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Ágrip

Meistaraprófsverkefni það sem hér er lagt fram er byggt á áætlun sem gerð var í upphafi þess 
haustið 2011 um skrif þriggja fræðigreina sem birtar yrðu í ritrýndum tímaritum.
Ætlunin var að greinarnar yrðu hver um sig sjálfstætt framhald meistaraprófsritgerðar minnar 
við Háskóla Íslands árið 2009. Þar var stuðst við hugtökin trú á eigin færni (e. self-efficacy) 
og hvata til náms (e. motivation) til að leita svara við því hvers vegna sumir nemendur á 
Almennri námsbraut í VMA hættu  námi á meðan aðrir héldu því áfram. 

Fyrsti hluti þessa verks er samantekt á greinunum þremur. Að því búnu eru greinarnar 
birtar í þessari röð: 

Í fyrstu greininni er fjallað um skilin á milli grunnskóla og framhaldsskóla 
(e. educational transition) með hliðsjón af því hvað beri að gera til þess að tryggja að vel sé 
tekið á móti nýnemum og þeim gerð vistin sem best og árangursríkust. Fjallað er um 
rannsóknir á þessum vettvangi og bent á nokkra þætti sem bæta má í íslenskum 
framhaldsskólum á þessu sviði. 

Í annarri greininni eru bornir saman tveir hópar nemenda í VMA; annars vegar 
hópurinn sem þátt tók í rannsókninni árið 2009 og hins vegar nemendur sem hófu nám í 
skólanum eftir það góðan árangur í grunnskóla að þeir innrituðust á þær brautir sem þeir kusu. 
Hóparnir voru bornir saman meðal annars með hliðsjón af trú á eigin færni og þátttöku 
foreldra í námi þeirra. 

Í þriðju greininni er fjallað er tilraunaverkefni sem hleypt var af stokkunum í VMA 
haustið 2011. Um er að ræða námsúrræði er lýtur að einingabæru vinnustaðanámi til 
framhaldsskólaprófs. Það er ætlað nemendum sem líkur eru á að hætti námi eftir fyrsta árið 
vegna lítils áhuga og/eða námsörðugleika. Hér eru lögð til grundvallar fyrirmæli er fram koma 
í lögum um framhaldsskóla árið 2008 um að skólar skuli koma til móts við hvern og einn 
nemanda og bjóða þeim nám við hæfi.



Abstract

This masters thesis described is based on a study plan made at the beginning of the autumn 
semester 2011 of publishing three articles in peer-reviewed journals.

The intention was that each article would be an independent continuation from my 
M.Ed. dissertation at The University of Iceland in 2009. The dissertation was an account of a 
study based on the concepts of self-efficacy and motivation to seek answers to why some 
students at the department of general studies in VMA dropped out of school while others kept 
on. The first part of this document is a summary of the three articles. After that the articles are 
described in the order of intended publication:

In the first article the educational transition between the compulsory school and the 
upper secondary school is discussed considering the best ways to ensure that students feel 
welcomed, and that their stay at the secondary school is enjoyable and progressive. The article 
gives an account of recent research in this field and some aspects are pointed out which could 
be improved in Icelandic upper secondary schools.

In the second article are two groups of students in VMA compared; on one hand a 
group of students who participated in the 2009 study mentioned above, and on the other hand 
students whose results from their compulsory schools enabled them to enter the departments 
they chose at VMA. Various aspects of two groups’ experiences and views were compared, 
such as the belief they had in their own ability (i.e. self-efficacy), learning difficulties, and 
how much their parents supported them and took part in their studies.

In the third article a new study programme put in action in VMA in 2011 was studied. 
The programme is intended for young learners to study at a work place in order to get credits 
that would enable them to graduate from secondary school with an upper secondary diploma. 
The  programme is aimed at students who otherwise would be likely to drop out of school 
after the first year because of lack of interest or learning difficulties. It is  based on the 
Secondary School Act from 2008 which stipulates that schools should be prepared to serve 
each and every student who attend the school, no matter what their needs are.
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1. Inngangur

Í meistaraprófsritgerð minni við Háskóla Íslands 2009, ,,Er sérhver sinnar gæfu smiður?“ (hér 

eftir kölluð VMA-rannsóknin) var stuðst við hugtökin trú á eigin færni (e. self-efficacy) og 

hvata til náms (e. motivation) til að leita svara við því hvers vegna sumir nemendur á 

Almennri námsbraut í Verkmenntaskólanum á Akureyri hættu námi á meðan aðrir héldu því 

áfram. Á þessari námsbraut eru þeir nýnemar sem ekki hafa náð nægilega góðum árangri til 

þess að komast inn á aðrar brautir skólans og þurfa því að fara í sérstaka undirbúningsáfanga í 

tilteknum greinum, einni eða fleirum, áður en lengra er haldið. Markhópur rannsóknarinnar 

var þeir nemendur á brautinni sem höfðu ekki náð tilskildum árangri í tveimur námsgreinum 

eða fleirum í 10. bekk. Auk þess að þurfa að fara í svokallaða undirbúningsáfanga hefur 

þessum nemendum verið boðið upp á sérstaka náms- og starfskynningu (NSK) á fyrstu önn, 

auk sérstakrar lífsleiknikennslu fjórar kennslustundir í viku sem umsjónarkennarar inna af 

hendi. Er þetta hugsað til þess að hvíla nemendur á hluta bóknámsins og gera þeim um leið 

skilin á milli skólastiga auðveldari, meðal annars að laga sig að áfangakerfinu. Fram kom í 

rannsókninni að þrátt fyrir þetta sérstaka námsúrræði hyrfi hátt hlutfall nemenda úr þessum 

hópi brott frá námi, eða um 60%. 

Það hafði verið tilfinning stjórnenda og kennara í VMA að sjálfsmynd þessara 

unglinga væri brotin og trú á eigin færni mjög takmörkuð. Þetta varð hvatinn að því að 

rannsóknin var gerð. Þátttakendur í VMA-rannsókninni voru tíu talsins, þá orðnir 22 ára. Sex 

þeirra höfðu hætt í skólanum eftir fremur skamma viðdvöl, tveir höfðu brautskráðst og tveir 

voru enn í námi í VMA.  Rannsóknarspurningin var sú hvers vegna svo margir nemendur úr 

þessum hópi hefðu hætt og hver ástæðan væri fyrir því að sumir úr sama markhópnum höfðu 

haldið áfram. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að níu þessara einstaklinga höfðu 

átt við námsörðugleika að stríða, átta höfðu litla trú á eigin færni við upphaf skólagöngu 

sinnar í VMA og sex höfðu það meginmarkmið að komast sem fyrst út á vinnumarkaðinn og 

hættu af þeim sökum fljótlega í skólanum. Greint var frá þessari rannsókn í 1.–2. hefti 

Uppeldis og menntunar árið 2010 (Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010).

