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Úr grunnskóla í framhaldsskóla: áskoranir og tækifæri fyrir nemendur

Útdráttur
Í greininni er fjallað um þau skil sem verða í lífi unglinga þegar þeir flytjast úr grunnskóla í 

framhaldsskóla. Þrátt fyrir að leitast sé við að taka vel á móti nýnemum þegar í framhaldsskóla er 

komið er staðreyndin sú að mikið brotthvarf er á meðal ákveðins nemendahóps. Margir virðast ekki 

finna nám við hæfi og ekki virðist komið nægilega til móts við þá nemendur sem eiga við 

námsörðugleika að stríða. Í greininni er sagt frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu sviði í 

nokkrum löndum og kynnt sjónarmið fræðimanna um hvernig framhaldsskóli geti tekið þannig á móti 

nýnemum að dregið sé úr líkum á brotthvarfi þeirra. Niðurstöður rannsóknanna eru skoðaðar í ljósi 

aðstæðna í íslenskum skólum, bent á ýmsa þætti sem betur mættu fara og bornar fram tillögur um 

úrbætur og færð rök fyrir því. Brýn þörf er á frekari rannsóknum og umbótastarfi á þessu sviði hér á 

landi. 



1. Inngangur

Það eru tímamót í lífi barns að hefja göngu í leikskóla og ekki síður að fara úr leikskóla í grunnskóla. Í 

fyrra tilvikinu er um talsvert ferli að ræða þar sem barni er gefinn allnokkur tími til að aðlagast. Lögð er 

áhersla á að þetta gangi sem best og lýkur aðlögunarferlinu ekki fyrr en talið er að barnið sé reiðubúið 

að skiljast við foreldra sína allan daginn. Þegar barnið er komið á síðasta ár leikskólans er farið að búa 

það undir grunnskólagönguna með ýmsum hætti; jafnvel það stóra skref að kenna því að lesa og skrifa. 

Hafa bæði skólastigin þróað ákveðið verklag hér að lútandi. Minni gaumur hefur verið gefinn að 

skilunum á milli grunnskóla og framhaldsskóla, en þau eru viðfangsefni þessarar greinar.

Þegar komið er að þessu þriðja skólastigi er ekki síður mikilvægt að vel takist til. Nú eru börnin 

orðin unglingar og kröfur um frammistöðu í námi eru orðnar umtalsverðar og mikil breyting verður á 

námsumhverfi og félagslegum aðstæðum. Af þeim sökum má gera ráð fyrir að tilfinningar nemenda 

geti skipst í tvö horn; tilhlökkun ríki meðal sumra og kvíði meðal annarra. Margar rannsóknir hafa sýnt 

að hvoru tveggja geti verið fyrir að fara á öllum skólastigum (Fabian, 2002; Jindal-Snape, 2010b; 

Adeyemo, 2010). Þá er ógetið umbreytingarinnar sem verður þegar nemendur ljúka framhaldsskólanum 

og fara í háskóla eða út á vinnumarkaðinn en það er ekki síður krefjandi.  

Það er skoðun margra fræðimanna sem rannsakað hafa skil á milli grunnskóla og 

framhaldsskóla að algengt sé að námsárangur verði lakari, að minnsta kosti tímabundið, 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 að því viðfangsefni (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Með brotthvarfi er almennt átt við að nemendur framhaldsskóla hætti námi, annað hvort 

varanlega eða tímabundið, án þess að hafa lokið skilgreindri námsbraut (Hagstofa Íslands, 2004). Fyrir 

tímabundnu námshléi geta vissulega verið eðlilegar ástæður en viðfangsefni greinarinnar er brotthvarf 

þeirra nemenda sem hverfa frá námi vegna þess að þeir ráða af einhverjum ástæðum ekki við þær 

aðstæður sem mæta þeim í framhaldsskólanum eða telja námið þar ekki þess virði að stunda það. 

Skólaskylda nær aðeins fram að framhaldsskólastiginu þótt unglingar verði ekki sjálfráða fyrr en við 18 

ára aldur. Engu að síður voru 95% 16 ára unglinga í framhaldsskólum árið 2010 en 90% árið 2000 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Árið 2000 voru á hinn bóginn aðeins 68% 18 ára unglinga skráð í 



framhaldsskóla og 82% árið 2010. Þessar tölur sýna að hlutfall þeirra nemenda sem heldur áfram námi 

að loknum grunnskóla er mjög hátt og hefur farið hækkandi. Þær sýna jafnframt að hlutfallið lækkar 

umtalsvert frá 16 til 18 ára aldurs en af þeim má einnig ráða að brotthvarf hafi heldur farið minnkandi 

milli áranna 2000 og 2010. Ætla má að þetta háa hlutfall unglinga sem heldur áfram námi að loknum 

grunnskóla geri kröfur um að gert sé ráð fyrir meiri fjölbreytileika í nemendahópnum en áður var og 

hafa beri hliðsjón af því í námskrá og skipulagi skólastarfs á framhaldsskólastigi. Með setningu laga 

árið 1997 um hækkun sjálfræðisaldurs úr 16 í 18 ár mörkuðu stjórnvöld meðal annars þá stefnu að ekki 

væri æskilegt að unglingar yrðu fjárráða og færu út á vinnumarkaðinn fyrr en þá (Lögræðislög, nr. 

71/1997). Í lögunum er foreldrum lögð sú skylda á herðar að bera fulla ábyrgð á börnum sínum tveimur 

árum lengur en áður. Ekki er ólíklegt að þetta hafi haft þau áhrif að hækka hlutfall nemenda sem halda 

áfram upp í framhaldsskóla að loknum grunnskóla. Með nýju framhaldsskólalögunum 2008 (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008) var síðan kveðið á um fræðsluskyldu til 18 ára aldurs til samræmis við 

sjálfræðið. Það er því stefna og vilji stjórnvalda og íslensks samfélags að unglingar séu í skóla að 

minnsta kosti þangað til þeir verða 18 ára.

Þó svo að í framhaldskólum 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 framhaldskólinn mæti þörfum þeirra með sérstökum ráðstöfunum (Ferguson, Tilleczek, Boydell, 

Rummens, Cote og Roth-Edney, 2005; Ferguson og Tilleczek, 2007). Í ljósi þess hversu margir 

unglingar hætta námi í framhaldsskólum er mikilvægt að leita leiða til þess að minnka brotthvarf þeirra. 

Mikilvægur þáttur í þeirri viðleitni er að tekið sé vel á móti þeim og framhaldsskólinn reyni eftir 

fremsta megni að koma til móts við sem flesta. 

Markmið þessarar greinar er að varpa ljósi á þau skil sem verða í skólagöngu unglinga þegar 

þeir flytjast úr grunnskóla í framhaldsskóla og leita svara við því hvaða áskoranir og tækifæri fylgja 

þessum skilum og hvaða þættir ráði mestu um afdrif nemenda, einkum þeirra sem af einhverjum 

ástæðum standa höllum fæti í námi. Þetta er gert með því að gaumgæfa nokkrar rannsóknir, innlendar 

og erlendar sem fjalla um námslega og félagslega þætti sem taldir eru skipta miklu máli í lífi unglinga á 

þessum tímamótum svo sem trú nemenda á eigin færni, áhuga og sjálfsmynd, félagslegar aðstæður og 

kennsluhætti í framhaldsskólum. Af innlendum vettvangi er kastljósinu beint að meistaraprófsrannsókn 

Hjalta Jóns Sveinssonar (2009) sem hér eftir verður kölluð VMA-rannsóknin. Í henni voru tekin ítarleg 

viðtöl við 10 nemendur, sjö pilta og þrjár stúlkur, sem innrituðust í VMA haustið 1996. Þau voru 22 ára 



þegar rætt var við þau. Af erlendum vettvangi er meðal annars stuðst við rannsóknir Divia Jindal-Snape 

og fleiri fræðimanna frá ýmsum löndum á skilum á milli skólastiga (Jindal-Snape, 2010a). Greininni 

lýkur með umræðu og ályktunum þar sem niðurstöður eru dregnar saman og bent á nokkra þætti sem að 

mati greinarhöfunda er brýnt að taka til athugunar og endurskoðunar í í starfi og námsumhverfi 

framhaldsskóla til að gera skilin á milli grunnskóla og framhaldsskóla árangursríkari. 

1.1. Brotthvarf úr íslenskum framhaldskólum
Mörgum nýnemum gengur vel að fóta sig í framhaldsskólanum strax á fyrstu vikunum og mánuðunum. 

Þeir eiga auðvelt með að laga sig að nýjum aðstæðum og þykja þær spennandi. Engu að síður bendir 

mikið brotthvarf á fyrstu tveimur árum framhaldsskólans til þess að skólarnir komi ekki nægilega til 

móts við ákveðinn hluta nemendahópsins. Það er því ekki að ástæðulausu að mikil umræða fer fram í 

mörgum íslenskum framhaldsskólum um það hvernig hjálpa megi nemendum að standa undir þeim 

kröfum sem hið nýja skólastig gerir til þeirra, enda þótt rannsóknir bendi til að ástæðnanna sé ekki 

einungis að leita í skólunum sjálfum, heldur meðal annars í félagslegum aðstæðum nemenda (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

En það er fleira en einkunnir og kunnátta úr grunnskóla sem ræður gengi nemenda í 

framhaldsskóla. Líðan nemenda og þroski hafa mikið að segja þegar hér er komið sögu, sem endranær. 

Í meistaraprófsrannsókn Hjalta Jóns Sveinssonar (2009) voru hugtökin trú á eigin færni (e. self-

efficacy) og hvati til náms (e. motivation) notuð til að skýra hvers vegna sumir nemendur á Almennri 

námsbraut í VMA hættu námi á meðan aðrir héldu því áfram. Á almennri námsbraut í VMA 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. Þessum nemendum hefur verið sérstakur gaumur 

gefinn í skólanum. Auk þess að þurfa að fara í svokallaða undirbúningsáfanga hefur þeim verið boðið 

upp á sérstaka náms- og starfskynningu á fyrstu önn, auk sérstakrar umsjónar og lífsleiknikennslu. Er 

þetta hugsað til þess að hvíla þá á hluta bóknámsins og um leið að gera þeim skilin á milli skólastiga 

auðveldari. Fram kom í rannsókninni að hátt hlutfall nemenda úr þessum hópi eða um 60% hætti í 

skólanum eftir tiltölulega skamma viðdvöl. 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 enda kom í ljós að níu af tíu þátttakendum í henni höfðu átt við ýmiss konar 

námsörðugleika að stríða. Bar þar hæst leshömlun og ofvirkni og athyglisbrest (ADHD) (Hjalti Jón 

Sveinsson, 2009). 



Þegar hlutfallið milli pilta og stúlkna í markhópnum var skoðað kom í ljós að þar voru aðeins 10 

stúlkur á móti 45 piltum. Af því má í fljótu bragði draga þá ályktun að meðal þeirra sem höfðu „fallið“ í 

tveimur samræmdum prófum eða fleirum, eða ekki tekið þau,væru mun fleiri piltar en stúlkur. Þegar 

aðrir árgangar voru skoðaðir kom hið sama á daginn þó svo að hlutfallið væri aðeins breytilegt á milli 

ára. Hvað varðar hlutfall pilta og stúlkna í skólanum í heild er það að meðaltali 55 piltar á móti 45 

stúlkum.



2. Niðurstöðurrannsókna

2.1. Tækifæri og áskoranir 
Hugtakið yfir ferli það sem á sér stað þegar nemendur fara af einu skólastigi yfir á annað hafa 

fræðimenn nefnt á ensku „educational transition“ (Jindal-Snape, 2010b). Erfitt er að þýða hugtakið svo 

að það sé skiljanlegt og gagnsætt í því samhengi sem það er notað hér en það væri þá helst tilfærsla á 

milli skólastiga 

Þótt flestum unglingum þyki þetta tímabil bjóða upp á ný og krefjandi viðfangsefni, aukið 

valfrelsi og þar fram eftir götunum, hafa fjölmargar rannsóknir leitt í ljós að þeir geta þurft að ganga í 

gegnum ýmsa erfiðleika meðan á því stendur. Þeir geta komið fram meðal annars í lakari námsárangri 

(Galton o.fl., 2003).

Á þessum tímamótum fara nemendur úr tiltölulega vernduðu umhverfi grunnskóla yfir í 

laustengdari og fjölmennari framhaldsskóla þar sem samskipti bæði við skólafélaga og kennara eru 

með öðrum brag en þeir hafa átt að venjast. Unglingar flytjast úr persónulegu bekkjarumhverfi, þar sem 

þeir þekkja bekkjarfélaga sína til margra ára, yfir í framhaldsskóla þar sem hóparnir tvístrast og 

kennarar verða fleiri. Félagsleg tengsl breytast því mikið og verða ekki eins náin og í grunnskólanum, 

hvorki við skólasystkin né kennara. Þá kynnast 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; Hoy og Davis, 2006). Þegar einstaklingur 

byrjar í framhaldsskóla getur breytingin reynst honum að mörgu leyti erfið þar eð hann tilheyrir ekki 

lengur elsta og öflugasta árganginum í grunnskólanum þar sem hann hefur verið við nám í allt að 

áratug. Nú er hann í hópi nýnema, sem eldri nemendur kalla busa, og er því í mun lakari stöðu sé horft 

á hlutina út frá þessu sjónarhorni (Adeyemo, 2010). 

Við þessar aðstæður þurfa nemendur að meta sjálfa sig á nýjan leik, skapa félagsleg tengsl og 

vinna sér sess meðal skólafélaga. Þessi áskorun getur bæði virkað jákvætt og neikvætt á trú nemenda á 

eigin færni, haft áhrif á tilfinningalega líðan þeirra og um leið á þroska.

Í VMA-rannsókninni (Hjalti Jón Sveinsson, 2009) kom fram að allir tíu þátttakendur hennar 

töldust tilheyra hinum svokallaða áhættuhópi. Þeim fannst breytingin mikil en oftast spennandi. Hún 

gaf þeim von um nýtt upphaf. Fyrir nokkra þátttakendur var hún tilhlökkunarefni og þegar á hólminn 

var komið jákvæð lífsreynsla. Sumum þótti auk þess mikil áskorun að þurfa að bera meiri ábyrgð á 

eigin námi en þeir höfðu átt að venjast. Fram kom að áfangakerfið og það að fara úr grunnskóla í 



framhaldsskóla hafði neikvæð áhrif á fjóra þátttakendur þótt þeir löguðu sig smám saman að því. 

Hinum sex þótti breytingin jákvæð.

Þrátt fyrir að sjálf umskiptin væru fremur jákvæð kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að 

námsúrræði og þjónusta skólans virtust ekki hafa dugað til þess að koma í veg fyrir að sex úr tíu manna 

hópi þátttakenda hættu án þess að ljúka skilgreindum lokaprófum. Einnig kom fram að þótt sitthvað 

hefði verið gert til þess að hvetja þá og koma til móts við þarfir þeirra var áhugi á námi og þeim 

tækifærum sem skólinn bauð upp á ekki nægilega mikill til þess að hamla gegn vilja þeirra til að gefa 

nám upp á bátinn og halda út á vinnumarkaðinn (Hjalti Jón Sveinsson, 2009).

2.2. Bilið brúað
Á Íslandi tíðkast það að framhaldsskólar kynni starfsemi sína fyrir nemendum efstu bekkja grunnskóla 

bæði á þann veg að fulltrúar frá þeim, oftast námsráðgjafar, koma í heimsókn í grunnskólana auk þess 

sem grunnskólanemendum er boðið í heimsókn í framhaldsskólana. Slíkar heimsóknir eru skipulagðar 

þannig að gestirnir fái sem besta mynd af skipulagi framhaldsskólans og því námsframboði sem um er 

að ræða í hverjum skóla fyrir sig. Þá eru haldnir sérstakir nýnemadagar á haustin, auk þess sem 

foreldrum er boðið til kynningarfundar. Í Englandi er svipaður háttur hafður á (Galton, 2010). 

Nemendum falla kynningar af þessu tagi vel í geð og má sjá það meðal annars í könnunum sem gerðar 

hafa verið meðal nýnema í VMA (Jóhannes Árnason, 2005).

Þessar kynningar eru mikilvægur þáttur í viðleitninni til að brúa bilið milli þessara tveggja 

skólastiga. Það er ekki síður brýnt að tekið sé tillit til mismunandi getu og þarfa nemenda þegar sjálft 

námið hefst og gagnkvæmur skilningur sé á því milli skólastjórnenda og kennara beggja skólastiga. 

Ekki er vitað til þess að formlegar samræður fari fram á milli þessara aðila þó að dæmi megi finna um 

slíkt.  Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2010) á skilum á milli skólastiga kom fram að samráð virtist 

litið á milli grunnskólans og framhaldsskólans eins og meðfylgjandi tilsvar skólastjóra gefur 

vísbendingu um: „Það kæmi mér mjög á óvart ef einhver hringdi hingað frá framhaldsskóla og spyrði 

um eitthvað í grunnskóla.“

Í viðamikilli rannsókn sem gerð var í enskum skólum skólaárið 2005–2006 var sjónum meðal 

annars beint að því hvað gert væri til þess að gera skilin milli grunnskóla og framhaldsskóla sem 

árangursríkust (Galton, 2010). Niðurstöðurnar voru bornar saman við niðurstöður hliðstæðra kannana 

sem gerðar höfðu verið árin 1977 og 1997. Fram kom að á þessum næstum þremur áratugum höfðu 

breytingar ekki orðið miklar en engu að síður höfðu nokkur fremur stutt skref verið stigin. Galton 

skoðaði meðal annars skilin með hliðsjón af því hvort skólastigin „töluðu saman“ til að auðvelda 

nemendum flutninginn, til dæmis með heimsóknum og samskiptum nemenda á milli skólastiga. Einnig 



kannaði hann hvort koma mætti auga á viðleitni í skólunum til þess að auðvelda nemendum að takast á 

við námið, til dæmis með því að halda sérstök námskeið í námstækni og námsaðferðum. Alla þessa 

þætti telur Galton mikilvæga til þess að bæta skólastarf og styrkja nemendur á þessum tímamótum og 

er sannarlega tekið undir það hér. Galton telur einnig að betur megi gera þrátt fyrir að víða hafi verið 

bætt úr. 

2.3. Áhugi og sjálfsmynd 
Áhugi eða áhugaleysi var eitt af þeim þemum sem bar oft á góma í viðtölunum við þátttakendur í 

VMA-rannsókninni (Hjalti Jón Sveinsson, 2009). Í ljós kom að jafnvel þótt þátttakendur hefðu verið 

reiðubúnir að takast á við kröfur framhaldsskólans í upphafi dvínaði áhuginn fljótlega vegna 

takmarkaðs árangurs og áframhaldandi námsörðugleika. Í sumum tilvikum varð reyndar eitthvað 

sérstakt til að styrkja sjálfsmyndina og glæða áhuga þátttakenda sem hafði verið afar takmarkaður fyrir. 

Má í því sambandi nefna hvatningu frá kennurum eða heimsókn til námsráðgjafa. 

Einn þeirra sem hætti eftir fáar annir í skólanum kvaðst hafa verið alveg hlutlaus þegar hann kom í 

VMA. Hann hefði bara farið í skólann og gengið jafnvel betur en hann hafði átt von á:

Á annarri önninni náði stærðfræðikennarinn einhvern veginn ótrúlegum gripum á manni. Ég klikkaði 
aldrei á að reikna heimadæmin. Ég byrjaði af rosalegum krafti, byrjaði vel. En það fór að dala út þegar 
fór að líða á. 

Tveir þátttakendur kváðust hafa farið í skólann fyrir orð foreldra sinna og til að fylgja félögum 

sínum sem flestir voru á leið í VMA. Annar þeirra sagði:

Það var sagt mér að fara í hann og líka upp á félagahópinn. Það voru allir að fara í VMA, mamma og 
pabbi minn sögðu mér líka að fara í skólann og prófa þetta. Ég hætti eiginlega bara að nenna að sinna 
þessu. Ég gafst eiginlega bara upp og fór á vinnumarkaðinn. Mig vantaði peninga, ég átti aldrei peninga, 
og fara í vinnu. 

Hinn fór í skólann í raun gegn vilja sínum:

Ég var bara látin byrja í framhaldsskóla, ég hafði engan áhuga á því sjálf. Ég var bara dregin inn í 
skólann. Mér var eiginlega bara plantað þarna og ekki gert neitt meira með það. Mig langaði líka bara að 
vinna mér inn minn eigin pening. En ég hafði ekki alveg tækifæri til þess þá. Ég var eiginlega bara á 
núllstigi. 

Einn þeirra viðmælenda sem greinst hafði með ofvirkni og athyglisbrest hafði langað til að fara 

í framhaldsskóla en gerði sér grein fyrir að það yrði á brattann að sækja:

Mig langaði náttúrlega til þess að læra, hafði vilja til þess. Ég vissi náttúrlega ekki að ég myndi falla, 
vildi ná þessu. En það var stress og maður slugsaði og það var bland af þessu öllu sem dró mann svolítið 
niður. Það var kannski verst að maður hafði ekki mikla trú á sjálfum sér. 

