvangsferðir með nemendum og svo undirbjuggu nemendur veislu fyrir fölskyldur sínar, 

kennarar samþættu áfangana og námsmatið var að geta undirbúið stórveislu. 

 Áfangarnir sem við kennum á brautinni er með sömu nöfnum og hér áður fyrr en við 

erum með nýtt námsefni. Ég hef keyrt seinni hlutann af 293 áfanganum þannig að ég get sagt 

að ef einhver hefur staðið sig það vel að hann getur farið um áramót í áfanga 102 sem er 

hægferð og þetta er líka stefnan í enskunni. Við erum auðvitað líka með getulitla einstaklinga 

sem ráða ekki við þetta, eru illa skrifandi og illa læsir. Við erum að sérsmíða þetta allt saman, 

við ætlum að nota það sem gekk vel í fyrra, við hendum því ekki sem gekk vel. Við vorum 

með meira af hegðunarerfiðleikum í fyrra en núna sýnist mér vera meira af getuminni 

einstaklingum í hópnum þannig að það er vonandi að við þurfum ekki að breyta miklu. 

 Mér finnst skipta mestu máli að nemendum líði vel í skólanum, að þau fái að blómstra 

og styrkja sjálfsímynd sína. Það kom mér skemmtilega á óvart með eldri hópinn, hin eru búin 

að vera svo stutt, en þau eru öll með einhver framtíðarplön, einn ætlar til dæmis að verða 

lögga, tvær stelpur sem eru í hópnum ætla að fara í snyrtifræði, þær ætluðu að sækja um í 

haust en hættu við því það var svo langur biðlisti, svo þær ákváðu að vera hér áfram og klára 

fyrst stúdent og fara svo í snyrtifræðina. Þetta eru flottar stelpur, þær eru báðar komnar inn á 

félagsfræðibrautina og það gengur mjög vel hjá þeim. Síðan er einn nemandi sem ætlar að 
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verða smiður og annar ætlar að verða forritari og er hættur hjá okkur. Það sem breyttist var að 

þau vilja vera hér og ætla að klára námið hér og stefna svo lengra og það finnst mér gott. 

 

4.3.3 Nemendur og samskipti 

Þeir sem stunda nám á framhaldskólabrautinni eru nemendur sem hafa fallið í flestum fögum í 

grunnskóla en jafnframt nemendur sem hafa náð fögunum en hafa fallið vegna slæmra 

hegðunar. Stór hópur af nemendum eru með greiningar eins og mótþróaþrjóskuröskun, 

ADHD og ofvirkni, dyslexíu og aðra námserfiðleika. Stór hluti nemenda eru strákar en 

einungis eru fjórar stúlkur sem stunda nám við brautina. Það eru bæði neikvæðar og jákvæðar 

hliðar á því að setja þessa nemendur alla saman í bekk. Kosturinn er að þetta er hægt í 

áfangakerfi, þar sem ég tek mið af styrkleika nemenda og set þá út í einstaka áfanga út á aðrar 

brautir við skólann. Við erum með stráka hér sem eru frábærir stærðfræðingar og 

stærðfræðikennarinn er búinn að koma allavega þremur strákum í gegnum stærðfræði 102 og 

202 og einn af þeim er kominn í 212 en þessi nemandi er enn í grunnhópnum í íslensku þar 

sem hann er ekki mjög góður í íslensku. Hann á einnig við hegðunarerfiðleika að stríða en 

hann er góður í stærðfræði og fær að njóta þess og keyrir sig áfram á því sviði. Hann er með 

háar hugmyndir og ætlar að verða læknir, hann stefnir á náttúrfræðibraut en stundum fara geta 

og væntingar ekki saman en við leyfum honum bara að njóta sín í því sem hann gerir vel. 

Hann er líka í náttúrfræði og hann brunar áfram í stærðfræði en þess utan er hann í þessum 

grunnhópi þar sem þeir getuminni eru saman komnir. 

 Ég kenndi íslensku í öðrum áföngum við skólann áður en ég kenndi svo á 

framhaldskólabrautinni og þar voru alveg eins hegðunarerfiðleikar eins og á 

framhaldskólabrautinni, það var enginn munur en þegar ég kenndi bara ákveðna áfanga þá 

skipti maður sér ekkert sérstaklega af nemendum. Það voru alltaf mismunandi nemendur í 

þessum áföngum og það voru ekki alltaf sömu nemendur sem ég kenndi. Það er kvartað mikið 

núna undan nýnemum, að það séu miklir hegðunarerfiðleikar, að það sé erfitt að ná þeim út úr 

tölvunum og það er kannski styrkur framhaldskólabrautarinnar að það er mikill rammi í 

kringum hana og kennarar geta gert ákveðnar kröfur. Með tímanum fann ég stöðu mína og 

gerði nemendum grein fyrir því að það var ég sem var verkstjórinn og þau réðu því hvort þau 

væru inni í tímanum eða ekki. En þetta var bara hægt að gera í almenna náminu en ekki inn á 

framhaldsskólabraut því þar væru nemendur sem finnst bara ágætt að fá frí en það væri engin 

lausn. 
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 Ég er t.d. búin að vera með einn dreng í viðtali, fyrst var ég með hann og svo var ég 

með móðir hans. Hann er kominn með mjög afgerandi varnahætti sem koma fram hjá honum, 

hann er svolítið „rogginn“ strákur, sá sem veit allt og getur allt. En þetta eru svona 

boxhanskar sem hann er með, hann er með lesblindu og skriftarörðuleika á háu stigi og hann 

ver sig á þennan hátt. Þegar ég sest niður með honum og spjalla við hann er hann með 

nákvæmlega eins drauma og allir aðrir, er með hugmyndir hvað hann vill verða, hann ætlar að 

verða flugvirki og er varla læs og skrifandi. Hann rífur sig miklu meira niður en hann þarf að 

gera. Við kennararnir erum á því að hann geti meira en hann heldur, tölvan hefur t.d. hjálpað 

honum mikið í sambandi við skriftina. Hann vildi t.d. fara í keppni við mig um hvort okkar 

skrifar betur, hann sagði að hann skrifaði svo illa að hann gæti varla lesið það sjálfur. Ég sagði 

honum þá frá því að ég skrifaði mjög illa og að nemendur gætu varla lesið það sem ég skrifa á 

töfluna. Þannig að hegðunarerfiðleikar hans tengjast sjálfstraustinu hans. Mamma hans sagði 

mér að það hefði verið þriggja ára barátta að koma honum í grunnskólann á sínum tíma, hann 

vildi bara ekki mæta en núna vill hann mæta og honum líður vel hérna og hann finnur að hann 

vill vera hér. En þetta er strákur sem við gætum alveg misst út í félagslífið, þegar ég segi 

misst þá meina ég að þá byrja nemendur að skrópa í tímum, hann er strax búinn að skrá sig í 

busanefnd og við erum byrjuð að semja við hann, ég sé alveg hvernig ég sem við hann. Hann 

vinnur hægar verkefnin en aðrir og ég legg mikla áherslu á þegar krakkar eru í þessari stöðu 

að þeir nýti sér Blindrabókasafnið, fái lánaðar hljóðbækur og ég reyni að láta þau hlusta og 

lesa. Ég hef reynt að verða mér út um hljóðdiska og spila fyrir þau smásögur, síðan gera þau 

verkefni upp úr þeim. Þessir krakkar hafa yfirleitt stálminni, þau hafa þurft að læra þannig að 

muna það sem er sagt en ekki lesið og ég reyni að þjálfa þann hæfileika. Ég segi þeim að blint 

fólk hefur farið í gegnum háskólanám og af hverju ekki þau. Þeim finnst stundum skömm af 

því að vera með hljóðdiska, ég er að kljást við tvo stráka sem vilja ekki vera með hljóðdiska 

því þeim finnst það niðurlægjandi, það kemur mér svolítið á óvart og ég er enn að kljást við 

annan þeirra, hann harðneitar að nota diskana og „ströggla“ við að reyna að lesa. 