Niðurstöður þessarar rannsóknar vöktu spurningar sem lutu ekki síst að því hvað 

skólinn gæti gert betur til þess að koma í veg fyrir brotthvarf svo margra úr hópi þeirra 
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nemenda sem illa stóðu að vígi að loknum grunnskóla. Hvort það væri í valdi hans að auka 

aðstoð við þá sem glímdu við margs konar námsörðugleika um leið og leitast væri við að 

finna þeim nám við hæfi. Svara mátti þeirri spurningu á þann veg að skólanum bæri að skoða 

vel þessar niðurstöður og reyna í ljósi þeirra að koma enn frekar til móts við þá nemendur sem 

væru í áhættuhópi varðandi brotthvarf úr námi; finna fleiri leiðir og úrræði sem væru við hæfi 

sem flestra.

Þegar ljóst var að ég hefði fengið úthlutað námsorlofi skólaárið 2011–2012 ákvað ég 

að taka upp þráðinn að nýju og skoða betur þennan vettvang, með það fyrir augum að leita 

frekari svara við ástæðum brotthvarfs og reyna að koma auga á leiðir til þess að draga úr því.

Í samráði við Önnu Þóru Baldursdóttur deildarformann kennaradeildar og 

umsjónarmann lokaverkefna og Rúnar Sigþórsson var afráðið að ég skyldi skrá mig í 90 

eininga meistaranám við Háskólann á Akureyri. Það skyldi einkum byggjast á ritun þriggja 

ritrýndra fræðigreina og yrði Rúnar leiðsögukennari minn og meðhöfundur.  Einnig skyldi 

stefnt að þátttöku í málstofu á þremur ráðstefnum þar sem fjallað yrði um viðfangsefni 

greinanna þriggja. Tók ég þátt í eftirfarandi ráðstefnum: Ráðstefnu félags um 

menntarannsóknir í HÍ 17. mars 2012, ráðstefnu í HA um þjóðfélagsmál í tilefni af 25 ára 

afmæli skólans 20.–21. apríl 2012 og vorráðstefnu Miðstöðvar skólaþróunar við HA 27.–28. 

apríl. 

Í þessari samantekt verður gerð grein fyrir starfi vetrarins. Í öðrum kaflanum hér á eftir 

verður sagt frá áætlun þeirri sem gerð var í upphafi um þær þrjár fræðigreinar sem skrifaðar 

yrðu. Í þriðja kaflanum verður fjallað nánar um greinarnar hverja í sínu lagi. Greint verður frá 

markmiðum þeirra, farið í gegnum hinn fræðilega vettvang, helstu rannsóknir á hverju sviði, 

fjallað um helstu niðurstöður og í lokin fer fram umræða. Fjórði og síðasti kaflinn er 

samantekt. Þar verður fjallað um helstu þemun, sem sameiginleg eru öllum greinunum, og 

reynt að tengja niðurstöður hinu fræðilega efni sem byggt var á.
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2. Áætlun um þrjár fræðigreinar

2.1 Fræðileg grein um skil á milli skólastiga
Þessi grein skyldi gefa yfirlit yfir rannsóknir á skilum milli grunnskóla og framhaldsskóla og 

þá reynslu sem nemendur verða fyrir á þeim tímamótum. Sérstaklega skyldi hafður til 

hliðsjónar nemendahópur sá sem verið hafði til skoðunar í VMA-rannsókninni og niðurstöður 

hennar. Fjallað skyldi fræðilega um hugtakið sem nefnt hefur verið á ensku „educational 

transition“; yfir fræðilegt efni þar að lútandi á alþjóðavísu og niðurstöður rannsókna bornar 

saman við íslenskar aðstæður. Loks skyldi dreginn lærdómur af niðurstöðum og settar fram 

rökstuddar tillögur um það sem betur mætti fara til þess að skilin yrðu sem flestum nemendum 

til góðs og komið væri til móts við sem flesta nemendur til þess meðal annars að minnka 

brotthvarf. Þessi grein mun birtast í Glæðum, tímariti Sérkennarafélags Íslands, sem er 

væntanlegt í maí 2012, en það er þemahefti um málefni framhaldsskólans. 

2.2 Grein um samanburð á tveimur hópum nemenda í VMA,  A og B
Viðfangsefni þessarar greinar var að bera saman tvo hópa nemenda í VMA, það sem ég kalla 

A-hóp og hins vegar B-hóp. Í A-hópnum voru  þeir nemendur sem þátt tóku í VMA-

rannsókninni, en gert var ráð fyrir að niðurstöður hennar yrðu meðal annars lagðar til 

grundvallar. Í B-hópnum voru nemendur á fimmtu önn Í VMA á haustönn 2011, sem höfðu 

náð nægilega góðum árangri í grunnskóla til þess að uppfylla tilskildar kröfur til þess að 

komast inn á þær námsbrautir sem þeir óskuðu. Rannsóknarspurningin var sú hvort það væri 

eitthvað annað en námsárangur í grunnskóla sem skyldi þessa hópa að og á hinn bóginn hvort 

einhverjir þættir væru jafnframt sameiginlegir er vörðuðu nám þessara nemenda og veru 

þeirra í skólanum. Markmiðið var eftir sem áður að finna leiðir til þess að minnka brotthvarf 

og til þess að skólinn gæti komið betur til móts við sem flesta nemendur.

Auk VMA-rannsóknarinnar var lögð til grundvallar greininni eigindleg rannsókn sem 

gerð var á haustönn 2011. Hún byggðist á viðtölum við 10 nemendur sem valdir voru af 

handahófi úr fyrrgreindum markhópi, með þeim skilyrðum þó að þeir hefðu verið í 
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grunnskólum á Akureyri, eins og þeir einstaklingar sem töldust til A-hópsins.  Greinin var 

send til tímaritsins Uppeldis og menntunar og hefur verið samþykkt til birtingar í 2. hefti 2012 

með fyrirvara um að höfundar geri á henni tilgreindar breytingar á grundvelli ritrýningar. Í 

þeirri gerð greinarinnar sem hér er lögð fram er búið að gera þessar breytingar.