En sumir höfðu augastað á einhverju sérstöku, komust ekki strax í það nám sem þeir helst hefðu 

kosið og brast þolinmæðin:



Ég var að hugsa um málminn en komst ekki inn á þá braut strax út af stærðfræðinni. En ég komst inn á 
tréiðnaðarbrautina á annarri önn eða var þar til hliðar við almennu brautina. Svo var ég að fá lélegar 
mætingar og eitthvað svoleiðis. Ég hjakkaði eiginlega bara í sama farinu með lærdóminn. 

Viðtölin renna stoðum undir reynslu starfsmanna VMA, sem unnið hafa með þessum 

nemendum, að þeir séu áhugalitlir um frekara nám, með brotna sjálfsmynd og orðnir þreyttir á áralöngu 

árangursleysi í grunnskóla, þó að undantekningar geti verið þar á. Af þessum sökum sé trú á eigin færni 

lítil og sömu sögu sé að segja um hvata til frekara náms.

Meginmarkmiðið með því að skipuleggja sérstök úrræði fyrir þennan hóp var að hjálpa 

nemendum að styrkja sjálfsmyndina og glæða áhuga þeirra svo þeir gætu fremur en ella átt þess kost að 

mennta sig til starfa eða frekara náms.

2.4. Félagslegar aðstæður á mikilvægum tímamótum
Trú á eigin færni hefur verið skilgreind sem mat einstaklings á eigin hæfileikum til að skipuleggja 

sjálfan sig og hrinda í framkvæmd athöfnum sem leiða til árangurs. Í því felst hvaða viðfangsefni 

einstaklingur kýs að takast á við og hversu mikið hann leggur á sig í því skyni (Bandura, 1997). 

Nemendur sem hafa trú á eigin færni eru því líklegri til þess að ljúka til dæmis fyrsta árinu í 

framhaldsskóla heldur en hinir, sem verr eru settir að þessu leyti og hafa átt í erfiðleikum með námið. 

Jafnframt er talið að þeir sem þessum eiginleika eru gæddir eigi auðveldara með að mynda heilbrigð 

vináttutengsl en ella.

Þegar unglingar koma fyrst í framhaldsskóla standa þeir frammi fyrir margs konar tækifærum 

og freistingum. Margir verða fljótlega fyrir sinni fyrstu reynslu á sviði áfengis- eða vímuefnaneyslu og 

kynlífs um þetta leyti. Einhverjir laðast að áhættuhegðun á meðan aðrir líta á slíkt sem tilraunir og 

reynslu sem styrki þá til framtíðar (Wigfield og Tonks, 2002). Ný rannsókn á lífi ungs fólks á Íslandi 

sýnir að hátt hlutfall nemenda á fyrstu tveimur árum í framhaldsskóla hefur neytt áfengis, eða um 40% 

(Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2011). Af þeim sökum er hér að ýmsu að hyggja og efla þarf forvarnir í 

framhaldsskólum með hliðsjón af þessari niðurstöðu. Því meiri trú á eigin færni og lagni í að stjórna 

eigin námi þeim mun meiri líkur eru taldar á að unglingar geti notað mismunandi reynslu sér til 

hagsbóta, meðal annars á þessum vettvangi (Bandura, 1997).

David A. Aeyemo er fyrrum kennari við Ibadan-háskólann í Nígeríu. Hann gerði viðamikla 

rannsókn meðal nýstúdenta við skólann. Lagði hann fyrir þá spurningar sem lutu að því hvernig þeir 

væru búnir undir að takast á við námið og mynda félagsleg tengsl í hinu nýja og að mörgu leyti 

framandi háskólasamfélagi. Í fróðlegri grein sem fjallar um mikilvægi tilfinningagreindar í tengslum 

við flutning nemenda á milli skólastiga metur hann það svo að nemendur þurfi að laga sig að fjórum 

þáttum á þessum tímamótum: 1) Náminu og þeim kröfum sem það gerir til þeirra, 2) skólanum og þeim 



reglum og skipulagi sem hann setur, 3) sjálfum sér og tilfinningum sínum í nýjum aðstæðum og 4) 

nýjum félagslegum tengslum (Adeyemo, 2010).

Adeyemo leggur áherslu á mikilvægi góðs og heilbrigðs sjálfstrausts (e. self-esteem) og trúar á 

eigin færni sem aftur sé undirstaða tilfinningagreindar (e. emotional intelligence). Hún sé nauðsynleg 

til þess meðal annars að einstaklingurinn geti tekið gagnrýni og hrósi, ofmetnist ekki þegar hann nær 

góðum árangri og vanmeti sig heldur ekki þó að á móti blási. Nemandinn þarf að geta haft stjórn á 

tilfinningum sínum við mismunandi aðstæður. Adeyemo bendir á niðurstöður rannsókna sem sýna fram 

á að tilfinningagreind sé ein af meginforsendum góðs árangurs í námi og góðra félagslegra tengsla. Hún 

vegi jafnvel þyngra en greindarvísitala. Hann skipulagði margvísleg úrræði til þess að þjálfa þessa 

eiginleika hjá nemendum sínum og segir niðurstöður rannsóknar sinnar staðfesta það sem að framan 

greinir. 

Unglingurinn er stöðugt að glíma við tengslin á milli sín og foreldranna, skólans, félaganna og 

samfélagsins. Hann er að máta sig inn í nýjan veruleika og hefur þörf fyrir að sanna sig. 

Þroskasálfræðingurinn og fræðimaðurinn Bronfenbrenner heldur því fram að það að flytjast af einu 

skólastigi yfir á annað sé krefjandi og mikilvægt þroskaferli í lífi unglinga. Hann tekur svo djúpt í 

árinni að segja að þeir gangi í gegnum vistfræðilega umbreytingu (e. ecological transition). Hér á hann 

við hinar nýju félagslegu aðstæður sem unglingar standa frammi fyrir á þessum tímamótum; nýjum, 

stærri og flóknari skóla, meiri kröfum í námi, nýjum félögum, nýjum og fleiri kennurum og þar fram 

eftir götunum. Um leið verði gjarnan mikil breyting á samskiptum unglingsins við foreldra sína og 

heimili auk þess sem samskipti foreldra við skóla og félaga unglingsins breytist (Bronfenbrenner, 

1979).

Flestir þátttakenda í VMA-rannsókninni virtust búa við traustar heimilisaðstæður en áberandi 

var að foreldrar virtust ekki taka afgerandi afstöðu til skólagöngu barna sinna. Í gögnunum komu fram 

mörg dæmi um að þeir höfðu ekki reynt að hafa áhrif á hvort börn þeirra héldu áfram í skóla eða ekki, 

sögðu það undir þeim sjálfum komið. Einnig leiddu gögnin í ljós að nokkrir þátttakendur bjuggu hjá 

einstæðum mæðrum, sem ekki höfðu tök á að styðja börn sín mikið. Auk þess voru feður sjómenn í 

þremur tilvikum og því langtímum að heiman. Þó að foreldrar hafi hvatt börn sín til þess að sinna 

náminu virtist ekki hafa verið um mikið aðhald að ræða og stuðning nema í tveimur tilvikum. Kemur 

þetta heim og saman við niðurstöður viðamikillar rannsóknar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu 

Stellu Blöndal (2005) um tengsl uppeldisaðferða foreldra 14 ára unglinga og þess hvort þeir hefðu 

lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur. Fram kom mikil fylgni stuðnings og hvatningar foreldra annars 

vegar og þess hvaða líkur voru á því hvort börn þeirra lykju framhaldsskólanámi eða hyrfu frá því. 

Voru áhrif þessara þátta meiri og höfðu meira forspárgildi en þættir á borð við félagslega stöðu foreldra 



og einkunnir nemenda á samræmdum prófum í 10.bekk (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2005).

Samband þátttakenda í VMA-rannsókninni við foreldra var gjarnan fremur hlutlaust og fram 

kom að þeir höfðu á tilfinningunni að þeir hefðu fengið að fara að vilja sínum, hvort sem þeir hættu í 

skóla eða héldu áfram. Þetta átti við alla sex þátttakendurna sem hættu í VMA.

Við mamma höfum alltaf náð mjög vel saman og eins ég og pabbi. Mamma fylgdist með náminu hjá mér 
en ekki pabbi. Hann var alltaf að vinna en hann spurði mig samt stundum út í þetta. Þau höfðu auðvitað 
áhyggjur af mér þegar mér gekk ekki nógu vel og var áhugalítill. Ég held að mamma hafi alltaf reynt að 
ýta mér út í þetta aftur. En það gekk ekki neitt, ég hlustaði ekki á mömmu, fannst þetta bara vitleysa. Ég 
hélt bara mínu striki. Maður hætti þessu bara, þetta var algjört áhugaleysi. 

Þá höfðu allir þátttakendur nema tveir átt góða vini sem höfðu reynst styðjandi og hvetjandi, 

sem hafði mikla þýðingu fyrir þá fjóra af tíu þátttakendum sem héldu áfram í skóla. 

Margir unglingar búa við jákvæðar og styðjandi aðstæður. Þeir eiga jafnvel foreldra sem geta 

aðstoðað þá við námið, fylgst með námsgengi þeirra og stutt þá á jákvæðan hátt. Meiri líkur eru taldar á 

því að unglingar í þessum hópi velji sér félaga sem er umhugað um nám og gott gengi í skóla og myndi 

heilbrigð tengsl við þá (Guardia og Ryan, 2002). 

Margir fræðimenn leggja áherslu á hversu brýnt það sé að styrkja nemendur félagslega, ef á 

þurfi að halda. Meðal annars er bent á leiðir eins og að skipulögð sé jafningjafræðsla og að byggður sé 

upp jákvæður andi (Jindal- Snape og Miller, 2010).

Auknar kröfur eru gerðar til nemenda þegar í framhaldsskóla er komið, viðfangsefnin verða oft 

og tíðum erfiðari auk þess sem þeir þurfa oft að bera sjálfir ábyrgð á námi sínu. Af þeim sökum getur 

jafningjafræðsla verið mikilvæg ef einhverjir þurfa aðstoð og sé hana að fá heima fyrir, er það mikill 

kostur (Janne Pietarinen, Tiina Soimi og Kirsi Pyhältö, 2010). 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. Það, hvers konar félagsskap einstaklingar velja þegar í framhaldsskóla 

er komið, er talið geta ráðið úrslitum um námsgengi og frekari þroska. Þessi þáttur hafi jafnframt áhrif 

á trú á eigin færni og hvata til náms (Harter, 1999, Schunk og Miller, 2002, Akos, 2010). 

Í VMA-rannsókninni (Hjalti Jón Sveinsson, 2009) kom skýrt fram í gögnunum hvað vinir geta 

skipt miklu máli. Sá þátttakenda sem verst stóð við upphaf göngu sinnar í VMA og nefndur var hér að 

framan, þurfti, sakir mikillar leshömlunar, meðal annars að endurtaka námsáfanga bæði í dönsku og 

ensku tvisvar sinnum áður en hann leitaði sér aðstoðar hjá námsráðgjafa, nær úrkula vonar. Eftir þessa 

þrautagöngu var honum veitt undaþága frá þessum námsgreinum að því skilyrði uppfylltu, samkvæmt 

reglum skólans, að hann stæði sig vel í faggreinum þeim sem hann lagði stund á. Honum tókst með 

harðfylgi og hvatningu frá kennurum og vinum að ljúka námi í húsasmíði. Hann sagði:



Já, fólk hvatti mig bara til þess að reyna á ný og ná þessu bara. En samt skeði ekkert stundum. Það hafði 
hvetjandi áhrif á mig hvað vinir mínir voru að standa sig vel. Þeir höfðu mikla þýðingu fyrir mig.

2.5. Kennsluhættir 
Í bók Jindal-Snape (2010a) fjalla fræðimenn frá ýmsum löndum um skil á milli mismunandi skólastiga. 

Þeir benda á mikilvægi þess að leitast sé við að hafa þau sem mest fljótandi. Er þá einkum átt við 

námsefni og kennsluaðferðir. Engu að síður séu stigvaxandi kröfur gerðar til nemenda, svo að það verði 

þeim hæfileg áskorun að takast á við viðfangsefnin (Jindal-Snape, 2010b; Galton, 2010). Þegar 

aðalnámskrá 10. bekkjar grunnskóla er borin saman við áfangalýsingar byrjunaráfanga, til dæmis í 

íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði, kemur í ljós að gert er ráð fyrir að umtalsverður tími fari í 

upprifjun. Fyrir suma nemendur er hún nauðsynleg en fyrir aðra er hún óþörf. Reyndar er það svo í 

skólum með áfangakerfi, að þeim nemendum sem náð hafa ákveðinni einkunn í þessum kjarnagreinum 

í grunnskóla er boðið að taka fyrsta áfangann í hraðferð á meðan þeir sem verr standa þurfa að verja 

fleiri kennslustundum í sama efni. Aftur á móti er sá hængur á, að sömu kennsluaðferðum er beitt og á 

meðal þeirra sem betur standa og eiga auðvelt með að tileinka sér námsefnið, til dæmis í stærðfræði þar 

sem bæði fall og brotthvarf nemenda úr byrjunaráföngum er mjög hátt. Sömu kennslubækur eru einnig 

notaðar og sama nálgunin að miklu leyti. Þetta má til dæmis sjá í áfangalýsingum og kennsluáætlunum 

í íslensku og stærðfræði á heimasíðu VMA (http://www.vma.is/namid/afangar) og í Aðalnámskrá 

grunnskóla í íslensku og stærðfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007).  

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2010), meðal annars á skilunum milli grunnskóla og 

framhaldsskóla, kom fram að kennsluaðferðir séu að mörgu leyti þær sömu á báðum skólastigum. Því 

sé ekki við því að búast að nýnemar í framhaldsskólum þurfi að tileinka sér nýjar aðstæður að þessu 

leyti. Má í þessu sambandi segja að um talsverða samfellu sé að ræða á milli skólastiganna. Aftur á 

móti má segja að töluverð breyting verði á námsumhverfi og að einhverju leyti kennsluháttum þegar á 

unglingastigi grunnskóla. Hún er fólgin í því að í stað þess að vinna undir stjórn umsjónarkennara 

koma nú til sögunnar faggreinakennarar í ýmsum greinum. Auk þess mega nemendur nú búast við því 

að þurfa að fara úr bekkjarstofu sinni í sérstakar faggreinastofur. Samkvæmt niðurstöðum Gerðar verða 

kennsluaðferðir ekki jafn fjölbreyttar þegar á unglingastig er komið. Þar sem bekkjakennari gat áður 

skipulagt kennslustundir sínar á mismunandi hátt, jafnvel boðið upp á þverfaglega þemakennslu með 

margvíslegum vinnustöðvum í kennslustofunni og svo framvegis, er faggreinakennaranum ef til vill 

þrengri stakkur skorinn og kennslan verður meira í formi innlagnar hans og síðan hópstarfs í svolitlum 

mæli og einstaklingsverkefna, sem reyndar í auknum mæli er gert ráð fyrir að nemendur vinni heima 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2010). 



Rúnar Sigþórsson (í prentun) færir rök fyrir því að tilhögun kennslu og námsreynsla nemenda í 

náttúrufræði og íslensku á unglingastigi séu þess eðlis að efast megi um að hún efli mikilvæga þætti í 

fari nemenda sem búa þá undir að takast á við nám í framhaldsskólum, svo sem trú á eigin færni og 

námsáhuga. Hann kemst einnig að þeirri niðurstöðu að í greinunum sem hann rannsakaði hafi ekki 

nægilega vel verið komið til móts við þarfir allra nemenda, hvorki þeirra sem standa vel í námi né 

hinna sem standa höllum fæti, til dæmis vegna leshömlunar. 

Eins og fram hefur komið verða mikil viðbrigði fyrir nemendur þegar þeir koma í 

framhaldsskólann og þurfa að kynnast fjölmörgum nýjum kennurum í hinum ýmsu kennslugreinum 

fyrsta haustið og síðan jafnvel nokkrum til viðbótar á næstu önn. Kennurum er jafnframt vandi á 

höndum að ná sambandi við nemendur sína í mismunandi áföngum í ljósi þess að andlit og nöfn geta 

verið á annað hundraðið á hverri önn. Það krefst oft áræðni af hálfu nemanda að hafa frumkvæði að 

samskiptum við kennara sinn undir þessum kringumstæðum.

Fram kom í VMA-rannsókninni (Hjalti Jón Sveinsson, 2009) að allir tíu þátttakendurnir töldu 

að þeir hefðu náð betra sambandi við suma kennara en aðra. Undantekningalaust nefndu þeir kennara 

sem hjálpuðu þeim, hvöttu þá áfram, fóru hæfilega hratt yfir námsefnið, gerðu að þeirra dómi 

sanngjarnar kröfur auk þess að vera skemmtilegir og spjölluðu við nemendur á jafningjagrundvelli.

Engir tveir nemendur eru eins og þeir geta þurft að tileinka sér mismunandi námstækni og 

nálgast verkefnin á annan hátt en bekkjarfélagarnir. Það er ekki alltaf víst að kennarar geri ráð fyrir 

slíku þegar þeir standa frammi fyrir því að kenna allt að 30 manna hópi nemenda erfitt námsefni. Og 

jafnvel bjóða aðstæður ekki upp á mikinn sveigjanleika í kennsluaðferðum. Engu að síður getur kennari 

mætt nemendum á þeirra forsendum upp að vissu marki að minnsta kosti eins og neðangreint dæmi úr 

VMA-rannsókninni staðfestir. Einn þátttakendanna í henni, stúlka sem lauk stúdentsprófi á sex árum af 

tveimur námsbrautum, virtist bæði hafa sterk einkenni leshömlunar og ofvirkni þó að hún hefði aldrei 

fengið eða leitað eftir slíkri greiningu. Hún hafði metnað og vildi standa sig, keppti að ákveðnu marki. 

Hún sagði:

Ég sagði honum að ég þyrfti að glósa á tölvu. Svo sagði ég honum að á meðan fyrirlestur er, þegar ég er 
búin að skrifa og ég er að lesa til þess að halda athyglinni þegar ég er að hlusta, þá finnst mér gott að 
vera að gera eitthvað. Ég er ekki að krota en ég er að leggja kapal. ,,Ég tek ekkert eftir kaplinum, þetta er 
bara til þess að ég fari ekki að hugsa um allt annað og missi alla athyglina,“ sagði ég við hann.



3. Umræður

Hér á eftir verða, í ljósi þeirra rannsókna sem fjallað hefur verið um hér að framan, ræddar hugmyndir 

um hvað helst þurfi að breytast í starfsháttum framhaldsskóla til þess að skilin milli þeirra og 

grunnskólans skapi nemendum þau tækifæri til árangursríks framhaldsnáms sem ætlast verður til að 

þau geri. Rætt verður um samfellu og samræður milli grunnskóla og framhaldsskóla, kennsluhætti og 

endurmenntun kennara, nauðsyn þess að koma snemma auga á þá nemendur sem þurfa sérstaka hjálp, 

um nauðsyn þess að efla þátttöku foreldra og loks um að efla forvarnir.   

3.1. Skólastigin ræði saman 
Það er á valdi grunnskólans að búa nemendur sína í tæka tíð undir það að fara í framhaldsskóla annars 

vegar og hins vegar framhaldsskólans að taka við nýnemum með það fyrir augum að breytingin verði 

þeim sem auðveldust og reynt sé að bjóða öllum upp á nám við hæfi. Í ljósi þess að fræðsluskylda hefur 

verið bundin í lögum til 18 ára aldurs unglinga er þeim mun mikilvægara að þessu sé gaumur gefinn.

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). Slíkt gæti tryggt að báðir aðilar viti hvað hinn væri að gera. Það eykur 

skilning framhaldsskólakennara á starfi grunnskólakennara og öfugt. Framhaldsskólakennarar fá þá 

upplýsingar frá fyrstu hendi um hvað verið er að kenna nemendum í efstu bekkjum grunnskólans, 

hvaða kennsluaðferðir eru viðhafðar, hvaða námsefni er notað og svo framvegis. Með því má forðast 

óþarfa skörun viðfangsefna milli skólastiganna og ekki síður hitt að of mikið rof verði í þeirri samfellu 

sem þarf að vera. Með þessu geta framhaldsskólakennarar betur sett sig inn í þann vanda sem sumir 

grunnskólanemendur glíma við vegna leshömlunar og annarra námsörðugleika og eiga auðveldara með 

að setja sig í spor nýnema þegar þeir koma fyrst í skólann til þeirra. Grunnskólakennarar geta einnig 

gert sér betri grein fyrir vinnubrögðum í framhaldsskólanum og þeim kröfum sem þar eru gerðar.