 Ég skipti krökkum upp en fyrst byrja ég á því að tala við þau t.d. ef ég er með innlegg 

og krakkarnir halda áfram að tala út í eitt og loka ekki tölvunum eins og þau eiga að gera en 

það eru reglur skólans að nemendur loki tölvunum, þá segi ég: „Það er bannað að misnota 

tölvurnar og nú heyri ég ekki lengur í sjálfri mér krakkar mínir.“ Síðan bið ég jafnvel 

nemanda sem talar mikið að koma upp að kennaraborði og halda fyrirlesturinn, ég segi bara: 

„gjörðu svo vel ef þú vilt endilega komast að þá máttu bara taka við ég er á glæru númer 

þrjú.“ Þá fæ ég yfirleitt þögn og stór hluti af hópnum reynir þetta ekki aftur því þau vilja ekki 

fara upp og verða sér að athlægi. Ef þetta gengur ekki erum við með áminningakerfi. Við 



 46 

getum gefið skriflega áminningu en þá er búið að ganga mikið á og ég geri það yfirleitt ekki 

nema í lengstu lög. Ég segi þeim að fara út úr tíma til að kæla sig því sumir nemendur á 

framhaldsskólabrautinni eru að kljást við ADHD og ofvirkni þannig að þau hreinlega geta 

ekki haldið athyglinni nema í ákveðin tíma og ég er með samkomulag við einstaka þeirra um 

að þau „fari á klósettið“ reglulega en það þýðir það að þau fari fram og taki göngutúr um 

skólann og koma svo inn aftur eftir svona 5 mínútur en ef þau eru lengur en 10 mínútur fá þau 

fjarvist. Stundum verð ég svo bara reið við suma nemendur og þá er það hingað og ekki 

lengra, þetta gengur ekki svona. Það þarf bara að vega þetta og meta í hvert skipti. Ég hélt t.d. 

ræðu í morgun því þá voru aðrir kennarar búnir að kvarta við mig yfir því að nemendur mættu 

illa og seint í tíma, annar hver maður var búinn að fá seint og tveir eða þrír nemendur hlýddu 

ekki þegar þeir voru beðnir um að loka tölvunum. Þeir voru að fá bílpróf þessir gaurar og einn 

er alltaf að gá að bílum á bílasölum og festist alveg í þessu og þar sem ég er 

umsjónarkennarinn hélt ég smá tölu yfir þeim ég sagði: „ Jæja strákar nú þykja mér tíðindi, ég 

er að fá kvartanir í löngum bunum og þið vitið hvað gerist þá, ég sest á tölvuna ykkar og 

hringi í mömmur ykkar og pabba og svo verður allt vitlaust.“ Ég fæ yfirleitt þau svör frá þeim 

að þeir ætli að laga þetta. Þetta er bara eins margar aðferðir og börnin eru mörg, en maður þarf 

alltaf að bregðast við, það er ekki bara hægt að setjast niður og halda að þetta lagist, ástandið 

versnar bara og sérstaklega í þessum veiku hópum, þau ganga eins langt og þau geta komist, 

þetta er eins og í barnauppeldi þú segir hingað og ekki lengra. 

 

4.3.4 Stuðningur og lausnir 

Ég er auðvitað mjög vel sett, við erum þessi regnhlíf, það er að segja námsráðgjafinn, 

áfangastjórinn og ég, við fundum reglulega. Það eru tveir námsráðgjafar við skólann og annar 

kennir á framhaldsskólabrautinni þannig að ég er í rauninni með báða námsráðgjafana hjá mér 

í kennarateyminu sem er mjög gott mál og stuðningurinn er alveg pottþéttur. Alveg sama hvað 

kemur upp á, ég get alltaf fengið aðstoð í bak og fyrir. Það var aðeins um það í fyrra haust, þá 

voru fjörugir drengir upp um alla veggi og aðstoðarskólameistarinn var eins og klettur á bak 

við okkur og ég gat sent þá inn á teppið hjá honum ef þess þurfti. Námsráðgjafinn tekur einnig 

nemendur og fundar með þeim og við tölum einnig við foreldra. Ég hef alltaf námsráðgjafann 

með ef ég funda með foreldrum, mér finnst það betra að hafa hann með því hann er líka vanur 

því starfi og foreldrar eru oft uppteknir af því hvað framtíðin ber í skauti sér og hvað verður 

um börnin. Mér finnst mikilvægt að halda börnunum í því sem þau eru í. Við þurftum að vísa 

einum nemanda úr skólanum því hann mætti á busaballið í ekki góðu ásigkomulagi, ég var 
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búin að sjá það á honum að hann var svolítið neyslulegur, blessaður, og við þurftum að láta 

hann hætta. 

 Almennt eru kennarar ekki að kvarta undan nemendum heldur bíta þeir bara á jaxlinn. 

Mér fannst það þegar ég byrjaði hérna og var með erfiða nemendur, mér fannst svo skrítið að 

það var enginn annar sem kvartaði undan þeim en svo áttaði ég mig á því að kennarar bitu 

bara á jaxlinn og vildu ekki verða stimplaðir sem ómögulegir kennarar af því að þeir réðu ekki 

við þessa nemendur. Það skiptir ekki máli hvort það var ég eða einhver annar, við sátum í 

sama kennarastólnum og þeir létu svona við alla kennara. Þannig að það er mjög mikilvægt að 

kennarar tali saman eins og við sem kennum á framhaldskólabrautinni og þá verður þetta ekki 

eins erfitt.  

 Það sem við gerum líka á þessari braut er að við kennararnir vinnum mjög þétt saman, 

við fundum í hverri viku, alltaf á mánudögum. Mér finnst það vera sterkasta vopnið hér þessi 

samvinna öll við hina kennarana, við tölum saman alla daga og um leið og eitthvað kemur upp 

á þá vitum við það allir. Ég sendi út fundarboð reglulega, við erum með þetta póstkerfi 

(„Múðluna“) og ég skrifa fundargerðir eftir hvern einasta fund þannig að þeir sem geta ekki 

mætt á fundi vita hvað er í gangi og kennarar skila mér skýrslu vikulega um kennsluna, 

hvernig hún hefur gengið og ef eitthvað hefur komið upp á. 

 Það skiptir öllu máli að við náum góðu sambandi við alla nemendur. Ég legg mikla 

áherslu á fundina sem við erum með í hverri viku og þar tölum við mjög opinskátt um alla 

nemendur, förum í gegnum alla nemendur og ræðum hvað er hægt að gera fyrir þá. Síðan 

sendi ég út fréttabréf til foreldra og fer í gegnum allt, hvernig gengur en ég segi ekki frá hvað 

kennarar kvarta um heldur bið ég foreldra um gott samstarf og við höldum lágmark einn fund 

á önn með foreldrum. Þá bjóðum við þeim hingað í skólann og kennum þeim á Innu og á 

námsvefinn sem er „Múðlan“. Þetta hefur gefið góða raun, allavega blómstra krakkarnir og 

það flottasta sem ég heyri er að „barnið mitt vill fara í skólann í dag og það vildi hann ekki í 

grunnskólanum, þá þurfti að draga hann í skólann.“ þannig að það er flottasti stimpillinn að 

börnunum líði vel og að þau vilja vera hérna. Við leggjum meiri áherslu á það en að 

nemendur fái 9 eða 10 í einkunn og reynum að koma þeim yfir þessi erfiðu ár upp í 18 ára 

aldur. Þau eru 18 ára þegar þau útskrifast af framhaldskólabrautinni og þá eru þau fullorðið 

fólk. Við leggjum mikla áherslu á að það sé góð samvinna á milli skólans og foreldra til 

dæmis með einn nemenda hér í haust sem mætti mjög illa, ég hafði samband við móðurina og 

þá sagði hún mér að hún keyrði strákinn alltaf á morgnana í skólann alveg upp að dyrum. En 

hann átti í erfiðleikum félagslega þannig að hann skreið til ömmu sinnar og lagði sig þar og 

sagði henni að það væri frí í skólanum. Þær höfðu ekki áttað sig á því að tala saman. Ég 
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kenndi mömmunni á Innuna og síðan hefur hún fylgst með mætingu drengsins. Það getur svo 

margt verið í gangi þannig að samvinna skilar sér alltaf. 

 Varðandi greiningar þá reyndum við að keyra þetta hraðar í gegn og báðum alla 

foreldra um greiningarnar en foreldrum finnst jafnvel ekki gott að koma með þær því þær eru 

kannski orðnar svo gamlar og úreltar og þarna liggur að baki sú einlæga ósk foreldrisins að 

barnið sitt hafi jafnvel þroskast upp úr þessu. Þetta er jafnvægis list og ég hef oft hugsað 

hverju breytir það, jú það er jafnvel gott að vita það en ég var fegin að ég var ekki með allar 

þessar greiningar þegar ég byrjaði með hópinn, því þá gat ég myndað mér skoðun út frá því 

sem þau sýna og út frá því sem þau geta hjá mér, þrátt fyrir að vera með svona bunka af 

greiningum frá fjögurra til fimm ára aldri. Það breytist svo margt á þessum unglingsárum en 

auðvitað er barn með lesblindu áfram lesblint og er að kljást við það alla ævi. Greiningar í 

þessum skóla þýðir að nemandinn fær 30 mínútum lengri tíma í prófum. Það er það eina sem 

við gerum með þessar greiningar. Við fáum langan lista yfir hverjir þurfa lengri próftíma. Við 

erum ekki með neina sérkennara eða einhverja sérfræðinga í lesblindu eða fyrir aðrar hömlur. 