2.3 Grein um einingabært vinnustaðanám í VMA
Í þriðju greininni skyldi fjallað um tilraunaverkefni sem hleypt var af stokkunum í VMA á 

haustönn 2011. Það byggðist á því að 12 nemendum sem féllu undir sömu skilgreiningu og 

þátttakendur í VMA-rannsókninni, og voru taldir líklegir til að hætta námi að loknu fyrsta ári í 

VMA vorið 2011, var boðið að taka þátt í nýju námsúrræði. Það fólst í því að þeir yrðu í 

talsvert skertu bóknámi skólaárið 2011–2012 en í stað þess kæmi nýr áfangi, ATF 

(atvinnufræði) sem gæti gefið þeim 10 námseiningar yfir veturinn. Áfanginn var byggður á 

viðamiklum undirbúningi á haustönn sem leiddi síðan til þess að á vorönn ættu nemendur þess 

kost að velja sér vinnustað eða starfsvettvang þar sem þeir ynnu undir haldleiðslu starfsmanns 

tvo morgna í viku í stað þess að sækja skólann þá daga. Vonir stóðu til að nemendur yrðu að 

vetri liðnum betur búnir undir að fara út á vinnumarkaðinn og/eða hefðu öðlast áhuga á því að 

halda áfram í skólanum. Verkefnið var í samræmi við ákvæði í nýjum framhaldsskólalögum 

um framhaldsskólapróf, fræðsluskyldu og ákvæðið um að skólinn leitaðist við að koma til 

móts við sérhvern nemanda og fyndi honum nám við hæfi.

Gerð var tilviksrannsókn sem byggðist á viðtölum við þá nemendur sem þátt tóku í 

verkefninu auk kennslustjóra Almennrar brautar og umsjónarkennara hópsins. Þá var leitað 

fanga í rannsóknum bæði innanlands og utan auk þess sem til hliðsjónar voru hafðar skýrslur 

og greinargerðir um tilhögun vinnustaðanáms meðal annars frá Evrópusambandinu. Leitað var 

svara við þeirri spurningu hvort þessi tilraun væri líkleg til þess að skila þeim árangri að 

brotthvarf minnkaði og hvort tekist hefði að efla trú nemenda á eigin færni og þá um leið 

færni þeirra til að takast á við líf sitt, hvort sem þeir hygðust halda út á vinnumarkaðinn eða 

að stunda frekara nám í skólanum. Greinin var send Tímariti um menntarannsóknir til 

birtingar 2012 en bíður afgreiðslu ritstjórnar. 
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3. Nánari lýsing á þremur fræðigreinum

3.1. Úr grunnskóla í framhaldsskóla – áskoranir og tækifæri fyrir nemendur
Það er skoðun margra fræðimanna sem rannsakað hafa skil á milli grunnskóla og framhalds-

skóla að algengt sé á þeim tímamótum að námsárangur verði lakari, að minnsta kosti 

tímabundið og hætta sé á að sjálfstraust og trú á eigin færni minnki, einkum á meðal þeirra 

nemenda sem átt hafa við erfiðleika að stríða á hinu fyrra skólastigi (Galton, Gray, Rudduck, 

Berry og Denatriou, 2003; Jindal-Snape, 2010b).  Á Íslandi hefur lítið verið ritað um skilin á 

milli grunnskóla og framhaldsskóla og því má gera ráð fyrir að fyrirbærið hafi lítið verið 

rannsakað. Aftur á móti hefur brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum oft verið í opinberri 

umræðu og nokkrum rannsóknum hefur verið beint sérstaklega að því viðfangsefni (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Þó svo að í framhaldsskólum sé sitthvað gert til þess að taka sem best á móti nýnemum 

og leiða þá fyrstu skrefin á þessum nýja vettvangi er staðreyndin sú að ákveðinn hópur hættir í 

skólanum eftir fremur skamma viðdvöl eða innan tveggja ára eða svo (Hjalti Jón Sveinsson, 

2009). Þegar grannt er skoðað má koma auga á áhættuhóp í þeim skólum sem taka inn 

nýnema án tillits til námsárangurs. Hann má skilgreina þannig að um sé að ræða nemendur 

sem ólíklegt sé að muni brautskrást nema með því að framhaldsskólinn mæti þörfum þeirra 

með sérstökum ráðstöfunum (Ferguson, Tilleczek, Boydell, Rummens, Cote og Roth-Edney, 

2005; Ferguson og Tilleczek, 2007). 

Hugtakið yfir það ferli þegar nemendur fara af einu skólastigi yfir á annað hafa 

fræðimenn nefnt á ensku „educational transition“ (Jindal-Snape, 2010). Þetta mætti kalla á 

íslensku tilfærslu milli skólastiga. Þótt flestum unglingum þyki þessi tímamót bjóða upp á ný 

og krefjandi viðfangsefni, aukið valfrelsi og þar fram eftir götunum, hafa rannsóknir leitt í ljós 

að þeir geta þurft að ganga í gegnum ýmsa erfiðleika meðan á því stendur.  

Við skilin milli skólastiga fara nemendur úr tiltölulega vernduðu umhverfi 

grunnskólans yfir í laustengdari og fjölmennari framhaldsskóla þar sem samskipti bæði við 

skólafélaga og kennara verða með öðrum brag en þeir hafa átt að venjast. Þá kynnast 
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nemendur oft og tíðum nýju fyrirkomulagi á borð við áfangakerfi auk þess sem 

framhaldsskólar eru margir hverjir miklu fjölmennari og flóknari stofnanir en grunnskólar 

(Kvalsund, 2000; Wigfield og Tonks, 2002). Námskröfur aukast, viðfangsefnin verða flóknari 

og nemendur þurfa að bera meiri ábyrgð á námi sínu en áður. Bent hefur verið á að af þessum 

sökum geti jafningjafræðsla komið sér vel ef einhverjir þurfa aðstoð (Pietarinen, Soini og 

Pyhältö, 2010). Sé slíka aðstoð að fá heima fyrir er það líka mikill kostur, en þegar hér er 

komið sögu eru unglingar gjarnan farnir að treysta meira á vini sína og skólafélaga en áður 

var; stundum á kostnað samskipta sinna við foreldra og fjölskyldu (Akos, 2010; Harter, 1999; 

Schunk og Miller, 2002). Rannsóknir sýna á hinn bóginn fram á að góð samskipti unglinga 

við foreldra sína meðan á framhaldsskólanámi stendur séu mikilvægur þáttur í námsgengi 

þeirra; mikil fylgni sé á milli aðhalds, hvatningar og stuðnings foreldra og þess hvort 

unglingar ljúki námi í framhaldsskóla (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 

2005).