3.2. Bæta kennsluhætti og endurmenntun kennara
Hafa ber í huga að námsefni framhaldsskólans sé miðað við þann undirbúning sem nemendur koma 

með úr grunnskóla og sé þeim hæfileg áskorun. Mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir 

sjálfsmynd nemenda sinna og séu meðvitaðir um hinn stóra þátt sem gott sjálftraust og trú á eigin færni 

hefur á námsárangur og líðan í skóla (Bandura, 1997; Jindal-Snape og Miller, 2010).  Mikilvægt er að 

hafa þetta í huga við skipulagningu náms og kennslu bæði í grunnskólum og framhaldsskólum og 

leggja áherslu á að byggja upp trú nemenda á eigin færni, rökhugsun og áhuga (Rúnar Sigþórsson, í 



prentun). Jafnframt verður að ítreka mikilvægi þess að laga kennsluaðferðir og viðfangsefni að þörfum 

nemenda, bæði þeirra sem veitist nám létt og þurfa ögrandi verkefni við hæfi og eins hinna sem eiga í 

erfiðleikum vegna leshömlunar eða annars sem toveldar þeim að ná árangri í tilteknum námsgreinum, 

til dæmis í stærðfræði sem er mjög mörgum framhaldsskólanemendum erfiður ljár í þúfu (Hjalti Jón 

Sveinsson, 2009). 

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 lýði þegar komið er í framhaldsskóla (Kvalsund, 2000; Wigfield og Tonks, 2002; Hoy 

og Davis, 2006; Gerður G. Óskarsdóttir, 2010). Við þessu þarf að bregðast með aukinni fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og leiðum til að laga nám að þörfum einstaklinga.

Framhaldsskólakennarar eru fyrst og fremst menntaðir hver í sinni fræðigrein þó svo að þeir 

hafi öðlast kennsluréttindi að loknum námskeiðum í uppeldis- og kennslufræðum. Af þeim sökum gæti 

reynst nauðsynlegt að auka þekkingu þeirra og hæfni í ýmsu er lýtur að líðan nemenda, sálfræðilegri og 

félagslegri hlið kennslu og náms og námsörðugleikum á borð við leshömlun sem getur staðið 

nemendum mjög fyrir þrifum. Ýmislegt bendir raunar til að sama geti átt við um kennara á 

unglingastigi grunnskóla. 

3.3. 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. Í VMA er það 

gert að nokkru leyti á Almennri námsbraut (Hjalti Jón Sveinsson, 2009). Bent hefur verið á mikilvægi 

þess að nemendum sem eiga erfitt uppdráttar námslega sé boðin aðstoð og ráðgjöf sem felist ekki 

einungis í því að hjálpa þeim í einstökum námsgreinum heldur einnig í að styrkja sjálfsmynd þeirra og 

hvetja þá til að takast á við námið og lífið í skólanum. Skólar þurfa að hafa ráð á aukinni námsráðgjöf 

og spurningin er sú hvort unnt væri að bjóða upp á einstaklingsmiðaða kennslu að einhverju marki. Þá 

hefur verið bent á hagkvæmni þess og mikilvægi að skipuleggja jafningjafræðslu í þessu skyni; sem 

getur stuðlað að öllu í senn; bættu sjálfstrausti, sterkari félagslegri stöðu og betri námsárangri (Janne 

Pietarinen, Tiina Soimi og Kirsi Pyhältö, 2010). 

3.4. Tryggja þátttöku foreldra
Heimilisaðstæður eru taldar geta haft mikið um það að segja hvernig börnum og unglingum vegnar í 

skóla (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Jindal- Snape og Miller, 2010). Í 



VMA-rannsókninni (Hjalti Jón Sveinsson, 2009) 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 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. 

Um aldamótin 2000 voru fyrstu foreldrafélögin stofnuð við fáeina íslenska framhaldsskóla. 

Bæði stjórnendur á framhaldsskólastigi og kennarar hafa gert sér grein fyrir nauðsyn þess að foreldrar 

eigi greiðan aðgang að skólastarfinu og hafi jafnvel áhrif á það, viti hvað þar fer fram og geti fylgst 

með námsgengi barna sinna. Vera kann að sumir foreldrar vanmeti hlutverk sitt gagnvart börnum sínum 

þegar þau eru komin í framhaldsskóla. Með hækkun sjálfræðisaldurs í 18 ár hefur hlutverk foreldra og 

ábyrgð aukist samkvæmt laganna hljóðan. Engu að síður virðast afskipti foreldra minnka verulega eftir 

að börn þeirra eru komin í framhaldsskóla. Þátttaka þeirra í foreldrasamstarfi sem VMA hefur boðið 

upp á er til dæmis lítil og hefur reynst erfitt, fram að þessu, að koma á almennri þátttöku þrátt fyrir 

ýmiss konar viðleitni í þá veru. Hér þarf að verða bragarbót á.

Tilkoma nýrra framhaldsskólalaga árið 2008 þar sem kveðið er á um stofnun foreldraráða gefur 

tilefni og tækifæri til þess að yfirvöld og skólar taki höndum saman um að efla samstarf við foreldra í 

starfi skólanna og virkni þeirra við að styðja við bakið á börnum sínum, ekki síst þegar þeir eru að fóta 

sig á framhaldsskólastiginu. Í almennum hluta Aðalnámskrár framhaldsskóla segir að hlutverk 

skólaráðs sé ,,að styðja við skólastarfið, huga að hagsmunamálum nemenda og í samstarfi við skólann 

efla samstarf foreldra og forráðamanna ólögráða nemenda við skólann” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 47).

3.5. Efla forvarnir
Nýleg rannsókn á högum íslenskra framhaldsskólanema (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2011) gefur 

sterkar vísbendingar um að neysla áfengis og annarra vímuefna hafi aukist til muna á síðustu árum. Þar 

kemur meðal annars fram að algengt er að unglingar neyti áfengis á fyrsta ári sínu í framhaldsskóla. 

Margir hætta í framhaldsskólum á ári hverju vegna áfengis- og vímuefnaneyslu og eiga oft ekki 

afturkvæmt. Niðurstöðurnar undirstrika nauðsyn þess að haldið sé uppi öflugum forvörnum gegn 

áfengis- og vímuefnanotkun í framhaldsskólum um leið og fundnar verði leiðir til þess að styrkja 

nemendur félagslega, einkum þá sem standa höllum fæti í náminu. Öflugt foreldrasamstarf og 

upplýsingar frá skóla til foreldra gætu vegið hér þungt. Við móttöku nýnema á haustin er mikilvægt að 

þetta sé haft í huga.





4. Lokaorð

Gera má ráð fyrir að í öllum framhaldsskólum sé leitast við að taka sem best á móti nýnemum. Staða 

skólanna er engu að síður mjög mismunandi þegar kemur að þessum þætti þó að ekki sé nema vegna 

þess að sumir skólar taka inn nemendur eftir einkunnum úr grunnskóla á meðan aðrir gera það ekki. 

Athuga þarf, í ljósi mikils brotthvarfs úr mörgum framhaldsskólum, hvort unnt sé að koma frekar til 

móts við þá nemendur sem eiga í erfiðleikum í námi sínu en gert hefur verið. Kappkosta þarf að finna 

úrræði sem mættu hjálpa þeim að takast á við námið og skipuleggja þarf kennsluna með tilliti til 

mismunandi þarfa nemenda. Einnig þarf að huga sérstaklega að innihaldi námskrár með tilliti til nýrra 

nálgana og kennsluaðferða. 

Um þessar mundir fer fram mikið starf í ýmsum framhaldsskólum við að endurskoða námskrár 

og námsleiðir í samræmi við framhaldsskólalögin frá 2008. Meðal annars er verið að þróa einingabært 

vinnustaðanám og ýmsar stuttar námsbrautir sem gætu tryggt að fleiri nemendur ættu þess kost að 

brautskrást í stað þess að ,,hverfa brott“. Þessi viðleitni samræmist vel þeim markmiðum sem sett hafa 

verið um hlutverk bæði grunn- og framhaldskóla að þeir skuli ,,stuðla að alhliða þroska allra nemenda 

og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi“ og bjóða öllum nemendum nám sem hæfir getu þeirra og 

þroska (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 2. gr; Lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008, 2. gr) 

Ekki hefur farið fram mikil umræða hér á landi um skilin á milli grunn- og framhaldsskóla. Það 

hefur því verið einkar fróðlegt að skyggnast um á þessu fræðasviði á alþjóðlegum vettvangi ekki 

einungis í Evrópu, heldur einnig í Afríku og Kanada. Sú könnun sem liggur til grundvallar þessari grein 

hefur fært höfundum hennar heim sanninn um nauðsyn þess að efla rannsóknir á skilunum og 

tengslunum milli grunn- og framhaldsskóla og umræður um þau. Rannsóknir þurfa meðal annars að 

taka til þess í hverju skilin eru fólgin og í hverju þau ættu að vera fólgin; hvað það eigi að fela í sér 

fyrir nemendur að flytjast úr grunnskóla í framhaldsskóla. Um leið þarf að efla umræðu og rannsóknir 

sem snerta það hvernig grunnskólar búa nemendur undir frekara nám, hvers konar kennsla og 

námsumhverfi bíða nemenda þegar í framhalsskóla er komið og hvernig hvort tveggja hæfir ólíkum 

þörfum þeirra þannig að allir ljúki veru sinni í framhaldsskóla með reisn. Þetta á bæði við um námið 

sjálft og þá félagslegu þætti sem ræddir hafa veri í greininni. Ný menntastefna undirstrikar 

sameiginlega ábyrgð skólastiganna á þessum viðfangsefnum og bæði skólatigin þurfa að taka þá ábyrgð 

alvarlega til að árangur náist.    
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Abstract
The article deals with the challenges and opportunities that meet students during their transition from 

the lower secondary stage of compulsory schools to upper secondary schools in Iceland. Although 

Icelandic upper secondary schools do their best to give their students good reception the fact remains 

that there is considerable dropout from those schools, especially among certain groups of students. The 

schools do not seem successful in offering learning experiences that suit many of those students or 

meet the needs of students with learning difficulties. In the article research on this issue from several 

countries is presented along with the views of various scholars on how lower secondary schools might 

prepare their students and upper secondary schools might receive their students to make their transition 

as successful as possible and reduce the likelihood of dropout. Findings from these studies are then 

related to Icelandic schools to point out factors that need attention, recommend improvements and 

make the case for an urgent need for further research and improvements in this field of education in 

Iceland. 
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Útdráttur
Í greininni segir frá viðtölum við hóp nemenda í Verkmenntaskólanum á Akureyri (B-hópur) sem 

gengið hafði vel í grunnskóla og stefndi að námslokum innan tímamarka námskrár. Niðurstöðurnar eru 
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bornar saman við niðurstöður fyrri rannsóknar á nemendum á almennri braut (A-hópur) í þeim tilgangi 

að leita svara við því hvort fleiri þættir en námsárangur í grunnskóla greini hópana tvo að og gætu haft 

áhrif á gengi þeirra. Í ljós kom að það reyndi með ýmsu móti á báða hópana að byrja í framhaldsskóla. 

Þó var greinilegt að nemendur B-hópsins tókust á við áskoranir framhaldsskólans af meiri einurð og 

nutu þess að búa að sterkari trú á eigin færni og hvata til náms. Einnig kom í ljós að fleiri úr B-hópnum 

glímdu við erfiðleika í lestri og stærðfræði en búist hafið verið við og nokkrir úr hópnum töldu 

endurtekið fall í byrjunaráfanga í stærðfræði vera farið að grafa undan trú sinni á eigin getu í greininni. 

Enn fremur undirstrikaði samanburður hópanna mikilvægi styðjandi aðhalds frá foreldrum og stuðnings 

frá vinum. 

Efnisorð: Tilfærsla milli skólastiga, brotthvarf úr framhaldsskólum, trú á eigin færni, félagslegur 
stuðningur.



1. Inngangur

Mörgum nýnemum gengur vel að fóta sig í framhaldsskólanum þegar á fyrstu vikunum og mánuðunum 

eftir að þeir hefja þar nám. Þeir eiga auðvelt með að laga sig að nýjum aðstæðum og finnst þær 

spennandi. Engu að síður gæti mikið brotthvarf á fyrstu tveimur árum framhaldsskólans bent til þess að 

skólarnir komi ekki nægilega til móts við ákveðinn hluta nemendahópsins. Af þessum sökum er gild 

ástæða til að efna til umræðu um það hvernig á þessu standi og hvernig hjálpa megi nemendum að 

standa undir þeim kröfum sem hið nýja skólastig gerir til þeirra. Fjallað hefur verið um brotthvarf úr 

framhaldsskólum bæði í ræðu og riti á undanförnum árum en svo virðist sem ekki hafi verið tekist 

nægilega á við vandann. Verkefnið er flókið og rannsóknir benda til þess að ástæðna brotthvarfs sé ekki 

einungis að leita í skólunum sjálfum, heldur einnig í félagslegum aðstæðum nemenda (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Í meistaraprófsritgerð Hjalta Jóns Sveinssonar (2009) (hér eftir kölluð fyrri VMA-rannsóknin) 

var stuðst við hugtökin trú á eigin færni (e. self-efficacy)i 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. 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 voru 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 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 hátt hlutfall nemenda úr þessum hópi eða um 60% hætti í 

skólanum eftir tiltölulega skamma viðdvöl. 

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 fyrri VMA-rannsókninni voru tíu talsins, þá orðnir 22 ára. Þeir eru hér eftir kallaðir A-

hópur. 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 

(Hjalti Jón Sveinsson, 2009). Greint var frá þessari rannsókn í 1.–2. hefti Uppeldis og menntunar árið 

2010 (Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010).

Niðurstöðurnar vöktu ýmsar áleitnar 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 nemenda sem illa stóðu að vígi að 

loknum grunnskóla. Þá vakti rannsóknin jafnframt áhuga á að kanna viðhorf, líðan og reynslu þeirra 

nemenda sem náð höfðu góðum árangri í grunnskóla og gátu strax við innritun í VMA hafið nám á 

þeim brautum sem þeir kusu. Því var afráðið að gera nýja rannsókn þar sem athyglinni væri beint að 

þessum markhópi. Þessi rannsókn er hér eftir kölluð síðari VMA-rannsóknin og þátttakendur í henni 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 leita svara við 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 sem námskrá 

gerði ráð fyrir. Notaður var hliðstæður viðtalsrammi og í fyrri VMA-rannsókninni. Unnið var úr 

viðtölum síðari rannsóknarinnar með þemagreiningu á sama hátt og fyrri rannsóknarinnar til að fá 

sambærileg gögn um hópana tvo. Í greininni verður fyrst reifað fræðilegt samhengi, því næst greint frá 

niðurstöðum rannsóknanna tveggja með áherslu á síðari rannsóknina og loks eru rannsóknirnar tvær 

ræddar með það í huga að bera saman námsreynslu og þarfir hópanna tveggja.

2. Fræðilegt samhengi

Samkvæmt lögum ber framhaldsskólum að kappkosta að bjóða öllum nemendum nám við hæfi (Lög 

um framhaldsskóla, nr. 92/2008). Þrátt fyrir það og viðleitni framhaldsskóla til að taka sem best á móti 

nýnemum og leiða þá fyrstu skrefin á nýjum vettvangi er staðreyndin sú að ákveðinn hópur hættir eftir 

fremur skamma viðdvöl eða innan tveggja ára eða svo (Hjalti Jón Sveinsson, 2009). Margir nemendur, 

sem lengra eru komnir, hverfa líka brott frá námi áður en þeim tekst að ljúka skilgreindum 

námsbrautum. Í skýrslu frá OECD kemur fram að á Íslandi ljúka 45% hvers árgangs framhaldsskóla 

innan fjögurra ára en að meðaltali 68% í OECD-ríkjunum (OECD, 2012). Í sömu skýrslu kemur fram 

samkvæmt tölum frá 2009 höfðu 30% fólks á aldrinum 25–34 ára ekki lokið framhaldsskóla á Íslandi 

en meðaltal OECD landanna var 19%. 



Í  yfirgripsmikilli  rannsókn  Jóns  Torfa  Jónassonar  og  Kristjönu  Stellu  Blöndal  (2002)  á 

námsgengi og afstöðu ´75 árgangsins, þar sem sérstaklega var hugað að brottfalli og ástæðum þess, 

kom í  ljós  að  meðal  karla  voru  algengustu  ástæðurnar  fyrir  því  að  þeir  höfðu ekki  lokið  námi  í 

framhaldsskóla  námsleiði,  peningavandræði  og  að  þeim hafi  boðist  gott  starf.  Algengustu  ástæður 

meðal kvennanna voru barneignir, peningavandræði og námsleiði. 

Í VMA er sérstakur námsáfangi skipulagður fyrir þá nýnema sem ekki hafa náð tilskildum árangri í 

tveimur kjarnagreinum eða fleirum í 10. bekk. Þeir hafa ekki átt þess kost skrá sig á hinar ýmsum 

brautir af framangreindum orsökum. Dregið er umtalsvert úr kröfum um bóklegt nám á fyrsta 

námsárinu og í staðinn er nemendum boðið upp á stóran verklegan áfanga sem gefur þeim færi á að 

kynnast mismunandi verknámsdeildum skólans. Þrátt fyrir þessar ráðstafanir, og ýmsar fleiri sem gripið 

hefur verið til falla um 60% þessara nemenda brott úr skólanum innan tveggja ára (Hjalti Jón 

Sveinsson, 2009).

Fræðimenn hafa bent á mikilvægi þess að leitast sé við að hafa skilin á milli skólastiganna sem 

mest fljótandi einkum hvað varðar námsefni og kennsluaðferðir. Engu að síður séu stigvaxandi kröfur 

gerðar til nemenda, svo að það verði þeim hæfileg áskorun að takast á við viðfangsefni á nýju skólastigi 

(Galton, 2010; Jindal-Snape, 2010). Þegar aðalnámskrá 10. bekkjar grunnskóla er borin saman við 

áfangalýsingar byrjunaráfanga, til dæmis í íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði, kemur í ljós að gert 

er ráð fyrir að umtalsverður tími fari í upprifjun. Fyrir suma nemendur er hún nauðsynleg en fyrir aðra 

jafnvel óþörf. Reyndar er það svo að í skólum með áfangakerfi er nemendum sem náð hafa ákveðinni 

einkunn í þessum kjarnagreinum í grunnskóla boðið að taka fyrsta áfangann í hraðferð á meðan þeir 

sem verr standa þurfa að verja fleiri kennslustundum í sama efni. Þetta má til dæmis sjá í 

áfangalýsingum í íslensku og stærðfræði á vef VMA (Verkmenntaskólinn á Akureyri, e.d.), 

áfangalýsingum sömu greina í Aðalnámskrá framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) og 

Aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Í þeim framhaldsskólum sem taka inn nýnema án tillits til námsárangurs eru óhjákvæmilega 

nemendur sem ólíklegt er að muni brautskrást nema að þörfum þeirra sé mætt með sérstökum 

ráðstöfunum (Ferguson, Tilleczek, Boydell, Rummens, Cote og Roth-Edney, 2005; Tilleczek og 

Ferguson, 2007). Háar brotthvarfstölur hljóta að vera til vitnis um að framhaldsskólum takist þetta ekki. 