Það væri kannski gott að fá aðstoð eða ráðgjöf frá sérfræðingum eins og í alkóhólgeiranaum 

til að vita ástand þeirra. 

 

4.3.5 Samantekt 

Skólinn er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu og er með áfangakerfi. Fyrir tveimur árum byrjaði 

skólinn með framhaldsskólabraut sem tók við af almennu námsbrautunum. Við 

framhaldsskólabrautina eru 40 nemendur sem stunda nám á fyrsta og öðru ári, 20 nemendur í 

hvorum árgangi. Nemendur sem stunda nám á brautinni eiga allir við námserfiðleika að stríða 

og eru með mismunandi raskanir. Anna er búin að kenna við skólann í um það bil fimm ár og 

er umsjónarkennari brautarinnar en þeir sem eru yfir brautinni eru aðstoðarskólameistari og 

námsráðgjafi skólans, þau þrjú vinna mjög náið saman. Kennarar sem vinna á brautinni búa til 

námsefnið sem kennt er og reyna að tengja það áhugasviði nemenda og daglegu lífi. Anna 

notar fjölbreyttar kennsluaðferðir til að mæta hverjum og einum nemenda. Anna talar um að 

hún reyni að styðja nemendur í því sem þeir eru sterkir í og nokkrir nemendur stunda nám í 

einum áfanga á hinum brautunum eins og stærðfræði á félagsfræðibraut. Með þessu reynir 

hún að styrkja sjálfstraust nemenda. Mikill hópandi hefur myndast á brautinni og er það 

mikilvægt fyrir þau að finna að þau tilheyra einhverjum ákveðnum hópi. Anna segir að það 

hafa verið miklir hegðunarerfiðleikar og þá sérstaklega í hópnum sem er á öðru ári. Hún 

leggur mikla áherslu á að hafa gott samstarf við foreldra til þess að koma í veg fyrir vandamál 

og ef nemendur eru ekki að hegða sér vel þá boðar hún strax fund með foreldrum. Mikil 
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teymisvinna er hjá kennurum sem kenna á framhaldsskólabrautinni og þeir funda reglulega, 

Anna telur að það sé mjög mikilvægt að hafa gott samstarf. Anna er mjög ánægð með þann 

stuðning sem er við skólann, stjórnendur skólans styðja hana alfarið og henni finnst aldrei 

neitt mál að leita til þeirra. Anna leggur ekki mikla áherslu á að vilja vita hvaða greiningar 

nemendur eru með heldur vill hún kynnast þeim fyrst, hún vill ekki vera með fyrirfram 

ákveðnar skoðanir á nemendum. 
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5. Umræður 

 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og þær tengdar við bæði innlendar 

og erlendar rannsóknir. Heildarniðurstaðan verður dregin saman og fjallað um þau fimm 

meginþemu sem koma fram í sögum viðmælenda. Þessi fimm meginþemun eru: 1) Almennar 

námsbrautir; 2) Bekkjarstjórnun; 3) Hegðunarerfiðleikar; 4) Námið; 5) Stuðningur og lausnir. 

 Í þessari rannsókn var leitað svara við spurningunni: Hver er reynsla kennara á 

almennu námsbraut framhaldsskóla af bekkjarstjórnun? - og jafnframt við 

undirspurningunum: Hvað gera kennarar til að fyrirbyggja hegðunarerfiðleika í bekknum, 

hvaða kennsluaðferðir nota þeir og hvernig stuðning fá þeir við skólann?  

 Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru allir búnir að velja sér að kenna á 

almennu brautinni og höfðu mikinn áhuga á kennslunni, þeim fannst þetta vera fjölbreytt og 

ögrandi starf, þeir töluðu ekki mikið um að þetta væri streituvaldandi nema kennarinn sem 

vann á framhaldsskólabrautinni. Heildarniðurstöður úr rannsókninni leiddu í ljós að 

hegðunarvandamál voru til staðar á almennu brautunum en reyndust ekki íþyngjandi fyrir 

kennarana sem höfðu skilning á þeim og reyndu að lágmarka truflun að þeirra völdum með 

því að nota fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir hegðunarerfiðleika hjá nemendum. 

Þeir tóku strax á vandamálum sem upp komu með t.d. breytilegri uppröðun nemenda í 

stofunni og töluðu við þá einslega eða í hópi, eftir því sem við átti, og reyndu að fá þá sjálfa 

til að koma með lausnir að vandamálinu. Ef nemendur neituðu að koma með lausnir og vildu 

ekki samvinnu við kennarana var haft samband við aðstoðarskólameistarann. Kennararnir 

voru sammála um að vísa ekki nemendum út úr tíma heldur tala við þá einslega og reyna að 

láta þá komast að lausn að vandamálinu.  

 Tveir kennarar sögðu að þeim fannst það vera ákveðið frelsi þegar þeir fengu að 

ákveða hvaða námsefni var kennt og voru ekki háðir námsskránni, þá gátu þeir frekar brotið 

upp kennsluna og verið með hópavinnu og voru ekki í kapp við tímann að ljúka við eitthvað 

ákveðið námsefni. Kennararnir reyndu að laga námsefnið að þörfum nemenda, þeir tengdu 

það t.d. við áhugasvið þeirra, fóru í vettvangsferðir og reyndu að tengja námið við daglegt líf, 

reynslu og þekkingu nemandans. Tveir kennarar notuðu stutta innlögn í sinni kennslu á meðan 

sá þriðji fór til nemenda og útskýrði námsefnið fyrir hverjum og einum. Undantekningarlaust 

töldu kennarar að sjálfstraust og sjálfsmynd nemandans væri lykillinn að árangursríku námi 

þeirra, kennararnir notuðu mismunandi aðferðir til að byggja upp sjálfstraust hjá þeim 

nemendum sem þurftu á því að halda.  
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 Á heildina litið voru kennarar sáttir við stuðninginn sem þeir fengu frá skólanum og 

þeim fannst nemendur fá allan þann stuðning sem skólinn gat veitt þeim. Mismunandi 

skoðanir voru á því hvað viðmælendum fannst um greiningar og hvernig þeir nýttu sér þær 

upplýsingar sem þeir fengu um nemendur. Misjafnt var hvort kennararnir unnu í teymum og 

hvernig samstarfið var við heimilin en þeim fannst öllum það skipta miklu máli og vera mjög 

gagnlegt að geta talað við aðra kennara um þau vandamál sem upp gátu komið í 

kennslustofunni. 

 

5.1 Almenn námsbraut 

Af skólunum þremur sem viðmælendur kenndu í voru tveir þeirra með hefðbundnar almennar 

brautir en þriðji skólinn var búinn að innleiða framhaldsskólabraut sem er byggð á sömu 

hugmyndafræði og almennu brautirnar en hún tekur mið af nýrri Aðalnámsskrá 

framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Innan almennu námsbrautanna 

voru mismunandi brautir og er reynt að tengja þær við áhugasvið nemenda en það var misjafnt 

eftir skólum hvaða brautir voru í boði og það tengdist einnig atvinnulífinu á staðnum. 

Áfangarnir sem kenndir voru á brautunum eru byggðir upp á svipaðan hátt með það sem 

markmið að búa nemendur undir 102 áfangana en í fornáminu sem er fyrir nemendur sem 

hafa ekki náð lágmarkskröfum í þremur eða fleiri fögum í grunnsskólanum, var markmiðið að 

undirbúa nemendur fyrir 193 áfangana og þar gátu kennarar ráðið hvað ætti að kenna og voru 

ekki háðir námsskránni. Það var því í líkingu við það sem gerist á framhaldsskólabrautinni í 

skóla Önnu, þar sem kennarar fengu að sníða námsefnið að þörfum nemenda. Anna sem 

kenndi á framhaldsskólabrautinni upplifði það sem mikið frjálsræði að geta valið hvernig 

áfanginn væri kenndur og hvað væri kennt í honum. Einingarnar á almennu braut fornámi og 

á framhaldsskólabrautinni gilda ekki á aðrar brautir en ef nemendur hafa lokið undirbúnings 

áföngunum eins og 193 og 293 þá fá þeir áfangann 102 metinn og þeir fara áfram í 202 og það 

er eins á framhaldsskólabrautinni en þá metur kennarinn hvort nemendur eru tilbúnir í 102 

áfangann. Eins og kemur fram í Aðalnámskrá framhaldsskóla almennum hluta frá árinu1999 

þá hafa þessir skólar frjálst val hvernig þeir byggja upp almennu brautirnar með þarfir 

nemenda að leiðarljósi þegar kemur að námsúrvali og geta einnig nýtt sér samfélagið sem 

viðkomandi skóli er starfræktur í (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 27–28).  