Í greininni var komist að þeirri niðurstöðu að ýmsa þætti mætti bæta í starfi 

grunnskóla og framhaldsskóla á Íslandi til þess að auðvelda nemendum skilin milli 

skólastiganna og til að stuðla að betri líðan þeirra og námsgengi.

Skólastigin ræði saman: Til þess að skilin á milli skólastiganna gangi sem best er 

mikilvægt að þau ,,ræði saman“. Það má gera með ýmsum hætti; gagnkvæmum heimsóknum 

og umræðum kennara og stjórnenda beggja skólastiga (Galton, 2010).  Með því mætti meðal 

annars forðast óþarfa skörun viðfangsefna milli skólastiganna og ekki síður hitt að of mikið 

rof verði í þeirri samfellu sem þarf að vera.

Bæta kennsluhætti: Fram hefur komið að umtalsverð breyting verður á námsumhverfi 

grunnskólanemenda á unglingastigi, þegar nokkrir faggreinakennarar koma í stað eins 

bekkjar- og umsjónarkennara. Við þau skil verða kennsluaðferðir einhæfari og ekki jafn 

einstaklingsmiðaðar og áður. Þetta fyrirkomulag er síðan áfram við líði þegar komið er í 

framhaldsskóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2010; Hoy og Davis, 2006; Kvalsund, 2000; 

Wigfield og Tonks, 2002). Við þessu þarf að bregðast með aukinni fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og leiðum til að laga nám að þörfum einstaklinga. Þetta mun þó tæpast 

gerast án þess að auka þekkingu og hæfni kennara á þessum sviðum. 
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Koma auga á þá sem þurfa hjálp: Nauðsynlegt er að koma sem fyrst auga á þá 

nemendur sem eiga í erfiðleikum hvort sem er með tilveruna í skólanum eða námið 

sérstaklega og veita þeim um leið félagslegan stuðning. Skólar þurfa að hafa ráð á aukinni 

námsráðgjöf og spurningin er sú hvort unnt væri að bjóða upp á einstaklingsmiðaða kennslu 

að einhverju marki.

Tryggja þátttöku foreldra: Heimilisaðstæður eru taldar geta haft mikið um það að segja 

hvernig börnum og unglingum vegnar í skóla. Í VMA-rannsókninni kom fram að jafnvel þó 

að stuðningur hafi ef til vill ekki alltaf verið mikill þá hafi foreldrar þátttakenda verið til 

staðar og fylgst með skólagöngu barna sinna eftir því sem aðstæður buðu upp á. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að ekki var slæmu eða of litlu sambandi sexmenninganna, sem hættu 

námi, við foreldra sína um að kenna að þeir gáfu gefið skólann upp á bátinn. Það var heldur 

ekki góðum samskiptum við foreldra að þakka beinlínis að hinir héldu áfram. Að minnsta 

kosti virðist þessi þáttur ekki hafa ráðið úrslitum. Þessi þáttur var síðan sérstaklega hafður í 

huga í rannsókn þeirri sem fram fór í tengslum við grein 2.

3.2. Brotthvarf og námsgengi nemenda í framhaldsskóla: Samanburður á námsreynslu 
og þörfum tveggja hópa nemenda í Verkmenntaskólanum á Akureyri
VMA-rannsóknin sem greint er frá í inngangi og kafla 2.2 vakti jafnframt áhuga á að kanna 

viðhorf, líðan og reynslu þeirra nemenda sem státuðu af góðum árangri í grunnskóla og gátu 

strax við innritun í VMA hafið nám á þeim brautum sem þeir kusu, og bera þá saman við 

hópinn sem valdist til þátttöku í henni (hér eftir kallaður A-hópur). Afráðið var að gera nýja 

eigindlega rannsókn þar sem athyglinni yrði beint að þessum markhópi (hér eftir kallaður B-

hópur). Markmið hennar var að leita svara við því hvort fleiri þættir en námsárangur í 

grunnskóla skildi hópana tvo að, hvort þátttakendur hefðu meiri trú á eigin færni, hvort skilin 

milli skólastiganna hefðu verið þeim auðveldari en þátttakendum fyrri hópsins, hvort þeir 

glímdu einnig við námsörðugleika, hvort samskipti þeirra við foreldra væru meiri eða minni 

og hvort vinahóparnir væru frábrugðnir. 

Til að svara ofangreindum spurningum voru tekin viðtöl við tíu nemendur á fimmtu 

önn í VMA haustið 2011. Þeir höfðu allir átt góðan feril í skólanum, þó að sumir hefðu þurft 

að endurtaka einstaka áfanga, og stefndu allir að því að ljúka námi innan þeirra tímamarka 
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sem námskrá gerði ráð fyrir. Notaður var hliðstæður viðtalsrammi og í fyrri rannsókninni. 

Unnið var úr viðtölunum við B-hópinn með þemagreiningu og eru þær niðurstöður settar fram 

í niðurstöðukafla greinarinnar og því næst ræddar í samhengi við fyrri niðurstöður viðtalanna 

við A-hópinn í umræðukafla.

Niðurstöður rannsókna þeirra sem lagðar voru til grundvallar fyrri VMA-rannsókninni 

þar sem A-hópurinn átti í hlut og hinnar síðari, sem beindist að B-hópnum, gefa vísbendingar 

um að skoða beri nokkra þætti skólastarfsins sérstaklega til þess að bæta árangur nemenda 

almennt og koma frekar til móts við þá. 

Í fyrsta lagi leiddu gögnin í ljós að mun fleiri nemendur í B-hópnum eiga við 

leshömlun að stríða en gera hefði mátt ráð fyrir samkvæmt námsárangri í grunnskóla. Það 

undirstrikar nauðsyn þess að þessum stóra hópi sé sinnt sem skyldi og nemendur hvattir til 

þess að nota þær bjargir sem í boði eru.