Þá ber að hafa í huga að það eru ekki einungis nemendur sem falla undir þá skilgreiningu að vera í 

áhættuhópi sem hverfa brott frá námi; þar eiga einnig hlut að máli nemendur með mjög margvíslegar 

þarfir. Það leikur ekki lengur neinn vafi á að viðhorf og starfshættir í skólum hafa áhrif á gengi 

nemenda. Þar er um að ræða viðhorf til kröfunnar um að nám í skólanum hæfi öllun nemendum 

(Ainscow og Miles, 2008), starfshætti kennara (Hayes, Mills, Christie og Lingard, 2006) og forystu 



stjórnenda (Barber, Whelan og Clark, 2010). Það verður því að spyrja hvort framhaldsskólar hafi leitað 

allra leiða til að koma sem allra best til móts við sem flesta nemendur. Brotthvarfstölur og tölur um fall 

í byrjunaráföngum í stærðfræði gefa til dæmis vísbendingar um að kennslan beri ekki tilætlaðan 

árangur og nemendur fælist jafnvel námsgreinina vegna þess að þeir eigi í miklum erfiðleikum með að 

tileinka sér námið (Kristín Bjarnadóttir, 2011). Meðal þeirra sem hætta í aföngunum eða falla á prófum 

í þeim eru nemendur af hinum ýmsu brautum skólans; sem hafa jafnvel sýnt prýðisárangur almennt á 

skólaferli sínum. Rannsókn Kristínar Bjarnadóttur (2011) á hægferðaráfanganum Stærðfræði 102 í 

nokkrum framhaldsskólum með áfangakerfi sýndi að rúmur helmingur nemenda í þeim áföngum sem 

rannsóknin náði til taldi sér ekki ganga vel í stærðfræði, tæp 60% skráðra nemenda mætti að jafnaði í 

tíma á meðan rannsókn stóð yfir og nemendur gengu oft út úr kennslustundum. Ennfremur kom í ljós 

ósamræmi milli kennslunnar og Aðalnámskrár í stærðfræði. Til dæmis var lengra farið í algebru en 

námskráin sagði fyrir um í fjórum skólum af fimm en hvergi var tíma varið í samvinnuverkefni eða 

ritgerðir. Kristín kemst að þeirri niðurstöðu að margir nemendur komi vanbúnir í stærðfræði úr 

grunnskóla og framhaldsskólinn eigi ,,að bjóða upp á nám sem nemendur finna sig í og mæta þeim þar 

sem þeir eru.“ Annars verði námið merkingarlaust, stuðli að neikvæðu viðhorfi og nemendur ,,missa af 

því að stærðfræðin verði þeim gagnlegt verkfæri“ (Kristín Bjarnadóttir, 2011)

Hvati til náms og trú á eigin færni er talið þroskast með nemendum þegar þeir fá á tilfinninguna 

að þeim gangi vel í námi og nái árangri. Fræðimenn telja að þrátt fyrir það þurfi takmarkaður árangur 

eða  hægar  framfarir  á  einhverju  sviði  ekki  endilega að minnka trú á  eigin  færni  að því  gefnu að  

nemendurnir trúi því að þeir geti gert betur með því að leggja meira á sig eða breyta um aðferðir. Slík  

trú eykur hvata þeirra til náms og gerir þá tilbúna til að setja markið hærra og leggja sig fram til að 

standa sig betur næst (Schunk og Miller, 2002) í stað þess að gefast upp. Þrautseigja (e. resilience) er 

einnig gjarnan notuð sem mælikvarði á hvata til náms (Adeyemo, 2010; Bandura, 1997; Pintrich og 

Schunk, 1996). Auk þess er talið að námslega sterkir nemendur eigi auðveldara með að laga sig að 

nýjum aðstæðum í skóla og félagahópi, meiri námskröfum og þar fram eftir götununum (Kvalsund, 

2000; Wigfield og Tonks, 2002). Líkur eru á því að þeim nemendum sem líður vel í tengslum við nám 

sitt og skólavist og ná góðum árangri við að fást við verkefni sín verði líklegri til að leggja eitthvað á 

sig og öðlist einstaklingsbundinn áhuga (e. individual interest) á að takast á við hlutina (Hidi og Ainley,  

2002). Spurningin er hins vegar sú hvenær og hvort þessi eiginleiki lætur undan ef nemendur, sem 

annars gengur vel, verða fyrir endurteknum ósigrum í einstökum námsgreinum.

Það er skoðun margra fræðimanna sem rannsakað hafa skilin á milli grunnskóla og 

framhaldsskóla að algengt sé að námsárangur verði lakari við þessi tímamót, að minnsta kosti 

tímabundið, 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 Demetriou, 

2003; Jindal-Snape, 2010). Við þessar aðstæður þurfa nemendur að meta sjálfa sig á nýjan leik, skapa 

félagsleg tengsl og vinna sér sess meðal nýrra skólafélaga. Námskröfur aukast, viðfangsefnin verða 

flóknari auk þess sem 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. Áhrif þessara 

þátta  meðal nemenda á unglingastigi í grunnskóla eru jafnvel  talin hafa meira forspárgildi um það 

hvort börnin ljúka framhaldsskólanámi en félagsleg staða foreldra og einkunnir nemenda á 

samræmdum prófum í 10.bekk (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). Þá eru 

meiri líkur taldar á að unglingar í þessum hópi velji sér félaga sem umhugað er um nám og gott gengi í 

skóla (Guardia og Ryan, 2002).



3. Rannsóknin

Fyrri VMA-rannsóknin (Hjalti Jón Sveinsson, 2009) var eigindleg, byggð á einstaklingsviðtölum þar 

sem kappkostað var að afla sem gleggstra upplýsinga um reynslu tíu viðmælenda af námi í 

Verkmenntaskólanum á Akureyri og viðhorf þeirra til þess. Þegar viðtölin voru undirbúin var stuðst við 

þá aðferð að ákveða fyrirfram hluta þess spurningaramma sem hafður var til hliðsjónar (Cohen, Manion 

og Morrison, 2007) en spyrja dýpkunarspurninga eftir því sem þurfa þótti. 

Síðari VMA-rannsóknin var framhaldsrannsókn sem gerð var haustið 2011. Þátttakendur í henni 

voru tíu nemendur valdir af handahófi úr 70 manna markhópi nemenda sem voru að hefja sitt þriðja 

námsár við skólann og voru því á fimmtu önn. Allir þessir nemendur, hér eftir kallaðir B-hópurinn, 

höfðu uppfyllt inntökuskilyrði á brautir þær sem þeir óskuðu í upphafi og höfðu haldið áætlun í námi 

sínu að mestu eða öllu leyti. Þátttakendur voru spurðir sömu spurninga og þátttakendur í fyrri VMA-

rannsókninni um líðan og viðhorf til skóla og náms við upphaf veru sinnar í VMA, um trú á eigin færni 

og um félagslega stöðu. Eins og í fyrri rannsókninni var aðeins um að ræða nemendur sem komu í 

VMA úr grunnskólum á Akureyri. Í fyrri rannsókninni voru sjö piltar og þrjár stúlkur, sem var í 

samræmi við kynjahlutfall í markhópnum. Í hinni síðari voru sex stúlkur og fjórir piltar en kynjahlutfall 

markhópsins var nánast jafnt. 

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt. Því næst voru gögnin greind og flokkuð í samræmi 

við það markmið rannsóknarinnar að bera saman reynslu og viðhorf hópanna tveggja til að draga fram 

það sem þeir kynnu að eiga sameiginlegt og það sem skildi þá að. Í ljós komu fjögur þemu sem fjallað 

er um í niðurstöðukaflanum hér á eftir. Þau lúta að reynslu viðmælendanna af því að flytjast úr 

grunnskóla í framhaldsskóla, reynslu þeirra af áfangakerfi framhaldsskólans, námsáhuga þeirra og trú á 

eigin færni og loks félagslegum aðstæðum og hlutverki foreldra og vina. 

Þegar báðar rannsóknirnar voru undirbúnar var haft samband við væntanlega þátttakendur og 

þeim gerð grein fyrir að staða rannsakandans sem skólameistari gæti komið í veg fyrir að einhverjir á 

listanum treystu sér til þess að gefa kost á sér í þessu skyni. Kom það á óvart hvað viðmælendur voru 

óragir við taka þátt og segja frá reynslu sinni, líðan og sjálfsmynd. Oft var rætt um þætti sem snerta 

einstaklingana mjög persónulega, eins og um námsörðugleika og samskipti við foreldra. Ekkert kom 

fram sem benti til þess að viðmælendur væru að reyna að þóknast rannsakandanum á einn eða annan 

hátt. Þvert á móti virtust þeir segja frá lífi sínu á mjög heiðarlegan hátt og það benti ekki til þess að vald 

spyrjanda væri meira en sem eðlilegt getur talist (Cohen, Manion og Morrison, 2007). Gætt var að 

öllum venjulegum viðmiðum um nafnleynd og eyðingu hljóðskráa að lokinni afritun. 





4. Niðurstöður

Hér á eftir eru niðurstöður teknar saman undir þemunum fjórum sem fram komu við greiningu 

viðtalanna við B-hópinn. Þau fjalla um 1) færsluna úr grunnskóla í framhaldsskóla, 2) reynslu nemenda 

af áfangakerfi í framhaldsskóla, 3) trú á eigin færni og námsáhuga og 4) félagslegar aðstæður og 

hlutverk foreldra og vina. Í upphafi umfjöllunar um hvert þema er þó vikið að niðurstöðum í fyrri 

VMA-rannsókninni (viðtölum við A-hóp) til að draga fram mun eða andstæður milli hópanna. 

Samanburður milli hópanna er nánar ræddur í umræðukafla. 

4.1. Úr grunnskóla í framhaldsskóla
Flest var líkt í svörum beggja hópanna um þá breytingu að hefja nám í framhaldsskóla. Öllum bar 

saman um að vel hefði verið tekið á móti þeim og að þeim hefði líkað vel það fyrirkomulag sem 

skipulagt hafði verið fyrir nýnema sem meðal annars var fólgið í sérstökum lífsleiknitímum með 

umsjónarkennurum. Undantekningarlaust fannst þeim spennandi að takast á við nýjar aðstæður á borð 

við mikinn fjölda nemenda og kennara og að þurfa að fóta sig í hinu geysistóra húsnæði. Mörgum 

viðmælendum þóttu þessi tímamót gefa þeim tækifæri á nýju upphafi og að ná tökum á náminu. Það 

átti ekki síst við um A-hópinn. 

Þátttakendur í B-hópnum gátu flestir þess sérstaklega að á fyrstu önninni hefði verið áberandi 

hversu mikil upprifjun var í helstu námsáföngunum, eins og ensku, íslensku og stærðfræði. Sumum 

fannst það kostur, vegna þess að það brúaði bilið á milli grunnskólans og framhaldsskólans. Þeir kunnu 

því vel að fara hægt af stað og finna námið þyngjast smám saman. Þeir áttu von á að skilin yrðu brattari 

og þeir þyrftu strax að takast á við ný og erfiðari viðfangsefni en að því hefði komið síðar. Einni 

stúlknanna, sem hafði átt mjög góðu gengi að fagna í grunnskóla, kom á óvart hversu námið var þungt 

og kröfurnar miklar. Hún kvaðst hafa þurft að leggja mikið á sig því að hún hafði áhuga á því að gera 

vel, eins og hún hafði gert fram að því: „Mér fannst námið öðruvísi og erfiðara og hafði minni trú á 

sjálfri mér en ég hafði haft. Svo þegar kom að prófum þá var þetta allt í lagi.“ 

4.2. Í áfangakerfi
Á Akureyri eru tveir framhaldsskólar, Menntaskólinn á Akureyri, MA, sem er bekkjaskóli, og VMA 

sem starfar samkvæmt áfangakerfi. Enginn þátttakandi A-hópsins hefði átt kost á því að innritast í MA 

á grundvelli námsárangurs í grunnskóla og hjá sumum þessara nemenda mátti skynja nokkurn ótta við 

hið nýja og framandi skipulag.  Þátttakendum í B-hópnum stóð á hinn bóginn til boða að hefja nám í 

báðum skólunum og þeir höfðu allir valið VMA, ekki síst vegna áfangakerfisins, nema einn sem valdi 



skólann vegna þess að hann ætlaði í verknám. Þessir nemendur töldu áfangakerfið eiga betur við sig og 

kunnu að meta kosti þess á borð við sveigjanleika og tækifæri að kynnast fleiri skólafélögum en ella. 

Einn piltanna komst svo að orði:

Mér fannst þetta bara spennandi að sitja með svona mörgu fólki í tíma á hverjum degi. Maður fær kannski  
ekki að kynnast krökkum jafnvel og ef maður væri í bekk. Þar kynnist maður hópnum meira, en hérna  
kynnist maður fleirum í staðinn og kannski fjölbreyttari einstaklingum. Það eru minni truflanir í hópum 
þar sem allir þekkjast ekki. 

4.3. Trú á eigin færni og námsáhugi 
Flestir þátttakendanna í fyrri VMA-rannsókninni (A-hópnum) höfðu ekki á miklu að byggja þegar þeir 

hófu nám í skólanum. Átta af þessum tíu manna hópi höfðu mjög takmarkaða trú á eigin færni og 

jafnmargir höfðu verið greindir með annaðhvort leshömlun eða ofvirkni og athyglisbrest. Þeir voru 

engu að síður sumir hverjir spenntir að fá tækifæri á nýju upphafi en þrátt fyrir að sjálf umskiptin væru 

jákvæð hjá flestum dugðu góðar móttökur, sérstök námsúrræði og þjónusta skólans ekki til þess að 

koma í veg fyrir að sex úr hópnum hættu fljótlega í skólanum, flestir á þriðju eða fjórðu önn, og héldu 

út á vinnumarkaðinn. Þeir virtust ekki hafa trú á að þeir gætu lokið einhverju skilgreindu námi úr 

framhaldsskóla og höfðu jafnvel aldrei haft sérstakan áhuga á því. 

Flestir þessara nemenda létu lítið fyrir sér í kennslustundum. Þeir þorðu ekki að biðja kennara 

um aðstoð og leituðu heldur ekki til aðila innan skólans sem hefðu getað vísað þeim veginn, til dæmis 

námsráðgjafa. Að einum undanskildum sóttu þeir sem áttu við leshömlun eða ofvirkni og athyglisbrest 

að stríða, heldur ekki námskeið sem skólinn bauð upp á til þess að fara með þeim yfir námstækni, 

prófkvíða, undirbúning fyrir próf og þar fram eftir götunum. 

Þegar B-hópurinn var skoðaður frá þessu sjónarhorni birtist önnur mynd. Undantekningarlaust 

höfðu þátttakendur miklar væntingar til skólagöngu sinnar í VMA og virtust hafa tekist strax á við 

námið. Ekki var það þó alltaf án erfiðis. Fimm þátttakanda kváðust hafa átt við einhvers konar 

lestrarörðugleika að stríða en þeir hefðu ekki látið þá draga úr sér kjarkinn. Ein stúlknanna sagðist alltaf 

hafa þurft að leggja mikið á sig í grunnskóla og hún hefði haldið því áfram eftir að hún kom í VMA. 

Önnur stúlka í hópnum kvaðst líka þurfa að hafa mikið fyrir náminu og væri hún mjög seinlæs:

Ég reyni að útvega mér öll þau gögn sem ég get, eins og hljóðbækur. Það geri ég í gegnum bókasafnið í  
skólanum og Blindrabókasafnið. Ég hef aldrei látið þetta hefta mig neitt í náminu. Ég reyni bara að takast  
á við námið með opnum huga, ég veit að ég get þetta.

Þrír þátttakendur til viðbótar kváðust hafa átt við einhverja leshömlun að stríða, einn reyndar 

aðeins í grunnskóla. Það vekur athygli að svo virðist sem framangreindir nemendur hafi ekki látið 

leshömlun draga sig niður í námi en þess í stað lagt meira á sig. Af gögnunum má ráða að góð trú 



þátttakenda í B-hópnum á eigin færni hafi gert þá sterkari í námi og tryggt þeim þá þrautseigju sem til 

þurfti þegar á móti blés, að minnsta kosti að flestu leyti. 

Sumir þátttakenda í B-hópnum eru miklir námsmenn, jafnvígir á allar greinar að því er virðist. 

Aðrir eru aftur á móti missterkir eftir námsgreinum. Ein stúlknanna sagðist til dæmis hafa ,,ofsalegan“ 

áhuga á raungreinum en reyndi engu að síður að tileinka sér aðrar greinar líka eins og námskráin segði 

til um. Einn piltanna kvaðst hafa áttað sig á því að það þýddi ekki að gefast upp þótt á móti blési og 

hann hefði jafnvel fallið í einstaka áfanga. Hann kvaðst stundum hafa þurft að bíta á jaxlinn og hafa séð 

að ,,þetta er allt hægt.“

Í fyrirliggjandi gögnum margra ára úr INNU (upplýsingakerfi VMA og annarra framhaldsskóla) 

kemur fram að mikið fall er jafnan í byrjunaráföngum í stærðfræði. Í ljósi þessa kemur ekki á óvart að 

fjórir þátttakendur af tíu í B-hópnum höfðu átt í erfiðleikum með stærðfræði þó að þeir hefðu átt góðu 

gengi að fagna í öðrum greinum. Þeir höfðu fallið í byrjunaráföngum og voru að endurtaka þá, jafnvel í 

annað sinn, án þess að hafa mikla trú á að þeir næðu tilætluðum árangri. Einn fjórmenninganna kvaðst 

innan skamms fara í svokallaða stærðfræðigreiningu eftir að hafa talað við námsráðgjafa. Ein 

stúlknanna sagðist alls ekki ráða við stærðfræðina og hún væri við það að gefast upp. Þeir þátttakendur 

B-hópsins sem áttu við slakt gengi í stærðfræði að stríða voru áhyggjufullir vegna þessa. Þeir voru 

farnir að gera sér grein fyrir að ef héldi fram sem horfði ættu þeir á hættu að brautskráning þeirra tefðist 

og þeir gætu jafnvel ekki lokið skólanum með eðlilegum hætti. 

Eins og bent var á hér að framan ber mörgum rannsóknum saman um að margir nemendur lækki 

í einkunnum fyrst eftir að þeir hefja nám í framhaldsskóla. Þátttakendur í B-hópnum voru spurðir að 

því hvernig þessu hefði verið háttað hjá þeim. Flestir kváðust hafa lækkað í einkunnum tímabundið, 

annaðhvort vegna þess að þeir lögðu sig ekki nægilega fram eða af því að námið varð erfiðara en þeir 

reiknuðu með. Einn piltanna komst svo að orði:

Ég var allt of kærulaus á fyrstu önninni. Það var enginn að hugsa um mann eða þannig, maður þurfti að 
bera sjálfur ábyrgð á náminu. Ég varð bara að taka mig á, ég komst að því að enginn gæti gert neitt í því 
nema ég sjálfur. Síðan hefur námið bara gengið vel, ég er alla veganna á beinni braut.

Þetta er í samræmi við það sem að framan greinir um eitt af einkennum trúar á eigin færni; að 

nemendur láti mistök og erfiðleika ekki slá sig út af laginu. Þeir læri af reynslunni og reyni að gera 

betur næst. Nemendur B-hópsins voru einnig óhræddir við að leita sér aðstoðar, hvort sem um væri að 

ræða einstök verkefni í kennslustundum eða hvað sem vera skyldi er nám þeirra varðaði. Þeir 

könnuðust ekki við að vera kvíðnir vegna námsins eða veru sinnar í skólanum, nema fjórmenningarnir 

áðurnefndu sem farið var að líða illa vegna slaks gengis í stærðfræði.



4.4. Félagslegar aðstæður – hlutverk foreldra og vina
Í fyrri VMA-rannsókninni þar sem A-hópurinn átti í hlut var ekki unnt að sjá að þættir á borð við 

erfiðar heimilisaðstæður, óreglu eða vinnu með skóla hefðu haft áhrif á námsframvindu þátttakenda 

nema í einu tilviki. Aftur á móti var samband þessara nemenda við foreldra sína fremur hlutlaust og 

þeir töldu að þeir fengju að fara sínu fram, hvort sem þeir hættu í skóla eða ekki; foreldrar þeirra voru 

til staðar en veittu þeim ekki nema takmarkað aðhald eftir því sem fram kom í gögnunum. Að einum 

undanskildum kváðust þessir nemendur eiga góða og styðjandi vini og ekki komu fram vísbendingar 

um óreglu eða neikvæða hegðun í félagahópnum. Aftur á móti kom skýrt fram í gögnunum að vinir 

þeirra þátttakenda sem hættu í námi höfðu einnig sagt skilið við skólann, andstætt við vini hinna, sem 

höfðu haldið áfram.

Verulegur munur var á B-hópnum í seinni rannsókninni að þessu leyti. Foreldrar þeirra nemenda 

virtust undantekningarlaust veita börnum sínum mikla hvatningu og aðhald auk þess sem sumir gátu 

hjálpað þeim mikið við að leysa ýmis verkefni er að náminu lutu. Þátttakendurnir virtust líta þetta 

aðhald jákvæðum augum og þeir töldu að það hefði haft jákvæð áhrif á frammistöðu þeirra í skólanum. 

Sumir fullyrtu jafnvel að þeir væru ekki lengur í skóla ef stuðnings og aðhalds foreldra hefði ekki notið 

við. Ein stúlknanna sagði:

Foreldrar mínir eru mjög duglegir að hvetja mig og stappa í mig stálinu. Þau fylgjast með því að ég læri 
heima, vakni á morgnana og svo framvegis. Mamma kemur inn til mín á hverjum morgni. Ef þau væru 
ekki svona styðjandi þá væri ég líklega ekki hér. Þeim yrði sko ekki sama ef ég myndi kannski ætla að 
hætta í skólanum. Þau hjálpa mér með námið eins og þau geta. Þau eru reyndar ekki góð í stærðfræði en 
þar fæ ég hjálp frá frænku minni. Ef þeim væri alveg sama þá væri ég líklega ekki ennþá í skóla. 

Einn piltanna sagði að faðir sinn hefði hætt í VMA á þriðja ári og hann vildi mjög gjarnan stuðla 

að því að betra hlutskipti biði sonar hans. 