 Skólarnir sem Vala og Kalli kenndu við eru með samstarf við atvinnulífið í 

bæjarfélaginu og allir skólarnir eru með samstarf við grunnskólana í bæjarfélaginu að 

einhverju leyti. Þeir halda kynningar á framhaldsskólanum og í skólanum sem Kalli kenndi 
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við gátu grunnskólanemendur sem stóðu sig vel í námi, sótt um að stunda nám í ákveðnum 

áföngum við framhaldsskólann. Vegna breytts fyrirkomulags á samræmdu prófunum talaði 

Kalli um að nemendum færi fækkandi á almennu brautinni fornám og ástæðan væri sú að 

framhaldsskólinn gæti ekki lengur tekið mið af einkunnum samræmdu prófanna heldur 

eingöngu skólaeinkunninni. Yfir heildina væri sú einkunn of há þannig að skólinn ætti í 

erfiðleikum með að setja nemendur í þá áfanga sem hentaði þeim best og þá væri hætta á að 

áfanginn væri of erfiður fyrir nemendur þannig að þeir gæfust upp og hættu. Samkvæmt 

rannsóknum Jóns Torfa Jónssonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) og Hjalta Jóns 

Sveinssonar (2009) kom fram að það skiptir miklu máli fyrir nemendur að hafa gott sjálfsálit 

svo að þeir hafi trú á sjálfum sér. Því rannsóknirnar leiddu í ljós að mikið brottfall í námi var 

hjá þeim nemendum sem voru með brotna sjálfsmynd og þess vegna er mikilvægt að kennarar 

taki mið af því og raði nemendum í áfanga eftir getustigi. 

 

5.2 Bekkjarstjórnun 

Kennararnir sem rætt var við höfðu allir valið að kenna á almennu námsbrautinni og þeir voru 

mjög áhugasamir um að kenna þar. Vala og Kalli voru búin að kenna í mörg ár í 

framhaldsskóla en Anna var með fimm ára kennslureynslu en jafnframt með reynslu á öðrum 

sviðum sem nýttust í kennslu. Kennararnir voru flestir mjög opnir fyrir breytingum og að 

endurskoða stafshætti sína. Þeir leituðu út fyrir skólann í frekari fræðslu til að fá hugmyndir 

að breyttum kennsluháttum og fengu sérfræðing til að koma með hugmyndir að breytingum. 

Eins og kom fram í bókinni Aukin gæði til náms:Skólaþróun í þágu nemenda er mikilvægt að 

kennarinn horfi með opnum augum og á gagnrýnin hátt á kennslu sína ásamt því að vera 

tilbúinn til breytinga, þannig eflir hann sig sem sérfræðing (Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999, bls. 

121–123). Anna var sérstaklega meðvituð um að endurskoða kennsluhætti sína og spurði sig 

hvernig hlutirnir gengju og hverju hún gæti breytt. Í samráði við samkennara sína 

endurskoðaði hún námið og þeir notuðu það sem gekk vel en breyttu því sem gekk verr.  

 Í rannsókninni kom fram að kennararnir notuðu að einhverju leyti fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eins og hópavinnu og einstaklingsverkefni þar sem nemendur komu með 

hugmyndir að verkefninu. Jafnframt fengu nemendur val um hvernig þeir ættu að skila 

verkefninu en samkvæmt Marzono og Marzono (2004, bls. 3–4) er það mikilvægt til þess að 

vekja upp áhuga og skilning nemenda á verkefninu. Ef nemendur vinna ekki verkefnin og 

sýna þeim engan áhuga getur ástæðan að sögn Glasser (1986, bls. 17–22) verið sú að 

nemendur sjá ekki tilganginn með verkefninu. Dewey telur einnig mikilvægt að kennarinn 
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geri sér grein fyrir þörfum nemenda til þess að geta aukið við reynslu og þekkingu sína 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 25). Kennararnir voru meðvitaðir um að vera með stutta 

innlögn og síðan lögðu þeir fyrir verkefni sem nemendur unnu. Það er misjafnt hversu virkir 

nemendur voru í tímum, Kalli talaði um að ef nemandi hjá honum væri mjög áhugalaus þá 

reyndi hann að fá hann til þess að átta sig á því sjálfan með því að spyrja hann spurninga um 

hvernig hann gæti byrjað á verkefninu. Í þessu tilviki var Kalli ekki að hugsa út í hvort 

verkefnið höfðaði til nemandans og hver ástæðan var á áhugaleysinu, samanber Glasser hér að 

ofan, heldur má segja að Kalli lagði áherslu á að nemandinn næði upp í þau markmið sem 

væru fyrir áfangann en ekki að aðlaga markmiðin að nemandanum og að nemandinn myndi 

vinna verkefnið án tillits til þess hvort hann hefði áhuga á því eður ei. Noddings (2006,bls. 

10–13) leggur áherslu á að kennarinn hvetji nemandann að hugsa á gagnrýnan hátt um nám 

sitt og spyrja sig: „af hverju er ég að læra þetta“. Með þessu er kennarinn að reyna að fá 

nemandann til að átta sig á ástæðunni fyrir áhugaleysinu. Þetta telur Noddings vera mjög 

mikilvægt í kennslu.  

 Í megindráttum má segja að allir kennararnir notuðu leiðtogastjórnun (Glasser, 1998, 

bls. 15 – 21), þeir sýndu nemendum virðingu, sýndu þeim að þeir væru mikilvægir og að 

hagur þeirra var í fyrirrúmi. Til þess að ná til nemenda töluðu þeir um sjálfa sig, til dæmis ef 

nemandi átti í einhverjum erfiðleikum þá notaði Anna dæmi um sig að hún skrifaði illa og það 

væri erfitt lesa skriftina hennar. Hún talaði einnig um vin sinn sem notaði Blindrabókasafnið 

og komst í gegnum háskólann, Anna gerði þetta til þess að hvetja nemendur að nota 

hljóðdiska sér til hjálpar og samkvæmt rannsóknum Intrator (2005) sýndu þær að til þess að 

nemendur viðhéldu áhuga á náminu var mikilvægt að kennarinn sýndi þeim áhuga og þekkti 

þá. 

 Af frásögn kennara mátti ráða að í kennslustofum hjá kennurunum ríkti gott 

andrúmsloft og Anna talaði um að nemendur styddu hver annan í erfiðleikum. Ef upp komu 

vandamál í bekknum var auðvelt að breyta t.d. íslenskutíma í umræðutíma þar sem málin voru 

rædd og nemendur þjálfaðir í að leysa vandamálin. Þetta var auðveldast að framkvæma á 

framhaldsskólabrautinni vegna þess að þar er bekkjarkerfi og þar myndaðist góður 

bekkjarandi. Samkvæmt Glasser (1998, bls. 18–21) er það einmitt eitt af lykilatriðum góðs 

skóla að hlýlegt og gott andrúmsloft er til staðar í kennslustofunni. 