Í öðru lagi kom fram að mun fleiri nemendur í B-hópnum glíma við erfiðleika í 

stærðfræði en búist var við. Þessi niðurstaða bendir til þess að um víðtækan vanda sé að ræða 

sem kalli á endurskoðun námsefnis og kennsluhátta í byrjunaráföngum í stærðfræði (Kristín 

Bjarnadóttir, 2011). Hann er svo alvarlegur að hann getur staðið í vegi fyrir því að fjöldi 

nemenda ljúki námi á réttum tíma eða ljúki því yfirleitt þó svo að gengi þeirra í öðrum 

námsgreinum sé gott.

Í þriðja lagi hafa niðurstöður rannsókna leitt í ljós mikilvægi þess að foreldrar láti sig 

varða nám barna sinna á meðan þau eru í framhaldsskóla (Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2005). Þrátt fyrir almennt gott námsgengi töldu nemendur í B-

hópnum sem búa við mikla hvatningu og aðhald frá foreldrum sínum það jafnvel hafa komið í 

veg fyrir að þeir gæfust upp á skólagöngunni. Framhaldsskólar eiga að hvetja foreldra til 

þátttöku í námi barna sinna og gætu jafnframt boðið upp á námskeið sem ætluð væru til þess 

að styrkja þá í því. Um leið væri unnt að miðla til foreldra upplýsingum og fróðleik um starf 

framhaldsskólans og samfélag. Allir þátttakendur í B-hópi kváðu foreldra sína hvetja sig mjög 

í tengslum við nám sitt. Reynsla nemenda í A-hópi var aftur á móti sú að foreldrar hefðu verið 

fremur hlutlausir og ekki haft mikil afskipti af námi þeirra. 

Fjórði þátturinn er mikilvægi þess að eiga góða félaga og vini í skólanum. 
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Þátttakendur A-hópsins höfðu flestir átt góða vini – en vinir þeirra sem hætt höfðu í skóla 

höfðu gert það líka. Fram kom hjá þátttakendum B-hópsins að þeir mátu það mikils að geta 

leitað til vina sinna í skólanum í tengslum við námið og þótti jafngott að geta aðstoðað þá 

þegar svo bar undir. Vafalítið má finna áhugasama einstaklinga í nemendahópnum sem hafa 

bæði færni eins og í stærðfræði og hæfileika til að veita félögum sínum leiðsögn ef efnt yrði 

til skipulagðrar jafningjafræðslu. Það gæti komið sér vel fyrir þá sem eiga í erfiðleikum með 

að tileinka sér námið fyrir tilstilli hinnar hefðbundnu kennslu.

Síðast en ekki síst undirstrika niðurstöður bæði þessara rannsókna og annarra sem 

hafðar voru til hliðsjónar og vitnað hefur verið í hér að framan mikilvægi þess að unglingar 

hafi trú á eigin færni. Sé hún til staðar eru meiri líkur á því en ella að þeir ljúki námi í 

framhaldsskóla (Adeyemo, 2010; Bandura, 1997; Pintrich og Schunk, 1996). Af þeim sökum 

skiptir miklu máli að þegar í grunnskóla og síðar þegar í framhaldsskóla er komið sé 

kappkostað að koma til móts við alla nemendur þar sem þeir eru staddir, bæði námslega og 

ekki síður hvað þennan þátt varðar. Í því skyni er mikilvægt að laga kennsluaðferðir og 

námsefni að því eins og kostur er. 

Af framansögðu má ráða að einkum standi þar tveir þættir upp úr er mikil áhrif virðast 

hafa á það hvort nemendur stundi nám sitt og stefni að því að brautskrást með tíð og tíma; trú 

á eigin færni og þátttaka foreldra í námi barna sinna með aðhaldi, hvatningu og stuðningi. 

Niðurstöðurnar undirstrika nauðsyn frekari rannsókna. Brotthvarf nemenda úr 

framhaldsskólum er ljóður á íslensku skólastarfi. Markmiðið er að stuðla að því að fjölga 

þeim nemendum sem líður vel í skólanum og ná settu marki. Það er vissulega byrjun að skapa 

umræðu en til lítils eitt og sér ef aðgerðir fylgja þeim ekki.

3.3 ,,Hver önn sem þau hafa klárað hér í skólanum er sigur fyrir hvert og eitt”: 
Einingabært vinnustaðanám –  Þróunarverkefni í Verkmenntaskólanum á Akureyri um 
framhaldsskólapróf af stuttri námsbraut
Þó að í VMA sé boðið upp á fjölmargar námsleiðir, hvort sem er til stúdentsprófs, iðnnáms 

eða starfsréttinda af öðru tagi, virðast þær að takmörkuðu leyti höfða til þess nemendahóps 

sem hefur verið til umfjöllunar hér að framan og kallaður var A-hópur. Vera kann að ástæðan 

sé sú að þeir uppfylli ekki inntökuskilyrði á hinar ýmsu brautir þegar þeir koma í skólann sem 
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nýnemar. Það tekur þá jafnframt tvær eða fleiri annir að ná að uppfylla inntökuskilyrði og 

staðreyndin er sú að margir  hafa  horfið brott frá námi sínu áður en þeir ná því marki. Á 

öllum námsbrautum er gert ráð fyrir að nemendur ljúki ákveðnum einingafjölda í 

kjarnagreinum á borð við dönsku, íslensku, ensku og stærðfræði (Skólanámskrá VMA, 2012). 

Það eitt getur sett framangreindum nemendum stólinn fyrir dyrnar og verið þeim þyrnir í 

augum. 