Í ljós kom að allir þátttakendur B-hópsins virtust eiga góða vini og félaga í skólanum. Jafnframt 

gátu margir þess að mikill kostur væri að þeir veittu hver öðrum gagnkvæman stuðning og hvatningu 

við námið. Einn orðaði það svo að hann ætti nóg af vinum og einn sem ,,hjálpar mér að læra og ég 

reyni að hjálpa honum. Það er mjög gott.“



5. Umræða

Hér að framan hefur verið fjallað um niðurstöður tveggja rannsókna sem beindust að ólíkum hópum 

nemenda í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Annars vegar var um að ræða nemendur sem höfðu búið 

við slakt gengi í grunnskóla og höfðu litla eða enga trú á eigin færni þegar þeir hófu skólagöngu sína á 

Almennri námsbraut. Hins vegar var um að ræða hóp sem hafði átt góðan námsferil í grunnskóla og 

uppfyllti inntökuskilyrði á þær brautir sem hver og einn hafði áhuga á við upphaf veru sinnar í VMA. 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvort munur væri á hópunum að því er varðar tiltekna 

lykilþætti sem rannsóknir sýna að ráði miklu um hversu farsællega nemendur komast yfir skilin milli 

grunnskóla og framhaldsskóla, hvernig þeim gengur að fóta sig á nýju skólastigi, meðal annars í 

áfangakerfi, hvort og hvernig skólinn þarf að koma á mismunandi hátt til móts við hópana tvo og getur 

gert almennt betur við fjölbreyttan hóp nemenda sinna og loks tengsl við foreldra og félagahópa.

Þau þemu sem lögð verða til grundvallar umræðunni hér á eftir eru leidd af þessu en þau lúta að 

skilum á milli grunnskóla og framhaldsskóla, trú á eigin færni, námsörðugleikum, þátttöku foreldra í 

námi barna sinna og félagahópnum.

5.1. Tilfærslan á milli skólastiga og áfangakerfi framhaldsskólans
Í niðurstöðum beggja rannsóknanna kemur í ljós mikil samsvörun í svörum um það hvernig 

þátttakendum þótti að hefja nám í framhaldsskóla og um móttökur og líðan í skólanum. 

Undantekningarlaust þótti nemendunum spennandi að takast á við nýjar aðstæður á borð við mikinn 

fjölda nemenda og kennara og að þurfa að fóta sig í hinu geysistóra húsnæði. Þátttakendur í A-hópnum 

kváðust hafa litið á þetta sem nýtt upphaf eftir slakt gengi í grunnskólanum. Hjá flestum dofnaði þó 

áhuginn smám saman en aðrir notuðu tækifærið og tóku sig á í náminu. Í raun var þetta barningur hjá 

átta þátttakendum af tíu.

Samkvæmt niðurstöðum beggja rannsóknanna virðist VMA hafa staðið sig vel í því að taka á 

móti nýnemum. Hann býður þeim upp á ýmiss konar úrræði í því skyni að auðvelda þeim hin miklu 

umskipti sem verða við það að koma úr mun minni grunnskólum með bekkjakerfi í fjölmennan 

framhaldsskóla með áfangakerfi. Tilfærsla nemenda milli skólastiga virðist því í þessu tilliti ekki vera 

vandamál eins og hún ella gæti verið ef ekki væri tekið sérstakt tillit til þessara tímamóta (Jindal-Snape, 

2010).

Í ljós kom nokkur munur á viðhorfum hópanna tveggja til áfangakerfisins. Nokkrum í A-

hópnum þótti það skipulag hafa átt illa við sig; þeir hefðu ekki tengst félagslega og af þeim sökum 



verið einmana í skólanum, þrátt fyrir að hafa átt góða félaga þar. Vera kann að bekkjakerfi henti betur 

nemendum sem standa illa að vígi námslega við upphaf framhaldsskólagöngu sinnar. 

Þátttakendur B-hópsins voru aftur á móti allir sammála um kosti þess að vera í áfangakerfi og 

töldu að það hefði styrkt þá bæði námslega og félagslega. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

kenningar fræðimanna um að námslega sterkir nemendur eigi auðveldara með að laga sig að nýjum 

aðstæðum en á hinn bóginn þurfi sérstaklega að huga að þörfum þeirra nemenda sem erfitt eiga 

uppdráttar í námi við tilfærslu þeirra á milli skólastiga og hvernig þeir aðlagast áfangakerfinu 

(Adeyemo, 2010; Bandura, 1997; Kvalsund, 2000; Wigfield og Tonks, 2002). Hvað námslega 

þáttinn varðar höfðu flestir þátttakendur B-hópsins orð á því að þeim hefði þótt gott hvað námið fór 

hægt af stað þar eð um talsverða upprifjun hefði verið að ræða úr námsefni grunnskólans í 

kjarnagreinum. En Adam var ekki lengi í Paradís því að flestir höfðu þá sögu að segja að þeir hefðu 

orðið svolítið kærulausir af þessum sökum og lækkað í einkunnum eftir fyrstu eða aðra önnina. Þeir 

hefðu búist við meiri áskorunum frá fyrsta degi. Á hinn bóginn kváðust þátttakendur hafa lært af 

reynslunni og tekið sig á. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður ýmissa rannsókna á þessum 

vettvangi; annars vegar um að margir nemendur lækki í einkunnum á þessu tímamótum (Galton o. fl., 

2003) og hins vegar að trú nemenda á eigin færni eigi sinn þátt í því að þeir láti ekki bugast við mótlæti 

eða mistök heldur líti á þau sem áskorun til þess að taka sig á og gera betur (Bandura, 1997). 

5.2. Trú á eigin færni – nema í stærðfræði
Eins og fyrr sagði kváðust átta af tíu þátttakendum í A-hópnum hafa haft afar takmarkaða trú á eigin 

færni þegar þeir komu í VMA á meðan allir í B-hópnum sögðust hafa búið yfir þeim eiginleikum, að 

minnsta kosti hvað flestar námsgreinar varðaði. Athygli vakti að þótt allir í B-hópnum hefðu náð 

tilskildum einkunnum í grunnskóla til þess að komast inn á þær brautir sem þeir kusu sér í VMA, hafði 

helmingurinn áhyggjur af stærðfræðinni þegar í upphafi. Sumir tóku svo djúpt í árinni að segja að eftir 

endurteknar árangurlausar tilraunir til að ljúka byrjunaráfanga í stærðfræði væru þeir orðnir vantrúaðir 

á að þeir gætu nokkurn tíma lokið tilskildum einingafjölda í þeirri grein. Slakt gengi í stærðfræði er 

þannig ekki bundið við nemendur sem ekki hafa náð árangri í stærðfræði í grunnskóla og upprifjun úr 

námsefni grunnskólans í byrjunaráföngum í VMA virðist ekki koma að gagni og jafnvel ekki trú 

nemenda á eigin færni og þrautseigja við verkefni og námsgreinar af öðru tagi. Í ljósi 

rannsóknarniðurstaðna um úrslitaáhrif kennslu og forystu í skólum á námsgengi nemenda (Barber o.fl., 

2010; Hayes o.fl. 2006) er ekki annað hægt en að draga þá ályktun að endurskoða beri bæði 

kennsluaðferðir og námsefni í byrjunaráföngum í stærðfræði í framhaldsskólum. Það er í samræmi við 

niðurstöður Kristínar Bjarnadóttur (2011) á gengi og viðhorfum nemenda, inntaki náms og 



kennsluháttum í STÆ 102. Skólum ber samkvæmt lögum að leitast við að koma til móts við nemendur 

og bjóða þeim nám við hæfi. Alls ekki er þar með sagt að draga þurfi úr stærðfræðikennslu. 

5.3. Námsörðugleikar – hvað gerir gæfumuninn?
Í fyrri VMA-rannsókninni kom fram að níu af tíu af þátttakendum A-hópsins höfðu átt við 

námsörðugleika að stríða alla sína skólagöngu. Í þeim efnum var oftast rætt um leshömlun, ofvirkni og 

athyglisbrest. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þessir þættir höfðu sett mark sitt á námsárangur og 

skólagöngu meðal annars þeirra sex sem höfðu hætt í námi. Einnig kom fram að þátttakendur A-

hópsins höfðu ekki leitað sér hjálpar eða nýtt sér þær bjargir sem í boði voru í VMA til þess að reyna að 

vinna með erfiðleika sína nema að mjög takmörkuðu leyti. Það kom óneitanlega nokkuð á óvart að 

fimm þátttakendur í B-hópnum kváðust einnig hafa átt við leshömlun af einhverju tagi að stríða. Þeir 

höfðu aftur á móti allir leitað sér aðstoðar af þeim sökum einhvern tímann á skólagöngu sinni. Það sem 

einkum greindi þá frá þátttakendum A-hópsins voru samhljóða svör um að vegna þess að þeir gerðu sér 

grein fyrir þessum vanda hefðu þeir lagt meira á sig við námið. Sá þátttakandi sem náð hafði bestum 

námsárangri kvaðst vera mjög hæglæs og hann hefði aldrei lesið heila bók að eigin frumkvæði. Hann, 

eins og fleiri, kvaðst notfæra sér þær bjargir sem byðust og þá ekki síst hljóðbækur, sem mikið framboð 

væri af. Þessar niðurstöður eru í samræmi við ýmsar rannsóknir um úthald og þrautseigju unglinga í 

námi sínu; þeir sem hafi trú á eigin færni séu líklegri til þess að ryðja hindrunum úr vegi og laga sig að 

kröfum sem gerðar séu til þeirra hverju sinni (Adeyemo, 2010; Bandura, 1997).

5.4. Þátttaka foreldra
Áberandi munur var á niðurstöðum rannsókna á hópunum tveimur um þátttöku foreldra í náminu. Þó að 

langflestir þátttakendur A-hópsins segðust hafa verið í góðu sambandi við foreldra sína sem fylgst 

hefðu með námi þeirra að einhverju marki, virtist hafa verið um fremur hlutlaus samskipti að ræða. 

Foreldrar þeirra virtust til dæmis ekki hafa reynt að hafa áhrif á það hvort þeir héldu áfram námi eða 

ekki, þó að undantekningar væru þar á. 

Þátttakendur B-hópsins höfðu langflestir orð á því að þeir hefðu fljótlega komist að því þegar þeir 

komu í VMA að til þess væri ætlast að þeir bæru ábyrgð á eigin námi. Þeir kunnu því vel enda vanir því 

úr grunnskóla, þó svo að þar hefðu kennarar ,,sífellt [verið] að klifa á því.“ Þrátt fyrir þetta kváðust allir 

þátttakendur B-hópsins hafa metið það mikils hvað foreldrar þeirra fylgdust vel með námi þeirra og 

voru iðnir við að veita þeim aðhald og hvetja þá áfram, auk þess sem sumir fengu umtalsverða aðstoð 

frá þeim. Nokkrir þátttakenda tóku svo til orða að þeir væru eflaust ekki lengur í skóla ef þáttur foreldra 

þeirra væri ekki jafn mikill og raun bar vitni. 



Þessi niðurstaða er í samræmi við niðurstöður ýmissa rannsókna, þar á meðal þeirra Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005) um tengsl uppeldisaðferða foreldra 14 ára 

unglinga og þess hvort þeir hefðu lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur. Þar kom fram mikil fylgni 

milli stuðnings og hvatningar foreldra og hvaða líkur væru á því að börn þeirra lykju 

framhaldsskólanámi eða hyrfu frá því (sjá einnig Akos, 2010; Bandura, 1997). 

Í lögum um framhaldsskóla frá 2008 (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008) var í fyrsta sinn 

kveðið á um að í hverjum framhaldsskóla skyldi skipað foreldraráð til að tryggja þátttöku foreldra í 

skólastarfinu. Með tilkomu þessa má gera ráð fyrir að aukin áhersla verði lögð á hlut foreldra í náinni 

framtíð. Fram að því hafði verið undir hælinn lagt hvort starfandi væru foreldrafélög við skólana eða 

ekki. Hækkun sjálfræðisaldurs í 18 ár (Lögræðislög nr. 71/1997) gerði það að verkum að foreldrar bera 

nú alfarið ábyrgð á börnum sínum fram að þeim tíma. Þá eru þau flest hálfnuð með framhaldsskólanám 

sitt sé gert ráð fyrir að námsbrautir séu skipulagðar til fjögurra ára. Af þessum sökum má segja að lögin 

styðji nú foreldra í þeirri viðleitni að taka þátt námi barna sinna. Það var ekki að sjá á gögnum 

rannsóknarinnar á B-hópnum að þátttakendur hefðu á móti því, síður en svo. 

5.5. Í góðum félagsskap
Vinir eru taldir einn mikilvægasti þátturinn í lífi unglingsins og ýmsar rannsóknir benda til þess að á 

þessu æviskeiði geti svo farið að þeir verði honum jafnvel mikilvægari en foreldrarnir (Akos, 2010; 

Harter, 1999; Schunk og Miller, 2002). Þá er talið að nemendur með trú á eigin færni séu líklegri til 

þess að velja sér vini sem séu einbeittir í námi sínu (Bandura, 1997). Þátttakendur í fyrri VMA-

rannsókninni höfðu langflestir átt góða vini. Reyndar var það svo að viðfangsefni vinanna voru 

mismunandi eftir því hvort þátttakendur höfðu hætt í námi eða ekki. Þeir sem hættu áttu vini sem einnig 

höfðu hætt. Þeir sem héldu áfram áttu vini sem voru einnig í skóla. Það einkenndi jafnframt B-hópinn 

að þátttakendur hans lögðu áherslu á hversu mikils virði það væri að eiga góða vini svo að fram gæti 

farið gagnkvæm aðstoð við námið. Af þeim sökum gæti það verið athugandi að koma á skipulagðri 

jafningjafræðslu í skólanum. Ætla má að jafningjafræðsla í grein á borð við stærðfræði gæti skilað 

árangri; en einnig í öðrum námsgreinum. Það mætti um leið freista þess að fá nemendur á borð við 

þátttakendur í A-hópnum til þess að nýta sér úrræði af þessu tagi. Slík nálgun gæti bæði aukið færni 

nemenda og ekki síður áhuga á náminu (Pietarinen, Soini og Pyhältö, 2010).

5.6. Brugðist við brotthvarfi í VMA
Ákveðið hefur verið að haustið 2012 verði þeim nemendum sem ítrekað hafa ,,fallið“ í 

byrjunaráföngum í stærðfræði boðið upp á nýjan áfanga, þar sem farnar verða aðrar leiðir að 



viðfangsefninu og meiri áhersla lögð á hagnýta hluti sem gagnast gætu nemendum í daglegu lífi. Með 

þeim hætti eru vonir bundnar við að unnt verði að leiða nemendur áfram þar til þeir uppfylla kröfur 

Aðalnámskrár framhaldsskóla. Einnig verður meðal annars rannsókn Kristínar Bjarnadóttir (2011) höfð 

til hliðsjónar og þær athugasemdir sem hún hefur gert við námsefni og kennsluaðferðir. Jafnframt verða 

gerðar breytingar á upprifjunaráföngum í stærðfræði á Almennri braut. 

Þá var hópi nemenda af Almennri braut, sem taldar voru miklar líkur á að hætta myndu í 

skólanum eftir fyrsta námsár þeirra vorið 2011, boðið að taka þátt í verkefninu ,,einingabært 

vinnustaðanám“. Gaf áfanginn þeim 10 einingar og áttu nemendur þess kost að velja sér vinnustað eða 

starfsvettvang til þess að dvelja á tvo morgna í viku á vorönn 2012 undir leiðsögn starfsmanns í stað 

þess að vera í skólanum. Verkefnið er talið hafa gengið vel og luku því sjö nemendur af þeim tólf sem 

byrjuðu haustið 2011. Allir hyggjast þeir halda áfram í skólanum að hausti og stefna á að brautskrást að 

minnsta kosti með ,,framhaldsskólapróf“ að loknu 52 eininga námi.



6. Lokaorð

Mikilvægt er fyrir framhaldsskóla á borð við VMA að taka eins vel og kostur er á móti þeim stóra og 

fjölbreytta hópi nýnema sem kemur í skólann á hausti hverju. Ein forsenda þess að vel takist til er að 

starfsmenn skólans þekki þarfir og hæfileika nemenda sinna og beri skynbragð á tilfinningar þeirra og 

viðhorf til skóla og náms. Rannsókn af því tagi sem hér um ræðir er ætlað að leggja lóð á 

vogarskálarnar í þeim efnum og hjálpa til við að ná því marki sem allir góðir skólar keppa að: að koma 

nemendum sínum til sem mests þroska og búa þá undir hvort sem er frekara nám eða þátttöku í 

atvinnulífinu.

Niðurstöður rannsókna þeirra sem hér hafa verið lagðar til grundvallar, fyrri VMA-

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

vísbendingar um að skoða beri nokkra þætti skólastarfsins til þess að auka árangur nemenda og koma 

frekar til móts við þá. Á það skal þó minnt að hóparnir eru að því leyti ólíkir að meðlimir A-hópsins 

voru orðnir 22 ára gamlir þegar viðtölin fóru fram en þátttakendur B-hópsins voru á átjánda aldursári. 

Vera kann að þetta hafi haft einhver áhrif á niðurstöður.

Niðurstöður rannsóknanna tveggja sem hér hafa verið til umfjöllunar eru skýrar. Úrtakið er aftur 

á móti lítið og verður að hafa það í huga ef ályktanir eru dregnar af því sem hér hefur komið fram um 

nám í öðrum framhaldsskólum. Engu að síður bæta rannsóknirnar tvær við þekkingu á rannsóknarefni 

sem aðrir framhaldsskólar geta nýtt sér sem grundvöll umræðna og aðgerða til að draga úr brottfalli og 

bæta árangur og líðan nemenda:

Í fyrsta lagi má ljóst vera að mun fleiri nemendur eiga við leshömlun að stríða en gera hefði 

mátt ráð fyrir samkvæmt námsárangri í grunnskóla. Það undirstrikar nauðsyn þess að þessum hópi sé 

sinnt sem skyldi og þeir hvattir til þess að nota þær bjargir sem í boði eru.

Í öðru lagi kemur fram að mun fleiri nemendur glíma við erfiðleika í stærðfræði en búist var 

við; ekki aðeins þeir sem falla undir A-hópinn, heldur einnig hátt hlutfall þeirra sem eru í B-hópi. Þessi 

niðurstaða bendir til þess að um víðtækan vanda sé að ræða sem kalli á endurskoðun námsefnis og 

kennsluhátta í byrjunaráföngum í stærðfræði. 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 leiða niðurstöður rannsókna í ljós mikilvægi þess að foreldrar láti sig varða nám 

barna sinna á meðan þau eru í framhaldsskóla. Þeir nemendur sem búa við mikla hvatningu og aðhald 

frá foreldrum telja það jafnvel hafa orðið til þess að þeir hafi ekki gefist 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.

Fjórði þátturinn sem nefndur er hér í lokin er mikilvægi þess að eiga góða félaga og vini í 

skólanum. Fram kom hjá þátttakendum B-hópsins að þeir mátu það mikils að geta leitað til þeirra 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 hinna sem 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. 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. 

Niðurstöðurnar undirstrika nauðsyn frekari rannsókna. Brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum 

er ljóður á íslensku skólastarfi. Brýnt er að úr verði bætt og vonandi hefur hér verið bent á nokkra þætti 

sem verða til þess að skapa umræðu í framhaldsskólum og á opinberum vettvangi um góða 

kennsluhætti og skólabrag. 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.
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Abstract

Dropout and progress in learning in an upper secondary school: A comparison of 
learning experiences and needs of two different groups of students in 

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Educational transition where students move across school stages is of international interest (Jindal-

Snape, 2010b). In Iceland the is growing interest in the transition from the lower secondary stage of 

compulsory schools to upper secondary schools, not least because of long standing concerns about high 

dropout rates in the upper secondary sector. According to an OECD report successful completion of 

upper secondary education within four years is 45% in Iceland while the OECD average is 68% 

(OECD, 2012). According to the same report 30% the age group 25–34 have not completed upper 

secondary education while the OECD average is 19%. 

The article reports two studies of different group of students at Verkmenntaskólinn á Akureyri 

(VMA) (Akureyri Comprehensive College). The first study was completed 2009 and aimed at students 

from the Department of General Studies (DGA) (A-group) who had enrolled into the school without 

the required attainment to be accepted into the school’s regular programs of academic or vocational 

study. Ten students were interviewed to seek an answer to why some students of the DGA dropped out 

while others continued. The interviews were analysed in light of self-efficacy and motivation for 

learning as key concepts, in line with a number of international research that have focused on the 

impact of various student attributes, such as self-efficacy, self-esteem and resilience on successful 

educational transition (Jindal-Snape, 2010b). The target group of the second study, conducted 2011 (B-

group), was students who had successfully completed their compulsory education, and aimed at 

finishing their chosen programs of study in VMA within the time limit set out by the school’s 

curriculum. Ten participants were chosen for the B-group and similar interviews were conducted with 

both groups.  

The aim of the article is to compare the results of the two studies and seek answers to whether 

other factors than compulsory school attainment explain the difference between the two groups and 

compare various factors believed to impact on student progress through upper secondary schooling, 

such as self-efficacy, motivation for learning, organisational differences of the two school levels, 

learning difficulties and relationships with parents and peers. 