 

5.3 Hegðunarerfiðleikar 

Kennararnir sem kenndu á almennu brautunum í framhaldsskólunum utan Reykjavíkur 

upplifðu ekki mikla hegðunarerfiðleika hjá nemendum. Þeir töldu að ein af ástæðunum fyrir 
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því væri að þetta væri áfangakerfi en ekki bekkjakerfi, nemendur þekktust þar af leiðandi ekki 

jafn vel og í bekkjarkerfi og það drægi úr líkum á hegðunarvandamálum. Anna sem kenndi á 

framhaldsskólabrautinni í skólanum á Reykjavíkursvæðinu, þar sem er bekkjarkerfi, talaði 

aftur á móti meira um hegðunar- og námserfiðleika á brautinni en það fór þó að vísu eftir 

árgöngum hversu mikil vandamálin væru. Hún leit þó á þetta sem eðlilegan fylgifisk þessa 

nemendahóps og taldi þetta ekki vera íþyngjandi. Almennt virtust kennararnir því ekki þurfa 

að glíma mikið við hegðunarvandamál í kennslunni og það kom nokkuð á óvart þar sem 

rannsóknir hafa sýnt að kennurum finnst kennslan í dag mjög breytt og erfiðari eftir að ný lög 

voru setta á og nemendaflóran breyttist í framhaldsskólunum (Guðrún Ragnarsdóttir o.fl.2010, 

Menntamálaráðuneytið, 2007,bls. 9). Önnur skýring á fátíðum hegðunarerfiðleikum meðal 

nemenda hjá kennurunum sem kenndu í áfangakerfi gæti verið sú að þeir nota markvisst 

fyrirbyggjandi aðgerðir til að draga úr slíkum uppákomum. Vala leyfði t.d. nemendum að ráða 

hvar þeir sátu í fyrsta kennslutíma og hún gerði þeim einnig grein fyrir því strax í upphafi 

fyrsta tíma að ef óróleiki myndaðist þá yrði uppröðuninni breytt. Hún framfylgdi því strax í 

næsta tíma og útbjó skema yfir uppröðun nemenda og hengdi það aftast í kennslustofunni 

þannig að nemendur sáu um leið og þeir komu inn í tímann hvar þeir ættu að sitja. Vala notaði 

uppröðun í kennslustofunni sem fyrirbyggjandi aðgerð til að koma í veg fyrir 

hegðunarerfiðleika. Curwin og Mendler (1988, bls. 7–16) lýsa í bók sinni Discipline with 

dignity að ef kennarar ætla að koma í veg fyrir slæma hegðun í bekknum sé mikilvægt að hafa 

skýrar reglur þannig að nemendur viti hvað er ætlast til af þeim, að þeir fái valmöguleika 

þannig að þeir fái ábyrgð á hvað þeir velja. Gossen og Anderson (1995, bls. 5–7) segja einnig 

að það sé mikilvægt að nemendur beri ábyrgð á sjálfum sér. Kennararnir voru allir sammála 

um að þeir vísuðu nemendum ekki út úr tíma heldur töluðu við þá einslega og gerðu þeim 

grein fyrir því að svona hegðun væri ekki æskileg og létu nemendur finna lausnir á 

vandamálinu. Áhugavert var hvernig Kalli notaði sérstaka aðferð til þess að róa nemendur 

niður, hann byrjaði á að spyrja nemendur ákveðinnar spurningar en það gerði hann til þess að 

fá nemandann til þess að hugsa og við það róaðist nemandinn niður. Jafnframt notaði Kalli 

hendurnar til þess að sýna nemandanum hvar hann var staddur í æsingnum, ef Kalli setti 

höndina hátt upp þá var nemandi mjög æstur og ekki hægt að ræða við hann en ef höndin var 

kominn í miðjuna þá var hægt að ræða á jafningja grundvelli. Hinsvegar, ef höndin var niðri 

þá var nemandinn jafnvel of undirgefin og það þurfti að hífa hann upp í miðjuna og fá hann til 

að vera virkari í samskiptum. Kalli reyndi að koma fram við nemendurna eins og fullorðið 

fólk og passaði sig vel að hafa stjórn á skapi sínu og fara aldrei að rífast. Þessi nálgun 

samræmist Gossen og Andersson (1995, bls. 5–7) en þær töluðu um að mikilvægt væri að 
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kennarinn gerði sér grein fyrir hvert hans hlutverk væri og að nemandinn gerði það einnig og 

að þetta væri ábyrgð þeirra beggja. Það var einkenni fyrir alla kennarana í þessari rannsókn að 

þeir töluðu um að þeir rifust aldrei við nemendur heldur töluðu við þá á jafningja grundvelli. 

Curwin og Mendler (1988, bls. 12–13) tala einnig um að kennarinn þurfi að hlusta á hvað 

nemandinn er að segja og hvernig honum líður, þeir segja líka að kennarar eigi að nota húmor 

og viðurkenna að þeir nái ekki til allra nemenda. Slíkt kom einmitt í ljós hjá tveimur 

kennurum þegar þeir sögðu frá hegðunarerfiðleikum sem þeir höfðu upplifað í kennslu, þá 

gerðu þeir sér alveg grein fyrir því að þeir náðu ekki til nemandans sem átti í hlut og annar 

þeirra lét samkennarann sinn sjá meira um þann nemanda. Good (2001, bls. 7–9) leggur 

áherslu á að til að fyrirbyggja slæma hegðun þurfum við að skilja af hverju við hegðum okkur 

á ákveðin hátt og mikilvægt er að kennarinn geri sér grein fyrir því svo að hann geti hjálpað 

nemandanum. Einn kennarinn í rannsókninni nefndi sem dæmi nemanda sem var með mikla 

minnimáttarkennd vegna námsörðugleika og það var í raun ástæðan fyrir slæmri hegðun hans. 

 Það sem kennarar í þessari rannsókn töldu vera hegðunarerfiðleika var: fliss og tala í 

tímum; farsímanotkun; loka ekki tölvum þegar beðið var um það; tala á niðrandi hátt við 

kennarann; vera í útiskóm; ljúka ekki við verkefni og nota munntóbak. Þetta kemur heim og 

saman við rannsóknir Wheldall og Merrett (1998, bls. 5,9) þar sem þeir lýsa skilgreiningu 

framhaldskólakennara á hegðunarerfiðleikum en til viðbótar nefna þeir einnig að nemendur 

lemja frá sér og fara út úr tímum án leyfis. Slíkt kom ekki fram í þessari rannsókn heldur voru 

kennarar búnir að tala við nemendur sem áttu í erfiðleikum með að einbeita sér í langan tíma 

um að þeir mættu fara fram í fimm til tíu mínútur en ef þeir væru lengur fengu þeir fjarvist. 

Athyglisvert var að kennarar í þessari rannsókn upplifðu ekki að nemendur væru ofbeldisfullir 

samkvæmt skilgreiningu sem tekur mið af læknisfræðilegum sjónarmiðum. Þar er skilgreint 

að hegðunarerfiðleikar geti verið að nemandinn getur ekki einbeitt sér, geti ekki setið kyrr, 

glímir við námsörðugleika, er orðljótur, með lélega félagshæfni, ofbeldisfullur, hefur notað 

vopn og ógnar eða hótar öðrum (Gillberg, 1996, bls. 18–21; Páll Magnússon, 2001, bls. 20–

23). 

  

5.4 Námið og kennslan 

Í þessari rannsókn töldu kennarar undantekningarlaust að grundvöllurinn að námi væri 

sjálfstraust nemandans og að mikilvægt væri að hafa það að leiðarljósi við kennslu. 

Kennararnir voru meðvitaðir um hvaða markmið þeir settu námi nemanda og hvaða kröfur 

þeir gerðu til þeirra. Völu og Önnu fannst að aðalmarkmiðið með námi nemandans væri að 
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hafa raunhæf markmið fyrir hvern og einn og reyna að byggja upp sjálfstraust hans svo að 

hann fengi áhuga á náminu og sæi tilgang með því. Þær töluðu einnig um að vera ekki með of 

mikið af verkefnum og hafa verkefnin þannig að nemandinn gæti lokið við þau því að sögn 

þeirra höfðu sumir þessara nemenda aldrei upplifað að þeir gætu lokið við verkefni. 

Nemendur höfðu heldur aldrei fengið háar einkunnir og því leyfði Vala nemendum sem höfðu 

fengið lága einkunn á könnunarprófi að taka það aftur og gaf þeim þannig tækifæri á að 

hækka sig. Vala sagði að það hafði gífurleg áhrif á sjálfstraust nemandans að hann upplifði að 

hann gæti lært. Eins og hefur verið fjallað um hér á undan þá er sjálfstraust nemenda 

undirstaðan fyrir námsáhuga þeirra og að þeir vilji takast á við nám (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blönda, 2002; Hjalti Jón Sveinsson, 2009).Bandaríski kennslufræðingurinn 

Carol Tomlinson (2008, bls. 5) segir að til þess að kennarar geti skipulagt einstaklingsmiðað 

nám þá verði þeir að geta gert sér grein fyrir sterku og veiku hliðum nemandans þannig að 

þeir geti mætt þörfum nemandans og byggt á þekkingu hans. Anna og Vala gerðu sér grein 

fyrir þessum þörfum nemenda og reyndu að mæta þeim á þeirra eigin getustigi. Þær aðlöguðu 

námsefnið, tengdu það við áhugasvið nemandans og byggðu á fyrri þekkingu þeirra, til dæmis 

var einn nemandi í stærðfræði hjá Völu látinn mæla út fiskabúr sem hann hafði smíðað. Anna 

lét nemendur undirbúa veislu fyrir sameiginlegt kvöld með foreldrum. Í skólanum hennar 

unnu kennarar á framhaldsskólabrautinni saman að þessari veislu með nemendum og 

samþættu námsfögin en lokamat var að nemendur tóku þátt í undirbúningnum og það var 

skyldumæting í veisluna. Hér voru kennarar að leyfa öllum hæfileikum nemenda að njóta sín í 

anda hugmynda Howards Gardner um mikilvægi þess að styrkja allar níu greindirnar því hver 

einstaklingur er sterkur á ólíkum sviðum (Armstrong, 2000, bls. 1–2). Í hugsmíðahyggjunni er 

einnig talað um mikilvægi þess að hver nemandi er virkur í að skilja reynslu sína og gefa 

henni merkingu og því er mikilvægt að nemandinn fái tækifæri að fást við mismunandi 

verkefni sem tengir stafsumhverfi og daglegt líf (Lambert, 2003, bls. 59).  