Í framhaldsskólalögunum frá 2008 (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008) má finna 

ýmsar nýjungar sem gætu orðið til þess að skólarnir  hefðu fleiri tækifæri en áður til að koma 

til móts við margbreytilegan nemendahóp en hingað til. Auk þess er áhersla lögð á að 

nemendur geti stundað námið að minnsta kosti til 18 ára aldurs og er í því sambandi komið á 

svonefndri fræðsluskyldu. Þá er gert ráð fyrir því að eftir tveggja ára nám eigi nemendur kost 

á að brautskrást með framhaldsskólapróf. Réttur nemenda til náms er þó með þeim fyrirvara 

að þeir ĺúti reglum skólans um hvaðeina er varðar nám þeirra eins og um ástundun og 

mætingar. Ákvæðið um fræðsluskyldu virðist hafa verið sett inn í lögin í því skyni að leggja 

áherslu á það við skólana að þeir geri það sem í þeirra valdi stendur til þess að nemendur 

stundi nám að minnsta kosti í tvö ár. Ákvæðið um framhaldsskólapróf virðist einnig sett inn til 

þess að gefa þeim nemendum sem orðnir eru 18 ára færi á að brautskrást formlega þó svo að 

þeir hafi jafnvel ekki lokið áður skilgreindri námsbraut. Þetta hefur ekki verið skilgreint nánar 

af hálfu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins með reglugerð og því hefur útfærslan verið 

á valdi skólanna (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008).

Í VMA var brugðið á það ráð vorið 2011 að ,,brautskrá“ alla nemendur sem náð höfðu 

52 námseiningum með sérstöku skírteini sem staðfesti að þeir hefðu lokið 

,,framhaldsskólaprófi“ um leið og þeir fengju í hendur svokallað VMA-skírteini þar sem 

námsferill þeirra var birtur. Miðað var við 52 einingar vegna þess að þær jafngiltu tveggja ára, 

eða fjögurra anna, námi við skólann, eða 13 einingum á önn. Til þess að ljúka stúdentsprófi á 

fjórum árum þarf nemandi að ljúka að minnsta kosti 17,5 einingum á önn að meðaltali.  Þegar 

gögn voru skoðuð úr upplýsingakerfinu INNU vorið 2011 kom í ljós að af  251 nemendum 

sem fæddir voru 1993 eða 1994 (3) og verið höfðu tvö ár skólanum uppfylltu 171 skilyrðin, 

eða 68,1% (Verkmenntaskólinn á Akureyri, 2012).
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Litið var svo á að í tengslum við hugmyndir nýju laganna um framhaldsskólapróf væri 

unnt að þróa stuttar námsbrautir ætlaðar þeim nemendum sem líkur væru á að hyrfu brott úr 

skólanum áður en 52 eininga markinu væri náð. Jafnvel yrði gert ráð fyrir að til þess að ljúka 

framhaldsskólaprófi af hinum nýju námsbrautum yrði ekki höfð hliðsjón af hefðbundnum 

einingafjölda í kjarnagreinum. Ákveðið var að þróuð yrði starfsnámsbraut í framhaldi af 

Almennri braut í því skyni að búa nemendur hennar undir að fara jafnvel 18 ára út á 

vinnumarkaðinn að loknu framhaldsskólaprófi. 

Um tveir af hverjum þremur nemendum á framhaldsskólastigi á Íslandi stunda nám á 

bóknámsbrautum en um þriðjungur er í starfsnámi. Hlutfall nemenda í starfsnámi hefur 

lækkað lítillega frá síðasta ári og hafa ekki verið færri nemendur í starfsnámi síðasta 

áratuginn.  Hlutfall nemenda í starfsnámi er mun hærra meðal karla en kvenna, eða tæp 39% á 

móti 28% hjá konum (Hagstofa Íslands, 2012b). 

Í löndum eins og Þýskalandi, þar sem rík hefð hefur verið öldum saman fyrir hvers 

konar starfsnámi eða fagnámi, er það svo að aðeins um fjórðungur ungmenna brautskráist 

með stúdentspróf. Þar af snúa sér 17% síðar að verknámi af einhverju tagi (Schwarts, 2011). 

Hið sama er upp á teningnum í Sviss. Stærsti hluti þarlendra ungmenna kýs að fara í verknám 

og samkvæmt könnun sem fram fór meðal 2000 svissneskra nemenda kom í ljós að 42% 

þeirra sem höfðu náð bestum árangri í PISA-könnun kusu að fara í verknám fremur en 

bóknám (Bertschy, Cattaneo og Wolter, 2009).

Á vorönn 2011 var þróaður sérstakur áfangi í VMA, ATF195 (atvinnufræði), sem ýtt 

skyldi úr vör að hausti. Þar yrði nemendum boðin fræðsla um atvinnulífið og  þeir búnir undir 

þátttöku í því  á margvíslegan hátt. Hins vegar yrðu nemendur sendir til þjálfunar á 

vinnustöðum sem skólinn gerði sérstakan samning við hér að lútandi að undangenginni 

áhugakönnun. Valdir voru 12 þátttakendur af Almennri braut, sem taldar voru sterkar líkur á 

að myndu hætta í skólanum ef ekki kæmi eitthvað til, og þeim boðið að taka þátt í þessari 

tilraun. Þessir nemendur voru taldir tilheyra þeim hópi sem hefði litla trú á eigin færni eftir 

slakt námsgengi í grunnskóla. Af þeim sökum væri seigla þeirra afar takmörkuð gagnvart 

verkefnum framhaldsskólans (Bandura, 1997; HJS, 2009). 

Markmiðið var að hópurinn gæti brautskráðst með framhaldsskólapróf ef allt gengi að 
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óskum vorið 2012. Hugmyndin var sú að vinnustaðaþjálfunin gæfi nemendum fullgildar 

einingar sem gætu þannig aukið líkurnar á því að þeir næðu 52 eininga markinu auk þess sem 

þeir héldust í skólanum til 18 ára aldurs. Einnig var gert ráð fyrir því að nemendur yrðu betur 

búnir undir það en ella að halda út á vinnumarkaðinn, hefðu jafnvel ferilmöppu með sér í 

farteskinu sem gæti hjálpað þeim að fá vinnu. Jafnframt var gert ráð fyrir því að einhverjir 

fengju áhuga og hvatningu til þess að halda áfram í skólanum. Ef sú yrði raunin yrði 

nauðsynlegt að skipuleggja einstaklingsnámskrár í samráði við hvern og einn. Annars vegar 

þyrfti þá að hafa í huga hvort nemandi hefði faglegar forsendur til þess að halda áfram í 

bóklegum greinum og hins vegar hvort nemendum stæðu til boða verklegir áfangar sem nýst 

gætu þeim í fyrrgreindum tilgangi eða leiddu þá áfram til frekara náms. Var afráðið að sjá 

hver árangurinn yrði eftir veturinn og ákveða framhaldið með hliðsjón af honum.