The findings indicated first, that the transition to the upper secondary school was challenging 

for both groups. It was obvious. however, that the participants of the B-group met these challenges with 

more determination, and seemed to have the benefit of stronger sense of efficacy and stronger 



motivation for learning than the A-group. 

Secondly the findings revealed that learning problems such as dyslexia and mathematical 

difficulties were inherent within the A-group. More surprisingly the findings indicated that more 

participants from the B-group than was anticipated, according to their compulsory school records, 

suffered from reading difficulties and even dyslexia. Additionally more participants of the B-group than 

was expected had difficulties coping with the requirements of the initial courses of mathematics. Some 

had repeatedly failed the beginning course, and reported that this undermined their sense of efficacy 

and even undermined their progress within their line of study. This indicates a widespread problem, and 

calls for a revision of teaching and learning as well as learning materials in mathematics.

Thirdly the findings highlighted the importance of parental support and interest in their 

children’s learning. Participants from the B-group reported more support from parents, than did their 

peers from the A-group, and some said that support and supervision from their parents had played a 

crucial role in keeping them on track. This indicates that schools should encourage parents to take an 

active role in their children’s schooling. 

The forth issue that came out of the findings is the importance of having good friends and peer 

relationships. Participants from the B-group voiced strongly how much they appreciated having good 

friends to whom they could turn for support when they felt needed. This indicates that organised peer-

support might be considered within upper secondary schools. 

Last but not least the findings of both studies generally underscore the importance of self-

effectiveness and motivation for learning. Both aspects are imperative for students‘ progress through 

the upper secondary school, and therefore need to be nurtured with all possible means, not least by 

offering learning opportunities that meet the needs of all students.

Keywords: Educational transition, dropout from upper secondary schools, self-efficacy beliefs.
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Útdráttur
Í þessari grein er fjallað um rannsókn á tilraun til að koma á fót stuttri starfsnámsbraut við 

Verkmenntaskólann á Akureyri veturinn 2011–2012. Markmið greinarinnar er að lýsa tilrauninni og leita 

svara við þeirri spurningu hvort slíkt úrræði nægði til þess að nemendurnir sem tóku þátt í tilrauninni hlytu 

svonefnt framhaldsskólapróf og hvort árangurinn væri nægilega góður til þess að haldið verði áfram á sömu 

braut. Starfsnámið er liður í viðleitni VMA til að útskrifa nemendur sem lokið hafa 52 

framhaldsskólaeiningum með framhaldsskólapróf . Það var ætlað nemendum af Almennri braut sem taldar 

voru sterkar líkur á að myndi hverfa frá námi áður en því marki væri náð ef ekki kæmi til nýtt námsframboð 

sem hentaði þörfum þeirra. Markmið námsins var að bjóða nemendum fræðslu um atvinnulífið og búa þá 

undir þátttöku á vinnumarkaði að loknu framhaldsskólaprófinu. Sjö nemendur af tólf sem hófu starfsnámið 

haustið 2011 luku námi á vorönn 2012 og hafa þegar staðfest skólavist næsta haust. Í viðtölum sem tekin 

voru við nemendurna sem tóku þátt í náminu og dagbókum frá nokkrum þeirra kom fram að þeir voru allir 

ánægðir með námið og töldu það hafa verið gagnlegt enda þótt þeir séu enn óráðnir um framtíð sína að öðru 

leyti en því að ætla að halda áfram námi við VMA. Starf þeirra á vinnustöðunum gekk í öllum tilvikum vel. 
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Kennslustjóra Almennu brautarinnar og umsjónarkennara námsins bar saman um að þrátt fyrir vonbrigði 

með að fimm nemendur hefðu horfið frá náminu hefði starfsnámið sannað gildi sitt fyrir þá nemendur sem 

luku skólaárinu og að þeir hefðu að öllum líkindum hætt í skólanum að loknu fyrsta námsári ef þeir hefðu 

ekki átt kost á þessu úrræði.

Hagnýtt gildi
Hér á landi hafa stjórnvöld jafnt sem skólafólk áhyggjur af miklu brotthvarfi úr framhaldsskólum og margir 

vilja leita leiða til að draga úr því og uppfylla um leið þá lagaskyldu framhaldsskólans að bjóða öllum 

nemendum menntandi nám og sem hæfir þörfum þeirra. Í greininni er sagt frá tilraun Verkmenntaskólans á 

Akureyri til að bjóða nýtt námsúrræði sem þjónar framangreindu markmiði og ætlað er að verða vísir að 

áframhaldandi þróun á þessu sviði. 

1. Inngangur

Í meistaraprófsritgerð Hjalta Jóns Sveinssonar (2009) (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 

rannsóknarspurningunni hvers vegna sumir nemendur á almennri námsbraut í Verkmenntaskólanum á 

Akureyri (VMA) hættu námi á meðan aðrir héldu því áfram. Á þessari námsbraut eru þeir nýnemar sem 

ekki hafa náð nægilega góðum árangri í 10. bekk grunnskóla 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 

undirbúningsáfanga hefur þessum nemendum verið boðið upp á svokallaða náms- og starfskynningu 

(NSK) á fyrstu önn, auk sérstakrar lífsleiknikennslu fjórar kennslustundir í viku sem umsjónarkennarar 

annast. 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 hátt 

hlutfall nemenda úr þessum hópi, eða um 60%, hvarf brott frá námi eftir tiltölulega skamma viðdvöl í 

skólanum. 

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

brotin og trú á eigin færni takmörkuð. Þetta varð hvatinn að því að rannsóknin var gerð. Þátttakendur 

voru 10 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. Meðal niðurstaðna rannsóknarinnar var 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 (Hjalti Jón Sveinsson, 2009). Greint var frá rannsókn 

þessari í 1.–2. hefti Uppeldis og menntunar árið 2010 (Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010).



Niðurstöðurnar vöktu ýmsar áleitnar spurningar sem lutu meðal annars að því hvað skólinn gæti 

gert betur til þess að koma í veg fyrir brotthvarf svo margra úr hópi þeirra nemenda sem illa stóðu að 

vígi að loknum grunnskóla. Samkvæmt öðrum rannsóknum hefur komið fram að ýmsir þættir aðrir en 

þeir sem skólinn hefur á valdi sínu geta orðið til þess að nemendur hverfa frá námi (Jón Torfi Jónasson 

og Kristjana Stella Blöndal, 2002) til dæmis félagslegar aðstæður, efnahagur og áhrif jafningjhóps. 

Hins vegar verður ekki fram hjá því litið að það er á valdi skóla að auka aðstoð við þá sem glíma við 

námsörðugleika (sjá t.d. Ainscow og Miles, 2008) og hlutverk þeirra samkvæmt lögum að leitast væri 

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



2. Fræðilegt samhengi

2.1. Að finna öllum nám við hæfi
Samkvæmt nýjum upplýsingum frá Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2012a) höfðu 44% nýnema á 

framhaldsskólastigi á Íslandi árið 2003 brautskráðst á réttum tíma, innan fjögurra ára frá upphafi náms. 

Á sama tíma höfðu að meðaltali 68% nýnema á framhaldsskólastigi í ríkjum OECD (Efnahags- og 

framfarastofnunar Evrópu) brautskráðst á réttum tíma. Tveimur árum eftir að námi átti að vera lokið 

hafði hlutfall brautskráðra hækkað í 81% að meðaltali en var þá 58% á Íslandi og það lægsta í þeim 11 

OECD-ríkjum sem höfðu sambærilegar tölur. Rétt er þó að hafa í huga að framhaldsskólanám er 

mislangt í OECD-ríkjunum. Algengt er að það sé 3 ár, en í sumum löndum er það 2 ár, í öðrum 4 ár 

eins og á Íslandi. Þá eru nemendur á Íslandi eldri en í flestum öðrum OECD-löndum þegar þeir ljúka 

framhaldsskóla á réttum tíma. Samkvæmt sömu heimild (Hagstofa Íslands, 2012a) er algengara í 

OECD-löndunum að nemendur ljúki almennu bóknámi á réttum tíma en starfsnámi. Þannig luku 76% 

nemenda á bóknámsbrautum námi sínu á tilskildum tíma í OECD-löndunum en 55% nemenda á 

starfsnámsbrautum. Á Íslandi er aftur á móti svo til enginn munur á milli hlutfalls nemenda í bóknámi 

og starfsnámi sem ljúka námi á réttum tíma. 

2.2. Ný lög – ný tækifæri
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 fleiri nemendur en 

hingað til. Í lögunum er auk þess, með ákvæði um svonefnda fræðsluskyldu, lögð áhersla á að 

nemendur geti stundað námið að minnsta kosti til 18 ára aldurs. Þá er gert ráð fyrir því að eftir tveggja 

ára nám eigi nemendur kost á að brautskrást með framhaldsskólapróf. Réttur nemenda til náms er með 

þeim fyrirvara að þeir lúti 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).



 Ein af þeim nýjungum sem birtust í Aðalnámskrá framhaldsskóla árið 2011 er skilgreiningin á 

starfsnámi sem er orðin víðtækari en áður var. Í reglugerðinni segir:

Starfsnám fer yfirleitt bæði fram í skóla og á vinnustað. Stór þáttur námsins felur í sér að nemendur 
þjálfist í að beita mismunandi aðferðum og verklagi. Þjálfunin fer annars vegar fram í verklegu sérnámi  
skóla undir leiðsögn kennara og hins vegar í vinnustaðanámi eða starfsþjálfun á vinnustað. 

Um starfsnám á vinnustað eru ýmist notuð hugtökin vinnustaðanám eða starfsþjálfun. Hér er gengið út 
frá  því  að  í  vinnustaðanámi  séu  alla  jafna  gerðar  meiri  kröfur  um markvissa,  skipulagða  fræðslu,  
leiðsögn og eftirlit en þegar um starfsþjálfun er að ræða. Í starfsþjálfun er lögð áhersla á að nemandinn 
fái tækifæri til að þjálfa frekar verkþætti og verkferla sem hann hefur þegar fengið kennslu í. Það er því 
gert ráð fyrir að hann geti sýnt meiri ábyrgð og sjálfstæði í vinnubrögðum en þegar um vinnustaðanám er 
að ræða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 29).

Hinar hefðbundnu starfsnámsbrautir hafa jafnan verið skipulagðar til þriggja eða fjögurra ára. 

Gert hefur verið ráð fyrir því að nemendur hafi tileinkað sér umtalsverða fagþekkingu á sínu sviði 

þegar þeir hafa lokið námi. Stuttar starfsnámsbrautir, sem framhaldsskólum er nú heimilt að þróa, ná 

ekki svo langt. Í tilraunaskyni hefur nú í nokkrum skólum verið boðið upp á námsleið þar sem um er að 

ræða styttra nám sem veitir nemendum ekki starfsréttindi en ákveðna sérhæfingu eigi að síður og um 

leið tækifæri á vinnumarkaðinum (sjá t.d. Fjölbrautarskóli Suðurnesja, 2012). Þetta úrræði er ætlað 

þeim nemendum sem ekki uppfylla þær kröfur sem hin hefðbundna námskrá gerir ráð fyrir til bóklegrar 

kunnáttu og verklegrar færni. Margir þessara nemenda hafa jafnframt ekki búið yfir nægilegri 

þrautseigju til að halda áfram í skóla að loknu fyrsta eða öðru ári. Í stað þess að skipta náminu eins og 

verið hefur í nánast hrein bókleg og verkleg ár verður nú reynt að skipuleggja námið þannig að þessum 

tveimur þáttum verði fléttað saman; nemendur séu ákveðna daga á vinnustað og aðra í skólanum. 

Kröfur eru síðan miðaðar við að nemendur öðlist kunnáttu og færni upp að vissu marki sem miði að því 

að þegar þeir ljúki þessum áfanga séu þeir betur undir það búnir en ella að takast á við lífið og inna af 

hendi ýmis störf. 

2.3. Heimild til að þróa stuttar starfsnámsbrautir
Framhaldsskólalögin frá 2008 (Lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008) gera ráð fyrir að skólar geti 

skipulagt og komið á nýjum námsbrautum (23. gr.) svo fremi sem námsbrautarlýsingar séu samþykktar 

af ráðherra en þannig öðlist þær um leið sess í aðalnámskrá. Þá segir í 28. grein að skólarnir skuli bera 

ábyrgð á gerð sérstaks starfsþjálfunarsamnings um vinnustaðanám við vinnustað, samtök eða aðila sem 

sé hæfur til að veita nemanda tilskilda þjálfun og menntun. Þetta ákvæði undirstrikar þá viðleitni sem 

fram kemur í lögunum að auka sveigjanleika í námsframboði í því skyni að skólarnir geti komið til 

móts við sem flesta nemendur. Einnig kemur fram meiri áhersla á starfs- og verknám en í fyrri lögum.



Hin nýju lög og aðalnámskráin sem á þeim byggir gera nú meðal annars ráð fyrir fjórum 

þrepum markmiða sem lýsa sér í ,,stigvaxandi kröfu um þekkingu, leikni og hæfni nemenda í átt til 

sérhæfingar og aukinnar fagmennsku“ (European Commission, Education and Training, 2012a; 

Mennta- og menningarmálaráðneytið, 2011). Þrepin fela hvert og eitt í sér kröfur um ákveðna 

þekkingu, leikni og hæfni. Það fer síðan eftir lengd námsbrautar hversu mörg þrepin eru. Við gerð laga 

og aðalnámskrár var höfð hliðsjón af fyrirmyndum þeim sem Evrópusambandið hefur gefið út, 

,,European quality framework for lifelong learning“, eða hinn evrópski rammi um gæði í námi 

(European Communities, 2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). Þetta verklag var 

nauðsynlegt vegna þátttöku Íslands í EES-samningnum en innan Evrópusambandsins er verið að 

samræma kröfur um gæði og mat á öllum skólastigum. 

2.4. Víða er rík hefð fyrir starfsnámi
Um tveir af hverjum þremur nemendum á framhaldsskólastigi á Íslandi stunda nám á bóknámsbrautum 

en um þriðjungur er í starfsnámi (Hagstofa Íslands, 2012b). 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.

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

starfsnámi eða fagnámi brautskráist aðeins um fjórðungur ungmenna 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).

Menntakerfi þessara þjóða byggjast á því að ekki sé aðeins verið að reyna að koma til móts við 

alla eða sem flesta nemendur með fjölbreyttu námsframboði heldur er um leið verið að reyna að tryggja 

ungmennum trausta framtíð á vinnumarkaði. Engu að síður er það svo að alltaf sitja einhverjir eftir, 

sem ljúka ekki hinu hefðbundna námi eða fá ekki störf að því loknu. Auk þess getur fjöldi 

lærlingsstarfa verið háður atvinnuástandi á hverjum tíma (Quintini, Martin og Martin, 2007).

Innan OECD hefur mikið verið fjallað um verknám og starfsþjálfun. Í OECD-ríkjunum er 

hugtakið „Vocational education and training“ (VET) látið ná yfir hvers konar starfsnám og starfsþjálfun 

(European Commission, Education and Training, 2012b). Í samanburði á milli aðildarlanda OECD 

kemur fram að lönd þar sem VET-kerfið er sterkt og gamalgróið standa vel að vígi þegar um er að ræða 

atvinnuþátttöku ungmenna og ungs fólks á aldrinum 18–24 ára (Quintini o.fl., 2007). Ísland er á meðal 

þeirra landa sem best standa að þessu leyti en á það ber að líta að atvinnuþátttaka ungs fólks hefur alltaf 



verið mikil hér á landi þangað til á síðustu árum, þar sem hlutfall atvinnulausra í þessum hópi hefur 

hækkað og var 16% í mars 2012 (Vinnumálastofnun, 2012). Þá er þess að geta að 74,1% þessa unga 

fólks hafði aðeins lokið grunnskólanámi (Frank Friðrik Friðriksson hagfræðingur hjá Vinnuálastofnun, 

tölvupóstur 1. maí 2012) 

2.5. Þýska leiðin
Í Þýskalandi er við lýði svonefnt ,,dual-kerfi“ eða tvíkerfi, sem er byggt á því að nemandinn er að hluta 

í skólanum og að hluta í starfsþjálfun og gjarnan til skiptis ákveðna daga í vikunni á hvorum vettvangi. 

Þar í landi eiga unglingar sem orðnir eru 16 ára meðal annars kost á að fara starfsnám sem býr þá undir 

störf í 350 mismunandi greinum atvinnulífsins (Hoffman, 2011; Quintini, o.fl., 2007). Um er að ræða 

náið samstarf skóla, atvinnurekenda og starfsgreinasamtaka. Allir aðilar slíks námssamnings leggja sitt 

af mörkum og hafa sínum skyldum að gegna. Námið tekur tvö til fjögur ár. Fjölbreytni þessara starfa er 

mikil, allt frá því að nemandi sérhæfi sig í mjög afmörkuðu starfi eins og til dæmis að afgreiða í 

skóverslun og upp í fullnaðarnám í iðngrein sem tekur mun lengri tíma og fer inn á fleiri hæfniþrep 

(Quintini o.fl., 2007; Schwartz, 2011). Að námi loknu þurfa nemendur að geta sýnt fram á verklega og 

fræðilega kunnáttu og færni til þess að gegna hinum ýmsu störfum. Í löndum á borð við Sviss, 

Danmörku og Austurríki er fyrirkomulagið þessu líkt. Nú síðast í Noregi einnig, þar sem skólakerfið 

hefur tekið nokkrum breytingum á þessu sviði, frá því að vera fyrst og fremst miðað við tvö ár í skóla 

og tvö á vinnustað í það fyrirkomulag sem að framan greinir (Hoffman, 2011; Malgorzata, Giorgio, 

Field, og Hoffman, 2008).

2.6. Leitað lausna við brotthvarfi
Í mörgum Evrópulöndum nær mikill meirihluti nemenda markmiðum skólans og kemst á leiðarenda; 

lýkur menntun sinni og fær starf í samræmi við hana. Mörg úrræði eru engu að síður reynd og þróuð 

fyrir þá sem eftir sitja og hafa jafnvel hvorki lokið námi né komist inn á vinnumarkaðinn. Sumstaðar 

hefur verið brugðið á það ráð að tryggja að nemendur, sem líkur eru á að hætti í námi vegna slaks 

gengis og lítils áhuga, haldi áfram í skólanum. Er þá gjarnan blandað saman hagnýtum þáttum í skóla 

og vinustaðanámi eða vinnustaðaþjálfun. Meiri áhersla er lögð á hið hagnýta en hið fræðilega og reynt 

er að hafa námið styttra en á hefðbundnum námsbrautum. Gerðir eru sérstakir samningar við 

vinnuveitendur í þessu skyni. Þeir geta jafnvel falið í sér styrki eða þóknun, auk þess sem fé er varið til 

þess að koma á fót sýndarvinnustöðum eða sýndarfyrirtækjum í skólunum sem líkjast sem mest því 

sem gerist í raunveruleikanum (Hoffman, 201;Quintini o.fl., 2007; Shwartz, 2011).

Í Austurríki, Hollandi, Noregi og Nýja-Sjálandi hefur verið komið á svokallaðri 



,,ungmennatryggingu“ (e. youth guarantee) auk þess sem unnið hefur verið að slíku innan vébanda 

Evrópusambandsins. Einstaklingum yngri en 25 ára, sem hafa horfið brott úr skóla eða misst vinnuna er 

tryggður námssamningur eða nýtt starf innan sex mánaða (European parliament, 2009–2014; Hoffman, 

2011). Í Noregi hefur kerfi af þessu tagi verið í þróun um nokkurra ára skeið. Árið 2009 ákvað 

þáverandi ríkisstjórn að ungmenni 21 árs og yngri, sem hvorki voru í skóla né á vinnumarkaði, ættu rétt 

á þriggja ára gjaldfríu framhaldsskólanámi, sem þau þyrftu að ljúka áður en þau næðu 24 ára aldri. 

Þetta hefur líka verið kallað ,,réttur til náms“. Menntayfirvöldum í hverju fylki er ætlað að gera áætlun 

fyrir hvern þann sem þiggur þetta úrræði, bæði hvað varðar nám, atvinnuþátttöku og félagslega aðstoð 

sé um hana að ræða (Kunnskapsdepartementet, 2009).

Norsk yfirvöld hafa haft áhyggjur af brotthvarfi úr framhaldsskólum. Í rannsókn sem gerð var 

meðal 9749 nemenda í suðaustur Noregi á árunum 2002–2007 kom í ljós að af þeim 95% nemenda sem 

luku skyldunámi og hófu nám í framhaldsskóla haustið 2002 hafði aðeins þriðjungurinn brautskráðst 

fimm árum síðar (Markussen, Frøseth, Lødding og Sandberg, 2010). Jafnframt kom í ljós að af þeim 

50% árgangsins sem valdi sér starfsnám hafði um fjórðungurinn brautskráðst af því sviði, fjórðungur 

hafði haldið áfram námi að loknu starfsnámi, fjórðungur stundað námið en ekki náð tilskildum árangri 

og síðasti fjórðungurinn horfið brott frá námi. Þá sýna tölur að brotthvarf úr verk- og starfsnámi í 

norskum skólum er helmingi meira en almennt gerist í bóknámi.