 Í rannsókninni kom fram að Vala notaði ekki mikla innlögn og útskýrði ekki yfir 

hópinn í heild heldur fór til hvers og eins og útskýrði fyrir honum verkefnið því þeir væru 

komnir mislangt og hún lagði mikla áherslu á að nemendur fengu að vinna verkefnið á sínum 

hraða. Anna horfði á styrkleika nemandans og studdi hann í að fara í áfanga á öðrum brautum, 

til dæmis var einn nemandi góður í stærðfræði og hann fékk stuðning frá Önnu og fór í 

stærðfræði 202. Ef Anna hinsvegar sá að nemendur náðu ekki áfanganum þá kippti hún þeim 

inn á framhalsskólabrautina aftur. Það gerði hún til þess að nemandinn upplifði ekki að 

honum hefði mistekist og samkvæmt hugmyndafræði Tomlinson (2010, bls. 15–18) um 

einstaklingsmiðað nám er mikilvægt að kennarar skipuleggi nám nemandans þannig að hann 
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vinni hvorki of auðveld né of erfið verkefni heldur reyni kennarinn að finna jafnvægi á 

þyngdarstig námsins þannig að nemandanum fari fram.  

 Í rannsókninni kom einnig í ljós að kennarar voru nokkuð sveigjanlegir þegar kom að 

því hvar nemendur gætu unnið verkefnin sín. Kalli og Anna sögðu frá hópavinnu sem þau létu 

nemendur vinna og gekk hún út á það að nemendur gátuð notað myndavél og áttu að taka 

myndir af til dæmis „ást“ og kynntu það síðan á sal eða voru með kynningar um áhugamálin 

sín og voru þá með bása á göngum skólans og kynntu verkefnin. Anna fór í vettvangsferðir 

með nemendum, til dæmis á Þingvöll. Dunn og Dunn (1993, bls. 2) telja mikilvægt að 

nemendur fái að hafa um það að segja hvar þeir kjósa að læra vegna þess hversu ólíkir þeir 

eru. Það er ólíkt hvað hentar einstaklingum best í þeim efnum, sumum finnst gott að læra á 

gólfinu, öðrum finnst gott að hlusta á tónlist og enn öðrum finnst gott að læra í hlýrri stofu. 

Þeir segja að vegna þess hve ólík við erum er mikilvægt að kennarinn geri sér grein fyrir því 

og bjóði upp á fjölbreyttari kennslustofu. 

 

5.5 Stuðningur og lausnir 

Á heildina litið þá voru kennararnir í þessari rannsókn ánægðir með þann stuðning sem þeir 

fengu innan skólanna. Það er frábrugðið öðrum rannsóknum sem hafa verið gerðar á 

starfsánægju kennara. Í þeim rannsóknum kom í ljós að helmingi kennara fannst starfið mjög 

andlega erfitt, voru undir miklu starfstengdu álagi og voru óánægður með stoðkerfi skólans 

(Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2010). Það kom svolítið á óvart hvað kennarar í þessari rannsókn 

voru ánægðir í starfi sínu og töluðu ekki mikið um að það væri andlega erfitt. Þeir litu frekar á 

starfið sem ögrandi og fjölbreytt, nema Anna sem kenndi á framhaldsskólabraut; henni fannst 

mikil vinna að halda utanum alla fundi og skrá allt niður en hún talaði líka um að stjórnendur 

skólans stæðu eins og klettur á bakvið hana og hún upplifði mikinn stuðning frá þeim. 

Samkvæmt því sem Anna sagði var stjórn brautarinnar einskonar regnhlíf sem samanstóð af 

aðstoðarskólameistaranum, námsráðgjöfunum og umsjónarkennaranum. Þessi hópur vann 

mjög þétt saman og fundaði reglulega. Það er mjög mikilvægt að sögn Rúnars Sigþórssonar 

o.fl.(1999, bls. 123–124), að kennarar finni fyrir stuðningi frá skólastjórnendum og jafnframt 

að þeir séu sveigjanlegir og tilbúnir í breytingar, það er grundvöllur fyrir því að kennarinn 

þróist í starfi. Það kom mjög greinilega fram hjá Önnu að stjórnendur við skólann hennar voru 

tilbúnir í breytingar og stóðu við bakið á kennurum. 

 Allir kennararnir voru sammála um að teymisvinna væri góð sem stuðningur við 

kennara. Þeir töldu allir að það hefði hjálpað þeim í starfi að geta talað við samkennara sína 
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um vandamál sem upp gátu komið hjá þeim í kennslu. Í skólanum hennar Önnu var markviss 

teymisvinna þar sem kennarar funduðu einu sinni í viku og allt var skráð niður varðandi 

nemendur þannig að umsjónarkennari gat notað þau gögn ef funda þurfti með nemendum og 

foreldrum. Anna taldi þetta vera bráðnauðsynlegt til þess að fyrirbyggja vandamál og hægt 

væri að leysa þau um leið og þau birtust. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að sjálfstraust 

kennarans í starfi skiptir miklu máli varðandi hvernig hann mætir áskorunum og það skiptir 

líka máli fyrir námsárangur nemandans. Einnig hefur komið fram í erlendum rannsóknum að 

mikilvægt er að fagmenn við skólana vinni í teymum þannig að þeir sitji ekki einir uppi með 

þau vandamál sem upp geta komið í kennslustofunni (Hulpia og Devos, 2010; Klassen o.fl., 

2008).  

 Allir þátttakendur í rannsókninni höfðu nýtt sér ráðgjöf hjá námsráðgjafa og þá 

sérstaklega ef þeir þurftu að fá upplýsingar um ákveðin vandamál hjá nemendum, þeir töldu 

allir mikilvægt að námsráðgjafi væri starfandi hjá skólanum. Við skólann hans Kalla starfaði 

einn sérkennari sem dyslexíuráðgjafi og það kom verulega á óvart að það væru ekki starfandi 

sérkennarar við alla skólana. Einnig kom á óvart að kennarar sem voru ekki með sérkennara 

starfandi við skólann töldu sig ekki þurfa á honum að halda meðan Kalli sem hafði sérkennara 

í sínum skóla talaði um að það væri gott að geta leitað til hans um ráð fyrir nemendur. Hann 

talaði einnig um að sérkenninn væri stundum með fyrirlestur fyrir kennara við skólann um 

námsörðugleika og hversu nauðsynlegt væri að koma til móts við þarfir nemenda.  

 Í rannsóknum Margrétar Þ. Jóelsdóttur (2000, bls. 157–158) segir að þar sem kennarar 

eru að kenna stórum hópi nemenda með mismunandi þarfir sé mikilvægt að kennarinn fái 

stuðning og fræðslu svo að hann gefist ekki upp á kennslunni. Í þessari rannsókn kom fram 

athyglisvert viðhorf kennara til greininga. Það var einungis einn sem talaði um að honum 

fyndist gott að fá að sjá greiningar um nemanda svo að hann gæti komið til móts við hann. 

Þessi kennari hengdi lista með nöfnum nemenda sem áttu við námserfiðleika að etja fyrir ofan 

skrifborðið sitt í vinnuherbergi kennara, því þá gat hann verið fljótur að athuga listann ef hann 

var að fara yfir verkefni og gat tekið tillit til greininganna. Hann nefndi líka að honum fyndist 

gott að vita ef til dæmis nemandi væri þunglyndur því þá vissi hann ástæðuna ef viðkomandi 

nemandi kom of seint í tíma og óþarfi væri að spyrja hann af hverju hann kæmi of seint. Bæði 

erlendar og innlendar rannsóknir (Gillberg, 1996, bls. 122–123; Margréti Þ. Jóelsdóttur ,2000, 

bls. 157–158; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 177–178) benda á að mikilvægt er að 

fagmenn fái sem flestar upplýsingar um nemendur svo að þeir geti gert heildarmat á 

nemendum og byggt upp styrkleika þeirra eins fljótt og hægt er. Í rannsóknum Margrétar 

(2000, bls. 51) kemur fram að í greiningunum er veikleikum einstaklingsins lýst og því er 
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mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir því og fái heildarsýn á styrkleika nemandans. 