Ákveðið var að samhliða verkefninu færi fram tilviksrannsókn þar sem fylgst yrði með 

nemendunum meðan á verkefninu stæði og framgangi þess.. Rannsóknarspurningin var sú 

hvort  úrræðið nægði til þess að nemendur hlytu svonefnt framhaldsskólapróf og hvort 

árangurinn af henni   hefði verið nægilega góður til þess að haldið yrði áfram á sömu braut. 

Segja má að þrennt hafi orðið til þess að farið var af stað með þetta verkefni. Í fyrsta 

lagi var það sú staðreynd að skólinn hefur fram að þessu ekki komið nægilega til móts við 

fjölmennan hóp nemenda þó svo að sitthvað hafi verið gert í því skyni. Það sýnir mikið 

brottfall úr hópi nemenda sem hefja nám á Almennri braut og hafa ekki náð tilskilinni einkunn 

í tveimur eða fleirum námsgreinum í 10. bekk grunnskóla (HJS2009). Brotthvarf þeirra úr 

skóla má að sumu leyti rekja til þess að þeir  komast ekki upp í framhaldsáfanga í tilteknum 

greinum, sem eru skylda samkvæmt Aðalnámskrá (HJS, 2009). Aukið brotthvarf úr verknámi 

í Noregi hefur meðal annars verið rakið til þess að áhersla á bóknám hafi aukist með tilkomu 

fjölbrautaskóla á kostnað sérstakra verknámsskóla (Hall, 2009). 

Í öðru lagi er þetta verkefni í samræmi við framhaldsskólalögin frá 2008 um að skólar 

leitist við að tryggja öllum nám við hæfi og þeim gefinn kostur á að þróa nýjar námsbrautir. 

Um leið er verið að bregðast við nýjungum á borð við ,,framhaldsskólaprófi“ og 

,,fræðsluskyldu“ (Lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008). Þá er jafnframt verið að nýta 

heimildir í Aðalnámskrá þess efnis að þróa nýjar námsbrautir (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2011).

Viðleitni þessi er líka í samræmi við þá staðreynd hversu starfsnám hefur átt erfitt 

uppdráttar í íslensku skólakerfi eins og sést á því að aðeins þriðjungur nemenda á 

framhaldsskólastigi á Íslandi stundar nám á starfsnámsbrautum en tveir þriðju á 

bóknámsbrautum (Hagstofa Íslands, 2012b). Víða er mun ríkari hefð fyrir starfs- og verknámi 

en hér á landi auk þess sem viðhorf er jákvæðara og kostir þeir sem nemendum bjóðast á 

þessu sviði miklu fleiri (Bertschy o.fl., 2009; Schwarts, 2011). Þetta tilraunaverkefni í VMA 

gæti verið vísir að meiri þróun á þessum vettvangi sem gæti aftur orðið til þess að unnt verði 

að bjóða fleiri nemendum nám við hæfi en hingað til. Verkefnið minnir um margt á nýjar 

leiðir sem verið er að fara meðal annars í Noregi og hafa gefið góða raun. Námsúrræði af 

þessu tagi er einnig verið að þróa á vettvangi Evrópusambandsins þar sem bæði er verið að 

vinna gegn brottfalli úr framhaldsskólum og að leita að úrræðum fyrir ungt fólk sem hvorki er 

í skóla né á vinnumarkaði (European parliament, 2009–2014; Hoffman, 2011). 

Árangur verkefnisins er fyrst og fremst fólginn í því að sjö nemendur af þeim tólf sem 

hófu þátttöku haustið 2011 ætla sér að halda áfram í skólanum þó að þeir gætu átt við ramman 

reip að draga. Fram kom í viðtali við Emilíu Baldursdóttur kennslustjóra að erfitt  gæti orðið 

að finna þessum nemendum áframhaldandi nám við hæfi. Skólinn hefði því verk að vinna. 

Hún benti einnig á að starfsnámið hefði verið viðbót við það sem þessir nemendur hefðu 

annars gert og sigur fyrir þá að hafa lokið námsárinu og tekið ákvörðun um skólavist næsta ár. 

Því má segja árangurinn af verkefninu fyrir þessa sjö nemendur hafi verið góður og með því 

hafi tekist að styrkja trú þeirra á eigin færni og námsáhuga þeirra að nokkru marki (Bandura, 

1997).

Þó að úrtak þessarar rannsóknar sé ekki stórt, sýnir það að erfitt muni verða fyrir 

framhaldsskóla  að koma algjörlega í veg fyrir að nemendur hverfi frá námi. Í þessu tilviki er 

langt seilst til þess að koma til móts við nemendur sem gengið hefur illa í námi og hafa ekki 

fundið sér farveg.  Niðurstöður rannsókna hafa jafnframt sýnt að þó að skólar hafi marga þætti 

hér að lútandi á valdi sínu sé það ævinlega svo að ýmsir utanaðkomandi áhrifavaldar komi við 

sögu þegar um brotthvarf nemenda úr skóla sé að ræða (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002).
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4. Samantekt
Tímaritsgreinarnar þrjár sem ég hef unnið í vetur í samstarfi við Rúnar Sigþórsson prófessor 

hafa allar verið í framhaldi af meistaraprófsverkefni mínu í HÍ 2009.  Sjónum hefur einkum 

verið beint að þeim nemendum sem verst hafa staðið námslega við upphaf skólagöngu sinnar í 

VMA – en einnig öðrum nemendum til samanburðar. Niðurstöður meistaraprófsritgerðarinnar 

frá 2009 gáfu vísbendingar um að þrátt fyrir að sitthvað hafi verið gert til þess að koma til 

móts við þennan nemendahóp mætti gera betur.   Reyndar bendir sú staðreynd, að um 60% 

hópsins hverfi brott frá námi innan tveggja ára, til þess að skólinn bjóði þessum einstaklingum 

ekki nám við þeirra hæfi eða nálgist þá ekki á réttan hátt. Þó að skólinn muni aldrei geta ráðið 

við ýmsa utanaðkomandi þætti sem hér koma við sögu, er þetta hlutfall mjög hátt.