Ástæður brotthvarfs úr verknámi í Noregi eru taldar margar. Samkvæmt framangreindri 

rannsókn er frammistaða í grunnskóla talin hafa mesta forspárgildið um það hvort nemendur muni ljúka 

námi eða ekki, hvort sem er í bóknámi eða verknámi. Ein ástæðan er tæknilegs eðlis en margir 

nemendur verða fyrir þeirri reynslu að komast ekki á námssamning í þeirri grein sem þeir hafa mestan 

áhuga á. Algengt mun vera að annaðhvort velji þeir sér þá eitthvað annað eða hætti í skóla (Markussen 

o.fl., 2010).

Samkvæmt nýlegri sænskri rannsókn mun skýringa einnig að leita í því að á níunda áratug 

síðustu aldar hafi færst í vöxt að koma öllu námi fyrir í fjölbrautarskólum en áður höfðu bóknáms- og 

verknámsskólar að mestu verið aðskildir (Hall, 2009). Talið er að kröfur í bóknámsgreinum í verknámi 

hafi aukist í kjölfarið. Þá gerðist það jafnframt að námsbrautum fjölgaði og fleiri greinar atvinnulífsins 

bættust í hóp hinna hefðbundnu verknámsgreina á vettvangi starfsnáms, eða iðngreinar eins og áður 

tíðkaðist. 

Árið 2007 hófst þróunarverkefni í nokkrum framhaldsskólum í Noregi er lýtur að starfrækslu 

stuttra starfsnámsbrauta þar sem nemendur eru til skiptis í skóla og á vinnustað. Árangurinn var metinn 

þremur árum síðar. Þá kom í ljós að brotthvarfið reyndist sáralítið auk þess sem 65% þátttakenda höfðu 

fengið áhuga á að halda áfram og keppa að því að ljúka fullnaðarnámi á einhverju sviði. Þetta verkefni 



er enn á tilraunastigi en vonir munu standa til þess að það verði smám saman tekið upp í norskum 

skólum. Slíkt krefst samvinnu skóla, sveitarfélaga og atvinnulífs og gæti tekið langað tíma að verða 

almennt að mati sérfræðinga (Markussen o.fl., 2010).

2.7. Einingabært vinnustaðanám í VMA
Í ljósi þess hversu margir unglingar hætta námi í íslenskum framhaldsskólum er mikilvægt að leita 

leiða til þess að minnka brotthvarf þeirra. Það er keppikefli stjórnenda og starfsfólks VMA að „stuðla 

að alhliða þroska nemenda“ og búa þá sem best undir virka ,,þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi“ og að reyna 

eftir megni að koma til móts við sem flesta í því skyni að hver og einn finni nám við hæfi eins og 

kveðið er á um í 2. grein laga um framhaldsskóla (Lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008).

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 hóps nemenda sem er í mestri 

hættu að falla brott úr skóla. Vera kann að ástæðan sé sú að þeir uppfylli ekki inntökuskilyrði á hinar 

ýmsu brautir þegar þeir koma í skólann. Það tekur þá tvær eða fleiri annir að ná þessum skilyrðum og 

sumir ná þeim aldrei áður en þeir hverfa frá námi fyrir 18 ára aldur. Á öllum námsbrautum er einnig 

gert ráð fyrir að nemendur ljúki ákveðnum einingafjölda í kjarnagreinum á borð við dönsku, íslensku, 

ensku og stærðfræði (Verkmenntaskólinn á Akureyri, e. d.). Það eitt getur sett framangreindum 

nemendum stólinn fyrir dyrnar. 

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 INNU1 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%.

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 

1  INNA er sameiginlegt upplýsingakerfi íslenskra framhaldsskóla. Kerfið geymir upplýsingar um 
námsframboð skólanna, ásamt upplýsingum um innritun og námsferla nemenda. 



hennar undir að fara jafnvel 18 ára út á vinnumarkaðinn að loknu framhaldsskólaprófi. 

Á vorönn 2011 var þróaður sérstakur áfangi í VMA, Atvinnufræði – ATF195 sem ákveðið var 

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

því á margvíslegan hátt. Jafnframt yrðu nemendur sendir í þjálfun á vinnustaði sem skólinn gerði 

sérstakan samning við að undangenginni áhugakönnun á meðal þeirra nemenda sem til greina komu. 

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 (Bandura, 1997) eftir slakt námsgengi í 

grunnskóla. Af þeim sökum væri seigla (e. resilience) þeirra (Bandura, 1997) afar takmörkuð og úthald 

gagnvart verkefnum framhaldsskólans einnig (Hjalti Jón Sveinsson, 2009). 

Markmiðið var að hópurinn gæti brautskráðst með framhaldsskólapróf ef allt gengi að 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.

Hér á eftir verður gerð grein fyrir rannsókn sem fram fór á tilraun um starfrækslu hinnar nýju 

starfsnámsleiðar í VMA skólaárið 2011–2012. Markmið umfjöllunarinnar er að gera grein fyrir 

tilrauninni og leita svara við þeirri spurningu hvort úrræðið nægði til þess að nemendurnir sem tóku 

þátt í tilrauninni hlytu svonefnt framhaldsskólapróf og hvort árangurinn hafi verið nægilega góður til 

þess að haldið verði áfram á sömu braut. 



3. Rannsóknin

Rannsóknin var skipulögð sem tilviksrannsókn (e: case study) (sjá t.d Cohen, Manion og Morrison, 

2007) þar sem þróunarverkefnið sem fram fór í VMA skólaárið 2011–2012 var tilvikið. Tilgangurinn 

með rannsókninni var að skilgreina verkefnið, fylgjast með framvindu þess og gengi þátttakenda meðan 

á því stóð, meta árangurinn og gefa upplýsingar sem nýttust til leiðsagnar við umbætur á verkefninu 

eða ákvarðanir um framtíð þess (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004).Við sögu koma þeir nemendur 

sem skráðir voru í námsáfangann Atvinnufræði ATF195 á haustönn og tóku þar með þátt í verkefninu 

og í áfangann ATF295 á vorönn. Þessir nemendur reyndust vera 12 við upphaf haustannar 2011. 

Nemendur voru valdir til þátttöku í áfanganum á þann hátt að kennslustjóri á Almennri braut 

bað umsjónarkennara nýnema um að gefa sér upp nöfn á einstaklingum sem þeim þætti koma til greina; 

sem væru farnir að rekast á veggi vegna slaks árangurs í bóklegum greinum og/eða þeir héldu að 

myndu jafnvel hætta í skólanum ef ekki kæmi til eitthvert nýtt úrræði. Að höfðu samráði við foreldra 

þátttakenda voru þeir skráðir í áfangann sem hæfist að hausti. Sérstakur kennari var fenginn til þess að 

annast undirbúningsáfangann á haustönn 2011 og skipuleggja vinnustaðanámið á vorönn 2012 og 

fylgja því eftir.

Í október 2011 var haldinn fundur með nemendahópnum. Þar var nemendum kynnt fyrirhuguð 

rannsókn og tilgangur hennar og leitað eftir samþykki þeirra fyrir því að taka þátt í henni. Um leið var 

þeim gerð grein fyrir því að gætt yrði nafnleyndar og trúnaðar við meðferð rannsóknargagnanna. Að 

því búnu var tekið viðtal við allan hópinn í einu. Þess var gætt eftir fremsta megni að allir svöruðu 

spurningum sem lutu að því hvernig þátttakendum hefði liðið í grunnskóla, hvernig þeim hefði gengið í 

námi fyrsta veturinn í VMA, hvað þá langaði til þess að starfa við í framtíðinni og hvort þeir hefðu 

skoðanir á því hvað þeir vildu læra í skólanum. Þessi fundur tók um eina og hálfa kennslustund, eða um 

60 mínútur og fór hann fram almennri í kennslustofu.

Í mars 2012, þegar vorönnin var rúmlega hálfnuð, voru tekin einstaklingsviðtöl við þá sem 

ennþá voru í námi en þá höfðu fimm nemendur af tólf helst úr lestinni. Tveir piltar luku ekki 

haustönninni og tveir til viðbótar komu ekki í skólann að loknu jólaleyfi. Að auki hafði ein stúlknanna 

sagt sig úr bóklegum áföngum en ætlað að halda áfram í ATF295. Í einstaklingsviðtölunum var spurst 

fyrir um viðhorf nemendanna til verkefnisins, líðan þeirra yfir veturinn og árangur og áhuga í lokin. 

Þegar viðtölin voru undirbúin var stuðst við þá aðferð að ákveða fyrirfram hluta þess spurningaramma 

sem hafður var til hliðsjónar (Cohen, Manion og Morrison, 2007) en spyrja dýpkunarspurninga eftir því 

sem þurfa þótti. Hvert viðtal tók um 20 mínútur. Fengnar voru stundaskrár nemenda og þeir ,,sóttir“ í 



kennslustundir hver fyrir sig eftir að heimild hafði verið fengin hjá viðkomandi kennara. Voru viðtölin 

síðan tekin í kennslustofum eða öðrum lausum rýmum þar sem unnt var að komast hjá truflunum.

Einnig var tekið viðtal við Emilíu Baldursdóttur, kennslustjóra Almennrar brautar, sem 

jafnframt var umsjónarkennari þátttakenda. Hún hafði umsjón með því hverjir völdust í hópinn og 

fylgdist grannt með hverjum og einum. Þá aðstoðaði hún nemendur við val á áföngum fyrir næstu önn 

og var um leið námsráðgjafi þeirra. Tilgangurinn með því að ræða við Emilíu var að fá mynd af því 

hvernig og hvaða nemendur höfðu verið valdir til þátttöku, hvernig hún teldi þeim hafa gengið og 

hvernig hún sæi framtíð þeirra fyrir sér og verkefnisins. Jafnframt var haft viðtal við Ketil Sigurðarson, 

kennara og umsjónarmann verkefnisins, í því skyni að fá skoðanir hans á gangi mála og frammistöðu 

nemenda sem hann hafði fylgst grannt með, og hvernig hann sæi fyrir sér framtíð verkefnisins. Viðtalið 

við Emilíu fór fram á skrifstofu hennar í skólanum en við Ketil á heimili rannsakanda. 

Viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Því næst voru gögnin greind og flokkuð. Þau 

þemu sem fram komu í viðtölunum við nemendur varða einkum líðan í skólanum og námsgengi, val og 

líðan á vinnustað, viðhorf til verkefnisins og áætlun um nám eða störf að vetri loknum.

Auk viðtalanna var stuðst við nokkrar dagbókarfærslur frá nemendum sem þeim hafði verið gert 

að senda Katli kennara sínum í tölvupósti eftir hvert skipti á vinnustað. Í dagbókunum átti að koma 

fram hvað þeir hefðu gert, hvernig þeim hefði gengið, með hverjum þeir hefðu unnið og hvað þeir 

hefðu lært. Í ljós kom að skilin á dagbókunum voru ekki sem skyldi; aðeins fáir virtust hafa sent þessi 

gögn reglulega. Rannsakandi fékk leyfi að skoða þau sem borist höfðu og bar saman við viðtölin. Í ljós 

kom að þau bættu svolitlu við í nokkrum tilvikum. 

4. Niðurstöður

Við greiningu viðtalanna komu fram nokkur þemu sem fjallað er um í niðurstöðukaflanum. Þemun lutu 

að 1) líðan nemendanna í skólanum, viðhorf nemendanna til Atvinnufræðiáfanganna og þátttöku sinnar 

í vinnustaðanáminu og hugmyndum nemendanna um framtíðina, 2) ástundun og viðhorfum 

nemendanna til vinnustaðanna og veru sinnar á þeim, 3) hvað nemendur hefðu lært, 4) hvernig gengi að 

skipuleggja nám við hæfi nemendanna, en þar er einkum byggt á viðtölunum við kennslustjóra 

Almennu brautarinnar og umsjónarkennara vinnustaðanámsins. 

4.1. Ánægð í skólanum en óráðin um framtíðina
Það var ekki mikið um svör þegar spurningar voru lagðar fyrir alla þátttakendur í einu á 

upphafsfundinum haustið 2011. Nemendur tjáðu sig lítið og svöruðu spurningum aðeins með fáum 

orðum. Í einstaklingsviðtölunum á vorönn voru þátttakendur opnari en virtust engu að síður ekki hafa 



frá miklu að segja auk þess sem þeir virtust ennþá óráðnir um framtíðina og hafa takmarkaðar skoðanir 

á því sem þeir væru að fást við. 

Á upphafsfundinum sögðu þátttakendur undantekningarlaust að þeim liði vel í skólanum og 

líkaði vel það sem þeim væri boðið upp á. Spurðir að því hvernig námið gengi svöruðu þeir einum rómi 

,,bara allt í lagi.“ Þegar nemendur voru spurðir nánar út í þennan þátt kom fram að fimm þeirra kváðust 

eiga í miklum erfiðleikum með stærðfræði, einn þátttakenda nefndi erfiðleika í íslensku og annar í 

ensku og dönsku. Öllum nemendunum bar saman um að þeim þætti áfanginn ATF195 spennandi og 

hlökkuðu til að sjá hvernig hann þróaðist yfir veturinn. 

Af gögnunum má ráða að allir þátttakendurnir sjö sem eftir stóðu voru ánægðir með 

fyrirkomulag ATF-áfangans á vorönninni. Þeim fannst þægilegt að eiga þess kost að vera í vinnunni tvo 

morgna í viku og í skólanum þess á milli. ,,Ég er alla daga í skólanum,“ sagði ein stúlknanna, ,,en mér 

finnst mjög gott að brjóta upp tvo daga með því að vera fyrir hádegi á vinnustað.“

Þátttakendur kváðust einnig vera ánægðir með val á vinnustöðum, án tillits til þess hvort þeir 

sæju þar framtíð sína fólgna eða ekki. Það sem kom kannski á óvart var sú niðurstaða að allir þessir sjö 

þátttakendur sögðust ákveðnir í að halda áfram í skólanum næsta haust. Þegar hér var komið sögu, 

síðustu vikuna í mars, höfðu þeir gengið frá vali áfanga fyrir næstu önn. Það höfðu þeir gert í samráði 

við kennslustjóra sinn og námsráðgjafa. Athygli vakti að fimm höfðu skráð sig í nýjan áfanga í 

stærðfræði sem ætlaður er nemendum sem hafa ítrekað lent í vandræðum á þeim vettvangi, hvort sem 

var í upprifjunaráfanga eða byrjunaráfanga en boðið verður upp á nýjar nálganir næsta haust.

Þegar nemendur voru spurðir um hvað þá langaði að læra eða verða þegar ,,þeir yrðu stórir“ 

kváðust tveir piltanna hafa áhuga á að vinna við vélar, einn sagðist hafa áhuga á að starfa sem 

tónlistarmaður og sá fjórði kvaðst stunda knattspyrnu af kappi og gæti hann séð sig sem íþróttakennara 

eða -þjálfara í framtíðinni. Einn sagðist geta hugsað sér að starfa við bílasölu. Ein stúlknanna svaraði 

þessari spurningu þannig að hún hefði áhuga á þjónustustörfum og líklega væri draumur sinn sá að 

verða flugfreyja. Önnur kvaðst geta hugsað sér að verða búðarkona eða hjúkrunarkona. Sú þriðja sagði 

að margt kæmi til greina eins og að verða ,,læknir, hárgreiðslukona, bóndi eða dýralæknir.“

4.2. Góð ástundun og ánægja með vinnuna
Á vorönninni var áfanginn ATF295 skipulagður þannig að nemendur mættu tvo morgna í viku á 

vinnustað og voru þar samanlagt í 10 kennslustundir. Þeir héldu dagbók og áttu að senda kennara sínum 

í tölvupósti reglulega. Kennarinn fylgdist með mætingum og ástundun nemenda og heimsótti þá öðru 

hverju um leið og hann ræddi við tilsjónarmann þeirra á hverjum stað. Tilsjónarmaður eða annar fulltrúi 

vinnustaðarins fyllti út svokallað starfsmat þar sem fram kom mat á stundvísi, hæfni til að læra 



vinnubrögð og leysa verkefni, frumkvæði, hæfni til samvinnu, ábyrgð og snyrtimennsku. Ekki verður 

farið út í matið frekar hér en þess má geta að stundvísi og ástundun þátttakenda var í langflestum 

tilvikum góð.

Í gögnunum kom fram að sumir þátttakenda komu sjálfir með hugmynd að vinnustað eða 

starfsvettvangi sem þeir vildu fá tækifæri til að kynnast. Einn piltanna hafði áhuga á að kynnast störfum 

slökkviliðsmanna og fékk þá ósk sína uppfyllta. Annar vildi gjarnan fá að fylgjast með íþróttakennslu 

og varð honum að þeirri ósk sinni. Sá þriðji hafði áhuga á bílaviðgerðum og fékk inni á verkstæði fyrir 

stóra vörubíla. Þá bað einn um að fá að starfa við umönnun og fékk að vinna með sjúkraliðum og öðru 

starfsfólki á hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Aðeins ein stúlknanna hafði sérstakar óskir um 

starfsvettvang en hún vildi gjarnan fá að starfa annars vegar við þjónustu við fatlað fólk og í 

flugstöðinni og gekk hvort tveggja eftir. Hinar tvær höfðu ekki skoðanir á því hvað þær vildu helst 

gera. Þeim var skipað til starfa á jafnmörgum leikskólum bæjarins.

Í öllum tilvikum kváðust nemendur vera ánægðir með vinnustaðinn. Þrír piltanna sögðust geta 

hugsað sér að starfa á þeim vettvangi sem þeir höfðu kosið; í slökkviliðinu, á bílaverkstæði og við 

íþróttakennslu. Þeir vissu jafnframt að til þess að fá slík störf þyrftu þeir að mennta sig. Þeir töldu það 

ekki útilokað en vildu ekkert spá um það hvað gæti beðið þeirra. Einn kvaðst bara vilja ,,vinna á 

elliheimili.“ Aðspurður hvort hann hefði þá hug á að læra til sjúkraliða til dæmis, kvað hann svo ekki 

vera. ,,Nei, nei, bara að vinna með gömlu fólki.“

Stúlkan sem hafði fengið starf bæði á flugvellinum og við þjónustu við fatlað fólk sagðist hafa kunnað 

vel við sig í báðum tilvikum en henni hefði þótt skemmtilegra að vinna við flugþjónustuna ef hún ætti 

að velja á milli. Hún hefði haft ánægju af að vinna með fötluðu fólki en sá sig ekki alveg í hópi 

starfsfólks. Hún kynni mun betur við sig í flugstöðinni. ,,Það á mjög vel við mig að vinna við þjónustu. 

Ég hef unnið á veitingastað í eitt og hálft ár en þar hef ég fengið góða reynslu af því að þjónusta 

viðskiptavini.“

Þær tvær sem höfðu starfað í leikskólum kváðust vera ánægðar en þær vildu ekki vinna sem 

leikskólakennarar eða leiðbeinendur í framtíðinni. Að öðru leyti kváðust þær ekki tjá sig frekar um 

reynslu sína nema hvað þeim þætti ágætt að vinna með börnum. Í dagbókarfærslu lýsti ein stúlknanna 

aðeins því sem hún var að gera, en engum viðhorfum eða tilfinningum enda ekki beinlínis reiknað með 

því á þeim vettvangi. Hún komst svo að orði:

Í dag byrjaði ég á að fylgjast með börnunum leika sér. Síðan borðuðu þau ristabrauð, og eftir það þurrkaði 
ég af borðum og fór í pásu. Síðan fór ég að lita með krökkunum og síðan í hópastarf. Í hópastarfi teiknuðu 
þau blóm, ský og sól , síðan skoðuðu þau bók og töldu hluti. Og hjálpaði síðan að leggja á borð. Vann með 
[nafn kennara] og börnunum. 

Önnur stúlknanna lýsti reynslu sinni svo í dagbókarfærslu. Fram kemur að henni hafi líkað 



starfisvettvangurinn ljómandi vel:

Í dag kom ég ljóshærð í leikskólann og sumir krakkarnir þekktu mig ekki, það var rosalega fyndið. Það 
var rosalega gaman í leikskólanum í dag. Börnin eru byrjuð að þekkja mig og það er alltaf gaman að vera 
með þeim.