Jafnframt tala Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999, bls. 177–178) um að mikilvægt sé að fagmenn 

geri heildargreiningu á þörfum nemenda þannig að hægt sé að vinna með styrkleika þeirra. Í 

ljós kom að í þessari rannsókn var ekki gerð heildaráætlun fyrir nemendur sem áttu við 

námsörðugleika að stríða heldur virtist greiningarnar nýtast nemandanum þannig að hann fékk 

lengri próftíma og gat fengið lánaðar hljóðbækur á Blindrabókasafninu. Einnig virtist vera að 

kennarar vissu ekki hvað ætti að gera við greiningarnar og hvernig þeir ættu að nýta sér hana, 

þeir töluðu um að þeir vildu ekki lesa greiningarnar því þeir vildu ekki dæma nemandann 

fyrirfram. Þeir fengu ekki ráðgjöf hvað þeir ættu að gera og hvernig væri best að koma til 

móts við þarfir nemandans. Þrátt fyrir það voru kennarar ánægðir með þann stuðning sem þeir 

fengu líkt og þann stuðning sem nemendur fengu. Skólarnir sem Vala og Kalli kenndu við 

voru með svo kallaða stoðtíma sem að sögn þeirra nýttust þeim nemendum sem vildu og þar 

var ábyrgðin nemandans, þeir töldu það vera mjög mikilvægt að nemandinn tæki ábyrgð á 

sínu námi. Einnig voru allir kennararnir sammála um að samstarf foreldra og skóla væri mjög 

mikilvægur þáttur í vellíðan nemandans og bæri mikinn árangur. Allir kennararnir voru 

sammála um að kenna á almennu brautinni væri mjög gefandi starf og hefði kennt þeim að 

bera virðingu fyrir öllum nemendum þótt þeir gætu ekki lært allt.  
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6. Lokaorð 

 

Eftir að hafa unnið að sérkennslumálum bæði í grunnskóla og framhaldskóla hér á landi og í 

Svíþjóð hef ég velt því fyrir mér hvernig kennarar mæta þörfum nemenda með náms–og 

hegðunarerfiðleika almennt. Í grunnskólum þar sem ég vann, var búið að setja upp ákveðið 

ferli um hvernig kennarinn á að mæta þessum þörfum. Sálfræðingur, talmeinafræðingur, 

sérkennari og námsráðgjafi voru starfandi við þessa skóla og fundað var reglulega og reynt að 

finna lausnir fyrir nemendur. Stoðkerfið var skýrt og allir vissu hvað átti að gera við 

mismunandi aðstæður.  

Frá árinu 2006 hef ég unnið í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu og tekið eftir því 

að stoðkerfið í framhaldsskólanum er ekki það sama og í grunnskólanum. Síðan fræðsluskylda 

var færð til 18 ára aldurs hefur nemendum sem eiga við náms – og hegðunarerfiðleika að 

stríða fjölgað við framhaldsskólana. Með þessu breytta umhverfi í framhaldsskólanum verða 

kennarar að koma til móts við þarfir allra nemenda og það kallar á fjölbreyttari 

kennsluaðferðir. Hugsanlegt er að kennarar og skólar hafi ekki verið undir það búnir að taka á 

móti og sinna þessum nemendum. Eftir að hafa setið á kaffistofu kennara og hlustað í 

frímínútum á þá kvarta yfir erfiðum nemendum rann það upp fyrir mér að margir þeirra eru 

ráðþrota og vita ekki hvernig á að mæta þessum nemendum. Spurningar og umræður sem 

komu upp eru t.d. hvort eigi að „henda“ þessum nemendum út úr tíma, hvað eigi eiginlega að 

gera við þessa einstaklinga, þeir nenni ekki að læra og séu bara til vandræða. 

Í þessari rannsókn hefur verið fjallað um reynslu þriggja framhaldsskólakennara sem 

kenna á almennu brautinni og hvert þeirra viðhorf er gagnvart nemendum sem þar eru. Þessir 

kennarar völdu sér að kenna á þessari braut vegna áhuga en misjafnt er hvers vegna kennarar 

kenna þar, fyrir suma er það bara uppfylling á kennsluskyldu. Það er því augljóst að kennarar 

mæta þessu verkefni á ólíkan hátt og hafa mismunandi skilning og þekkingu til að takast á við 

þennan fjölbreytta hóp. Í þessu samhengi er fróðlegt að skoða bakgrunn kennara sem ákváðu 

að fara að kenna í framhaldsskóla. Munurinn á grunnskólakennara og framhaldsskólakennara 

er að grunnskólakennarar fara í nám til að verða kennarar og ljúka þriggja ára B.Ed.-námi þar 

sem mikil áhersla er lögð á kennslufræði og mismunandi kennsluaðferðir. 

Framhaldsskólakennarar byrja hinsvegar á að taka BA eða B.Sc.-gráðu í sínu fagi og eru 

ekkert endilega að stefna á kennslu. Þeir bæta síðan einu ári við í kennslufræði til að öðlast 

kennsluréttindi en vel þekkt er að margir þeirra gera það einungis til að auka við 

atvinnumöguleika ef þeir skyldu ekki fá vinnu við sitt fag. Reynsla framhaldsskólakennara er 
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því einungis sú reynsla sem þeir hafa úr eigin skólagöngu og síðan eitt ár í kennslufræði. En 

það er efni í aðra rannsókn að kanna hvort menntun framhaldsskólakennara er nægilega 

viðamikil til að þjálfa þá í að takast á við þennan fjölbreytta nemendahóp.  

Nemendur á almennu brautunum eru nemendur sem eiga við námserfiðleika að stríða 

og hafa ekki náð lámarkseinkunnum á grunnskólaprófum. Þessir einstaklingar hafa verið í 

sérkennslu í grunnskóla og sumir þeirra fengið aðlagað námsefni og margir þeirra hafa brotna 

sjálfsmynd þegar þeir byrja í framhaldsskóla. Því er mikilvægt að skoða hvernig 

framhaldsskólinn mætir þörfum þessara nemenda. Að mínu mati hefur það ekki alltaf tekist 

með tilkomu almennu brautanna, sérstaklega ekki þar sem hvorki er búið að aðlaga markmið 

né námsefni að getu nemandans. Of algengt er að þeirri stefnu sé haldið til streitu að allir 

nemendur fari í gegnum sama námsefnið óháð áhuga eða getu. Sem dæmi má nefna 

uppbyggingu námsefnis í stærðfræði á almennu brautunum þar sem verið er að undirbúa alla 

nemendur undir að ná markmiðum fyrir stærðfræði 102 – hver er tilgangurinn með því? 

Mikilvægt er að skólastjórnendur spyrji sig hvernig þeir eigi að vekja upp áhuga nemenda og 

styðja við þá sem sjá ekki tilganginn með námi sínu. Hugsanlega gætu þannig aðgerðir dregið 

úr brottfalli nemenda úr framhaldsskólum. Einnig finnst mér mikilvægt að kennarar séu 

meðvitaðir um ábyrgð sína og séu gagnrýnir á eigin kennslu þannig að ef það er t.d. mikið fall 

í bekknum þá spyrji kennarinn sig hversvegna nemendur falla hjá honum og hversvegna 

kennslan skili ekki árangri. Ábyrgðinni er hinsvegar oft velt yfir á nemandann og námsgetu 

hans kennt um, sem er alltof léttvæg skýring. Lykilatriði er þó að kennarar sem ætla að kenna 

á almennum brautum hafi áhuga og þekkingu til að vinna með nemendum sem eiga við náms- 

og hegðunarerfiðleika að etja. 