Niðurstöðurnar urðu meðal annars til þess að þróunarstarfi var hleypt af stokkunum í 

skólanum á þessum vettvangi. Stofnað var til sérstaks námsúrræðis sem byggir á einingabæru 

vinnustaðanámi auk þess sem haustið 2012 verður boðið upp á nýja námsáfanga í stærðfræði 

þar sem leitast verður við að  nálgast þá nemendur sérstaklega sem hingað til hafa ekki getað 

tileinkað sér námsefnið nægilega vel til þess að komast í gegnum byrjunaráfanga í greininni 

og jafnvel ekki upprifjunaráfanga.

Niðurstöðurnar vöktu jafnframt hjá mér áhuga á að halda áfram með verkefnið og 

skoða þessa hluti frá fleiri sjónarhornum. Framangreindar þrjár greinar eru afraksturinn af 

þeirri vinnu. Segja má að leiðarþemun hafi verið þau sömu í þeim öllum; að leita ástæðna 

fyrir brotthvarfi nemenda og koma auga á leiðir til þess að minnka það. 

Trú á eigin færni (e. self-efficacy) og hvati til náms (e. motivation) voru þau fræðilegu 

hugtök sem lögð voru til grundvallar í meistaraprófsrannsókn minni árið 2009 (sjá m.a. 

Bandura, 1997).  Í fyrstu greininni voru skilin milli grunnskóla og framhaldsskóla skoðuð og 

hugað að þáttum sem leggja þarf áherslu á við þessi mikilvægu tímamót í lífi unglinga.  Í 

greininni, eins og í þeim öllum þremur, var lagt út af ákvæðum þeim sem fram koma í nýjum 

lögum um framhaldsskóla að þeir kappkosti að koma til móts við alla nemendur og að finna 

þeim nám við hæfi (Lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008). 

Við skilin á milli skólastiga (e. educational transition) er mikilvægt að 

framhaldsskólinn taki vel á móti nýnemum og reyni eftir fremsta megni að auðvelda þeim 

þessi miklu tímamót.  Sjálfstraustið getur skipst í tvö horn og nemendur eru misvel búnir 
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undir að takast á við hinar nýju aðstæður og áskoranir sem fram undan eru (Jindal-Snape, 

2010). Í tveimur fyrstu greinunum komu fram tillögur um hvernig bæta megi úr, eins og til 

dæmis með því að greina fyrr þá nemendur sem eiga í erfiðleikum með námið. Þá var bent á 

rannsóknir  sem sýna fram á mikilvægi foreldra í námi barna sinna í framhaldsskóla sem oft 

og tíðum getur gert gæfumuninn í því að nemendur ljúki námi sínu í (sjá m.a. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Þá var fróðlegt að bera saman reynslu 

hóps A og hóps B í þessum efnum.

Fram kom í greinunum þremur hversu mikilvægt það er að byggja upp trú nemenda á 

sjálfa sig í tengslum við námið og ýmist viðhalda áhuga þeirra eða byggja hann upp sé hann 

ekki fyrir hendi. Dæmi eru um að skóla eins og VMA hafi ekki tekist sem skyldi að koma til 

móts meðal annars við þá nemendur sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði þó að þeim gangi 

vel í öðrum námsgreinum. Ef til vill má segja það um fleiri kennslugreinar að kennsluhætti 

megi bæta og endurskoða með tilliti til þessa (sjá m.a. Gerður G. Óskarsdóttir, 2010; Kristín 

Bjarnadóttir, 2011). 

 Rannsóknum af því tagi sem hér hafa verið gerðar, þó að litlar séu, er ætlað að vekja 

athygli á þáttum sem endurskoða þarf í því skyni að þróa og bæta skólastarfið. Með því að 

glæða áhuga nemenda  verður auðveldara að beina þeim inn á brautir sem geta orðið þeim til 

gagns og þroska og skilað þeim jafnvel til brautskráningar eftir lengri eða skemmri tíma. 

Tilraun sú sem fjallað var um í þriðju greininni, um einingabært vinnustaðanám, er viðleitni 

VMA til þess að vinna með þá nemendur sem sjá enga leið út úr skólanum aðra en að hætta 

jafnvel þegar eftir fyrsta námsárið. Árangurinn er talinn vera það góður að haldið verður 

áfram á þessari braut. Þessi tilraun var líka gerð í ljósi rannsóknar þeirrar sem fram hafði farið 

á hinu mikla brottfalli meðal þeirra nemenda sem tilheyrðu hinum svonefnda A-hópi sem við 

sögu kom í grein tvö. Hefð fyrir stuttu og fjölbreyttu starfsnámi er ekki mikil hér á landi en ný 

framhaldsskólalög gefa skólum tækifæri til þess að þróa námsbrautir á þessum vettvangi. Þau 

eru í anda þess sem mælt er fyrir um og verið er að þróa innan Evrópusambandsins. Færir það 

okkur heim sanninn um að við getum margt lært af þeim fjölþjóðlega vettvangi (European 

Commission, 2012). 

Í Verkmenntaskólanum á Akureyri eru yfir 1300 nemendur með mjög fjölbreyttar 
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þarfir. Reynt hefur verið að koma til móts við alla – en það takmark mun að líkindum seint 

nást. Engu að síður verður skólinn alltaf að vinna að því að finna sem flestum nám við hæfi. 

Um leið þarf að stefna að því að þó að námsgeta nemenda sé mismunandi og aðstæður þeirra 

margvíslegar þá megi allir finna sína leið til þess að ljúka námi sínu; hvort sem ætlun þeirra er 

að fara ófaglærðir út á vinnumarkaðinn, að afla sér starfsréttinda eða búa sig undir frekara 

nám. 

Vonandi getur sú viðleitni sem fólgin er í þessum þremur fræðigreinum og þær 

rannsóknir sem gerðar voru í tengslum við þær orðið ekki bara VMA til gagns, heldur einnig 

öðrum framhaldsskólum. Þá er það von mín að þær megi höfða hvort sem er til foreldra, 

kennara eða skólastjórnenda og yfirvalda í menntamálum. 

Til þess að grafast frekar fyrir um ástæður brotthvarfs og leita leiða til þess að koma í 

veg fyrir það og um leið því markmiði að glæða áhuga nemenda og að gera skólum kleift að 

koma til móts við hvern og einn, er nauðsynlegt að gerðar verði frekari rannsóknir á þessum 

vettvangi um leið og kappkostað verður að þróa skólastarfið til betri vegar í sama tilgangi. Af 

nógu er að taka.
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