Inntar eftir því hvað þær vildu þá helst gera eða læra fengust stúlkurnar ekki til að svara neinu 

um það. ,,Ég veit bara alls ekkert hvað ég vil,“ sagði önnur þeirra. ,,Mig langar samt til að halda áfram í 

skólanum. Emilía kennslustjóri ætlar að velja með mér áfanga fyrir næstu önn.“ 

4.3. Fá að spreyta sig og læra eitthvað nýtt
Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir hefðu lært eitthvað af veru sinni á vinnustöðunum 

kváðust sumir ekki hafa lært neitt nýtt. Ein stúlknanna sagði reyndar í dagbókarfærslu að hún hefði lært 

að ,,gera nýjar tegundir af blómum.“ Sú sem hafði unnið á hæfingarstöðinni fyrir fatlað fólk kvaðst 

hafa lært ýmislegt. ,,Þetta er ótrúlega gefandi starf. Maður lærir að byggja upp þolinmæði sína, skilning 

á öðrum í kringum sig og pælir meira í hlutunum.“ Pilturinn sem fékk að starfa á slökkvistöðinni kvaðst 

hafa lært ýmislegt, eins og hvernig menn ættu að bera sig að þegar þeir kæmu að slösuðu fólki. Í 

dagbókarfærslu skrifaði hann: ,,Í dag mætti ég kl. 8:45 og fór svo í ræktina, svo fórum við uppá stöð og 

svo fór ég yfir sjúkrabílana með manni sem ég man ekki hvað heitir. Síðan enduðum við daginn með 

því að prófa að hnoða og blása í dúkku.“ Pilturinn á bifreiðaverkstæðinu sagðist til dæmis í 

dagbókarfærslu hafa verið ,,með í að taka í sundur gírkassa,“ en bætti við:,,ég lærði ekkert nýtt.“

,,Mér finnst mög skemmtilegt að vinna þarna,“ sagði pilturinn sem fékk að spreyta sig á 

dvalaheimili aldraðra. ,,Ég fæ að vinna við mismunandi verkefni; er að aðstoða gamla fólkið í 

handavinnu og hef einnig fengið að hjálpa til í eldhúsinu. Núna er ég að hjálpa húsverðinum.“ 

Fram kom í viðtölunum að þátttakendur voru fyrst og fremst í kynningu á vinnustöðum sínum. 

Þeim voru ekki falin vandasöm verkefni og voru oftast undir handleiðslu annarra sem þeir fengu að 

starfa með eða aðstoða. Þeir fengu að reyna sitt af hverju og þannig var lögð áhersla á að þeir fengju 

tilfinningu fyrir því út á hvað viðkomandi starf gæti gengið.  Einnig kom fram að það hefði átt vel við 

þátttakendur að vera tvo morgna á vinnustað og í skólanum á móti. 

4.4.  Að finna nám við hæfi
Í ljósi þess að sjö nemendur sem eftir voru í ATF295 og hugðust halda áfram námi á næsta skólaári er 

nauðsynlegt að hugsa fyrir því hvað gæti beðið þeirra þá en í upphafi var verkefnið fyrst og fremst 

hugsað til eins vetrar. Tekið var viðtal við Emilíu Baldursdóttur kennslustjóra eftir að farið hafði verið 

yfir gögnin úr viðtölum við nemendur. Hún lagði áherslu á að þó að hópurinn væri ekki stór væri ekki 

unnt að setja alla undir sama hatt; með hliðsjón af mismunandi námsgetu þátttakenda í bóklegum 



greinum, áhugasviði og framvindunni. Hún sagði að verið væri að þróa nýja áfanga í stærðfræði til þess 

að mæta þeim nemendum sem hingað til hefðu ekki náð árangri með þeim nálgunum sem boðið hefði 

verið upp á. Bæði væri verið að endurskoða upprifjunaráfangann STÆ193 í því skyni að gera hann 

,,manneskjulegri“ og hins vegar yrði boðið upp á nýjan áfanga STÆ 162 fyrir nemendur sem hefðu 

,,spólað“ mjög í byrjunaráfanganum STÆ102. ,,Ef við gerðum meira af þessu, til dæmis í enskunni, 

sem væri til hliðar við ENS102, þá kæmi slíkt til greina.“ 

Aðspurð sagði Emilía reynsluna þennan fyrsta vetur hafa verið það góða að mati hennar og 

skólastjórnenda að ákveðið hefði verið að bjóða aftur upp á þetta úrræði næsta haust. Í raun þyrfti að 

leggja mat á slíkt á hverju hausti því að aðstæður gætu verið breytilegar. 

Fyrsta árs hópurinn í vetur er allt öðru vísi en hópurinn í fyrra, hvernig sem á því kann að standa. Ég vona 
að það myndist nógu stór hópur til þess að við gerum þetta. Þetta eiga reyndar ekki bara að vera nemendur 
á Almennri braut sem býðst þessi möguleiki. Heldur einnig eru kandidatar inni á öðrum brautum sem eru 
mjög óráðnir. Sumir eru að reka sig á veggi og þá gæti þetta úrræði komið til greina. Þetta úrræði getur 
komið sem millistig fyrir marga, umhugsunartími, en líka til þess að ná sér í þær einingar sem upp á 
vantar til þess að fá VMA-skírteinið, eða framhaldsskólaprófið.

Emilía kvaðst sannfærð um að þessi tilraun væri mikilvægt skref til þess að koma til móts við 

þann hóp nemenda sem verið hefði í mestri brotthvarfshættu jafnvel þegar eftir fyrsta námsárið:  

Einhverjir úr þessum hópi hefðu kannski haldist í skólanum fram að jólum. Ég efast um að við hefðum 
haldið mörgum eftir áramót og sum hefðu ekki heldur komið á haustönnina. Ég lít á þetta hjá þeim flestum 
sem algjöra viðbót við það sem þau hefðu gert ella.

Um áframhaldandi nám þessara nemenda benti Emilía á að það væri sigur fyrir þá sjö nemendur 

sem ætluðu að halda áfram hámi næsta vetur að hafa tekið slíka ákvörðun enda þótt þeir gætu átt við 

ramman reip að draga: ,,Hver önn sem þau hafa klárað hér í skólanum er sigur fyrir hvert og eitt.“ Um 

leið legði áframhaldandi skólavist hópsins skólanum þá skyldu á herðar að finna honum nám við 

hæfi: ,,Við munum alveg finna verkefni fyrir mörg þeirra næsta haust en sum komast ekki mikið lengra 

á bóklega sviðinu. Með þau gætum við lent í erfiðleikum að finna þeim nám við hæfi, “ sagði Emilía. 

Undir þetta tók Ketill Sigurðarson sem hafði umsjón með ATF-áföngunum, undirbúningi þátttakenda á 

haustönn og fylgdi þeim eftir í vinnustaðanáminu á vorönn. Hann sagði um nemendahópinn að það 

væri eins og þau „hefðu séð tilgang í þessu“ og kvaðst vera bjartsýnn þó svo að fimm nemendur hefðu 

dottið út: 

Mér finnst krakkarnir aðeins hafa rétt úr sér og sjálfmyndin hafa styrkst. Mér hefur fundist mjög 
ánægjulegt líka að fylgjast með þeim við störf sín, það er eins og þau sjái tilgang í þessu og séu smám 
saman að komast að því hvað þau geti. Eitthvað sem þau héldu jafnvel að þau gætu ekki áður.



5. Umræður

Í þessari grein hefur verið sagt frá tilraun til að koma á fóti starfsnámi við Verkmenntaskólann á 

Akureyri skólaárið 2011–2012 og leitað svara við þeirri spurningu hvort slíkt nám nægði til þess að 

nemendurnir sem tóku þátt í því næðu að ljúka framhaldsskólaprófi og hvort árangurinn af tilrauninni 

hafi verið nægilega góður til þess að haldið verði áfram á sömu braut. Hér á eftir verður rætt um 

reynsluna sem þegar hefur fengist af verkefninu og framtíðarhorfur þess. 

5.1. Árangur metinn
Eins og fyrr segir þáðu 12 nemendur, sem umsjónarkennarar og kennslustjóri höfðu valið sérstaklega, 

boð um að taka þátt í vinnustaðanáminu. Tveir þeirra hættu þegar á haustönn, aðrir tveir komu ekki að 

loknu jólaleyfi og einn til viðbótar hvarf brott þegar langt var liðið á vorönn. Þá stóðu sjö eftir, sem 

höfðu valið sér áfanga fyrir haustönnina 2012 og um leið staðfest umsókn sína um skólavist. Þetta er 

42% brotthvarf. Samkvæmt upplýsingum um námsferla þessara nemenda úr í INNU áttu aðeins tveir 

þátttakendur möguleika á að hafa náð 52 eininga markinu að lokinni vorönn 2012 – eða á tveimur 

árum. Þá yrði allt að ganga upp og þeir mega ekki falla í neinum áfanga. Hinir þurfa lengri tíma og 

segir þetta nokkuð um stöðu þessa hóps. 

Árangurinn er fólginn í því að þeir sjö nemendur sem eftir voru í hópnum ætluðu sér að halda 

áfram í skólanum þó að þeir gætu átt við ramman reip að draga. Emilía Baldursdóttir kennslustjóri 

benti á að sama gæti átti við um skólann og að hann gæti átt í erfiðleikum með að finna þessum 

nemendum áframhaldandi nám við hæfi. Skólinn hefur því verk að vinna. Emilía benti einnig á að 

starfsnámið hafi verið viðbót við það sem þessir nemendur hefðu annars gert og sigur fyrir þá að hafa 

lokið fyrsta námsárinu og tekið ákvörðun um skólavist næsta ár. Því má segja að árangurinn af 

verkefninu fyrir þessa sjö nemendur hafi verið góður og með því hafi tekist að styrkja námsáhuga 

þeirra og trú á eigin færni (Bandura, 1997). Emilía benti jafnframt á að næsta vetur yrði nemendum 

sem gert hefðu ítrekaðar tilraunir í upprifjunar- og byrjunaráföngum í stærðfræði boðið upp á nýjar 

nálganir og verið væri að skoða slíkt í fleiri greinum eins og í ensku Með þessu má segja að skólinn sé 

að vinna að því að uppfylla ákvæði laga um framhaldsskóla (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008) um 

að stuðla að alhliða þroska nemenda og bjóða þeim nám sem uppfyllir þarfir þeirra. Þó svo að aðeins 

tveir af sjömenningum hafi átti þess kost að ná 52 eininga markinu, hljóta VMA-skírteini og öðlast 

framhaldsskólapróf er það árangur fyrir þá einstaklinga og sýnir jafnframt að mikil barátta er fram 

undan hjá þessum einstaklingum ætli þeir sér að halda áfram námi. 



Ketill Sigurðarson kennari sagði að það hefði verið eins og þau hafi ,,séð tilgang í þessu“ og þau 

væru smám saman að komast að því hvað þau gætu. Svo virðist sem þessir nemendur hafi öðlast aukna 

trú á eigin færni að því leyti að þeim finnst þeir ráða við þau verkefni sem þeir fengu að glíma við á 

hinum ýmsu vinnustöðum (Bandura, 1997; Hjalti Jón Sveinsson, 2009). Það má einnig segja að árangur 

felist í því að þessir nemendur, sem ætluðu að hætta í skólanum vorið 2011, skuli nú lýsa ánægju sinni 

með verkefni vetrarins og hefðu ákveðið að halda áfram í skólanum næsta vetur. Þeir voru taldir hafa 

,,rekið sig á veggi“ eftir fyrsta veturinn í VMA og voru við það að gefast upp. Vinnustaðanámið virðist 

hafa gefið þeim nokkurn byr undir vængi. 

Þá er þess að geta að af gögnunum má sjá að þátttakendur voru undantekningarlaust ánægðir 

með þetta námsúrræði og fannst gott að geta verið tvo morgna í vinnu á móti því að stunda nám í 

skólanum. Þeir voru einnig sammála um að veran á vinnustöðunum hafi verið þeim ánægjuleg svo að 

þeir hafi ekki séð þar fyrir sér starfsvettvang til framtíðar.

Það skyggir ef til vill á að þeir höfðu ekki komið auga á hvað þeir gætu hugsanlega haft áhuga á 

að taka sér fyrir hendur í framtíðinni eða að stefna að. Gott dæmi um þetta er tilsvarið: ,,Ég veit bara 

alls ekkert hvað ég vil. Mig langar samt til að halda áfram í skólanum.“ Þetta gæti bent til þess að 

nauðsynlegt sé að bjóða upp á starfstengd námsúrræði fyrir hóp nemenda sem eiga einkum í 

erfiðleikum með bóklegt nám. Þar yrði vikunni skipt niður í vinnustaðanám og tímasókn í skólanum. 

Reynslan sýnir að nauðsynlegt sé að aðstoða nemendur bæði með val á vinnustöðum og ekki síður við 

val á áföngum.

5.2. Vísir að aukinni þróun í starfsnámi
Segja má að þrennt hafi orðið til þess að farið var af stað með þróunarverkefni það í VMA sem verið 

hefur umfjöllunarefni þessarar greinar. 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 (Hjalti Jón Sveinsson, 

2009). 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 (Hjalti Jón Sveinsson, 

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“ sem kveðið er á um í 



lögunum (Lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008). Þá er jafnframt verið að nýta heimildir í Aðalnámskrá 

þess efnis að þróa nýjar námsbrautir (Mennta- og 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 (Schwarts, 2011; Bertschy, o.fl., 2009). 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 hefur verið unnt. Verkefnið minnir 

um margt á nýjar leiðir sem verið er að fara meðal annars í Noregi og hafa gefið góða raun 

(Kunnskapsdepartementet, 2009; Markussen, o. fl., 2010). 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 (Hoffman, 2011; 

European parliament, 2009–2014). 

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 einnig við sögu þegar um brotthvarf 

nemenda úr skóla sé að ræða (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002).

5.3. Haldið áfram
Ákveðið hefur verið að halda áfram með þetta verkefni næsta haust og þróa það frekar. Að mörgu leyti 

var rennt blint í sjóinn með sitthvað en reyndin er sú að talsverð reynsla er af vinnustaðanámi af þessu 

tagi í VMA auk þess sem ýmis fyrirtæki og stofnanir í bænum hafa tekið að sér nemendur tímabundið. 

Mikil áhersla hefur verið lögð á vinnustaðaþjálfun fyrir nemendur á síðasta ári á starfsbraut fatlaðra og 

hafa fjölmargir aðilar átt þar hlut að máli. Auk þess hefur nemendum í 10. bekk grunnskóla bæjarins 

um nokkurt skeið verið gefinn kostur á að fara til kynningar út í fyrirtæki og stofnanir á síðustu önn 

sinni. Þá hafa nemendur í grunndeild matvælagreina og sjúkraliðanemar þurft að taka hluta af námi 

sínu á vinnustöðum. 

Haustið 2011 hlaut VMA styrk frá Leonardo-menntaáætlun Evrópusambandsins til að hafa umsjón með 

tveggja ára verkefni sem ætlað er að koma á samstarfi skóla og atvinnulífs við þjálfun og leiðsögn 

nemenda í vinnustaðanámi. Samstarfsaðilar í verkefninu eru skólar í Finnlandi, Frakklandi, Noregi, 



Englandi og Hollandi. Samstarfsaðilar vinna að sams konar verkefni hver í sínu landi og á tímabilinu 

verða samdar verklagsreglur og efnt til námskeiða fyrir leiðbeinendur (e. tutor) á vinnustöðum. Stefnt 

er að því að haustið 2012 verði þeim aðilum sem falið verður að taka við nemendum í ATF-áfanganum 

á næsta skólaári boðið að senda fulltrúa á slíkt námskeið í VMA. 

Gert er ráð fyrir að sami háttur verði hafður á skipulagi verkefnisins haustið 2012 og miðað er 

við að þátttakendur verði að hámarki 15. Að loknu skólastarfi í vor verða tekin saman gögn frá liðnum 

vetri og reynslan af þessari tilraun metin. Á þeim grunni verður byggt auk þess sem huga þarf að því 

hvað unnt verður að bjóða þeim nemendum upp á sem ekki hafa ennþá náð 52 eininga markinu og 

hyggjast halda áfram í námi. Mikilvægt er að önnur rannsókn á verkefni þessu fari fram á næsta 

skólaári svo að unnt verði að bera saman niðurstöður milli ára í því skyni að meta árangur. 

6. Lokaorð

Enda þótt tilraun sú sem fjallað hefur verið um í þessari grein sé ekki stór í sniðum, hvað 

nemendafjölda varðar, sýnir hún þó að kostir skóla eins og VMA til þess að minnka brotthvarf og 

skipuleggja nám við hæfi allra nemenda eru ýmsir. Engu að síður eru takmörk fyrir því hvað slík 

stofnun getur seilst langt enda geta sértæk úrræði á borð við það sem hér hefur verið lýst reynst 

kostnaðarsöm. Þrátt fyrir að stór hluti þeirra nemenda sem tók þátt í fyrstu tilrauninni um starfsnám í 

VMA hafi fallið brott sýna niðurstöður þessarar athugunar að árangur þeirra sem halda áfram er 

verulegur. Þessi árangur sýnir að það þarf að halda áfram á sömu braut og halda áfram að þróa 

námstilboð sem gerir þeim nemendum sem eiga erfitt með að fóta sig i hefðbundnu námstilboði 

framhaldsskóla kleift að ljúka námi með reisn. Slíkt er ekki einungis persónulegur sigur fyrir hvern 

nemanda heldur má segja að sérhver nemandi sem lýkur námi sé sigur fyrir skólann hans og 

framhaldsskólakerfið í heild. 
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Abstract

“Each term they complete is a victory for each and everyone”: A development 
project to establish an Upper secondary diploma after completing a short 

workplace based educational programme. 

Context
In Iceland there are long standing concerns about high dropout rates from upper secondary schools. 

According to new information from Statistics Iceland only 44% of students who started secondary 

schools in 2003 graduated within the normal four years of study while the average rate within OECD 

was 68%. Two years on the OECD average had risen to 81% but was 58% in Iceland, the lowest of 11 

countries with comparable statistics. 

The Upper Secondary Act 2008 entitles students access to schooling until the age of 18. Upper 

secondary schools are also authorised to establish short workplace based programmes and grant 

students Upper Secondary Diploma when they have completed 52 credits out of the 140 credits 

required for the matriculation exam. 

In many European countries, such as Germany, Switzerland, Austria, Norway and Sweden, there is a 

rich tradition for vocational education with strong connection with workplaces and many of those 

countries are pursuing such educational programmes as a means of preventing dropout. 

The study
Verkmenntaskólinn á Akureyri VMA (Akureyri Comprehensive College) has for a number of years 

offered a programme of study within its Department of General Studies (DGS) aimed at students who 

have enrolled into the school without the required attainment to be accepted into the school’s regular 

programs of academic or vocational study. Even though this programme has been successful for some 

students it does not seem to have met the needs of the students that are most at risk of dropping out of 

school. The school has responded to new opportunities opened in the Upper Secondary Act 2008 to 

grant students Upper Secondary Diploma after having completed 52 credits, and establish a workplace 

based programme of study aimed at students who are thought to be unlikely to get the diploma without 

special measures to meet their needs. 

The aim of the current study was to investigate the progress and outcomes of an experiment that 

commenced in the school year 2011–2012. Twelve students were offered to participate in a workplace 



based programme aimed at enabling them to complete in two years the 52 credits, required for the Upper 

Secondary Diploma. A group interview was conducted with the group in the beginning of the programme, 

followed by individual semi-structured interview in the middle of the spring term. The interviews were 

supplemented by an analysis of the students’ diaries and in depth interviews with the Head of the DGA 

and the teacher in charge of the workplace programme. 

Findings and discussion
When the individual interviews with the students were conducted in the middle of the spring term, five 

students had dropped out, but the remaining seven had all confirmed their enrolment for the coming 

school year of 2012–2013. These seven students all commended the workplace programme, and 

thought that its mixture of work placement and in school studies had suited them well. They had, 

however, apart from their determination to stay in the school for the coming school year, no clear plans 

for what kind of vocation they would like to pursue in the future. All of them had attended both their 

work training and in school studies regularly; they were generally happy with their workplace training 

and the content and organisation of the in school studies, and maintained that they had acquired new 

and useful knowledge and skills. The head of the DGS and the teacher in charge also maintained that 

despite the disappointing dropout of five students from the programme the remaining seven had gained 

a lot from it and were unlikely to have stayed in school in the traditional DGS programme, let alone 

decided to enrol for another year. For each of those students the year had been a personal victory. 

However, they pointed out that it would be a challenge for the school to find suitable future learning 

opportunities for these students, and there were limits as to how far the school would be able to reach, 

e.g. in terms of funding and other resources, to fulfil their individual needs.

Even though the current study was small scale and does not justify generalisations, it shows that 

schools such as VMA have the potential to establish programmes that meet students’ needs and work 

against dropout. Despite the disappointing dropout of five students from the programme the important 

finding stands that the programme met to a large extent the needs of the seven that still remain on the 

program. That should encourage VMA and other similar schools to keep momentum in developing 

programmes of study that enable students to leave schools as winners. 



i Enska hugtakið self-efficacy hefur verið þýtt á íslensku sem trú á eigin færni, dug eða getu. Í þessari 
grein er notaður fyrsti möguleikinn til samræmis við fyrri umfjöllun um um aðra rannsóknina sem er til 
umfjöllunar í greininni (Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010). Einnig má vísa til þýðingar 
Guðmundar B. Arnkelssonar í Orðgnótt (2006). 
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