 Þessi rannsókn sýnir að þörf er á að rannsaka frekar reynslu kennara á almennu 

brautum framhaldsskóla á bekkjarstjórnun og fá fleiri skóla og kennara til að taka þátt í slíkri 

rannsókn til að fá víðari innsýn í reynslu kennara. Hvað þarf að bæta og hvað er hægt að nýta 

sem þegar er til í framhaldsskólum. Mikilvægt er að nýta þann mannauð sem þegar er 

starfandi í skólunum á sem bestan hátt því bæði kennarar og nemendur þurfa töluverðan 

stuðning í breyttu samfélagi þar sem kennslustarfið er orðið flóknara, kennarinn er ekki bara 

að kenna heldur er hann að sinna mörgum öðrum störfum. Því er mikilvægt að stjórnendur 

skóla og stjórnvöld geri sér grein fyrir þessari miklu þörf á sérfræðiaðstoð þannig að hugtakið 

„skóli fyrir alla“ sé ekki marklaust tal. 
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Fylgiskjal 1: Kynningarbréf til viðmælenda 

 
Upplýsingar vegna M.Ed verkefnis Þórdísar Helgu Ólafsdóttur: 

 

Hver er reynsla kennara á almennri námsbraut framhaldsskóla af 

bekkjarstjórnun? 

Ágæti viðtakandi 

 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á hver er reynsla kennara á 

almennri námsbraut framhaldsskóla af bekkjarstjórnun? Tilgangur rannsóknarinnar er að 

reyna að komast að því hvernig kennarar á almennum brautum framhaldsskóla líta á 

agavandamál eða hvað þeir telja vera erfiðleika í bekkjarstjórnun. Hvað gera þeir til að 

fyrirbyggja agavandamál, hvaða kennsluaðferðir þeir nota og hversu meðvitaðir þeir eru um 

orsakir vandans. Einnig verður skoðað hvað kennurum finnst um stuðninginn sem þeir fá frá 

skólanum og hvað þeir telja sig þurfa. 

Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum sem viðmælendur velja. 

Alla jafnan verður tekið aðeins eitt um það bil 40 - 60 mín. langt viðtal við hvern þátttakenda. 

Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í 

afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgöngum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 

 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt án 

útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.  

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir 

Þórdís H. Ólafsdóttir, meistaranemi við Háskólann á Akureyri 

thordis@bhs.is 
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Fylgiskjal 2: Samþykktaryfirlýsing 

 

 

Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og samþykki að taka 

þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingarfyllst 
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Fylgiskjal 3: Viðtalsrammi fyrir fyrsta viðtalið 

Narrative rannsóknaraðferð 

Viðtalsrammi 

 

 

1.  Inngangur 

Kynna sig 

Hvað ertu búin að kenna lengi? 

Námsleiðir sem þú valdir? 

Skólagangan þín hvernig var hún? 

Af hverju valdir þú að verða kennari? 

Hvað ertu búinn að kenna lengi við þennan skóla? 

 

2.  Getur þú lýst dæmigerðri kennslustund hjá þér? 

Hvað kennir þú mörgum nemendum? 

Aðferðir 

Hópavinna 

Einstaklingsmiðuð kennsla 

 

3. Getur þú lýst nemendaflórunni 

Hvaða nemendur eru á brautinni? 

Hvaða erfiðleika eru þau að kljást við? 

Greiningar? 

 

 

4. Hvernig sérð þú fyrir þér stuðninginn við kennara og nemendur? 

Getur þú lýst þeim stuðningi sem er til staðar í skólanum? 

Er skýrt ferli ef nemandi brýtur af sér? 

Er teymisvinna?  

 

5. Sér þú einhverjar aðrar námsleiðir fyrir þessa nemendur? 

Samstarf milli grunn og framhaldsskóla 

Samstarf milli framhaldsskóla og atvinnumarkaðinn 

 

 

6. Samantekt 
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Fylgiskjal 4: Viðtalsrammi fyrir annað viðtalið við Völu 

 

Viðtalsrammi 2 við Völu 

 

1. Vilt þú bæta einhverju við ? 

2. Er þetta rétt skilið hjá mér að almenna braut er með þessar fimm brautir?  

3. Getur þú sagt mér meira um uppbyggingu ferðaþjónustubrautarinnar? Er hún ein af 

almennu brautunum? 

4. Er það rétt skilið hjá mér, ef nemandi fellur í tveimur fögum í grunnskóla þá geta hann 

ekki farið á almennu braut 1? 

5. 5 . Hvernig er kennslunni háttað, getur þú lýst nánar kennslunni í stærðfræði á 

ferðaþjónustubrautinni? 

6. Hefur kennslan á almennu brautinni mótað þig sem fagmaður, hafa viðhorf þín breyst 

7. þetta er í sambandi við ferðaþjónustubrautina og kosturinn við þennan áfanga er að: 

„hann er ekki svona stýrður eins og 193 áfangin því þá þurfum við að undir búa 

nemendur meira undir stærðfræði.“ Getur þú sagt mér meira frá þessu? 

8. Getur þú sagt mér hvað þér finnst vera hegðunarerfiðleikar? 

9. 9.Þegar þú ert að segja að þér finnst spennandi að prófa eitthvað nýtt eins og að kenna 

áfanga 143. Getur þú sagt mér meira frá hvað þú ert að meina 

10. Hvernig nýtur þú upplýsingarnar um nemendur? T.d greiningar. 
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Fylgiskjal 5: Viðtalsrammi fyrir annað viðtalið við Kalla 

Viðtalsrammi 2 fyrir Kalla 

 

1. Þegar þú lýsir fornáminu hvernig það var þegar þú byrjaðir með það á það við í dag 

líka? Og er talað um fornám og ekki almenn braut? 

2. Þeir nemendur sem komu illa út voru sendir til sérkennarans í frekari greiningu á þetta 

við einnig í dag? Er sérkennari sem vinnur formlega við greiningar? 

3. Varðandi greiningarnar finnst þér þær gagnlegar og getur þú sagt mér frá hvernig þú 

notar þessar upplýsingar, tekið dæmi? 

4. Færð þú aðstoð við að lesa úr greiningarnar og bregðast við þeim?  

5. Kemur sérkennari inn í þetta? Hvernig er unnið t.d með dýslexíunemendur? 

6. Varðandi nemendur með ADHD, koma aldrei upp vandamál eða árekstrar vegna 

þessara nemenda og jafnvel við aðra nemendur? Getur tekið dæmi? 

7. Hvað er samið? 

8. Gaurarnir sem þú talar um í viðtalinu sem nenna ekki að læra, hefur þú velt því fyrir 

þér af hverju þeir nenna ekki að læra, hvernig finnst þér að námið hentar þeim? Er það 

kannski ekki að höfða til þeirra?  

9. Þegar þú talar um námserfiðleika hjá nemendum dregur þú úr námskröfum? Mega þau 

skila verkefnum munnlega, og á tölvutæku formi, hvað gera kennara til að koma á 

móts við þessa nemendur? 

10. Þú hringdir í foreldra og það var mikið utanum hald í kringum þessa nemendur getur 

þú sagt mér meira frá þessari vinnu? Dæmi um stelpuna voru fleiri dæmi um 

nemendur sem þurftu aðstoð? 

11. Um nemandann sem þú tókst út úr stofunni og rabbaðir við um markmið hans. Getur 

þú sagt mér hvað þú hefur lært af þessari reynslu, t.d hvað virkar og hvað virkar ekki? 

12. Hvernig bregðast dýslexíukrakkarnir við að handskrifa? 

Bls 8.  

13. Hvað gerði það að verkum að atvikið átti sér stað og varð eins og það varð? 

14. Hvaða merkingu leggur þú í aðdraganda þess og birtingamynd? 

15. Hvernig túlkar þú það? 

16. Hvernig gæti atvikið þróast og hvað þarf að gera í sambandi við þróunina 

 



 71 

Bls. 9 

17. Hvað gekk á í fornáminu getur þú nefnt dæmi? 

18. Hvernig hefur hún mótað þínar kennsluhugmyndir t.d hvernig lítur þú á 

bekkjarstjórnun og hegðun. 

19. Greiningar og sérkennarar hvar eru þeir? 

20. Er skólinn fyrir nemendur eða er nemendur fyrir skólann hver er þín skoðun? 

21. Þegar þú talar um að þú leitaðir til sérkennara var það vegna þess að þú þekktir hann 

eða var hann einnig að vinna fyrir skólann sem ráðgjafi? 
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Fylgiskjal 6: Viðtalsrammi fyrir annað viðtalið við Önnu 

 

Viðtalsrammi 2 við Önnu 

1. Er það eitthvað sem þú villt bæta við viðtalið? 

2. Hvernig er kennslunni háttað? Er mikið af fyrirlestrum? 

3. Hvernig fara glærurnar í nemendur með dyslexíu? 

4. Hvað gerir þú til að virkja nemendur? 

5. Hvers konar verkefni eru nemendur að fást við í íslensku? 

6. Hefur þú aðgang að sérkennara? 

7. Myndir þú vilja það? 

 


